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ЮДИН СРІБНИК

Там, де молоді деревцята акацій держать своїм довгим корінням її гори, щоб вони не розсипалися, де ріка найдужче пахне
черемхою (від того вона й “Черемошем” зветься!), розлягається
мальоване село: Тюдів.
Марічка пояснює: деревце акації, слабке собою, пришпи
лює так міцно пісок до скелі, що вже не верже “той” каміння в
ріку. Колись давно тут був великий ліс, такий, як буковинський.
І ще, може, густіший. Та пізніше ліси повирубували й Арідника
спудили. І він почав стрясати скали з пімсти за це.
Я дивлюся за Маріччиною рукою в пінні каскади смеречної
води, що здавна гуркотить найдужче коло двох великих каменів, наче білих островів.
– І ще щось накоїв “він” у Тюдеві, – додає таємно гуцулочка й питає, чи знаю озерце Трьох Потоків. Я чула про це дивне
озерце, що має бути десь на верху однієї з гір, понад хатою моєї
бабуні. З нього тече прудка Дзвінка – потічок із крижаною водою.
– Я пробувала його знайти, й то недавно. І що: блукала довго по горах, жереп подряпав ноги, і з нічим повернулася додому. Потім ішла за Дзвінкою все вгору, але також не зайшла далеко: Дзвінка має нерівне річище й завузький беріг. Я бродила,
а вона викочувала мені каміння з-під ніг.
Марічка підсміхається таємно й хитро. Вона знає, що нелегко туди потрапити. Сама надармо пробувала. Мені дивно:
мало стежок, якими не скакала б та гірська ланя з волоссям, як
попелястий овес.
Але її дєдьо були там. Вони возьмуть її теж колись. Там
на горі така тиша – як у церкві – ні пташка не цвірінькне, ні
гадина не затарахкоче в траві. Озерце – невеличке, але темне,
як прогалина. Кажуть старі люди, що воно дна не має, тому
начебто склом покрите. Ні вітер, ні хвиля не ворушить води,
тільки посередині в ньому така дірка – завбільшки з горіха. І
звідтам витрискують і спливають по боках цих гір три потоки.
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А ту дірку Арідник пробив. Бо переказувалося з роду в рід, щоб
ніхто не метав ні каміння, ні грудок в озерце. Аж одної ночі
чують люди шум великий із гір. Хапають головні, вибігають із
хат, а з верхів вода йде, й то бистріше, як тепер. Добре хоч, що
невеликий отвір пробив нечистий, а то б і село затопив.
Ми йдемо крутою доріжкою, над якою по обох боках
нагинаються молоді граби. На схилах гори червоніють уже
лискучі ягоди, і в сорокатих квітах гудуть медом обтяжені
бджоли. За хвилину з’являється з-поза дерев великий дерев’я
ний дім, порослий глогорожею й виноградом. Велика, розсохата
груша кладе тінь на ступнево розложений квітник. Тут мій рай:
яких же квітів не насадила моя бабуся! Під самим домом кучерявиться левкоя, де щойно відцвіли келихаті лілеї із золотим
пилком і трепетливі конвалії, що, здавалось, грали при кожнім
легітнім подуві своїми малими дзвіночками... Під живоплотом,
що відділяє город від Перченого Поля (це, властиво, не поле,
тільки прегарна трависта поляна), гріються поважні соняшники й ще нерозцвілі мальви. А кругом чорнобривці, півники,
сокирки, синьо-молочні кукурудзки, красолі в різних барвах і
відтінках із парасольковатим листям, любисток, м’ята (купинками при стежці), бородаті братчики й ще васильок бурякової
барви, яким дівчата перед шлюбом квітчаються. По другім боці,
над зірвищем – кущики кораликових порічок і поодинокі ялинки, за якими Марічка, я й ще декілька сусідських дітей ставили
вівтарики зі святих образків. Ми притягали до себе дві гіллячки,
що творили тінистий дах, розмішували кругом в’язки квіток і
уставляли в такій “церкві” картини. Вчора зірвалася страшна
буря й рознесла наші святощі по всіх усюдах. Тепер ми шукаємо
їх в урвищі, але багато пропало безслідно, мабуть, попадали до
Дзвінки й поплили в Черемош.
Пізніше, боязко озираючись, повземо до морельових дерев.
Там визирає з трави на диво гладка кам’яна плита.
– Копаємо знов нині? – питає Марічка. Я озираю мозолі на
руках, які завдячую твердому держакові сапки, й мені відхо
чується Довбушевих червінців у глинянім глечику, що, напевно,
тут заховані.
Юдин срібник

5

– Нині ні, – відказую. – Вилазь скоро на дерево, мені здає
ться, що на ріці знову “гайтач”.
Якщо в хаті сміються, що кожний камінь тут знаю, то,
може, перебільшують трохи. Але напевно я знаю кожну галузку
на бабусинім ґрунті. “Ти сидиш, мов птах, на дереві цілісінький
день”, – сміється бабуня. І справді – на Черемоші – гайтач. Я
люблю дивитися, як по ріпі пливуть гусаком дараби, а потім нараз натрапляють одна на одну, на них ще інші – й творять міст
з цього берега на буковинський. Тоді можна б перебігти через
кордон у білий день. Але по обох боках ходить сторожа в зброї –
тут польська, там румунська, й стріляє. Тоді ґазди, що мають по
обох боках поле й не хочуть його продавати, переходять ніччю
ріку. Не один такий нічний мандрівник не вертається більше додому, і тільки за якийсь час вода викидає між лози чиєсь зсиніле,
прошите кулями тіло. Мене бере лють на ту сторожу. Що вони
хочуть, кляті? Це наша земля, не їхня...
У тій хвилині вдаряє мені в вухо надзвичайно тужливий
тон: один, другий... – і вже зістрибую з горіха й біжу щосили в
хату. Я знаю, хто це грає – тільки одна людина може добувати
зі своєї довгої сопілки такі звуки. І справді – я не помилялася.
Стою на порозі світлиці й обгортаю зором знаного гостя, що
сидить на застеленій веретою лаві. Його очі дивляться мрячно
відчиненим вікном десь у сад, а білі, наче б плекані пальці, перебирають дірки сопілки. Ноги в нього босі, покалічені, дране
плаття, чорна розкуйовджена борода й таке саме розчухране волосся. Пісня ллється з його сопілки, тчеться, немов срібна дрижуча нитка, зойкає й плаче, як сто солов’їв, то знов вистрибує
жартівливо веселими струмочками Дзвінки. Я день і ніч слухала б цієї пісні. Мені пригадалось, що якийсь славний мистець
малював колись Мошка Капітана (так звуть цього чоловіка) в
кімнаті на піддашші. Єленка, що ввійшла раз туди ненароком,
збігла, христячись і паленіючи, в кухню й перелякано розказувала, що Мошко перед тим чужим паном так стояв, як його мати
народила.
– Це просто бог! – сказав раз цей маляр до бабуні. – Їй-Богу,
я ще такого красеня не бачив. І це вже не молода людина.
6

Юдин срібник

Бабуня, сива як голубка, з веселими молодечими рухами,
ставить на стіл миску з кулешою й збанок гуслянки.
– Їж і пий на здоров’я, Мошку Капітане, а потім ще нам
трішки заграєш.
– Хай вам Бог дєкує за мене, Касуню, хай вам нагородит
за золоте серце... – пливе потік подяки з уст Мошка. Він встає,
паде на коліна й б’є перед іконами три поклони головою до
землі. Потім сідає до кулеші й гуслянки.
Бабусю називають усі люди в окрузі по імені. Вона не хоче
інакше. Вона зросла з ними й чується добре між ними. Її знають
усі – головно бідні й сироти, – за щедру душу й веселу вдачу. З молодими вона наче дівчина, з дітьми як дитина. Не раз
прийдуть музики із села й молодь сходиться до обширної кухні
танцювати. Тоді й старенька виходила, бувало, до нас: “Ану,
діти, хай і я з зозульками-красуньками гуцулки затанцую!”. І
витьопувала дрібушечку не гірше, як кожна з нас, аж на миснику озивались писані тарілки.
Марічка стала тихо коло мене й кладе мені руку на плече.
Я знаю, що вона хоче мені щось сказати, тільки неголосно. “На
Перченім” – шепнула я їй, і вона виходить непомітно. За нею й я
підсуваюся ближче до дверей, щоб чмихнути зараз із кімнати. В
тій хвилині Мошка Капітанові очі прикували мене до долівки.
– Це ваша внука? – звертається він до бабуні.
– Та моя, хай росте здорова, – відказує вона.
– Хай Бог благословить!
Я йду на Перчене. Там між пухкою кульбабою, роменами
й квітом конюшини виглядають мене очиці, як чорнушки, що
бігають по світі скорістю важок або зелених бренючих мух.
– Марічко, чому Мошка Капітана так зовуть? Він же не
жид, ані не капітан.
Марічка сама не знає. Хіба тому, що він розум стратив і часто нісенітниці лебедить. О, то був колись ґазда на цілу губу –
перший багач на горах.
– Розкажи мені про нього дещо, – або скажи перше те, пощо
ти мене кликала.
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– Хай буде і так, – відказує Марічка. – То все одно, від чого
я пічну. Обі казки лучаться із собою.
– Казки? Ти казки хочеш розказувати?
– Ну так. Їх можна за казку й за правду брати – як хто
хоче. Й одне, й друге – якесь дивне, троха несамовите. – Вона
присувається близько до мене й бере мене за руку:
– Подивися над Облаз.
Я оглянулась і аж стряслася: над горою сходив місяць – повний, як гріш – якоїсь незвичайно срібної барви, що сіє магічні
кола по узбіччі.
– Чи ти бачила деінде такий місяць? Скажи, ти ж була вже в
світі. Чи в місті є коли такий місяць?
– Мушу признати, Марічко, що я ще ніколи нічого подібного
не бачила. Якби мені хто його в подолок поклав, я думала б, що
це великий новий срібник.
– От так і ми його звемо – таємно підсміхається гуцулка. –
Усе “срібник”, або “Юдин срібник”.
– Юдин? Чому якраз так?
Марічка питає, чи не знаю, що Юда за срібняка Христа продав? Усе має своє значення, тому й мусить бути якась причина, що той місяць так називається. Він має також незвичайну
таємну силу: хто його бачить, і піде геть із гір на доли або далеко – за море, – того чіпляється дур. Він в’яне, не їсть, не п’є, не
спить по ночах, кидається, як риба в саку, на постелі. І ніякий
лікар не зможе вилікувати його слабости. Тільки єдина рада на
неї: він мусить повернутись до хати, пошукати в лісах свіжої
папороті, помитись водою з Черемоша, обтерти тіло папороттю
– і тоді він знову дужий, інакше туга задушить серце в грудях.
Я стримала віддих. Місяць сяє, наче великий самоцвіт. Він
підкотився вже аж понад наші голови й розсипає по траві, що
встигла прибратись уже в другі роси, дивну силу.
– Чи правда це, Марічко?
– Так люди говорять.
Ми мовкнемо знов і сидимо так довго. Потім Марічка починає про Мошка Капітана.
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Цей справді колись великим паном був, хоч і гуцул, як ми
всі. Здається, що він із Довбушів походить. В Розтоках мав гарну хату, поля аж по Сокільське й кусень лісу. Ціле поле управляв
своїми руками, сам. Але скоро прийшло нещастя в хату: вмерла
йому молода жінка, полишивши єдину дитину – Макія. Мошко
не женився більше, й дитина росла без нені. Спочатку кутала
його баба Парашка, цеся, що люльку беззубим ротом курить.
Стара вона вже. Понад сотку літ на плечах носить. Донедавна
ще верхи їздила, тепер уже нездужає. Макій утікав від баби в
гори. Це була дуже жива дитина й норовиста. Ввесь день ганяв
за ланями по лісах, дряпався по скелях за вірлиними гніздами.
А як виріс на парубка, то всі дівчата гинули за ним. А найдужче баби Парашки внука – Гафійкою звуть. Але тóму все тільки
мандри в голові сиділи. Рідко бував він удома. А силу мав –
як сам Довбуш: рубнув раз деревину й вона валилася; топір за
плече почепивши, перескакував прогалини, потоки. Аж одного
разу приходить він до Мошка й каже:
– Душно мені, дєдю, тутки коло вас. Дякую за хліб і сіль, за
малай і гуслянку.
Мошко закам’янів: А ти куди, шмаркарю?! – визвірився на
нього.
– Я не малий хлопчик, абисте так на мене гримали. Йду –
бо хочу. Свої літа маю.
І пішов. Село торопіло з дива. Куди? Чого? – Мошко ходив
понурий по хаті, не брався ні до їди, ні до праці. Цілком почорнів
на лиці й між людей не показувався. Так минали місяці. Раз вечором приходить сусід у хату, сідає на лаву й каже:
– Чи чулисте, куме Йване, за Макія?
– Не звідувавімси, – відбовкнув посоловілий Мошко.
– Ой, недобре, куме, з ним си діє. Спершу нанявси таки в
горах за рубача. Ну, нічого, думаю. Молодий він, сили в ньому
забагато. Хоч багацький син, то праця не завадит. То не гріх.
Потім керманичив він по дарабах долів рікою.
– Це теж не гріх! – перебив Мошко.
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– Ні, не гріх, куме. Тільки то гріх, шо він тепер робить.
Кажуть люди, що в румунів за вартівника нанявси й на своїх
стріляє, коли ріку вночі переходят.
– То брехня! – кликнув Мошко й побілів як смерть.
– Ні, куме, бігме не брешу. Спитайте, кого хочете. Жаль ми
вас тільки, – і, похитавши головою, пішов із хати.
До того прийшов ще страшний удар на село. Знайшли в лозах неживе тіло Михайла Слизнюка, Мошкового рідняка. Село
почало гомоніти, що то Макій прострілив йому груди, коли Михайло вибрався до своєї дівчини, що жила по тамтім боці. Як
несли його попри Мошкову хату на цвинтар, то хтось із людей
кликнув: “Твій син, Йване, ади – румунам запродавси”.
Від того часу Мошко збожеволів. Спершу він нічого не тямив, тільки ходив селом і викрикував: “Я Мошко Капітан, великий пан! У мене в голові сто шершенів гуде!” – часами йому
верталась пам’ять, але тоді він сидів, як пугач, у хаті – насуплений і сумний. В корчмі залишилися його великі маєтки. Йому
осталася маленька хатина край села – обдерта й бідна, як він сам.
Тільки городик у нього гарний перед вікнами. Гафійка садить
Мошкові там квіти, й через це з неї всі дівчата насміхаються:
– Ти знов до Мошка? – глузують хлопці на вулиці.
– Ні. Я до Макієвого дєді, – відказує вона тихо й іде слу
хати, як він на сопілці грає. А про Макія – слух загинув. Десь
ніби в чужі краї пішов.
– А все ж таки Макій поверне до хати, – викликує певно
Марічка.
– Звідки знаєш? – дивуюся.
– Срібник притягне його!
– А може, він не бачив ніколи срібника?
– Хто як хто, але Макій певно бачив.
Її голос переконує мене.
Вже стемнілося добре. Коло срібника кругом повиприскували зірки-моргулї, здавалося б – квітчають його. Здалека
шумить ріка коло білих двох каменів. Моє тіло здригається від
росистих трав.
– Марічко!
10
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– Що таке?
– Як я поїду геть звідсіля, то мене чіпиться дур?
– Не їдь від нас!
– Тепер ні – але колись – може треба буде?
Повільно ми повставали й крок за кроком ідемо додому.
Вікна вже заслонені ряднами й у світлиці палають свічники.
***
Зі сріблистих дерев злітає горіхове листя й горіхи в зелених
шкаралющах. “Трась!” – шкаралюща розлетілася надвоє, й молоденький брунатний горішок покотився мені під ногу. “Осінь”
– майнуло в голові.
Нараз із-за срібнокорих грабів Перченого Поля виходить
дівчина. В русявих косах замість кольорової волічки почеплене червоно-жовте осіннє листя. Ніби гуцулка – ніби ні: груба
сорочка в білім мереживі й веселчаний пояс – увесь її убір.
Вона ступає так тихо, що я не знаю, як мені бути. Чи це лісова
королівна, чи осінь? Пояс її мерехтить до сонця, – я не можу
підвести очей на її лице від нього.
– Хто ти? – питаю, прикладаючи долоню до очей.
– Гафійка баби Парашки, – дзвенить відповідь.
– Гафійка! А я гадала – мавка яка! Твій пояс за очі хапає,
Гафі. Він, мабуть, із сонця й веселки прядений.
– Вдавси тобі? – дзвенить її голос. – Я тобі спрезентую.
Вона покрутилася як веретенце й пояс простягся на стежці.
Стоїть тепер уся в білім, мов янгол між деревами.
– А як же ти підеш до хати без пояса, Гафійко? Хлопці з
тебе сміятимуться.
– Не вадить, – вони вже й тепер сміються. Я сплету собі
вінок із листя та й підпережуси. – Несеться сміх і Гафійка зникає в долині. Здається, що то граби сміються так сумовито, що
осінь іде.
Трава, що парувала по ранках свою нічну росу, прибралася
в нові прикраси: тужливі айстри й ліловий будяковий квіт. Вона
стоїть цілий ранок у діямантах, бо скісне жовте проміння на
має сили їх позбирати. Ми, діти, бігаємо по Перченім прибрані,
Юдин срібник
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наче індіяни, великими низками червоних коралів “гечі-печі”.
Я – ватажок цих вітрогонів-підростків, навчила їх стріляти з
лука. І ось вони самі гнуть собі вже лозину, натягають тятиву
й випускають стріли з яструб’ячими перами в копиці кукурудз,
повкладених вище стежки. Дівчата всі в віночках, тільки одній
темноволосій Анничці з лицем янгола на іконі я обвела, наче
корону круг кучерів, круглу зелену травичку,
Над бабусиною хатою угинаються від тягару овочів гілки
груші. Тут панує право: що знайдеш, то твоє. Ще літом приходила
до бабуні дівчинка з суницями, нанизаними на стебельце трави.
– Купіт у мене ягоди.
– А де ти їх візбирала, зазулько?
– Та ондечки, в долиці.
– То ж з мого городу, красотко. Але давай-но сюди, нá тобі
купи собі цукерків, – і всувала в руку дівчинці кілька сотиків.
Моя бабуся страшенно мене любить. Я ж її найстарша внука. Нема, мабуть, нічого, чого не могла б у неї випросити. От
хай ще зараз мені захочеться морозива, то вона піде в таємну
комірку, винесе шматок шоколяди, машинку до кручення, сіль
і лід, і почне його виробляти. Як дати його гуцулам, то вони
біжать у кухню, щоб його пригріти на грубці, бо дуже студене.
Я – бабусин вітрець з полонини, – влітаю в її затишний
храм. Тут цвітуть на гарнім гребінковім килимі китиці повних
троянд, що в півтінні осіннього сонця починають наповняти
кімнату дивними пахощами. Бабуся сидить при дубовім столі
й викладає на нього між гудучі мушлі погнуті, витерті карти. Я
кладу голову на її коліна, як усе, коли приходжу з проханням, і
добра маленька рука гладить мені волосся.
– Бабусю! В нас так довго не було вечерниць!
– Поскликаємо музики й будуть.
– І Гафійка баби Парашки прийде?
– Чи піде вона, синку? Відвідай її – вона все сама. (Бабуня
говорить мені “синку”, може, тому, що хотіла б радше внуків
мати, як самі внучки. Або, може, що я такий стрибун).
Я притиснула малу руку до уст, а вона мене цілу до бабусиного серця.
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***
Прибігла задихана Марічка з перекинутим на плечі моїм
святковим одягом.
– Борзо вбирай плаття, поїдеш в місто на торг.
Я надягнула на себе низанкову сорочку із суто зібраними
рукавами і підперезала запаску, ткану темними нитками, Гафійчиним веселчаним поясом. Коли Марічка почепила мені дороге намисто з золотими дукачами на шию, бабуня сплеснула в
долоні.
– Княжно моя красна! – кликнула вона, обіймаючи мене, аж
виступив на лиці рум’янець.
Батьки приїхали по мене старою бричкою, але мені було
на серці так легко, що вона видавалася дорогою каретою. День
скупався в Черемоші з усіх хмар, і я бачила всюди тільки його
небо й його золоте листя.
Місто дихнуло на мене барвистою латаниною ринку, вигуками купців і різним крамом, що цікавив мої очі й в’язав увагу.
Відразу я почала бігати за орудками, приставала, де продавали
цяцьки: овечки з твердого білого сиру, хлібне мальоване намисто, глиняні глечики й миски з півниками, довгі червоні цукерки з Румунії, з яких один ссеться цілий тиждень.
Я була горда за мою ношу; вона відбивалася, мов чиста
мерехтлива зірка, від усіх чужинецьких строїв. Чорні вірменипродавці позирали з нетаєною цікавістю на неї, аж мені соромно
ставало. Вкінці я оперлася утомлена об дах одної будки при кінці
базару, звідки могла осягнути зором цілий ярмарок. Мій погляд
опинився на обличчі красивого юнака, що, подзеленькуючи повною калиткою, балакав чужою мовою до якихось людей, що
негарно вимахували руками. В одного з них були шпилькуваті
очі під навислими бровами й якась масна усмішка, шо гидила
мене. Він показував вродливому молодцеві брокатові тканини,
пурпурний атлас і дорогоцінні сережки. Але цьому, здавалося,
було нудно з надмірного багатства. Пройшли дві дівчини в коломийських строях, замиготіли чорними вишиваними в барвисті
квіти панчохами й він озирнувся за ними.
Юдин срібник
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За будкою озвався голос розстроєної катеринки із зеленою
криводзьобою папугою. Вся течія людей попливла в той бік і
пірвала мене з собою. Сама не знаю, як стала саме перед тією
скрипучою коробкою. Папуга витягнула дзьобом мені невеличкий листок, але я не знала, що мені з ним почати. Тоді чоловік,
що крутив катеринку, підніс на чоло свої чорні окуляри й простягнув до мене руку:
– Дай сюди, я прочитаю тобі твою долю, – казав він ламаною нашою мовою. Це була мала конверта, а в ній моя доля на
тонкім папері виписана.
– Ти поїдеш в далекі краї, – читав старий “сліпими” очима
й нарід дивувався.
– Хоронися вогню, бо з великого полум’я буде тебе серце
боліти. Твій муж буде зорею на чолі світити, так пізнаєш його
між іншими...
Ще не скінчив він читати своїх пророчих слів, коли позаду
хтось гукнув: “Гафійко!” – й вивів мене за руку з юрби.
– Це не він, – він не має зорі на чолі! – кликнув хтось під
загальний регіт.
– Дівчино! Ти винна мені золотого за ворожбу! – кричав за
мною “сліпець”.
– На, маєш! – гукнув мій провідник і кинув йому гріш. Тоді
я підвела на нього очі й пізнала молодця, на якого вперше впав
мій зір. Він стояв хвилину безмовно.
– Вибач! – озвався потім гарною нашою мовою. – Я взяв
тебе за одну дівчину з мого села. В тебе така ж ноша, як у неї, та
й пояс точнісенько такий.
Нараз приступив до нас чорний купець з тими шпилькуватими очима й подивився на мене, аж мені мороз під шкірою побіг.
– Дівчинко, чи не продала б ти мені твоєї сорочки, цеї запаски, коралів і пояса? Я заплачу добре за все, – кривди тобі
не буде. – При тих словах він діткнувся по-купецьки намиста й
вишивки, випробовуючи їхню вартість. Я отряслася з огидою.
– Хіба все на світі можна купити? Бідні ви, коли так думаєте.
Я своєї ноші не продам за найбільші скарби світу, – сказала я
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гордо. Купець вороже на мене подивився, а молодець побілів на
лиці, аж страшно стало.
Я обернулася й побігла прожогом геть, навпростець через
базар. Ненароком натрапила на зажурених батьків, які шукали
за мною.
Я була щаслива, що не бачила вже того негармонійного
накопичення барв і стоголосої потвори – ринку. Як добре було
сидіти між айстрами на схилястім городі й слухати Черемошевого шуму, любуватися барвами буковинських лісів, такими –
неописаними.
***
Ми розвели тріскучий вогонь ялівцем і сухою смеречиною.
– А нумо стрибати через ватру! – Всі стрибаємо – гуцулів
вогонь не чіпляється.
– Марічко, Марі! Де ти?!
Чому її нема з нами, де вона? Тепер бачу її. Ондечки за грушею стоїть і не озивається.
– Що з тобою, Марічко, чому ти не з нами? – Приглядаюся
в темряві й бачу, що вона тремтить.
– Цить! – шепоче вона. – Арідник!
З Облазу по стежці сходить якась постать. Я стискаю Маріччину руку. Всім знане, що на Облазі нечиста сила страшить.
Арідник перекидається часто в гарного леґіня або статочного
дядька, тож особа, що зближається, непевна. Ніхто з тутешніх
не піде Облазом уночі, хіба що нечистому душу затратив.
Ховатись у хату – запізно. Треба пересидіти тут небезпеку.
Мені виступив на чолі піт: я цупко тримаюсь Маріччиної руки.
Тепер ми можемо оглядати з’яву зблизька. Вона має лице того
молодця з міста, що мене з якоюсь Гафійкою поміняв. Може, з
Гафійкою баби Парашки?
Ось незнайомий пристанув край вікон, креше вогонь до
короткої люльки. Він стоїть близько нас, ми придержали віддих, щоб не глянув у цей бік. Потім він іде стежкою через горби, через старий-старенний цвинтар, де уже хрестів на гробах
нема, і зникає в темряві.
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Я віддихаю й простягаю задеревілі руки.
– Пішов у село!
Марічка має розгублений погляд, коли дивиться йому вслід.
– Ти знаєш, хто то був?
– Ну, звісно – Арідник. Я бачила його вже в місті, але тоді
радше того другого взяла б за чорта, як його.
– Це Мошків син, – Макій.
Ми дивимося на білу стежку, кудою він перед хвилиною
щез. О, я тепер багато чого розумію!
– Дивно, дивно... – Домовляємося про ніщо в хаті не згадувати. Може, то якраз Арідник в Макія перекинувся? Нечистого
ймення зночі не вільно голосно вимовляти, а то накличеться ще
його. І якби не було, то Макій душу “йому” запродав; дівчата
будуть лякатись.
Сутеніє. Вже не видно ні червоних лиць пузатих йонатан,
ні цвітучих медунок в пастелево-солодких барвах. Вітер шелестить билами дрібних синіх квіток.
– Музики, музики йдуть! – Он там шкутильгає горбатий
Яків зі своєю невідлучною скрипкою, що грає наче сам біс. (Бог
його знає, в кого він тієї гри вивчився. Може в циганів, що з
Мадярщини через гори часом переїжджають). За ним іде кругловидний цимбаліст Михайло, Маріччин дядько, далі Грицько Круглюк із сопілкою. Але він не так, як Мошко, грає. Ніхто
Мошка грою не перевищує.
– Нині один не прийде! – шепотить Марічка.
Нас огортає щось хвилююче.
– Чи не поковзнувся Мошко Капітан десь на вузькій дорозі під
Сокільським? – питаю Грицька. – Він вже старий і несповна розуму.
– О, ні, – відпирає Грицько, – Мошко видить поночі, як вовк
– очима світит. І хід його певний, гуцульский. Та й нині не темно – ади який місяць!
Над горою – срібник. Як повна чаша переливається. Аж у
Черемош пливе його проміння, й ріка стає немов би густішою
від нього й видається чорно-золотою запаскою.
– Чи не пішли б ви, красоти, по Мошка? Як він запізнитси,
то вечерниці до ранку затягнутси.
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– Чому ж би ні? Підемо! – гукає молодь, і весела громада
збігає, підстрибуючи, з гори, наче б велика китиця квітів в долину котилася. По дорозі пробуємо співати, але спів не прядеться. Яків став пригравати верховинську протяжну пісню на своїй
“циганочці”, аж нараз брязнула струна.
– Ой, не добре воно, як цеся рвеси, – лихо віщує, – пробовкнув він насуплено.
– Дивний ти, краю, – думаю я. – Ти даєш нам ознаки, ворожби й чари – мов у казковім казанку. Кожний камінь, кожна грудка
твоя має свою історію, що сягає в глибокі часи, – хіба коли звірі
ще людськими голосами говорили. Тільки все покриває якийсь
тужливий серпанок...
Он там стоїть Мошкова хата. Наче хижа яка, наче людський
череп з темними ямами, де були колись очі. Вона приліплена
до кам’янистого Черемошевого берега, як ластів’яне гніздо. А
за вузькою дорогою шумить ліс тисячкою стовбурів. Усім стає
лячно на серці, коли треба зайти до неї.
– Від ріки світитси! – шепоче Грицько й перелазить низьку вориню. За ним Марічка й я скрадаємося навшпиньки крізь
малий городець і зближуємося до закопчених відхилених вікон.
Зараз коло наших ніг – Черемошеве урвище, клекотить піна об
твердий камінь. Ми тримаємось одна одної й зазираємо у вікно.
В хаті четверо людей – усі немов закаменіли. Я протираю
очі, чи не картина це? Та ні, – на грубі википає кулеша й баби
Парашки уста дрижать, наче б молитви перед святими в церкві
шепотіли. Вона сидить низько на ослінчику коло груби, аж торкає коліньми нерівно стоптаної глиняної долівки. Здається –
зараз впаде на коліна й почне бити іконам поклони. Коло неї
прикучнула Гафійка й втулила голову в бабин подолок. Мошко
водить з-поза стола страшним зором по всіх кутках, зупиняючись заодно на стрункій поставі Макія, що сперся на криві двері
й прикрив рукою очі.
Нараз озивається Мошко таким голосом, що свічки застрашено заблимотіли.
– Паном став, ха, ха! Гроші приніс – ади, які липкі! – Тут він
почав мняти гаманець, що лежав непорушно на столі.
Юдин срібник
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– Ге-ге! В нас ліпші були, як цесі, – не в нечистого кузні ко
вані, – цідить він і з лютістю кидає їх вікном у річку.
Миттю ми обидві хилимося в передвіконну хопту. Через нас
перелетіли золоті таляри, розсипаючись із дзеленькотом у ріку.
– Я Мошко Капітан – великий пан, а ти мій син; Юда – не
мій син! – зареготався він дико.
– Юда! – крикнув опарений Макій і, вхопившись за голову,
кинувся чимдуж із хати.
– Макі! – заголосила Гафійка, й окружними лісами несуться два слова: “Юда” й “Макій”.
Ми зриваємося утрьох і біжимо на дорогу. Вилетів Макій,
не звертаючи на нікого уваги й розштовхуючи музик із інструментами, понісся в ліс. За ним вибігла на поріг біла тонколиця
Гафійка із заломаними руками, але, помітивши перед собою
стільки людей, прожогом зникла у вході.
– То був Макій! Якийсь його дур си вхопив! – кликнув Грицько переполоханій громаді. Яків озирнув тільки свою скрипку й
хитнув головою, а я підводжу перелякані очі на срібника.
Марічка веде мене над самісеньку ріку вище хати, бере пригорщу води й сипле мені, христячи, на голову.
– Що ти робиш, Марі?
– Ще питаєш! Через тебе летіли нечисті гроші!
І Грицько з Марічкою навпереміну христяться, шепчучи до
місяця відкляття.
***
Ще не можу позбирати думок, ще пересуваються перед
очима картини-марева тієї чортової ночі. Запалені головні блимають заодно, й заодно дзвенить у вусі Маріччин шепітливий
голос: “Макія шукают”. А потім, потім (головно ночами) чую
тертя постолів у сінях, бачу легінів, які вносять у хату якусь
людину, кладуть на лаву й знімають шапки. “Макій”.
– Повісивси, – недалеко на смереці...
Ще знаю: тоді дівчата збились до себе, мов сполохані вівці, й
позакривали руками очі, а я витягнула Марічку за руку з Мошкової
хижі й бігла щосили геть звідтіль, пориваючи подругу за собою.
18
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Макія поховали таки в лісі, коло смереки. Бо він тому, що
нечистому душу запродав, не може на церковнім цвинтарі лежати: земля викине! І похорон відбувся без голосінь і трембітань.
Гафійка стояла оподаль і навіть оком не моргнула. Я взяла її за
руку, вона озирнулась, але не пізнала мене. Баба Парашка робила рукою на могилі великі хрести й душилася від молитов і
плачу. Мошко пропав від тої години, коли Макій повісився, але
кажуть люди, що його сопілка сама на могилі грає. Хто його
знає?
Я збираюся в місто й складаю у валізку свої речі. Тут, між
листками щоденника, я повезу із собою засушені листочки
груші й винограду, букетик папороті й дзвіночків з-над берегів
Дзвінк и, де з піскової гори витрискує кришталеве джерельце. І
ще везу з собою віночок із вересу, який подарувала мені Маріч
ка, намисто червоних ягід “гечі-печі” й мосяжний хрестик від
бабуні, який має мене хоронити в далекому місті.
Що це? Десь немов звуки сопілки? Все ближче, ближче...
Крізь вікно майнула тінь, і в хату ввійшов Мошко Капітан.
– Слава Йсу!
– Навіки слава, – відказує зворушена бабуся.
Мошко прикладає сопілку до уст і грає. Я не бачу його
покалічених ніг, ні брудної подертої сорочки, тільки захмарені,
безмірно сумні очі.
Черемошеві переливи, соловейків спів, його гра – все одне.
Все в них сказано.
Скінчив. Підводить на мене зір і питає:
– Чия вона?
– Сина мого, Остапа, – відказує бабуся.
– Хай Бог благословить! – промовляють його потріскані уста.
Вечоріє. Над небом котиться Юдин срібник.
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PRAELUDIUM
Моя мати, Марія Степан, ходила в 1924 р. на український
тайний університет, аж доки польський уряд не ув’язнив його
членів. Посидівши трохи в темноті і роздумавши свою долю,
вона вирішила втікати за границю, до Праги. Там її познайомили з молодим студентом медицини Михайлом Вовком, вона
закохалася і вийшла заміж. Це все складалося для мене чудово,
хоч я майже вродилася в Празі.
Уявіть собі, що це була б за трагедія! Не вродитися під чудовими велетенськими миртами, що якраз обсипалися аж під стелю білим цвітом, не бути купаною руками моєї дорогої бабусі в
дерев’яній балії і, відкривши вперше очі, не бачити кольорових
порцелянових тягарців від звислої електричної лямпи! Кожний
має інші амбіції на світі Божім, а моєю було, безперечно, щоб
мене полоскали вперше бабусині руки теплою бориславською
водичкою в широкій балії!
Бабуся піднесла мене вгору на одній долоні. Я знаю, що
вона думала. Вона, що сама народила восьмеро дітей, гадала,
що з мене не було й половини гідного дитяти.
О, кохана бабусенько! Кожна велика любов починається
з критичного наставлення. Ти заплатила дорого за свій осуд.
Пригадуєш, коли я почала бігати, як ми ходили по суниці? Ти
несла мене на плечах і згиналася при кожній ягідці, щоб я її
зірвала власними руками! Мої двоюрідні браття і сестри по
боці Степанів, старші й молодші, мусять вже вибачати: я знаю,
що я тобі найлюбіша серед онуків. Сподіваймося, що Господь
розгрішить тебе за це на Страшнім Суді; вкінці і Він має своїх
вибранців.
Ти любила теж і мого батька більше, як других своїх зятів,
але за це ніхто не буде тебе судити, ніхто не посміє. Хто його
не любив, не подивляв? Його, що вмів годинами деклямувати
в ориґіналі Гомера і так само геніяльно переодягатися на СвятДухи й дервіші
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Миколу в мамин халат, ліпити собі з червоного паперу вуса, ще
й закручені по-козацьки, неначе по добрім коряку меду!
Але годі! Все за чергою. Вернімся до моїх народин. Дідусь
хотів надробити якось моє мале тільце, тому, поклавши мене в
ліжечко під миртами, сказав:
– Це, певно, буде якась позначена дитина, бо ці мирти цвітуть тільки що дев’ять літ.
Мабуть, не справдилося дідусеве віщування, хоч усі, особливо моя мама, взяли собі його дуже поважно до серця. Хіба в
цьому була б правда, як сказав пізніше мій добрий друг, маґістер
Іван Володимир, що я маю завжди Великого Союзника із собою.
Мені однаково, чи це кому в смак, чи не в смак, чи це модерно,
чи ні. Ні один невіруючий філософ, ні письменник не переконав
мене глибше, як Новий Завіт, і я не могла б замінити свого чудового великого Бога на будь-яку гіпотезу.
Ще маленькою я розуміла це так добре, що раз, коли мені
застряг м’ячик у ринві, я клякнула серед левади перед бабусиним домом, і почала молитися. Сусід, довідавшися, що трапилось, добув мені мою іграшку. Говоріть, що хочете, але якби я
так просто його попросила, він не трудився б з драбиною і не ліз
би задля м’ячика аж на дах.
Другим разом я молилася багато “отченашів”, щоб Бог навчив мене літати, але скоро зрозуміла, що на це треба багато,
багато літ творчої праці...
Я була, як пригадують деякі родичі, тихої вдачі, особливо тоді, коли треба було забавлятися самій, чи спати в темній
кімнаті, чи коли приходили гості. Тоді я залюбки ховалася
в короні листатого горіха, або просто лягала між лопухи і з
причаєним віддихом слідкувала за бігом справ.
– Ві-і-ро-о! – гукали за мною.
Це було вже в Кутах над Черемошем, не в Бориславі. Мій
батько мав уже при Снятинській вулиці свою канцелярію, і до
нього приходили з гір дядьки з мащеним волоссям і пахучими
киптарями – “зарадитиси”. Двері цілого дому були розкриті;
дядьки йшли шукати “дохтіра” через ждальню й ординацію
всіма кімнатами, а не найшовши там, заходили в сад і город. Мій
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батько, певно, заходився коло своїх помідорів, підливав огірки,
де я була його вірним і говірливим помічником або уважним
слухачем Одіссеєвих пригод.
Ґазда скидав крисаню, кланявся низенько і вичитував
літанію своїх кольорових і дбайливо дібраних слів, щоб під
добрити всемогутнього “дохтіра”, і щоб той, заки ще буде знати, в чім діло, не “заправив” багато. Я знаю, що “дохтір” не
“правив” багато і їздив верхом не раз дві днини, щоб “родити”
нещасні гуцулята за “простибіг”. До тих бідолашних хат зникали не раз наші рушники й простирадла, але мама не дуже-то
їх рахувала. Зате я діставала на Великдень коло церкви стільки
писанок від знайомих і незнайомих, що Сойка мусіла позичати
на них лозовий кошик, у якому носять полотна білити.
Мій батько здобув собі по Довбуші чи не найбільшу славу
на горах. Про нього вже й співанки складали. Часом приходили
до нього теж чорнобриві молодиці з кошеликом морель і просили, червоніючи, на христини. Відомо, що гріх відмовлятися
від честі хресного батька, тому він купував грубу свічку, кілька
метрів білого полотна на крижму і говорив “Вірую” в церкві
з молодою кумою, що виблискувала пацьоркованими рукавами
і, пригортаючи до себе хрищене дитятко, завинене в цвітисту
хустку, аж підскакувала з радощів, що її кум – “дохтір”.
Не диво, що ті дуже різнобарвно одягнені люди, повні багатих прикрас, їх м’яка мова, їх звичаї одразу полонили моє дитяче серце. Але можу теж присягнути, що ще змалку я розділила
рівно свої почуття і що чорна мазь на дірявих вулицях мого родинного міста з тим своєрідним сумом над його зеленими горбами не менш любі для мене, як кольорова й багата на красу
Верховина.
У Тюдові коло Кут жила батькова мати, моя друга бабуня.
Її дерев’яний дім стояв серед тої гори, яку полощуть два потоки. В долині в’ється ще й досі Черемош, як зелена гадюка.
Довкола бабусиного дому цвіли, як бур’ян на волі, запахущі
квіти всіляких родів, передусім бурякові васильки, ґеорґінії
і далії, а по ґанку пнулася шипшина. Ґанок пахнув живицею,
аж у носі свербіло. Направду, ніде не можна знайти кращого
Духи й дервіші
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закутка під ясним сонцем! Тому ми вже такі, що наше серце
переливається в вересневі ночі, коли через ціле небо падають
зорі, крешуть іскри, або коли буковинські ліси за Черемошем
просякають щораз глибше пожежами старого золота і кривавих
буків між островами свіжої, ненарушеної зелені ялиць, що ще
дужче підкреслює гарячі барви листв’яної деревини. Ночами не
видно тих барв; вони тонуть у надрічних мряках і сутінках, але
чути до болю гостру свіжість і шум ріки, що піниться коло білих
каменів, ліричний журкіт потічка Дзвінки, що сиплеться потім
дівочим сміхом у Черемош, зараз-таки коло нашого ґрунту. А
коло дому поставали собі, як достойні молодиці, груші, смереки і горіхи, попереплітані по їх власній волі, бо на бабусинім
горбі ніщо не вдягало однострою. В неї навіть загороди не було,
а маленькі “красуні” приходили до нас продавати на довгих
стеблах трав суниці, визбирані таки там, у нашому городі. Не
кожна дитина має таке велике щастя гуляти собі в бабусинім
домі недалеко від Облазу, де Арідник курить вечорами люльку
(або, може, це ті рясні акації куряться запахом?), качатися на
Перцевім полі...
Я майже забула сказати, що це за поле. Воно було чуже і
прилипало до нашого, але я вважала його зовсім моїм, бо й теж,
де ви бачили б стільки польових квітів нараз, стільки метеликів
і сонечок, як на Перцевім полі? А його поодинокі дерева
вимріяні для того, щоб з їх конарів приглядатися “гайтачам”* на
ріці. Є ще на ньому підозрілі камені, під якими, певно, заховані
Довбушеві скарби (ой, нагнітила мені мозолів бабина стара сапка!), а в сінокоси там стоять копиці, в які можна доволі стріляти
з лука стрілами, зачепуреними в яструб’ячі пера.
На цьому полі я думала поставити собі хату з кругляків,
класти між вікна, зимою, ягоди калини, щоб позамерзали і
посолодли, і їсти собі малаї з калиною. Я носила б, очевидно, гуцульську ношу, кутий хрестик на намисті і перстеньчорнобривчик. Я ж не була іншою від тих дівчат, що збиралися
в бабусиній широчезній кухні на вечерниці, і як тільки заграли
цимбали й різнула скрипка, як Мошко Капітан (не жид, а майже
* Гайтач – зудар дараб на Черемоші.
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леґендарний гуцул-музика) задріботав пальцями на флоярі, кидалися у вир “гуцулки” й “коломийки”, аж на миснику дзвеніли
мальовані полумиски. Як же мені не бути такою, як моя бабуся, що й сама любила з “дівчатами-красотками” задріботати
“дрібушечки”, а з леґінями пореготатися щиро з часто досить
перчених дотепів?
Бабуся, батькова мати, мала золоте серце і славу на далекі
села. Не диво: мої прадіди поховані на старім цвинтарищі
в Тюдові. Сходить м’ята і пахнуть фіялки коло їх кам’яного
гробівця, а глогорожа пнеться аж на хрест з їх гербом ходачкової
шляхти. І хоч у моєї бабуні ще донедавна ховалися рушники з
п’ятизубою короною, її називали по селах тільки “Касунею” і
приходили до неї, як під Покров Богородиці, в кожній потребі.
Не думайте, що я переборщую. Як прийде, бувало, хто в
підраній сорочці, вона витягала зі скрині будь-яку річ котрогось
зі своїх синів і давала. Ця безмежна щедрість, що подобала на
щедрість чистої і нерозумної дитини, приводила часом до родинних сутичок. Бо ж не було, по правді, нічого на світі, чого
вона не дала б, якби її попросити, і розпоряджувала теж цілком
самозрозуміло добром своїх дітей. Уявіть собі, наприклад, як
мої дядьки, тоді хлопці під вусом, збиралися десь під маєвий
вечір на вечірки, а тут нараз – де, до ста чортів, поділися нові
черевики?
– Та я, синку, за “простибіг” кривому Яцеві дала. Він прийшов босий...
Ну, і що ж? Можна було злитися, нарікати, проклинати кривих Яців, але говорити на розум з бабусею не було можна. Бо
і що, врешті, важливіше на світі: вечірки чи криві Яці? Бабуся
плакала, а я не могла знести її сліз, я обіймала її сильно руками
і просила, щоб вона розказувала мені казок, або казала поезії
мого діда, Григорія Вовка.
Коли хто згадував словом діда, моя бабуся плакала ще
дужче, але якось м’якше, щасливіше. Дід походив з багатої
селянської родини, засновників Вовчинця коло Станиславова.
Ще молодим богословом вподобав собі русяву довгокосу шляхтяночку. Вони подружилися і жили щасливо; вродилося їм щось
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чотирнадцятеро дітей, з цього половина ще живе, але розсіяна
тепер по усьому світі. Дід сповідав і причащав гуцулів, плекав
троянди і писав книги, які через обі війни позатрачувалися, на
мій превеликий жаль.
Пригадую собі ще тільки обкладинку “Орлеанської дівчини”, одне оповідання з “Радикальних образочків”, у якому досить дотепно показано бундючні й смішні зусилля комуни між
нашим простолюддям, що філософує по-своєму, ну і, очевидно,
деякі любовні поезії, хоч і високого мистецького рівня, ніколи
не друковані, передані “усною словесністю” тією, для якої були
складені. Остався мені теж його останній лист, писаний в час
недуги до своїх трьох дітей: Михайла, Оксани і Одарки, що
студіювали в Празі. Ось він:
“Любі діточки! При Службі Божій ледво встояти можу,
і єсли б не обов’язки, які на мині тяжать, як на батьку дітей,
я дуже радо дав би Харонови на деко тютюну, щоби мене на
своїм дрантивім човні перевіз через Лєту... се було б для мене
найбільше щастя, бо до твого моря, Ксеню, о якім згадуєш,
так ще далеко; воно для мене недостижиме; судячи по моїм
теперішнім стані – нім сонце зійде, роса очі виїсть... Дрібні діти
всі четверо вчаться: Мірко тепер у другій нормальній, Олег у
третій. Леся – надзвичайно пильна, бігає біднятко щодня до Косова, нераз і на сніданє не чекає, “бо татко не мають відки за
станцію заплатити”... Орест – легкодух, хоть здібний. Йому дай
коня і запиши в козаки, отсе для нього рай! З Михайла річий вже
нічого нема, бо всьо можливе переробилося на менших дітей.
Благословлю Вас, діточки, цілую і здоровлю якнайсердечніше та й дякую за ту любов, яку в кожній стрічці Ваших
листів оказуєте для мене – Ваш Тато”.
Розбиті мрії про нову Українську Державу загнали його в
могилу. То були важкі повоєнні часи, коли бабуня повдовіла.
На неї впали тяженні обов’язки виховання дітей і боротьби за
чорний хліб, бо з її віна мало осталося. Волосся бабуні посивіло;
вона була біла, як голубка, з зовсім молодим, рожевим обличчям, та все ж таки їй удалося вивести дітей в люди з Божою
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поміччю, а з допомогою найстаршої Оксани поставити гарний
дім коло Облазу.
Не раз я сиділа під гребінковим килимом з киданими трояндами на чорнім тлі (косівська копія старополтавського з 17-го
віку) і слухала бабусиних оповідань, жаліючи без міри, що мені
не довелося народитися раніше і пізнати особисто мого великого і мудрого діда. Знаю тільки, що мій батько був дуже схожий
на нього. Раз якось, жартом, натягнув він на себе реверенду свого друга, отця Терлецького, і дав собі зробити фото, а за якийсь
час всі з рідні думали, що то – ранішня світлина мого діда.
Але я відбилася від теми... Я сказала, що нічим не різнилася
від других дітей, що в мені не було нічого більш особливого,
ні в фантазії, ні у чутті. Хіба що я вміла скоріше від них писати і сиділа залюбки на горісі, записуючи свої співанки, коли
вони співали свої на будь-яку мелодію, не записуючи. Признаюся щиро, що мої були куди скромніші; я цвіркотіла собі, як
пташка, до бабиних горбів, а вони складали цілі драми, такі,
як прецікаве голосіння на одного з Ґуреїв, що ходив до красної
молодиці в Вижницю на Буковину, аж доки її чоловік не догадався і не випалив у нього сім срібних куль.
Дивно вам, що діти можуть складати такі співанки? Їм же
ці речі такі, як град чи повінь – явища природи і ніщо більше.
Було б дуже помилково казати, що вони зіпсовані чи скорозрілі.
Ніхто не ховав тих явищ перед ними, то й вони їх знали, але не
приписували їм більше ваги, як ватрі на Івана Купала, через яку
вони стрибали, не присмаливши постолів. Ті діти навчили мене
історії Дзвінки, яка продала Довбуша, свого любка, полякам, і
як він за ту зраду скотив на неї, десь з Чуги, великий камінь, – і
теж такі “технічні” речі, як ліпити хрищатий барвінок і папороть
на вікна в Зелені Свята, як плести коровам вінки на роги і як добирати волічки на уставки. А на маївку теплими вечорами вони
прибігали босоногі, ще гарячі від вітру, що смалить, поривали
то лілею, то свічку, то вишивану корогов і ставили в півколо під
іконою Пречистої, співаючи дзвенячими чистими голосами:
“За всіх молишися, благая...”
Духи й дервіші
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Де вони тепер, ті діти, мої друзі, що вибрали мене ватажком
на бабиних горбах: Марічки, Коці, Юрки? Скільки з них впало
під зелені смереки, щоб прогнати “катюгу” з краю? Як добре
вони розуміли вже тоді прості слова “аркана”:
“Ой ви, зайди, утікайте,
Гуцулії, Гуцулії, Гуцулії не займайте!”
Життя на Черемошевім піску я рівняю з усім свіжим і здоровим: в руці великий окраєць чорного хліба з маслом, в другій
– дві довгі гички цибулі за чуб, на голові, неначе велетенський
гриб, солом’яний капелюх, а ноги, обсмалені і сильні від босого ходу, плюскочуть і бродять до білих каменів. Яка розкіш
– Черемошеві пристрасні пориви!
“Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie”...*
Цитата з Міцкевича пригадує мені зовсім родинні порахунки з західними сусідами. Наша доля з ними – це доля повінчаних
проти волі. Моя мама, незважаючи на всі зусилля і старання,
ніколи не дістала учительської посади в Кутах, а тому, що мої
батьки подружилися студентами і не приїхали в Галичину на
готове, а до того мій батько леліяв думку справити рентґена для
своїх мащених ґаздів, мама сиділа переважно у своїх батьків
у Бориславі й там учителювала. Через те я часто була зовсім
опущена, бо батько, зайнятий недужими, не мав для мене багато
часу. Щастя, що я рідко скучала і мала завжди гори занять. Але
все ж таки я цитую Міцкевича із симпатією.
Вода в Черемоші підносилася часом швидко, і моя сукенка
на березі плила собі, як святойванський віночок, за струєю, а я,
падаючи на ковзьких каменях і оббиваючи собі коліна, гукала
Юркові й Марічці:
– Рятуйте моє плаття, ади пустили шлюзу; дараби йдуть!
Може, пізніше Юрко зловив внизу мою сукенку і ніс, як
бунчука, на довгій лозі, вже не пригадую. Але пригадую собі,
як ми ловили рибу на обід і як збирали прибережні кольорові
камінці. Була в мене їх ціла коробка, але велика війна занапастила все моє добро разом з камінчиками, сушеними волохатими
дзвониками, пір’ячком сойки з Чуги і осіннім, зубатим листям...
* Вітчизно моя, є ти як здоров’я (польськ.).
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“О краю мій! Ти на здоров’я схожий!”
Скільки цього здоров’я я налигалася взимі, вганяючи на лещатах по кутських і тюдівських горбах, “на кочергах”, – сміялася
з мене Марічка. Ще пригадую собі жахливу зиму 33-го чи 34-го
року, коли все живе замикалося в топленій хаті, і тільки я, мала,
ковзалася щасливо при – 40° Цельзія по порожніх вулицях! Тої
зими я таки йшла в процесії за корогвами і дядьками в кептарях
в моїм новім кептарику, затягаючи голосно, як молодий дяк:
“Є-е-елице, во Христа крестистеся, во Христа облекостеся!”
На замерзлому, приборканому Черемошеві стояв великий
хрест з льоду, замаєний вінком зі смеречиння і калини. Отець
Терлецький в золотих ризах нурив трираменний свічник з горючими восковими свічами в полонці, потім ми всі черпали свячену воду з Черемоша глиняними дзбаночками і пили – здоров’я!
Від того часу все святе має для мене характер смирного і
лагідного, як Черемош на Йордан. Я принаймні знаю, як далеко мені ще до святости. Це приводить часом до непорозумінь,
і мені вже не раз говорили, що з мене ніякий психолог, що не
розуміюся на складних душах. Може бути; вповні вдоволяюся
розуміти прості душі, і ця книга про такі писана.
“О краю мій! Ти на здоров’я схожий!”
Я все ще черпаю з тебе, мій краю, за всі минулі літа нашого
циганського блукання по чужих закутинах. Так, як сирота, що
з гордощами, хоч у сльозах, підносить голову, пригадуючи: “В
мене теж були батьки, я не знайда!”
А в мене не тільки були батьки, ви поглянули б лише в кімнату,
скільки їх усіх сиділо у бабусі за свят-вечірнім столом, позастелюваним білими скатертями і запашною їжею. Вся рідня, – не
тільки діти і внуки, але й тітки, вуйки, стрийки з жінками, вуєчні
і стриєчні браття і сестри, друзі і челядь. Кожний з них почувався галузкою зеленої різдвяної ялинки. Я, наймолодша, говорила голосно за них “отченаша” і гинула зі страху, щоб не забути
яке з його прохань, щоб нам не обірвалося яке благословення...
Не знаю, чи я зле молилася, чи занадто шибала очима по
свічках, але галуззя тієї великої різдвяної ялиці повідрубувано
від пня і попересаджувано в різні підсоння, різні обставини. ЧаДухи й дервіші
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сом, здається, вони набирають прикмет і виразу якоїсь іншої,
місцевої деревини...
Одначе попри зв’язки крови, що лучать нашу велику сім’ю,
є другі, майже важливіші для мене: кревні з вибору, вибранці
нашої природи, нашого духа.
Якщо Зоя і я дивилися на світ іншими очима, то тільки тому,
що вона сірими, а я каштановими. Обидві ми походимо з галицьких священичих родин, які десь на десятому щаблі завжди
між собою споріднені. Наші бабуні і наші мами сиділи в одній
шкільній лавці, і нам теж прийшлося разом сидіти, хоч трохи
пізніше. Зовсім змалку я думала бути маляркою, але коли побачила перший малюнок роком молодшої Зої, закинула назавжди
фарби і пензлі. Стільки самокритики вже в мене було! Зате, прочитавши Зоїні вірші, в мене зросло самопочуття в тім напрямку,
і я, остаточно, посвятилася поезії.
Зоя приїхала до нас уперше на вакації по моїм вступнім
іспиті до львівської гімназії УПТ*. Мій батько мав деякі сумніви,
чи брати Зою до нас, бо я була до того часу завжди сама, дика
й розгуляна між гуцулятами в Тюдові, або між жиденятами, що
гралися зі мною в “хованки” по шафах і ліжках, з небажаними,
часом, наслідками в моїх кучерях.
Але експеримент вдався чудово: коло Зоїної розкішної
степової вдачі, незвичайно гармонійної, я почала виокруглювати
свої канти. Зате Зоя черпала від мене ентузіязм і, може, дещо системи в творчості, яку ми вже тоді брали зовсім поважно. Ми “видавали” разом дитячу газетку “Казочку”. Її єдиними передплатниками були наші батьки, хоч я маю далі в себе всіх дванадцять
примірників! Я була тираном, змушувала бідну Зою малювати
цю “Казочку” на горісі, бо мені було там вигідніше писати поезії.
Тираном я осталася й донині. Хтось сказав мені ще недавно:
“Віро, ти тягнеш важкого плуга, але запрягаєш до оранки і
своїх друзів”. Це, напевно, правда, отже – cave lupum!**
Що сказати в своїй обороні? Життя коротке, я не можу
розкидати великодушно часом і енерґією тільки на фраґменти.
* Українського педагогічного товариства.
** Бережись вовка! (лат.).
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Маю алерґію до фраґментів; вибачайте, як вам це здається за
педантичне! Моїх друзів зараховую до свого життя і вимагаю
від них без вагань те саме, що від себе самої, раз дружба – не
спорт і забава тільки, а велике завдання.
Хочу писати в цій книзі так глибоко, як це тільки можливе для поета вищерблених грабових листочків і кольорових
камінців з-над Черемошу...

ВЕРТЕП
В моїх руках зосталося ще кілька пожовклих голубих листів,
які батько писав до моєї матері, коли вона, прибита жалем і учительськими обов’язками, лишала за собою свій дім, листів, що
нагадують мені, за Рільке, полинялі гортензії*. Ні, я не буду їх
цитувати, я радше їх оберну у вертеп, щоб загоріли ще яркіше
своїми фігурами, барвами, дотепом, і щоб я могла додати дене-де свою сценарію. (Бо моє драматичне замилування почалося ще з тих часів, коли батько брав мене у Кутах на гостинні
виступи наших мандрівних театрів і відколи я сама, сидівши
на горісі, укладала лібретта на представлення, які відбувалися
вечорами в нашій стодолі. Ах, то були часи! Тоді ще мистецтво
було всім доступне, бо вступ до стодоли коштував тільки 1, 2, 3
ґроші, або й зовсім нічого, як хто мав стояче місце).
Почну так:
П е р ш а с ц е н а. Декорації: На листю жовтіючих
яблунь круглі ранні роси, вікна дому зайшли туманом, поволі
підноситься сонце – жовте, сонне, і воно спостерігає, що наш
город збагатився на сотку червоних помідорів. Дія: Я прокида
юся. Мені снився рай, повні відра і молитва – самі сни, що дають у соннику Сойки добре віщування.
Мій батько журиться, що мами бракує в кожнім кутику, що
я росту, як билина в полі, що цибуля в городі така мала, як біб
і як його доходи. Нема пацієнтів, хіба та наша “маржинка”: котик, що бере пензлювання, Чокольом з голубими очима, як ди
* У своїй поезії “Блакитна гортензія” Рільке порівнює цю квітку з пожовклими голубими листками.
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ректор Карпінський, наше песеня, що вчиться гавкати на індика
і бігає на трьох зі своєю четвертою загіпсованою лапою. (Батько
витягнув його нещасного з-під авта на вулиці і приніс на руках мені в дарунку). Підросле поросятко вже гризе задоволено
моркву; по вітаміновій курації воно зовсім розквітло і набрало
“дівочих форм”.
Ще була б і Сойка, яка знову носить свою нирку в руках
і стогне. Батько думає, як відправити її на відпочинок і взяти
когось здібнішого до праці в хату, – не баб і калік, не якусь нужду, щоб страшила пацієнтів, але теж не німецьку красавицю в
піжамі.
Тимчасом приходять різні люди, які не тільки нічого не
платять, але жадають від нього грошей: кушнір, що взяв міру на
мій кептарик, фотограф зі знімками з вакацій... Батько платить і
дивується, пощо йому шість Митаровичів і шість Марушок під
копицею. Хіба їм післати і ще порто заплатити? В касі осталося
тільки півтора золотого, і коли, як на біду, гуцул приносить сметану, мій батько заявляє:
– Нема дрібних, – самі грубі!
Він жде на пошту від мами, але поштар передає з-за баркана тільки посилку з хірургії, на яку мій батько робить квасну
міну: замовив жилетки до скальпеля, а дістав сам скальпель без
жилеток. І батько таки з місця відписує, що не буде робити нових замовлень, бо коли він просить, щоб йому післали кашкет,
вони посилають шкарпетки або зарукавок.
Я кажу йому не журитися, і він таки сміється, бо я почуваю себе гетьманшею, походжаючи з макогоном, як з булавою,
і приглядаючись в дзеркалі в моїй новій власношитій спідниці
з карточкою “Wiara Wilk” на пупці, бо я вже учениця польської
народної школи. Української нема в Кутах.
Нараз на вулиці гуркіт – заїжджає бричка і викочує зі себе
бориславських дідів. В той сам час тюдівська бабуся зі своїм
топірцем входить через фіртку на подвір’я. Неначе змова, але
яка радісна змова – гетьте щоденні турботи, бо у нас – свято!
Мене виціловують, аж лоскіт іде садом, і вже дім переповнений
теплотою, сміхом, жартами.
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Що з того, що якраз дощ і що нема пацієнтів? Сльоту і вільний час можна використати зі свахом на ґаздування! З дідом
входить зовсім нова атмосфера в хату: атмосфера ладнання,
прятання, майстрування. Ось вже вони обидва, дід і батько, позакочували рукави; ріжуть дошки в дровітні, тешуть, стругають, – чути тільки стукіт і клепання та батьків веселий голос,
що залітає аж до кухні, де обидві бабуні мелять помідори і заварюють у пляшках, або смажать рожу і полуниці, щоб було
солодке, коли мама приїде.
Я йду до школи або радше: лізу через паркан, бо школа тут
же під носом, за городом. Бабуні носять мені на перервах шницлі
і воду зі соком під паркан, – догоджають внучці на переміну.
Тимчасом у дровітні готується для мене пульпіт, столики
й полички до спіжарки, починається революція на стриху, в
підвалі, в стодолі, і незабаром все стає огрядненьке, все стоїть і
красується, мов у крамниці: бочки, пляшки, коробки, скриньки
і всякі речі, що робили раніше враження неладу. Обидві баби
ліплять на слоїки і пляшки червонорубі етикетки з написами:
“Рожа”, “Сливки”, “Морелі”, “Черешні”, а дід радить батькові
купити в Тюдові десять морґів поля на верхах і посадити для
мене горіховий сад. Може, якось сплатиться.
Вечоріє; я вертаюся зі школи, батько з дідом похилилися над
таблетом зі шахами. Через яблуні вже знову снується проміння
і падає плямами кольору веселки на траву. (Імпресіоністичне
насвітлення сцени). Здалека надпливає церковний спів, вже на
закруті вулиці маячіють корогви і хрести, в поході о. Терлецький, за ним люди з домовиною йдуть на кладовище:
“Душу раба твоєго со-о святи-и-ми упоко-ой...”
Я знаю: це ховають того Йвана, що йшов на Буковину Черемошем у місячну ніч. Бо також, хто якраз жде на повню, щоб
румунам було видніше стріляти!
Обі баби готовлять по вечері постелю. Трохи тісно буде, але
що порадиш? Я буду спати з татом, а обі баби – в моїм ліжечку
за драбинками.
По дахах ходить місяць і малює по стінах узори на вишивки. Батько курить і знов мовчить, значить, журиться.
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“...Та Ірка, що мешкає коло Овида, таки мусить умерти...
дуже жалко маленької...” Очі мого батька тремтять дивно; він
засуває фіранки на шиби, бо в них влився цілий круглий місяць,
як сковорода. Фіранки – завіси вертепу. Засипляючи, чую на
своїм волоссі батькову руку і розумію його притишені слова:
“...З дідовим здоров’ям усе було б гаразд, але серцеві
потрібно спокою, щоб жити собі без турбот. Я лікуватиму потрохи старенького... шахами, побачимо, чи не буде величезної
поправи. Як будеться його шанувати, поживе ще не один рік. І
малий Коцьо з Рожнова теж, може, якось видряпається...”
(Останні слова з-за завіси мішаються з гамором на залі
снів).
Д р у г а с ц е н а: мінлива, повертається з бігом подій.
Перше карколомний краєвид Сокільського: дика скеля над
кам’янистою дорогою, ще дикіший, розлючений Черемош коло
нових зломів, що скотилися ніччю в річище, і два вершники на
бурих гуцульських конях, що обережно примощують собі стежку через гору. Потім – убога хата десь за Білоберезкою, на ліжку
жінка з усіма ознаками переспілого материнства, закопчена
ліхтарня на столі, на лаві – сліпуватий старий ґазда. Мій батько
виливає цебрик води в чорний котел на грубі, кладе до нього
медичне знаряддя і роздмухує сиру ватру.
Ґазда балакає про своє: півроку тому румунські вартівники
підстрілили сина, що бродив уночі Черемошем, щоб зібрати
хліб з їхнього поля по тому боці. Аякже, багаті були, але син
таки скривавив, а старий ґазда розпився і чуть не осліп від самогону. Ні, вони не будуть своє поле продавати, це ж їх поле з діда
й прадіда, його внук має бути на нім ґазда! – А як буде внучка?
Ґазда насупився: буде внук, досить бабського насіння в хаті
з невісткою. Син скривавив таки, правда, чужі люди заграбили
поле, але внук відійме...
Непередбачена пригода в інтервалі: з-під ліжка вилізло
красе теля і облизало за батьковими плечима щойно виварене лікарське знаряддя! Батько клене щиро (теж імпровізуючи
термінологією з-поза ролі); мусить знову роздувати ватру і тягнути сам воду з криниці.
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На прощання радить, щоб старий не пив, а то проп’є ще
хату, невістку і внука, таки внука, не внучку! І хай не тримає телята під ліжком, а де? Де ховати скотинку в холодний день? Хай
їм змайструє стайню, а то його внук буде ще як теля на ікони в
хаті дивитися.
Старий ґазда хитає головою, христиться, виціловує “дохтіра”. Грошей не має, хоче дати кожушину в застав, але батько не
бере, бажає малому Йванові, хай росте здоровий і – засувається
завіса, гуцульська пасмиста верета з овечої вовни.
Т р е т я с ц е н а: Слабе насвітлення з вулиці. Мій батько здирає, як злодій, свою таблицю з написом “Д-р мед. Михайло Вовк”, яка, зрозумівши своє несправедливе пониження,
кришиться, і прибиває нову з написом “Лікар Михайло Вовк”.
Потім іде, хитаючись, до своєї ординації з чолом, повним невеселих думок у масках хвилястих зморщок. За якийсь час його
вузька, одуховлена рука починає спокійно бити нові печатки на
рецепти. Мого батька огортає посповідний спокій, голубіє ранок, сніг скрипотить під ногами прохожих.
Під вікнами починається жива розмова – політична дискусія
між двома дітьми. Малий москаль Мірошка переконує мого
приятеля Юру, що нема і не було ніколи ніякої України, тільки
завжди Росія. На це Юра Мірошку боксом у ніс. На бексання
Мірошки стоїчна відповідь Юри:
“Бачиш, якби не було України, не текла б тобі кров з носа.
Спитай мудріших від себе, як не віриш”. Юра бере хусточку з
кишені і витирає Мірошці ніс; за яких п’ять хвилин вони знову
граються на вулиці копаного м’яча, значить, договорилися.
Мій батько усміхається в вікні, сідає при письмовому столі
і починає любовного листа до моєї мами: бач, упав сніг, холодно
самому... Букви тримаються чудерно одна одної, лізуть на папір
і показують, як батько хоче йти вперед коштом своєї дитини,
що росте, як билиночка, як закриває собі свій еґоїзм (рентґен!)
різними плащиками, як не може через біганину по хворих наглянути, чи я їм, чи мені чого не бракує. Лист до свят-Миколи
лежить вже на вікні цілий тиждень, і Микола не бере... Видно з
усього, що лещата мусять бути, бо я ніяк не зрезиґную. Треба,
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щоб мама постаралася дещо з дитячої літератури, бо я вже проковтнула всі мої книжки, але більше хай нічого не купує, хіба
які дешеві дрібнички, щоб для неї не забракло грошей... І може,
можна б де дістати карти до бріджа, трохи зіграні в каварні, бо
зовсім нові – задорогі. Може, заступили б радіо, що “пропало”
на який рік, бо за детефон нема що думати – вуха тріскають, а
на ліпше нема фондів...
Стукіт до дверей. Леся входить з о. Терлецьким у великому зворушенні – дістала нарешті посаду в дівочій гімназії у
Станиславові. О. Терлецький заявляє, що батька знову вибрали в кооперативі головою Надзірної Ради, і просить у куми на
христини Народного Дому. Чи пані Марія теж буде? Так, мій
батько сподівається: має пацієнта-літника, колишнього міністра
аґрарних справ. Був влітку дуже хворий, хотів уже втекти самольотом до Варшави, але батько примусив остатися ще день, і
якраз старий почав видужувати. По гарячках і болях безмірно
вдячний міністер обіцяв написати до маминого куратора, щоб
її перенесли до Кут.
Як справа з рентґеном? Чейже він не буде закидати такої
справи тільки тому, що йому заборонили вживати закордонний
титул доктора?
– Ет, якби були які прибутки, бо, до речі, не знає, з чим
їхати. Тесть розумує по-своєму й пише: їдь до Праги на практику і вертайся з рентґеном, а мотор вже я змонтую, але, видівши
касу і читаючи ці рядки, – це виглядає на кпини.
О. Терлецький радить не журитися і обіцяє позичити тисячку. Леся, засоромлена, пропонує вже тепер замовити табличку з
написом “Рентґен” – може, на чорному тлі золоті букви латинкою і по-нашому. На це батько:
– Тільки не кажи в захопленні дописувати нічого в роді
“Найбільший рентґенолог Покуття”, чи “Насвітлювання виконується сміло, скоро і певно”. Сміх.
Сойка входить і заявляє, що гуцули вже починають зносити насіння на весну; що з ним робити?
– Ясно, що ховати, але записати, що це за насіння, і не мішати з іншим.
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Сойка виходить горда, що має записувати насіння.
Мій батько веде о. Терлецького під стіну і показує йому
наш великий добуток. – Де? (О. Терлецький трохи недобачує).
Та на стіні наш перший ориґінал! – Оті копички? – Так! Це дарунок від нашого молодого мистця Заліта в реванш за касетку,
в якій мій батько тримав тютюн і яка йому припала до вподоби.
Правду кажучи – не дуже-то мистецький твір, але все ж таки
“щось висить”.
Я висуваю з дверей голову і запрошую на чай.
О. Терлецький пригадує собі щось: що буде з моїм першим
святим Причастям? Я вже маю аж одинадцять літ!
Батько не відмовляється, він хотів би тільки, щоб я зрозуміла
краще цілу тяжінь, цілу повагу такого акту. Мама бажає, щоб
воно відбулося в митрополичій палаті у Львові, де мене христили, бо мій батько був два перші роки по повороті з Праги придворним лікарем митрополита Андрея і попросив його в куми.
То значить, я маю такого славного хрищеного батька? – Так,
але це зовсім не вплинуло на зріст мого респекту, бо під час
христин – мені вже тоді було десять місяців – я весь час або
тягнула старенького за бороду, або навивала собі її на палець. І,
правду кажучи, мій батько волів би, щоб я причащалася в Кутах
під його очима, в повній церкві, хай би потім зробилося в саду
прийняття для моїх приятельок, хай би ціле містечко тішилося.
(Дієві особи виходять, залишаючи пусту сцену).
Ч е т в е р т а с ц е н а: Вечір у празькому готелі під знаком
блощиці. Мій батько запалює цигарку, лягає на ліжку і починає
свій монолог: Довкола нього – зовсім чужий, холодний світ. Велика різниця між його університетськими колеґами, які лишилися по своїх студіях у Празі і побудували доми, покупували авта,
позакладали банкові конта, і його життям галицького лікаря на
провінції. Але чим більше мій батько відчуває різницю, тим
більше йому жалко за тою дірою Кутами, за мамою, за мною
– малою. Він звик до мене, йому мене бракує, доля здається
йому щербатою, тому, що остається тільки писати мені цвітисті
карточки... В останньому листі мама переслала йому мої два
віршики; мусить їх сховати, щоб де не загубилися. Хай би мама
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післала міру своєї і моєї ніжки, пішов би купити нам гарні черевички, найкращі, які де були б на виставі в крамницях, тільки...
щоб мама не зменшувала своєї, а то хто інший носитиме... Яка
шкода, що не взяв мене із собою і не оставив у тітки Оксани
в Ужгороді! Вона возила б мене по Закарпатті, я гралася б зі
своєю тіточною сестрою – Ларисою... Недобре, що я – завжди
сама. Хай би взяла Зою до нас, було б нас більше, хата була б
повнішою, а якби мама таки дістала посаду в Кутах, тоді він раз
уп’ється і стане танцювати танґо!
Але перше треба було б починати перебудову комірки на
рентґенову залю, не відкладати заєдно. Треба б вибілити стіни,
вилякувати долівку, а старі плетені крісла викинути зі ждальні,
бо вже не раз панянки подерли собі на них сукенки... Як там десь
наш город, чи не заріс лопухами без нього? Як там “маржинка”
ховається, чи далії порозцвітали при тині? А та туя при вікні
хилиться і хилиться – треба б її чимсь підперти. Така буйна туя!
Щоб хоч добре використати тих пару місяців рентґенівської
практики і вже вернутися раз у своє графство, той “бідний Кутик”, але свій...
І мій батько завивається смугами цигаркового диму і своїми
мріями, як завісою вертепу.
П’я т а і о с т а н н я с ц е н а. Засвітило сонце, щоб тільки
моргнути на наш скромний, так тяжко запрацьований добробут,
і сховалося зараз за хмару. На горах – страшний плач: мій дядько Орест, з яким я не можу розстатися, іде до війська, бабуня
входить на ґанок і втирає очі хусточкою, бо останній пішов з
хати і хата без ґазди. Мій батько дістає мобілізаційну карту, але
заки він оглянувся, через “бідний Кутик”, а потім мостом на
Буковину в ридванах, фіякрах і автах переїхала, втікаючи, ціла
Rzeczpospolita. Коли вечоріє, Зоя і я сидимо на чатах при вікні.
За шибою пересуваються безнастанно тіні жовнірів, і мама радить батькові скритися в саду. Батько заявляє, що не зробив
нікому ніякої кривди – чого ховатися? Але невже їх хвилевий
осуд завжди справедливий? Ні, батько знає, що ні, але він мусить бути на своєму пості.
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Як у шекспірівськім театрі, на задній сцені гуцули риштують у Тюдові тріюмфальну браму зі смеречиння і виходять
комуністам назустріч, що галасують і розмахують руками, поважно, низько кланяються з калачами, сіллю і... синьо-жовтими
хоругвами в руках. Їх заливає червоне море.
На передній сцені входить до ждальні нашого дому чекіст
Хрущ і показує револьвером на ікону Матері Божої над дверима
ординації:
– Докторе Михайле, ви – освічена людина і вірите в такі
богомази?
– Це – не богомаз. Доки моя нога тут ступає, доти й ця ікона
буде мати своє почесне місце. Скиньте шапку з голови, товаришу, як входите до чийогось дому.
– А я шапки таки не скину, бо я службово у вас. Незабаром
ви зміните свої погляди... Ось уже вся ця обстановка не ваша, а
товаришки Сойки за довгі роки її невільничої праці. Вона зуміє
краще за вас нею розпоряджатися.
Мій батько усміхається:
– Теж і рентґеном?
Товариш Хрущ червоніє, ляпає дверима і виходить. Через
одкриті вікна школи лунає городом:
– Товариші! В нас тепер година географії, космології і
астрономії. Дотепер вас обманювали всякі шахраї, що Бог живе
на сонці, а святі на плянетах, тимчасом наші поступові телескопи провірили, що це все – брехня!
– Товаришу професоре! – це голос Юри. – Нас таких нісеніт
ниць, як ви розказуєте, ніхто не вчив!
– Мовчати! Скінчилася буржуазно-капіталістична доба насильства над робочим людом! Товариші, ми вже знаємо, що
земля повертається довкола сонця, а не сонце довкола землі...
– Ну й справді новина! – захлистується від сміху Юра.
– Дайте доказ, товаришу професоре! – кличе хтось з гурту.
– Доказ? Зараз вам буде й доказ, чому ні...
“Професор” подумав хвилину і рішився:
– Ось маєте: в Совєтському Союзі фабрикують такі гармати, що кидають кулю точно на тридцять метрів, проте куля
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падає не на тридцятому, а на тридцять першому метрові. З того
виходить, що в часі, коли куля летіла, земля перекрутилася на
один метер...
– Товаришу професоре! То ви сядьте на аероплян, що кружляє над городом, і пождіть вгорі, аж земля обернеться до вас
задом, тоді висядьте. Кажуть, що там є такі міцні гази, які прояснюють мозок!
Регіт несеться по городі, і “професор” верещить: “Мовчати!”
Мій батько поважніє. Ось знову якийсь солдат суне службово, щоб перевірити, скільки в нас кімнат. Приступивши ближче,
каже півголосом, неначе не до батька:
– Ви були хорунжим в УСС-ах, бачите, “знають”... Як не
повірите моїм словам, ніколи вам більше не бачити дружини, ні
доньок. Тікайте, ради Бога, бо вже дуже пізно... – А потім голосно: – Значить, у вас чотири квартири, крім ординації, ждальні і
рентґенової кімнати. Харашо.
Солдат іде, падає завіса, в якій заґратоване віконце. Мій
батько, моя мати, Зоя і я, кожне з валізкою у руках, переходимо
навшпиньки на захід. О. Терлецький благословить нас з-за ґрат.
***
Так скінчився мій вертеп. Якби я розказувала фантазію, він
був би, може, цікавіший, але я писала досі тільки правду. Мої
персонажі – зовсім не мальовані, тому, може, дещо засірі. Але
не забувайте, що в величавім “ludus paschalis”* в Оберамерґав
артисти, які мають вроджені ролі, не вживають перук, ні борід,
ні косметичного підмалювання, бо вони цінять, за традицією,
правду таки більше, як фантазію. І, зрештою, хто я є, щоб радирувати і додавати щось зі свого джерела до Євангелії мого
“бідного Кутика”?

* Великоднє дійство (лат.).
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ПІД ҐIНҐО-ДЕРЕВАМИ
Сонце текло широкими вулицями зеленого міста. Горіли
в ньому надельбські тополі і розквітлі троянди Королівського
саду. В однім з бароккових павільйонів Цвінґера* заколихалися дзвіночки в порцеляновій музиці, і майснерський синьобілий годинник вибив дванадцяту. Тонкі серпанки водограїв
піднялися з шумом із одвертих кам’яних дельфінових ротів і
фавнових дзбанів, а сонце сплело чотири фонтани веселкою.
Але я бігла попри бароккові філіґрани і не озиралася ні за
крученими колонами, ні за аркадами тяжких мостів, де плюскотіли хвилі під білими пароплавами, що різали візерунки церков і палаців. Молоді, легкі ноги несли мене на другий кінець
міста, нехтуючи довгими трамваями і ще довшими докучливими зупинками. (Бо я вже таки вдалася в мою тюдівську бабу, що
зі своїм топірцем мандрувала хоч би й з Кут до Станиславова і
назад, наче це була б прогулянка під Сокільське або до Рожнова). Задихавшись, я пристанула і шукала зором, чи ще далеко та
сіра брама, обрямована двома ґранітовими левами в листі круглих лип, що розливали саме хмільний пах. Ось і вона!
– Такий контраст: там сонце, липи, ріка, а тут – смерть і
секції, і ця велика невдача в мені, – так роздумувала моя голова.
На сходах анатомічного інституту я кинулася з трагічним жестом до високої постаті, загорненої в білий лікарський плащ.
– Я не перейшла, тату!
Мій батько всміхнувся здивовано і пильно подивився на
свою доньку з-поза стятих скел окулярів. Потім він звернувся
до жовтоволосого лікаря, що пакав зі своїх дуже червоних, як у
дівчини, уст клубки цигаркового диму, і сказав по-німецьки:
– Це моя старша, Ереку.
Я простягнула просто руку на вітання, але кинула батькові
українською мовою:
– Ти краще не представляв би мене тепер.
* Цвінгер – ловецький замок Августа Сильного з Саксонії.
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– Чому ж ні, доню? Не треба через одну невдачу залишати свій сферичний біг. Ти втратила один шкільний рік, – другі
втрачають багато літ і втрачають життя, а ми з Ереком лікуємо
небіжчиків і краємо їх на порції, щоб легше до неба всунути, –
всміхнувся він гірко. – Так спішитися з наукою, як ти це останньо робила, добре таким, що хочуть скоро зловити шматок хліба
в ролі якоїсь секретарки чи машиністки, але не для тих, що хочуть начерпати справжнього, глибокого знання. В шостій клясі
ти була б завжди за іншими, а так будеш першою.
– Sie ist sehr ehrgeizig*, – кинув він жартівливо д-рові Ереку
і притягнув мене за волосся до своїх грудей.
– Вам не повелося з іспитом? З німецької таки? Невже професори не мають зрозуміння для вашого окремого положення
чужинки? – допитувався д-р Ерек.
– Ні, пане докторе. Наша школа має суворі звичаї, але я
звикла ще зі Львова до суворих шкіл і тільки такі можу любити.
Та все ж таки тема мого письмового завдання була для мене затяжка. Останнього року, як я довідалася, дістала її восьма кляса
при матурі.
– Що це за тема? – спитав батько.
– Інтерпретація Фонтане “Die Brück’am Тау”**. Я зовсім не
зрозуміла змісту, бо й не легко його зрозуміти. Такий особливий
стиль...
– Крім цього, вас певно бентежив риб’ячий погляд ректора,
– почав жартувати д-р Ерек.
– Мене ніякий погляд не бентежить, – відпалила я і подивилася йому просто в очі. Виглядало, що він мені повірив. Саме
тоді мене вразили контрасти барв на його обличчі; особливо
очі були такі дуже голубі, здавалося, що вже переходять межу
якоїсь рідкісної краси в ярмаркову дешевість.
– Ти маєш рацію з тим “риб’ячим поглядом”, – втрунув мій
батько. – Знаєш їх ректора? Він мені вже навіть несимпатичний
через свою рижу борідку, крім цього, його правиця холодна, і на
язиці в нього завжди німецькі сучасні закони.
* Вона дуже амбітна (нім.).
** Міст над річкою Тей (нім.).
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Д-р Ерек засміявся вголос, і кілька дівочих голів з’явилося
зараз у вікні протилежної лябораторії.
– Ти знаєш, Михайле, куди ти міг попасти за той лист до
міністерства освіти? – спитав він півголосом. – “Дивує мене поважно, що в такій культурній державі, як Німеччина, моїм донькам забороняють набрати вищої освіти і що їх не приймають у
гімназію, наче б з цього Німеччина побоювалася для себе якоїсь
небезпеки в майбутньому”, – цитував він батьковим голосом. –
Ні, Михайле, ти – справді геніяльний!
Мій батько здвигнув байдуже раменами.
– Людина мусить домагатися прав для своїх дітей. Тобі й
мені нічого, може, не пошкодило б сидіти на брудній соломі серед сірої безнадійності в обдротованих таборах втікачів, але їм!
Про що він думав? Може, про Зоїну задуманість і спостережливість та про мою буйну, непогамовану фантазію. І ці наші
скарби не мали іншої теми, тільки спогади, щоб грати ними в
різних барвах і тонах. Але йому було ніяково говорити це при
мені. Батько спостеріг нерадо, що Ерек уважно мені приглядався і що сказав з признанням:
– Я бачив такий ренесансовий портрет у Лондоні. – Потім він
змінив зараз тему: – Як вам подобається школа Кляри Шуманн?
– Мені подобається її ім’я, – відповіла я.
– І нічого більше? – дивувався д-р Ерек.
– О, ні, – я завагалася. – Наука подекуди теж припала мені
до серця, але, без сумніву, я люблю її зовнішньо: мармурові сходи, ясні кляси, політуровані столи, альпійські фіялки на вікнах,
орган у святочній залі, мурований басейн з човном на вісім весел і багато інших речей.
Може, д-р Ерек думав, що в мені було ще багато дитячого
патосу, але він був зачемний, щоб сказати щось такого вголос.
Заразом його, може, теж дивувала моя повага, бо я мала тоді, незважаючи на густі і майже зрослі брови, трохи нерішені риси обличчя, як у дітей. І біла льонова суконка в ярких барвах вишивки робила мене, мабуть, незвичайною і далекою пересічному
німецькому смакові, що любувався в пастелях.
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– Ви, отже, любите музику? – спитав він знічев’я, нагадавши собі, що я сподобала назву школи Кляра Шуманн.
– Я гину за музикою.
– Ви граєте?
– На фортепіяні, як усі дівчата “з добрих домів”, – притакнула я з насмішкою. – Але я волію слухати, коли хто добре
грає.
– А яка музика вам відповідає найбільше? – спитав він,
зацікавлений.
Я задумалася.
– Назагал: Бах, Бетовен і Цезар Франк, якого я давніше вважала нудним містиком, – сказала я з деяким ваганням. – Але
зате Зоя – зовсім шуманівсько-дебюсівська натура, – докинула
я весело.
– Я так і думав! – тріюмфував д-р Ерек. – Ви маєте нахил до
містики. Михайле, я буду дуже радіти, коли ви відвідаєте мене в
неділю. Попроси свою дружину і молодшу доньку теж прийти.
У мене є гарний рояль, будемо грати Цезара Франка, – сказав,
як на виправдання.
– Радо зайдемо, – подякував мій батько, а я попрощалася.
– І киньте в кут усі шкільні невдачі! – гукнув мені д-р Ерек
услід.
І справді, я скоро забула за них.
Відтоді як Зоя і я йшли до школи попід японськими ґінґодеревами, нісся тільки дзвінкий сміх. Я взялася з пружністю за
тригонометрію і мови, а Зоя, хоч і мала мороку з природничими
предметами, не робила собі багато з цього, радше боролася за
належне їй признання. Пам’ятаю, раз якось ми стрінули ненароком нашого професора математики в театрі на “Фавсті”, і він
спитав нас, чи розуміємо фавстівську проблему. Зоя образилася.
– Ви думаєте, що коли я не цікавлюся математикою, то вже
зовсім нічого не розумію?
Я не знаю, що собі наш професор з поставою слона і лицем
дитини думав, але зробив якусь безрадну міну. Зої не підходило
монотонне вивчення латинських слівець напам’ять, і вона ставала розсіяною на годинах фізики. Тоді її увагу притягало, так
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я собі уявляю, Геленине червоно-мідне волосся, Єлисаветині
мигдалеві, гейби індійські, очі або тихий Утин профіль. Соняшні
зайчики плигали по рожевих альпійських фіялках на вікні, здаля надпливав срібний літак і кружляв над містом, часом оберталося до неї якесь лице з добродушним усміхом, мовляв: “Я
знаю, що ти знов рисуєш під лавкою”. Всі товаришки липли до
Зої, як бджоли до майового меду. Як одушевлено вони гуділи
на руханці, коли Зоїна коса, заплетена в дрібушку і встромлена
в короткі спортові штанці, вилізла знов ногавицею! (Коса, як у
наших давніх романах про козацькі дівчата!). Вони прозвали її
тоді українською відьмою, але скільки признання було в цьому
прозванні!
До мене ціла кляса була, неначе засоромлена; ніхто не зближався до мене, хоч я спостерегла, що вони були задоволені з
будь-якого банального питання з моїх уст. Очевидно, були й такі,
що ненавиділи мене чомусь, як тільки діти можуть ненавидіти.
Одного разу, якраз перед годиною фізики, я зробила з
м’якушки рівномірну шестирогу зірку і кликнула товаришкам,
щоб подивилися на мій дослід: я кинула цією зіркою сильно об
землю, але вона не розлетілася, ані змінила своєї форми.
– Яке правило тут говорить? – спитала я, сміючись, товаришок.
– Правило злого смаку, – здвигнула плечком ректорівна
Ґудрун.
Кляса закам’яніла: всі чекали від мене чогось надзвичайного, а в мене щічки аж розгорілися з безмірного здивування. Я не
сказала нічого. Ректорівна почала підкреслено оживлену розмову з двома товаришками, а я станула коло вікна і дивилася в сад,
де червоні каштани стрясали свій метеликовий цвіт. Тільки Зоя
була коло мене.
Нараз хтось поклав нам обом теплі долоні на рамена і сказав:
– Ґудрун уже, певно, нічому не дивується: ні літові, ні каштанам, ні вітрові. Це – сумно для неї самої.
Ута! То була єдина дівчина в тій клясі, яка мала з нами
якийсь глибший контакт. Може, в неї було більше життєвого
досвіду, як у інших, – не знаю.
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Другим разом, у соняшний ранок, наша кляса мала рисункову годину перед Академією мистецтва на високоположеній
терасі, з якої йшли широкі сходи на оперову площу. Ті сходи,
обрямовані чотирма алеґоричними фігурами, були темою нашої
години. Професор Тімер в сірім халаті, з розпелеханим волоссям, бігав від бльоку до бльоку і робив свої необхідні зауваги.
Він кинув насмішкуватий погляд на мої заніжно поведені лінії,
обурено спостеріг Зоїн непогамований талант у грубих вугляних зарисах і зупинився перед Утиним бльоком, на якім пишалося діло людини, нездібної тримати в руці нормально нічого
іншого, як свій чельовий смик.
– Го, го, го! – заколихався сміхом професор. – Це має бути
“Ніч”? Це хіба якась слов’янська дівчина з грубими ногами і
присадкуватим тілом.
– Невже митці вже не мають власної гадки і стають епігонами оклепаних і нецікавих фраз? – спитала різко Ута, додаючи
з іронією: – Порівняйте Зою і Віру з моїми богомазами, пане
професоре!
Це помогло. Ута, найкраща учениця з багатьох предметів,
могла собі дозволити на таку заувагу. Лице пелехатого професора зам’ялося; він пробовкнув кілька незрозумілих слів і побіг до
іншого гуртка, гублячи пензлі і ґудзики барв зі своєї палітри.
– Він читав Лескова “Запечатаного ангела” з його стилізацією
слов’янської жінки, – сказали тихі рожеві уста, і їх кутики
іронічно закрутилися. – Але він не має назагал злої вдачі і не
хоче ображати; він просто не думав, що ви теж – слов’янки.
Хоч Ута старалася бути звідним мостом між нами і нашим
новим оточенням, я мовчала, ображена; я була певна, що професор Тімер не читав Лескова і брав свої ідеї з іншого, більш
актуального джерела. Може, Ута відчувала мої думки, але не
робила більш ніяких зауваг.
– Не йдеться про нас особисто, – сказала я, – мене розізлило,
що він вживає кліше, от що.
– Знаю, – усміхнулася Ута.
Такі й подібні шкільні переживання дотикали холодним лезом мого почуття власної гідности. Справа в тому, що Зоя і я були
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єдині чужинки в тій школі, діти якогось собі народу, про який
та школа не мала ніяких або фальшиві поняття. На нас лягла
категорично імперативна відповідальність гідної репрезентації
того незнаного народу. Я старалася здобути, перед Утою навіть,
вершини кляси, а Зоя горіла бажанням захопити цю клясу подивом до всього українського. Її глибока скарбниця степових
пісень (батьківська запорозька спадщина) чарувала вухо чужинецьких слухачів. Перед великодніми вакаціями наш професор
музики Фінке грав варіяції Барвінського на тему “Ой ходить
сон” у святочній залі “Кляри Шуманн”. Я здивувалася, звідки
він їх добув, а Зоя тільки підсміхалася вдоволено.
Батько провадив скрито нитки наших інтересів. Він посилав нас часто “на відвідини” до старого педагога Курта Ріделя
в дільниці, що звалася “Над потоком”, де стояла старезна романська церква. Там ми зовсім принагідно гуторили про мистецтво, філософію, читали то Пестальоцці, то королівські драми Шекспіра. Ми навчилися не звертати головної уваги на зміст
перечитаного, тільки ділити своє зацікавлення на будову фрази, композицію і добір слів, витворюючи собі особистий смак і
своє власне критичне наставления. Мій батько, професор “Над
потоком” і пізніше мій друг, маґістер Володимир, були тільки
нашими дорадниками, але ніхто ніколи не боронив нам самим
вибирати собі літератури. Правда, мама спостерігала, часом з
побоюванням, у моїх руках любовні поезії Катулла чи Овідія
або в Зоїних – книги з картинами французьких модерністів,
але батько заспокоював її: ми обидві мали здорову моральну
підставу і здоровий смак, а ненасичена фантазія може пошкодити молодій людині більше, ніж фантазія, насичена мистецтвом.
Ми бігали теж на надпрограмові лекції до консерваторії. Я
любила їх дуже, бо могла грати там на органі свої фуґи й інвенції,
добираючи собі сама інструментацію їх голосів. Професорові
Фінке не треба було говорити, що моя музичність не хоче себе
обмежувати, тому він давав мені грати те, що я хотіла, задовольняючися моїм замилуванням до тяжких речей і добре вивправленими лекціями. Часом я мала їх разом із Зоєю; тоді ми грали
сонати на двох роялях або співали до професорового акомпаДухи й дервіші
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ньяменту. Мій голос підходив без інструментального супроводу
легко вгору.
Нам не доводилося збирати лаври за наші досяги, хіба в
такій формі, щоб не могло нічого перекрутитися в голові. Батько казав:
– Ми дуже раді, що ви сидите собі в школі між такими самими більш-менш поганими дівчатиськами, і гордіємо вашими
гонорами крикливих співачок. – Або: – Був у нас Чіпка, оглядав
вашу художню саламаху і радив, щоб ви далі були такі пильні.
Тільки коли я співала пісню Матіяса Клявдіюса:
Ihr aber werdet stehn, ihr Bäume,
Wenn lange über mein Grab
Der hallende Schritt wird gehn.
Vielleicht, dass einst ein Lied von mir,
Von jungen Seelen gesungen,
Durch euer Gezweige zieht
Dann grüss ich euch...*
– він стояв у дверях і дивився на нас, як на ті дерева з пісні, з
надією.

* Але ви будете стояти, ви дерева,
Коли вже давно дзвінкий крок
Ітиме моєю могилою.
Може, колись попливе крізь ваше галуззя,
Моя пісня, яку співатимуть молоді душі;
Тоді я вас привітаю...
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ТРОЯНДИ І ПОРИВИ
Ми повернулися з першого прийняття в домі д-ра Ерека,
приголомшені добробутом і домовою культурою. Батько д-ра
Ерека, теж лікар, показував нам свою колекцію старинних монет, між якими можна було найти зразки з часів імператорів
Траяна, Марка Аврелія, і єгипетські, з тяжкого золота, з візе
рунками фараонів. Потім ми сиділи в низьких фотелях серед
килимів і слухали співу його матері при роялю, зробленім з
малих квадратиків рожевого яснішого і темнішого дерева, що
мав порцеляновий звук, наче чембальо. Я захоплювалася роялем більше, як співом, а Зоїні щічки зарум’янілися, і вона розказувала дуже дотепно про паню Елеонору, що ущасливила наш
дім недавно несподіваною візитою. Пані Елеонора, гімназійна
товаришка моєї мами, вдова по польськім консулі, – це антитеза скромности нашої рідні. Зоя вийшла на дзвінок відчинити
двері у короткім халатику і перетертих капчиках, а тут її обвіяли
нараз парфумовані кучері, рукавички і парасольки. Зоя не була
однобічна; вона признавала пані Елеонорі пряме і ясне висловлювання поглядів, хоч то не були наші, зате ніяк не могла простити її доньці танґ і факстротів на нашім “суворім” роялі.
– І уявіть собі, пане докторе, – ця Тамара справді досягла
того, що Віра і я підмалювали собі уста і пішли з нею зробити собі фото на те, щоб ваші саксонки видивилися на нас на
вулиці з заувагою: “О-о-о! Три “малярки!”. У фотографа вона
почала якийсь “танок зеленого серпанка”, імпровізований з куском прозорої жоржети, і ми дивилися на неї, як на Соломію,
або хоч Мері Віґман. Вкінці фотограф викрутив наші голови в
такий спосіб, який йому, а не нам, здавався найкращий, і Віра
порскнула в небажаний момент сміхом, бо їй пригадався початок “Чотирьох шабель” Яновського...
Тепер я пояснювала. Потім Зоя продовжувала:
– Але подумайте собі, які в неї ексцентричні погляди! Вона
сміється, що ми хочемо колись вертатися в Україну, і каже, що
Духи й дервіші
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будемо там жити серед ліп’янок і розвалищ. (Було ясно, що Зоя
мусіла вважати такі погляди “ексцентричними”).
– Або ж що, хоч би і серед розвалищ, – я підвела гордо брови. – Чейже ви не погордите тоді нами?
– Ні, напевно ні! – успокоював нас д-р Ерек.
Пізніше ми оглядали книги з мистецькими картинами, грали Моцарта і читали переклади поезій Мікель-Анджеля...
З переживань того вечора Зоя намалювала д-рові Ерекові
мініятюру: нас трьох у гуцульському строю, як ідемо, співаючи,
в якусь золотіючу зелень.
Тоді ми ще не думали про те, що коли настане день відно-влення
нашого запрошення, Німеччиною затрясе Друга світова війна.
Цей день наша рідня прийняла з сильними почуваннями,
а батько д-ра Ерека переслав нам своїм сином китицю рожевих півоній. Мій батько усміхався, виглиблюючи по обох боках уст міцні борозни, наче б не хотів показати ніжности. Він
почав пригрівати свої замерзлі стрілецькі пригоди: розказував
про нашу визвольну двосічну боротьбу, про втечу з польського
полону в Тухолі, про свої враження, коли плив Дніпром, лежачи
горілиць на чардаку, і побачив уперше освітлений Хрест Володимира над Києвом, про свою могилу в Україні...
Ця остання подія вбилася мені в пам’ять, а потім я згадала
її дуже живо по багатьох роках, розуміючи нараз Форстерову
фразу: “only connect”*.
Мій батько мав в’язати на фронті серед свисту ґранат пірвані телефонічні проводи. Одна ґраната розпорскнулася дуже
близько, і його товаришеві почала бухати з рота кров. Мій батько бачив, як товариш силкувався щось сказати і, не гаючись,
встромив йому в руку свої особисті документи і перо, щоб він
написав на них свою волю. Друг написав тільки батькове ім’я і
сконав, а кулі свистіли так густо, що мій батько не думав уже ні
про що інше, тільки зробити своє діло і спасати душу в тілі. Тієї
самої ночі стрільці відступили, мого батька перевели на інше
крило, а друга найдено багато пізніше з батьковими паперами –
і написано йому на березовім хресті:
* Тільки пов’язати кінці (англ.).
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“Тут спочиває за волю України
Хорунжий Михайло Вовк”.
Я знала, що ніхто вдома не тужив так пристрасно, як батько.
Він пересиджував цілими годинами при радіо, вслухуючись у
вісті з краю. Коли Галичину прилучено до Генерального Губернаторства, а тим самим відірвано Захід від решти української
території і з’єднано мішане населення Галичини з Польщею під
один покров німецької імперії, мій батько дивився перед себе
так тупо і безнадійно, що я замкнулася у своїй кімнаті і плакала
аж до вечора.
А вночі ми із Зоєю лежали з широкими зіницями і слухали,
як у саду падають спілі каштани. Я знала, що не тільки війна полонила наші почування, але про те навіть не натякалося. Мене
тільки дратувала самопевність д-ра Ерека при наших зустрічах.
І Зоя, що під претекстом загубленого трамваєвого квитка сиділа
довше, ніж звичайно, у ждальні анатомічного інституту. Вона
позичила собі в д-ра Ерека 50 сотиків і, стидаючись, призналася мені потім, що квиток сидів собі преспокійно в течці. Зоя
постановила віддати йому ці самі гроші, але, як завжди, вона
видала їх у школі на ліцитацію книжечки з народніми піснями...
Але потім я пригадала собі листи, які мені писала тітка Орися
і тіточний брат Ігор – повні підосіннього холоду в нетопленій
дрогобицькій бурсі і непоправної молодечої вдачі сміятися з
себе і з інших. Тепла хвиля огортала мене: вони не робили із
себе героїв за те, що витерпіли під большевицьким лихоліттям,
не витицькували мені нашої втечі за границю. І я притиснула
лице до подушки, щоб Зоя не чула тихого хлипання з вдячности
за таке великодушне прощення поетових слів:
І яке ти маєш право,
Черепино недобита,
Про своє спасення дбати
Там, де гине міліон?
А за вікном плило собі з каштанів золоте листя, серпанки осін
нього смутку, який німці так влучно звуть словом “Schwermut”. Солодка туга, неокреслена, туга за піснями з середньовіччя, що проДухи й дервіші
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вадять свою мелодію не до високих, але до низьких тонів, туга
за дитинством, теплотою, запахом молока, меду і ячмінного
хліба, смаком кінчиків конюшинового цвіту, смаком рвучкого
вітру, що несе гіркість і м’якість трав на крилах, туга за тим
світом, який я вже майже переступила, як поріг якої селянської
хатини.
І дні обсипувалися разом з каштановим листям під звуки
композиції пана Бориса про нас обох: Зоя – степ, я – Черемош.
Степ хвилює спокійно і рівно довгими травами, барвиться цілим
багатством своїх квіток, а Черемош підстрибує на всіх кремінцях,
виблискує імпресіоністично своєю чар-водою, мішаною зі всіх
джерел. Так і осталось: Зоя “барвить”, я “насвітлюю”.
Зоя потребувала тільки з’явитися під вахляруватими ґінґодеревами, і вже ціла юрба сусідських дітей бігла за нею. (Вона
носила по кишенях для них шматяні ляльки, не диво!).
Але дядько Роман, що приїхав з Праги, вибрав чомусь мене
на модель своєї української Матері Божої, хоч у мене не було
ні ангельсько-побожного виразу обличчя, ні манюсеньких солодких уст, як на іконах. Я сиділа непорушно в сутоморщеній
і мережаній гуцульській сорочці під килимом зі стилізованими
будяками, а за вікном у городі Зоя розказувала сусідським дітям
казку про Білосніжку зі щічками, як сніг і кров, і гебаневим волоссям.
– Яке це: “гебаневе волосся”?
– Таке, як Вірине, подивіться.
І діти повилазили рядочком на вікно дивитися, чи дядько
Роман малює мені якесь казочне волосся. Сента обернулася
здивовано до Зої:
– Тільки таке?
Діти – це дуже непідкупні критики.
Але було добре сидіти під чорним килимом з киданими
будяками, дивитися через прозорі, інеєм обмережані, ранки кудись у незнане і роздумувати.
Ми були запрошені до д-ра Ерека, і коли прийшли, не застали його дома. Його батьки нас просили зайти до кімнати, але ми
відмовилися, мовляв, мали купити дещо в місті, і обіцяли прий54
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ти за годину. В місті купили дві мистецькі листівки до Зоїної
колекції, потім оглядали виставку в домі Дюрера, аж надворі
добре стемнілося. Тоді ми вернулися до дому д-ра Ерека, де на
брамі ждала неспокійна панна Роза, яку родина Ереків післала
виглядати за нами. Обидві ми побули коротко і побігли додому
з виправданням, що маємо багато вчитися.
Вночі снилося Зої, що Ута кликала їй до вуха:
– Він любить тебе! – а “він” ішов до війська, і вона бігла за
ним попрощатися і дати йому свої буковинські коралі з мальованого хліба...
Настав Адвент. У школі на вікнах стояли вже дерев’яні
лялечки-музиканти з Ерцґебірґен, ліхтарі з кольорового транспаранту й ангели з позолітки, по коридорах пахнув яличний
вінок, завішений на стелі червоними стьожками, з якого капав
свічковий віск, а ранком, перед наукою, шкільна оркестра грала різдвяні пісні. Ми співали знов перед клясою, тепер “Нова
радість” і “По всему світу”, а Зоя розказувала на лекції про
українські різдвяні звичаї. Дома ми обвивали цукерки на ялинку станіолею і вишивали д-рові Ерекові закладку до книжки, бо
треба було віддячитися за переслані картини Рафаеля.
Мама порадила нам наскликувати на “Андрейка” до нас
товаришок “ворожити долю”, і гамірливі саксонки пускали
голки на воду, крутили ножа, витягали перстень з-під тарілки,
виливали віск, числили дев’ять зір...
Я згадую це все, щоб показати нашу дитячу фольклористичну активність, про яку донині маю приємні спогади. Ми
готовили теж батькам писану віршем виставку на свят-Миколу;
я одягалася за чорта у два перевернені на волохатий бік кептарі,
а Зоя – “святий Угодник”, гладила собі поважно бороду з батькового запасу вати. Це настроювало теж батька перебиратися за
свят-Миколу і роздавати нам яблука, тільки яблука, бо “святий
Угодник” був того року бідний... А коли справжній свят-Микола
натряс бородою, він брав санки і з’їздив з нами з горбка в парку
аж під сам дім і вибивав панів Тимків, агрономів, що приїхали до
нас у гості, сніговими кулями. Починалася така снігова баталія,
що авта воліли минати нашу вулицю і завертати під простим
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кутом в паралельну. Я була завжди по батьковім боці, бо Іванко
ходив залюбки, як мара, в негладжених штанах і з розпелеханою чуприною по зоологічнім городі робити світлини левам і
лебедям, а Мирон любив кіно і не любив казок, бо він думав, що
якщо вже щось “байка”, то “нічого не варта”.
Але були ще на світі перські казки Алі Афшар Туса, Сулеймонів турецький ляльковий театр і китайські пентакордові пісні.
На турецькім студентськім вечорі, куди нас запросили як наймолодших учасниць, ми пізнали вперше міжнародне, особливо
орієнтальне товариство, і світ нам почав ввижатися одягнений в
якесь дуже повнобарвне сарі. Лію-Чі-Мінґ і Тсай-Ту-Кунґ приходили до нас часто з незабудьками, тюльпанами і усміхом їх
батьківщини. Вони вчили нас пекти китайські тістечка, їсти паличками, одним словом, вони були дуже товариські, а Мирон
нарікав тим часом на дівочий смак і проклинав “хіну”. Що за
ідея приносити школяркам квіти? Іванко теж, мабуть, від них
заразився і крадькома приніс нам китицю бузку, наломаного
в плеканім саду його хазяйки. Якби вона знала, хто був той
“розбійник без серця”! Але де Іванкові до китайців! Він не вмів
грати на фортеп’яні самих дисонансів, ні просити так уклінно,
щоб він нам хоч раз приснився, як це робив Тсай.
Хотілося затримати ту невинну буденщину, але вона бігла
своїм незмінним правом, зміняючи заєдно своє обличчя. Десь
на східніх межах України точилася далі війна, а ми плакали над
жахливим листом від Ореста і благали Бога, щоб батькові вдалося витягнути його з німецького полону.
До того принесла нам пошта ніжний листочок з золотими
прикрасами: д-р Ерек запрошував нас бути дружками на його
весіллі. Того вечора ніхто нас не займав. Батько грав з дядьком
Романом у шахи, мама клала при рожевім світлі з-за абажура
пасіянс. Безсердешні дорослі думали з переконанням, що розчарування в молодім віці різьблять характери.
Я почувала себе дуже самітньою, сіла за свій чорний стіл і
записала в щоденнику:
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“Я викинула з мого життя троянди і пориви. Важне не те,
що я переживу, а те, що я з пережитого перетворю. Мені хочеться писати драми”.
Але ах! Троянди і пориви не минаються в житті так скоро,
як я гадала... Я думала, що я вже не дитина, але горнулася до
дитинної Зої. Мені було тепло коло неї і коло професора Ріделя,
що розказував нам про шимпанса в зоологічнім городі, якого
заїла туга за своєю шимпансихою-небіжкою.
– Так, так! Малпи вірні! – хитнула поважно головою Зоя, і нараз – о диво! – ми обидві вибухнули голосним, цілющим сміхом.

ДУХИ Й ДЕРВІШІ
То було так: ми верталися з прогулянки до Моріцбурґу, палати, облитої ставами, де мені хотілося пити вино з оленячого
рога і ночувати в кімнаті з мальованих пер. Я почувалася щасливою без причин і тулилася до великої китиці латашу, назбираної
по дорозі. Зоя переглядала свої шкіци, не любуючись ними, але
з дуже зацікавленим, об’єктивним обличчям.
Тоді пані Елеонора присілася до нас. Вона назвала нас
якимись мрійницями з-поза реального світу і вважала своїм
обов’язком вернути нас йому назад. Хіба ми маємо які комплекси або може не вдоволені зі свого зовнішнього вигляду, що
воно перекинулося в нас на байдужість до всього “специфічно
жіночого”, як вона це назвала. Я слухала паню Елеонору зі здивуванням, не знаючи, чи вона жартує, чи ні, бо “специфічно
жіночі” речі були, за її поглядами, куховарство, прибирання хати,
туалети і навчання “всього потрішки” як солідна база єдиного
жіночого покликання: подружжя. Нічогісенькі собі погляди, але
мій зір шукав підмоги і вперся на черствім лиці дядька Романа.
– Пані, ви забуваєте, що є щось таке, як покликання... Що
ж, діти, поїдемо до Праги? Треба перенести богему, – сказав він
знечев’я.
Пані Елеонора була заскочена, що її повчання викликали
такий нежданий протест. Дядько Роман командував дома наДухи й дервіші
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шими приготуваннями до подорожі, як мені здавалося, щоб їй
трішки пограти на зраненій амбіції.
– Не беріть ніяких непотрібних речей, діти. Парасольки?
Та ж погода гарна. Не беріть рукавиць, позапихайте краще руки
в кишені. Навіщо тягти торбинки? На хустинки? Ось бачите, в
мене велика, буде на нас трьох!
В дійсності дядько Роман вже трактував нас як дорослих;
він привіз нам навіть шкуряні пудернички в дарунок і сміявся
з нашого свята на його привітання з такими точками, як ляльковим театром і танком в орієнтальних костюмах, наприкінці
якого ми розкинули на диван пригорщу кольорових кульок.
Тепер дядько Роман пригодився. Він обіцював нам зробити в
Празі екслібриси, а мама дала нам радо відпустку, бо якраз були
вакації, і батько поїхав до Галичини.
І справді: в домі дядька Романа в Празі царила богема;
позачинані картини ждали на стояках своєї черги: закарпатські
дерев’яні церковці в ґотицькому стилі, пейзажі, портрети. На
осібних поличках пишалася його “маржинка” з паленої глини,
в мальованім дзбані стояли все ще прекрасні велетенські лілеї,
над піяніном висіли вовняні “черв’ячки”, які гуцули носять на
крисанях, але в кухні ждала гора немитої посуди на гостей, щоб
помили.
– Підемо до панства Борисів, діти! – сказав дядько і вплів
Зої гуцульські “черв’ячки” в корону кіс. – Бач, яка ти пишна.
– До Борисів? – гарячилася Зоя. – Пан Борис мусить переписати мені свою композицію на наші теми, тобто на Віру й мене.
– Не знаю, чи буде мати час. Він, мабуть, якраз пере халат
своєї дружини або готує вечерю, бо пані Ніна ліпить Шевченка
і не думає про ніщо інше.
– Має рацію.
На Орлой вийшов Ісус зі своїми апостолами, закувала зозуля, і смерть подзвонила дзвіночком. Невже той годинник рахував
не тільки години, дні, місяці, роки, біг сонця і місяця?.. Невже
він перекликувався через площу з тією надчасною, камінною,
темною церквою, де вмурований надчасний Вайт Штос?
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– Що ти думаєш, Віро? – спитав дядько Роман, побачивши
на моїм лиці задуму.
– Чи це пам’ятник тих радних, яких викинули на початку
Тридцятилітньої війни через вікно?
– Авжеж! – Дядько Роман холітався зі сміху. Чому ж йому
було так весело? Може, тому, що Андрій ішов з нами, і ми
нібито попали в коло сподівань пані Елеонори: молодий мужчина на обрії!
Я вже починала не цікавитися його студентськими переживаннями і дотепами, коли він нараз почав розказувати леґенди й
орієнтальні казки. Він умів захоплювати: його слова були гострі
й чисті, як стріли, що вдаряли влучно, але стріли, оплетені якимись химерними прикрасами, екзотичними перами, кутими обручами. Я ще не чула, щоб хто коли так говорив.
“...і дервіш навіть не знав, у чім полягає його велика сила
панувати над духами хаосу, ні, він навіть не думав, що вона була
в нього”.
Ранком він пішов до святині і побачив, що вона була порожня. Він надслухував, чи Аллах не обізветься на його в’язану
мову, шукав його обличчя, але він бачив тільки порох на своїх
сандалях і чув монотонні низанки молитов без життя, як застигле зелене плесо моря там, де його не торкають монсуни. І нараз його увагу притягнула дивна орнаментика аркад, галузисте
розмальовання стін на золотому тлі. Йому почало здаватися, що
в храмі не було нічого більш, тільки гармонія пропорцій, барв
і тонів ритуальної музики. Його діткнула вперше глибина простору за серпанками сонця, що пливли крізь луки порталів, і
він вийшов зі святині, немов п’яний холодним вином ґ’яврів,
яке пророк заборонив йому пити. Щодня відтоді він шукав
похмілля в геометричних системах архітектури, втоплюючись
зором у мозаїкові чаші водограїв, насолоджуючися рефлексами світла і тіней, що гралися в хвилястих колах чистої води.
Він ішов у Купецький сад, заглядав асусенам* у келихи, ссав
їх пахощі, леліяв зором їх контури і зіставлення барв. Але не* Асусена – різновид лілей.
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задовго ця краса почала йому мертвіти; йому треба було чогось
міцнішого, що вводило б душу в екстазу.
Прийшли обличчя, про які він думав цілими місяцями, обличчя, що виводили його поза межі дійсности, та коли він бачив
їх удруге, втретє, вони мінялися, робилися самозрозумілими,
байдужіли, і він страждав і робив собі докори, що давнє джерело всякало в землю і залишало тільки вогкий спомин про себе.
Нараз перед дервішем станула людина, що спротивилася
законам змінности, хоч не поверховно, бо її лице різьбили літа
чимраз дужчими карбами, але він стояв перед нею щодня, неначе б її бачив уперше. Він був здивований і зворушений, що роки
втратили свою вагу, бо ніколи перше він не любувався осіннім
листям, ні деревами, які заки родять востаннє, цвітуть такою
невисказано-переспілою розквітлістю. Тут він відчув бренькіт
струни, сколихненої не ударом руки, але звуком голосу, відчув
глибінь, як за соняшними серпанками, що пливуть крізь порталі
храму і перевищають красу пласкости. Але він не міг сказати,
що він відчуває тільки душу, бо любити тільки душу було йому
таким абстрактним, як любити тільки тіло – неприродним. Тоді
ціла ширінь світу зібралася йому в тій одній людині, і його бажанням було стопитися з нею, зруйнувати себе і її, і створити
одну єдину тільки: безмежно досконалу.
Так, йому вдалося зруйнувати, але не створити; він пізнав,
що нема любови, що затерла б всі різниці між тими, що кохають.
Дервіш пішов у пустелю – Ґобі чи Арабську, – де пекло сонце і жарив пісок. Його душа була згарищем великих почувань,
в ній герцювали духи хаосу, і він ждав, щоб сонце вбило його
так само, як вбивало зелень і далекі каравани. Десь там в його
краю, де царила посуха і кокосові пальми шуміли твердими вахлярами, коли вітер метав об них піском пустелі, жінки верталися сумними ритмічними кроками з порожніми амфорами від
криниці, а їх діти плакали за соковитими смоквами...
Тому вони здивовані оглядали чужинця, що волів вмерти від
піску, як ждати благословенного дощу. Дервіш спустився на дно
вузької криниці і почав рити землю великою мушлею. Його спи60
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на згорбилася, піт капав на його руки, як благословенний дощ.
Мужі порозходилися до своїх шатер. Може, вони думали, що він
загинув. А дервіш копав глибше і глибше, довгі дні, і знав, що
коли докопається, тоді та вода його заллє, як морський прибій.
І над криницею, або ще вище, пролунав його голос:
“De profundis clamo ad Te, Domine!”…*
– А я гадала, що ви якусь справжню арабську казку розказуєте...
Ми мовчали.
– Ну, і що сталося з тим дервішем, що молився в катедрі
св. Віта, чи, пак, у своїй святині? Хто виграв: духи чи він?
– Тут кінчиться казка.
– От і маєш!
Нараз Зоя спитала, як тятива лука, що пускає стрілу:
– Чому дервішеві мистецтво було мертве? Чому воно холодило його душу, а не вводило в екстазу?
– Спитайте його, – відбовкнув якось непривітно Андрій і
попрощався.
Коли ми повернулися до Дрездена, я почувалася вже зовсім
самостійною. Весна стояла в розцвіті форзіцій, мигдалів і бузку.
Неждано прибув до хати стрийко Орест, за якого ми так гаряче
молилися. Він стягнув свою брудну сорочку з обструпленого
тіла, але не стягнув своєї вражливости, що ніяк не гармонізувала
з його круглою чорною бородою; потім грав нам на бандурі, і
ми співали на три голоси.
Під свята ми пішли сповідатися і причащатися. Нам здавалося, що ми роздяглися і вдягнули на себе свіжі льонові сорочки, як Орест.
За якийсь час і батько повернувся з Галичини. Він був перевтомлений своєю короткою відпусткою і її враженнями. Ніколи
його обличчя не виглядало більше пооране і сіре, ніколи з нього
не говорила більша журба.
Кути й Тюдів стояли в розцвіті, і всі сподівалися великого
врожаю на яблука, але в містечку спалили жидівську дільницю
і серед багатьох Богу духа винних людей, які не схоронилися в
* З глибини кличу Тобі, Господи! (лат.).
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Вижниці, розстріляли Таубе, мою приятельку з народної школи,
з якою ми давніше гралися “хованки” в наших шафах... Всюди
була нужда, і депресія огортала людину бачити стільки голодної
й обдертої дітвори по вулицях. Але бабуня ждала все ж таки
своїх внучок, товаришки пересилали нам привіти, а Марічка
навіть китичку солом’яників і коника з вареного сиру.
У Львові батькові пропонували катедру анатомії на університеті, на місце одного польського професора, якого скинули
німці. Мій батько відмовився, бо він уважав за нечесне займати
місце колеґи, якого він поважав як доброго науковця і порядну
людину.
В Дрездені він перекинув своє наукове завдання на користь хворих, що потребували його опіки, тому перенісся на
хірургічний відділ лікарні, де його зробили шефом чужинецького павільйону. Там лежали недужі всіх національностей: від
французьких полонених до робітниць зі Сходу, яких зловили
десь випадково на вулиці родинних міст і потягли силою на нову
панщину в Німеччину. Тепер цілу увагу мого батька забрали ті
безталанні люди, яких діти родилися й хворіли в бідних таборах; він носив їх на руках і приносив їм рештки наших іграшок
з дому. Всі вони – старі й молоді – кликали його “батьку” і були
щасливі його присутністю.
Я взяла із собою кілька малих Зоїних картин, вишивану
серветку і глечик з квіткою, щоб прибрати батькову кімнату в
лікарні. Його можна було майже завжди знайти в обідову пору в
їдальні, як курив цигарку перед непочатою тарілкою. Саксонці
дивувалися, як можна було відмовлятися від обіду, тим більше
мій батько, що оперував п’ять до сім разів на день.
– Шлунок мордує мене – секрети шпитальної кухні, –
усміхався він і дякував за привіти від домашніх і “старших
парубків”, доктора Миколи і меценаса Ладики, що приходили
часто на шахи.
– Я тобі принесла щось.
– Вареники?
– Ти завжди вгадаєш. – Батько їв вареники і запивав центрифугованим молоком. Решту він вилляв до глечика, щоб квітка
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краще розвивалася, і вибрав сам для неї місце на вікні, де було
сонце.
– Тут вона почне жити, – сказав.
Я дивилася з подивом і гордощами на нього. Мені хотілося
стільки з ним говорити, але я не знаходила чомусь до нього слів,
як до матері. Може, тому, що вже не почувалася більш дитиною.
– Чому тобі дають стільки праці? Чому інші не працюють?
– Молоді – на фронті, доню. Я тут майже наймолодший.
– А он д-ра Ерека ще не затягнули до війська.
– І не затягнуть. Його жінка має когось з рідні – вуйка чи
тіточного брата – в міністерстві війни. Це – причина його женячки, між іншим.
– Ах! – я скликнула, паленіючи. Мій батько усміхнувся.
– Деякі люди практичні, доню. Тільки ти не будь мені практичною.
– О, не журися. Я напевно не буду!
– Ти вже знаєш? Ну, скажи мені.
Я нахилилася до його сивих кучерів:
– Це дуже несолідне, тату: поезія.
Батько був вдоволений.
– Я так і думав. А Зої – малярство. Тільки пам’ятай: якщо
поезія – не віршомазство; нема нічого більш жахливого, як
пересічн
 ий мистець. Говорю про рівень, не про успіх. – І змі
нюючи тему: – Що робить мама, Зоя?
– Зоя приводить до ладу бібліотеку, мама їй помагає. Я
мушу попідписувати свої книжки на всякий випадок, заки Зоя
повклеює до них свої екслібриси.
– Я дам зробити тобі печатку з твоїм ім’ям; буде краще, –
сміявся він щиро.
На порозі кімнати з’явилася дівчинка в червоній виповзлій
хустині.
– Ходи сюди, Раїско. Дивися, до мене прийшла моя донька,
що хоче навчитися від тебе білоруських пісень.
Раїса подала мені несміло руку і підвела свої карі, гейби
оспівані в Шевченкових поемах, очі. Нараз її уста скривилися,
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і вона почала хлипати, закриваючи лице рукавом дешевої сукенки.
– Що тобі, Раїсочко? – кинулася я до неї, обіймаючи її за
шию.
– Ой, коси! – ридала вона.
Я зрозуміла, бо коли обняла її за шию, потягнула кінчик
червоної хустини, то під нею показалася гола, стрижена голова.
Зоя зробила мені нову зачіску в коси: вона побачила і пригадала
собі свої, обтяті.
Батько сказав мені по-німецьки, що в неї запустилися воші,
бо ж і не диво серед таких обставин, а санітар без серця ще й
повів її перед дзеркало в купальні, щоб подивилася на себе...
– Ну годі, дівчино. Коси відростуть тобі ще кращі, а як очі
почервоніють, то хто буде моргати на хлопців?
Раїса сумно усміхнулася; скінчилося моргання.
Тоді моє серце закипіло якимсь страшним вогнем, і я заприсягла собі боротися з духами хаосу, бо моє особисте скромне
щастя пекло мене нестерпним соромом перед цим худим, заплаканим личком дівчини.

ЗЕМЛЯ ЯЧМІННОГО ХЛІБА
До потягу, що віз нас у Галичину, підбігали діти продавати
вже спілі черешні, а заяложені циганчата простягали руки за
дрібнячками. Дивне то враження – повертатися по роках знову
під рідні шатра ялиць, бачити стільки відомого, приспаного забуттям: бузьки на ниві, жовті, як малай, стріхи. Але ми минали теж нужду: тягарові вагони, переповнені людьми, і вагони
з чорноземом, що їхали у Німеччину, гноїти неплідні поля... –
Бога в серці не мають! Вже їм свята земленька і люди хрищені
навозом, – почули ми через вікно голос старої жінки.
Шукалося теж у Львові, мимоволі, того ще незміненого. Город Льва здавався мурашником, яке розштовхали ломакою: рухливий, норовистий, безладний. Тут ми й поділилися: Зоя ходила
по виставах, на балет, до театру, а я просто бродила вуличками
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середньовічних дільниць, рада віднайти якусь знайому фасаду,
запорошений вітраж чи хоч кривий балькон, неначе витятий
з модерної картини, але знаходила замість цього такі болючі
рештки, як єдину стіну збомбардованої Семінарської церкви...
У тихий вечір я зайшла в митрополичу палату. В мистецькій
ґалерії крізь розкриті вікна плив запах мир-зілля з Юрського
саду. Бароккові вежі крутилися містично в західнім сонці, нагріті
сходи, куди я йшла кілька років тому з миртовим віночком, вплетеним у кучері, віяли теплом. Мене обвіяв Львів. Я дивилася і
зрозуміла нараз пантеїстичну атмосферу картин Новаківського,
які зображали сад і палату. Природа – могутня і шалена – почала ставати грозою моїй народній вірі: Бог говорив уже до
мене вітром і дощем, розцвітав у маґноліях і яблунях, світився
сонцем і зорями. Може, батько думав колись подібно; він хотів,
щоб з його тіла виростали над могилою дерева і зілля...
З дрібкою мир-зілля в жмені я клякнула перед сивобородим святцем, що лив на мене свої старечі сльози радости, голубив і цілував, бо він так дуже любив, як до нього приходила
безінтересовно молодь. Ми ніколи не стоїмо так високо, щоб
не радіти правдивим почуттям. Чому я прийшла? Може, щоб
поцілувати той хрест від українських політичних в’язнів, зроблений з тюремного гнідого хліба і сінникової соломи, який
стояв у каплиці, де мене христили.
То були дорогі хвилини, але поза ними я бачила у Львові
самі браки. Город неначе поменшав для мене, може, тому, що я
постаршала і здобула собі ширший обрій. Я бачила багато банального і не захоплювалася, як Зоя, українською гімназією, що
вже не була такою, як давніше. Рівень науки і дисципліна знизилися, форма підупала. Ось, наприклад, там сидів собі серед
учнів останньої кляси такий “Пан Телеймон”, що мав дар до
літературних і ортографічних “непорозумінь”. (Він раз написав
у шкільному завданні “Пан Телеймон Куліш”, звідтіль і його
ймення...)
Я була ображена, що він червонів, начеб його обілляли буряковим квасом, коли я проходила близько, і ненавиділа те, що
він трактував мене через третю особу, показуючи разюче свою
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незручність у найпростіших граматичних і товариських формах. Мене “друкували” вже в літературних журналах, а тут –
маєш: з’явився Пан Телеймон на екрані!
Радо я покинула захоплену Зою у Львові і поїхала на відвідини до Борислава. Дороги мого родинного міста були діряві,
як жебрача сорочка, в садах ще червоніли вишні, і діти дивилися на них жадібно з-за штахет, але запах ропи, змішаної з пахом смерекових лісів, був любий моїм ніздрям. Мене привітали
китицею гвоздиків. Пізніше прийшла дерев’яна бабусина хата
з заскленою верандою, і показалися високі сині квіти коло
криниці.
– Дивись, Віро, які у нас гвоздики! – хвалилася Орися.
Справді, вони були переповні, з мальованими рубцями. – Трави
не видно під ними, так густо ростуть!
Я зараз-таки зняла сандалі і вилізла на черешню.
– Ти завжди високо, як птаха. Вже малою, як тебе не було
вдома, ми шукали по деревах. О, Віро, я згину з гордощів, як ти
підеш зі мною завтра до церкви. Тож-то будуть на тебе зглядатися!
– Сохрани Господи! Хіба то я таке “чудо Михайлове”?
– Та для нас, знаєш... Зрештою: чудо як чудо, але “Михайлове”! – вдалося Орисі, і вона почала заходитися від сміху.
Тут можна було почувати себе береженою, як молоде пташеня у жмені доброго Бога. Мене пірвала якась молода хвиля радости і заколихала мною, як віткою того молодого синьо-рожевого
деревцятка, яке я люблю, може, найбільше між картинами Ван
Ґоґа, бо воно таке життєрадісне й інтенсивне. Я бігала, замаєна
гвоздиками, повна неокреслених сподівань. У бабусі не було
фортепіяну, тому доводилося вправляти в комітеті, де стрічалася
бориславська молодь – галаслива, співуча, повна ориґінальних
вигадок. Славко і Богдан проводили нас додому під рахкання
жаб, і коли мені урвалася крайка з деревняків, які я собі сама
вицвяхувала, тоді Богдан клякнув у порох бориславської дороги
і почав шевчити куском кременя, підспівуючи:
Мені з жінков не водиться,
А тютюн та люлька козаку в дорозі
Знадобиться!
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Вечорами я сиділа в сяйві місяця на своїм білім ліжку на
веранді, де з усіх боків, здавалося, злітали до мене зорі. Хлопці
співали, вертаючись додому.
Приходили дні, в яких ми стрічалися, наче друзі, без туги.
Ми купалися в Долах і переганялися в плаванні. Я вихваляла
свої перемоги в голосних піснях, як індіанський ватажок, і кепкувала з Богданового декадентного, шляхетського походження.
В одну неділю був погром жидів. Їх забрали ґестапівці в
авта і возили кудись за Белз, – ніхто не знав, зрештою, куди. По
погромі Борислав майже вимер: не було жидів, не було й руху.
Остався тільки труп якогось бідного селянина, що хотів забрати
якісь старі лахи з-під порожньої хати, думаючи, що вони нікому
не потрібні. За цей “грабунок” його застрілили, і заборонили
три дні хоронити окривавлене тіло на толоці при дорозі, щоб
воно було пострахом для населення, яке почало бунтуватися.
Я не спала цілу ніч. Вітер вдаряв об шиби вікон так сильно,
начеб хто де повісився, місяць світив напрочуд ясно, а мені причувалися заєдно стріли з рушниці, ввижався застрілений, якому
вітер немилосердно шматував одяг, і як повня дивилася в його
скривавлене лице...
Вдень я обходила те тіло далекими дорогами, хоч Орися напиралася іти, куди ближче. Не такі-то речі вона пережила під
червоними! Але я не хотіла роздразнювати своєї рівноваги, а
свою відвагу чи силу волі могла випробувати де-інде.
– Як я піду з вами, ви будете боятися? – спитав нараз Богдан.
Це розізлило мене. Невже ж він такий наївний і думав, що
тому, що він має загинасті вії, я скажу: “ні”? Скоро я побігла
вперед і скинула з волосся “хабаззя”, гвоздику від Богдана, на
землю. Богдан попрощався.
Але на другу неділю я вже каялася. В церкві не було священика, і тільки черниці молилися голосно за стражденний люд.
Ми довідалися, що ґестапо арештувало отця і багатьох громадян. Забрали теж Богдана і Славка, бо коло них щось коїлося,
ніхто не знав, що саме.
Духи й дервіші

67

сав:

Таки під церквою передали мені листа від батька; він пи-

“Мій раю кучерявий! Тішуся, що плюскочеш в Долах і полошиш коропців і линів, та проте не забуваєш своїх стареньких,
горбатих і сивих батьків, маєш думку і серце погідне і пишеш
рум’яненькі листи. В нас дощі; матрац вже скільчився, і будуть
малі матрацятка. Хай Бог дасть дідам долю щасливу за те, що
тебе доглядають. Але чи не краще було б тобі сидіти в преображенного дядька Василя на його безмежних плянтаціях моркви і гризти їх лоскотом кулемета? Роздумай гарненько. Коли
вибираєшся до Тюдова? Ходять слухи, що Зоя розмовляє з Паном
Телеймоном по-латинськи. Від неї до сьогодні жду на обіцяного
листа, але видно, що передасть новини вже усною словесністю.
Мама ворожить щось коло кухні, тому не дописується. Вона
дістала твоїх десять заповідей, писаних на червоній карточці,
завісила на шиї і постановила не загубити і сповнити твої бажання. Роздумай про плянтацію моркви...”
Хоч і тон листа не надавався до останніх переживань, я таки
задумала поїхати до вуйків у Заглибне.
Моя бабуся проводжала мене сумними очима:
– Знов їдеш... коли я тебе побачу?
– На другі вакації, бабуню.
– Хто зна... до них далеко. Ти така перелетна звізда, як твій
батько: нині тут, завтра вже полетіла... Не дивися так на мене,
мені ллються сльози самохіть. Знаєш, коли я була такою молоденькою, як ти, прийшла якось до нас ворожка-жебрачка, подивилася на мене, похитала головою і сказала:
– Нещасна ти, доню. Тебе повінчають не по серцю, твої діти
розійдуться по всіх землях, а ти сама вмреш десь під тином. – Я
й забула, але тепер чомусь постійно згадуються її слова. Прости
бабі нерозумній...
– Ти не любила діда, бабуню?
– Тоді ні, коли мене вінчали. Але тепер я маю дітей і внуків
з його крови.
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Я потішала її, але самій мені рвалося серце. Потім, коли я
дивилася на сповиту мрякою Маґуру з цвинтарищем на горбі,
вчувалися слова моєї віщої бабуні... Тоді я ще не знала...
Я помагала тітці рвати в городі біб або пасла корови, щоб
не сидіти завжди в просторій, мало замебльованій кімнаті,
понурій, як усі інші цілого дому. Моєю єдиною розрадою були
книжки і шахи, які я грала з тіточним братом Ігорем на зарінку,
але тоді корови паслися в чужій конюшині або – о гріх! – на могилах цвинтарища. З Ігорем було добре провадити астрономічні
розмови, дивлячись у багате зористе рядно серпневого неба.
“Преображенного вуйка” Василя розстріляли червоні, і він лежав у спільній могилі з трьома ґаздами, а на його могилі цвіли
різнобарвні айстри. Але для нас він був завжди ще живий, і
хоч тітка хазяїла сама, я їхала до “преображенного”. Ігор мріяв
студіювати високу математику й астрономію, а я поважала його,
як старшого брата, хоч ми були майже однолітки.
– Дивися, Ігоре, яка чудова дівчина. Чи не русалка вийшла
з Рибниці? – Дівчина мала на собі просту льонову суконку і виходила з лози обережно, начеб боялася дотику зеленого пруття.
Вона всміхнулася нам і кивнула приязно головою. Її рухи були
дуже гармонійні.
– Ти знаєш її?
– Так. Це – Ірина. Докладніше, це... Богданова Ірина.
– Ти можеш все сказати, Ігоре. – Йому було трохи ніяково,
бо я, мабуть, почервоніла.
– Вона жидівка, знаєш... – Я розуміла.
– Але чому Богдан не втече з нею десь за границю?
– Він же ж не буде з нею женитися, Віро.
Мене обілляло вогнем. Ігор побачив і шукав рятунку:
– Дивись, Віро. Якби ми мали такі права, як інші народи,
одиниці могли б поступати згідно з індивідуальними почуваннями. Кожна одиниця має таку велику вартість для народу, що
не можемо бути великодушними...
– Це, може, й правда, Ігоре. Але тоді ці одиниці мусять зразу інакше поставитися, бо етика цілого народу не сміє низитися
до одиниць без дисципліни.
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Ігор підсміхнувся:
“Ich bin kein ausgeklügelt Buch,
Ich bin der Mensch mit seinem Widerspruch”.*
– Дякую, що пригадуєш мені дві людські природи, але нам
не можна, як іншим, ділитися в собі.
Ігор задумався.
Був найвищий час їхати до Тюдова. Там гуділи букові ліси,
а з ними плакали голодні діти і заводили жінки, немов за помершими. Я пробувала зажити самоти, але не видержала: сусіднє
Перцеве поле, де ми з Зоєю гуляли колись у багатстві зілля і
сверщиків, засадили тепер бараболею. Зникли айстри, левкої
і мальви з бабусиних квітників, осталися тільки сумні високі
жовті квіти при новій огорожі. Тільки леґіні перекликувалися
ще, як давніше, на дарабах, і Марічка сміялася в запаску, коли я
подряпала собі ноги в малиннику.
– Ма-рі-і! – кликали за нами з Маріччиної хати.
– Не вівкай, Пара-а!
– Чічко, вмий собі ноги і ходи капусту м’єцкати!
Тепер я сміялася, аж боки боліли, а Марічка соромливо пручалася, що не піде. Але Параня підкупила її грудкою бриндзі,
яку витягнула з-за пазухи...
Коли ми вернулися до Дрездена, я почала краще характеризувати людей, як давніше. Це показувало, перше, духову
зрілість, а потім – нахил до доброго, як казав батько.
Раз Іванко всунув свою розпелехану голову до нашої
кімнати і спитав мене знічев’я:
– Скажи, чи ти не закохана?
І він перелякався, бо я зовсім поважно відповіла:
– Так.

* Я не змудрована книга,
   Я – людина зі своєю суперечністю (нім.).
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ВЕЛИКИЙ ВІЗ
Я крала вільні хвилини на лекції французької мови поза
рамами шкільної науки, у старенької піаністки королівського
саксонського дому, пані фон Абекен. Їй було тоді вісімдесят літ.
Я любила тишу її старих меблів, мініятюри на стінах, мінливі
стьожки в блідих барвах, вже вилинялих, і листки пам’ятника,
куди вона просила мене вписатися між автографи королів,
принців, Штравсів і Падеревских. Але не раз мені прошибала
голову блискавиця-думка, що не час ховатися за китайські паравани і фотелі на кривих ніжках від дійсности. Я втікала від неї
в історично пережиту і покинену атмосферу, втікала від облич,
які мене захоплювали на вулиці, в трамваї, які я звала “дурним
коханням”. Я відчувала обличчя дуже інтенсивно, так дуже, як
свої власні береги, і пан Дудка, оперовий співак, міг брати або ні
за кокетерію моє рішуче заперечення якоїсь співацької кар’єри,
яку він мені віщував.
Сталося щось особливо трагічне: бабуся з Тюдова опинилася нараз у Дрездені, і я зрозуміла цілу вагу тих подій, які її
змусили покинути свої любі гори: до Тюдова зближався фронт,
а вона не могла вже бачити стільки біди, не маючи змоги їй
запобігти. Бідна бабусенька... Вона сиділа сумна і сивоволоса
в фотелю під жовтим абажуром, неначе якась гірська ґенціяна,
пересаджена в міський глечик.
В нашій школі коїлася тим часом всячина: хотіли перевезти
її через постійні летунські алярми до Майссена, багато вчителів
забрано до праці у фабриках зброї, бо студії таких предметів, як
мистецтво, музика – це був непотрібний люксус у час бомбової
війни. Нас, гімназисток, брали на цілий день відкопувати руїни
або збирати старе заліззя і папір, працювати у трамваях або
яклистоношки... Ми мали часто дижури в школі, спали на твердих ліжках, “гартуючи дух і тіло”. Щоб остаточно втекти від
“морових стьожечок”, я записалася на курс Червоного Хреста,
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на щось актуальне, беручи собі за приклад батька, який жертвувався лікарні і приходив тільки на кілька годин в тижні додому.
І саме в той час, коли здавалося, що всі давно передані
вартості скінчилися або перейшли на підніжок новішим, бру
тально-героїчним, в тій великій кризі нашого недосвідченого
життя, коли вже ні батьки, ні проф. Рідель не мали для нас часу,
коли школа перестала бути авторитетом, а полинялі ґоблени пані
фон Абекен поблідли ще дужче в актуальних подіях, з’явилися
доктор Микола і маґістер Володимир.
Останній різнився разяче від Панів Телеймонів, що посилали мені поручені листи “з палкими привітами з Львова” і розписувалися на π2 помилок, висловлюючи своє побоювання, що або
поляки, або большевики могли його замордувати.
– Ну справді, важлива політична особистість, – сміялася Зоя.
А маґістер Володимир, в тонких рамках окулярів на такому
ж тонкому носі, з руками аристократа й у дбайливій зовнішній
формі, додавав мені апетиту на першу збірку поезій, мовляв:
“Влизько друкував у дев’ятнадцятому, то ж ви друкуйте у вісімнадцятому році життя”.
Ми заложили “Великий Віз”, дружбу в мистецьких вимірах,
провадили часто гарячі дискусії на релігійні теми, в яких, пригадую собі, лисий і тонкогубий д-р Микола хотів мені вибити з голови “нереалістичну містику” і присікся до мене, що я
“мішок з проблемами”. Орисю, що вже якийсь час жила в нас і
студіювала аґрономію в Течен з Тимками, прозвав його злобний
язик “провінціяльною панною”, а Зою – “мішком без проблем”,
бо, як він закидував, вона мала в собі щось з повільної римської
матрони і складала руки, неначе Мона Ліза. Ефект цих слів був
незвичайний: Зоя вколола його в стегно своєю довгою голкою
від капелюха, потім, так само флегматично, обтерла голку в
хустинку і застромила собі в ковнір плаща. Колоти словом Зоя
ніколи не вміла.
Наші нові друзі сварилися часто, староукраїнським добрим звичаєм, бо це – хоч і оклепане, але таки правдиве, що
коли українці не співають, то сваряться. Коли доктор мав гумор, розказував анекдоти на маґістерську адресу: про марина72
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ти з кінського серця і про інші серця; ми ніколи не знали, як
далеко сягає правда, а як далеко докторська фантазія. Маґістер
не мстився, не боронився. Мені здається, що йому навіть подобалося бути трохи загадковим.
Пригадую собі ще цілу романтику Сніжки*, на яку ми вибралися в легких костюмиках, бо ж у Дрездені вже розцвітала
весна! – а там старі спортовці в грубих лещатарських одягах почали з нас кепкувати, бо ми бродили по коліна в снігу і вдавали,
що сніг кипить в наших мештах. Чи це не символічне для нас?!
По мандрівці ми спекли маґістрові, якого ми через кавалерську чемність особливо поважали, три обарінки в виді сердець і подарували їх з “невисказаними любовними сонетами”,
за які маґістер зреваншувався справжніми. Ми гордилися ними
дуже, але не довго, бо “Великий Віз” погубив свої колеса...
У школі нам заповіли матуру, щоб могти нас якнайскоріше
вислати на обов’язкову працю в збірних робітничих таборах
для дівчат, перед якими мені перебігали дрижаки під шкурою.
Я знала, що мене ждало: безумна праця в якійсь глухій закутині
Німеччини в грубошкірнім товаристві... Сердешний “Великий Віз”: Зоя, щоб оминути такі приємності, виїхала до Праги,
до дядька Романа, в якого вона почала студіювати малярство,
маґістер і доктор повернулися до Берліна, я залишилася з Орисею вдома, нудьгуючи за своєю посестрою, якої довелося мені
не бачити потім тринадцять літ...
(Коли виходиш з хати, всміхнися до тих, що осталися в кімна
ті, бо не знаєш, чи їх ще коли побачиш, чи вони тебе ще побачуть...
Ми грали собі на прощання “Баркаролю” і “Осінню пісню”
Чайковського, правда сестричко? Це мало нам вистачити на
довгі тяжкі роки. Ну годі, вже минули...)
Орися не могла сприймати спокійно вістей від своїх бориславських друзів з їх різних точок еміґрантської Одіссеї. Їх
мрією були спокійні табори втікачів будь-де в Німеччині чи в
Австрії, хоч би й за колючим дротом, але на волі. Орися почала
робити мені такі ж колючі закиди, бо ж я була в своїм домі, ні в
кого на ласці...
* Schneekoppe – назва гори.
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Дні бігли хмарно. Бабуся плакала, Орися порядкувала свої
речі і лагодила наплечник до Течен, мама всміхалася якось над
силу і говорила мені заєдно без переконання:
– Не журися, Бог добрий; якось воно буде...
Потім прийшла матура і матуральне свято. Я тремтіла, коли
ми входили вдягнені в чорні сукенки трійками до святкової
залі, де нас привітали грою на органі. Великі вази з тіньованим
осіннім листям, брунатно-голубо-білими стьожками і емблемами нашої школи... Грала Ута, і ректорова борідка тряслася зі
зворушення, бо його наймолодша донька була однією з матуранток. Він стискав нам усім руки, але матуральне свідоцтво
обіцяв дати аж тоді, коли всі сповнимо наш “святий обов’язок
супроти Німеччини і фюрера” в таборах праці, за рік.
Незабаром прийшов до мене дуже несподіваний лист: від
Андрія. Мені було дивно, що він, майже незнайомий, знав докладно про все, що діялося в нас вдома, писав навіть, щоб ми
обтяли нашим китайцям (докторам Лію-Чі-Мінґ і Тсай-Ту-Кунґ)
коси, бо він лисів...
– Чи не дервіш часом той Андрій, – думала я собі.
Андрій писав з Галичини, вітав мене від моїх друзів з різних
місць: Славка, Юри, Марічки, Ореста... Запрошував мене до
цікавої співпраці, де я могла показати, чого навчилася в Червоному Хресті.
– І так тепер, по матурі, будеш покутувати на нікому не
потрібній, а то й шкідливій роботі...
Мене тягнуло до Галичини, як місяць тягне люнатика в
погідні ночі. Справді, в моїй тузі було аж щось хворобливе. Я
сиділа при вікні і питала зір, що мені робити. Хотілося бути
Орлеанською дівчиною із книги мого великого діда.
Але нараз, – я ще добре пригадую собі настрій тієї ночі, –
серед мільярдів небесних іскор загорів угорі і віддзеркалився,
як у плесі, в моїй душі Великий Віз, що збирався покотитися
Чумацьким Шляхом.
Я пізнала своє справжнє покликання.
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ГОРІВ ДРЕЗДЕН
Я кладу едельвайс перед твій портрет,
Бо ти піднявся в висоту з призмового світла.
Вже не маю твоїх долонь, і тільки шепіт кедрини
Гладить моє сумне обличчя.
Я виходила з дому при зорях і приходила назад під зорями. Та все ж таки я була близько родинного тепла, близько добрих друзів: проф. Ріделя, пані фон Абекен, Ути. Мені вдавалося часом нишком узяти до фабрики Рільке або навіть історію
філософії. Але на книги не було більш часу, як півгодини в
обідову пору, бо день був виповнений стукотом молота по
залізі. Тому то було таке неймовірне, як на мої дев’ятнадцяті
народини: батько приніс ввечері, цілий засніжений, щось велике, загорнене в рушники і лікарський плащ перед морозом. Ми
порозвивали і аж ахнули: перед нами стояло розкішне деревце
камелії, обсипане чудом рожевих пуп’янків.
– Камелієвій дамі в вісімнадцятиріччя літературної творчости, – сказав батько.
Я, фабрична робітниця, переживала епоху внутрішньої
динаміки. Хотілось чогось безмежного, душа рвалася, щоб вихваляти Оріон.
Раз батько вже збирався виходити, з сірим капелюхом на
сірих кучерях, але я ще затримала його, щоб заграти йому
“Papillons” Шумана.
Батько слухав з ледви помітним усміхом і пішов нечутно,
заки я скінчила.
Вечір був ще довгий. Я замкнула рояль, вдягла пальто і
побігла до Ути, щоб показати їй різне залізне знаряддя, яке я
викувала в фабриці.
– Я вже не що-небудь, Уто, а справжній слюсар. Дивися на
ці шруби, на це льотування. Потрапила б ти?
– Таки ні, Віро. Певно, тебе твої нові товаришки подивляють.
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– Ні, вони не люблять мене, Уто. Я винна, бо так боялася
фабричного товариства, що замкнулася зовсім від них у собі.
Вони приносили до фабрики прібки дешевих парфум, знімки
фільмових артистів, позолочені брошки і коралі з кольорового
скла. Я не звертала на всі ці скарби ніякої уваги, і вони прозвали
мене гордою.
– Так тебе й у школі називали, – всміхнулася Ута.
– Але вони бідні, знаєш, – продовжувала я. – Ними ніхто
не цікавиться. Вони не знають нічого іншого, як своє буденне
середовище; ніхто не сказав ще їм ніколи ніжного слова, тільки
грубощі. Мені здається, що вони навіть не відчувають своєї
трагіки, так, як це відчувають, наприклад, ті білоруські дівчата,
про яких я тобі розказувала.
– Ті, що з тобою працюють?
– Еге ж...
Ми говорили ще про те, що в Південній Німеччині і в Австрії
(так писала Зоя) сподівалися наступу англійців через Боденське
озеро. Кількох товаришок покликано до протилетунської оборони.
– Хто знає, чи наше зелене місто врятується, – промовила
Ута сумно.
Я взяла її за руку:
– Вчора я була в парку на горі й дивилася на полум’яні хмари,
що нагадували пожари й руїну. Мене болів докір до себе самої,
що я ще нічого великого не зробила. На небі зарисувався із хмар
ангел, суворий, апокаліптичний ангел, немов хотів заслонити
небо червоною завісою. Мені здавалося, що він кличе мене за собою, але одночасно я була певна, що я ще не дозріла, щоб вмерти.
Над нами сяли червоні зорі: великі, гарячі, якось дуже низько над землею, начеб хотіли її придушити.
Як тільки я прийшла додому, почався наліт. Ми сховалися
в льоху і чули, як під нами коливалася земля. Мама затикала
мені вуха, щоб я не чула свисту бомб, і накривала мене своїм
плащем, щоб повітряний тиск не зірвав мені голови. Так, неначе
той плащ міг би мене охоронити... А потім ми бігли, шалені, з
палаючого дому в парк і закривалися від іскристих головешок,
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що падали через вулицю. Горіли дерева по обох боках вулиці,
ті прекрасні ґінґо-дерева, які оспівав старіючий Ґете. В нашім
домі осталася моя скрипка-чародійка, мій рояль, моє деревце
камелії... Перед нами, за нами вибухали “часові бомби”, валилися кам’яниці, а ми тяглися, як марева, через згарища, попалені
трупи, новий апокаліпсис. Пригадувалися його жахливі сцени, але дійсність була живіша: всіма нервами, аж до болю, я
відчувала, що діється, і проклинала свою свідомість. Дим жер
немилосердно очі, давив у грудях, і я заздрила тим нелюдяноапатичним жінкам, які дрімали, опоєні страхіттям, у челюстях
півзавалених домів, дивлячись без реакції з півзаплющених
зіниць на вогонь, що лизав довгими язиками землю і повз щораз
ближче і ближче...
А над нами розкидався усіма барвами експресіоністичної
палітри найкращий фоєрверк мого життя, що ніс смерть мистецькому місту. Страшний Твій гнів, Єгово! Страшна краса і
могутність смерти! Я глянула вперше їй у запалені згарищами
очі, неситі, як в опириці, пристрасні, зловіщі...
Мої ноги несли мене в шпиталь. Я ледви віднайшла частину, яка належала чужинцям. Ми ждемо завжди на відомі ознаки: ріг вулиці, дерево чи камінь, який утотожнює місце. Коли
їх нема, доводиться довго шукати. Не було вже для мене ознак
у батьковому шпиталі. Залишилася тільки висока тополя серед
безладу з людських тіл і руїн, тополя, що показувала, як дороговказ на вітровім рукаві...
Нарешті – дім число 8. Тут батькова кімната. В коридорі я
наступила в темноті на трупа людини, що лежав лицем до землі.
Зі страхом, обернувшися, я надибала обличчя знайомої медсестри.
– Де д-р Вовк, сестро? – спитала я стривожено.
– Д-р Вовк? – Вона підвела здивовано брови. – Д-р Вовк
вже не живе.
***
В Пасії за святим євангелистом Матвієм Йогана Себастіяна
Баха, в хоровій частині “Sind Blitze, sind Donner, sind Wolken
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verschwunden”*, є один продовжений ферматою такт: павза через цілу партитуру.
***
Що було потім? Я бігала довкола тополі, потім шукала його
– і не знайшла... Не зважала на те, що валилися кам’яниці і могли
мене завалити. Аж коли я станула свідомо перед зламаною мамою, я відчула, що мені треба було бути сильною і провадити її.
Так думала я далі над підальпійськими ставками, що виблискували в голубінь – спокійну, неначе нічого не змінилося. Так
думала я вечорами, коли золотий Оріон сходив надо мною, як
колись – давно-давно... перед трьома тижнями, коли я ще була
фабричною робітницею і шукала між зорями доріг. Я була тепер
прибита горем до землі між матір’ю і Орисею, сивоволоса на
скронях, з попаленими бровами, але повна свідомости, що треба бути сильною, тримати двох слабших. Я довго не плакала.
***
Трьох осиротілих жінок, маму, Орисю і мене, прийняла
графська палата, де колись ми з батьком проводили вакації.
Тоді Октавія розказувала леґенди про чудотворні каплички і
статуї, про Покров Мадонни в Равенсбурґу, про святу Бету з
Ройте. Одна статуя Матері Божої на вальдзейськім горбі врятувала містечко перед турецькою навалою... Давніше батько брав
нас на прохід до лісу, збирати ягоди. Він косичив нам волосся
сойчиними голубими перами і ловив скакунчиків у траві, щоб
погріти в долоні і пустити на волю.
Тоді нас шанували, як дорогих гостей. Тепер настрій почав ставати нагнічений, бо графи не пережили війни на власній
шкурі.
Орися не витримала довго. Вона найнялася в сусіднім
хуторі за робітницю й ходила працювати на ріллі. Часом її посилали за орудками. Тоді вона відживала: свіжий вітер дув з
Альп, і сині дзвоники нагадували радше пізню осінь, ніж весну.
Раз одна старенька бабуся всміхнулася до неї і почала розмову:
* Чи щезли блискавиці, громи і хмари? (нім.).
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вона несла два вінці власної роботи на кладовище для доньки,
що вмерла тому тридцять літ.
– ...Але як я собі подумаю, що це війна й хто зна, як їй було
б тепер на землі, краще хай вона спочиває в спокою недалеко
від нас. – І нараз бабуся усміхнулася: – Ви інші, як дівчата з
хутора. Ви подібні до моєї доньки.
Орися йшла за орудками, і сонце виблискувало на останнім
льоді, на калабанях, які кришили її тяжкі черевики.
Мама не пускала мене від себе. Вона гойдалася в надії, що
батько ще, може, живе, бо я не знайшла його тіла. Вечорами
ціла графська рідня клала кабалу, і мама почала вірити в ворожки і карти.
Я вже не сподівалася батька, я знала правду. Сумнів розпік
мене до такої міри, що я з роздертою душею кинулася в рамена
Бога і просила чуда: хай Бог сам навчить мене, якою молитвою
маю молитися за батька, я хочу бути Його сліпим інструментом,
хай Він зітре мене за те, що зухвало хочу правди для себе, спокою душі, хоч би гіркого спокою...
І сталося чудо: повна віри і ласки, я розгорнула свій старо
давній молитовник і знайшла там на розкритій сторінці тропарі
за померших...
Дні пливли. Мені було давно дивним, що графи вважали
студії для дівчат люксусом і силували Октавію пекти солодкі
коржики з порічок і ждати на жениха, мовляв: так певніше, як на
студіях. Октавія терпіла, але не вміла протиставитися. Давніше
я любила більше її рідню і замок; я чула тільки антипатію до
молодого графа Максима, що був на фронті, бо він нашпилив
цілу скриньку чудових метеликів над моїм ліжком.
Тепер я відчувала, що мене не любили, і почала сама не любити. Нам припадала вся домашня праця, але все ж таки графині
здавалося, що дві чужі жінки в замку роблять свинство. Я здобулася на відвагу сказати, що свинство скінчиться, як тільки ми
розглянемося за якимсь приміщенням. Графиня зрозуміла, що
я не жартувала, і зразу одмінила тон, але не з інших причин,
тільки зі страху, що на місце двох жінок дістане рідню втікачів
з цілою фірою дітей.
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Графиню кололо в очі, що я читала або писала. На її думку,
я повинна була пороти свій старий светер і плести новий або ходити по селах і міняти речі на харчі, бо з самого читання можна
здуріти, і подібне. Але все ж таки я читала в своїй нетопленій
кімнаті на горищі, писала закостенілими від холоду пальцями
свою першу новелю і збирала зарошені пахучі фіялки в саду, щоб
класти їх у флякон перед батьковою світлиною. Часом, разом з
мамою, ми втікали з замку й блукали понад озерами, доки нам
не перемокли черевики, бо в замку графиня дрімала по обіді, і
кожний скрипіт будив її і настроював досить негармонійно.
Граф не мішався до жінок. Він цікавився тільки рільництвом
і худобою, хоч у його добрах находилися середньовічні пергаменти з квадратною нотацією і мініятюрами до пісень міннезінґерів.
Поволі почала приходити давно ждана пошта. Ми довідалися, що бабусенька, яку ми так зовсім просто загубили в бомбардуванні, взяла свій топірець і потьопала пішки кудись до
Тюдова, як казала тим, які її стрічали:
– Іду на мої зелені гори.
Це була наша остання вістка про неї.
Пізніше написала Ута. Мабуть, затратилося кілька листів
від неї, але дорога дівчина не кидала думки писати навпростець
за мною.
...Вже знаєш, що Бог посилає свої роси й блискавиці на сухі
й зелені дерева. У великім налеті пропала рідня проф. Ріделя і
д-р Ерек, якого ти ще пригадуєш.
Твій батько згинув майже добровільно, бо не хотів перервати початої операції і схоронитися в підземних коридорах.
Не можу віднайти його могили, бо військо (червоне!) столочило
танками кладовище і зрівняло всі могили з землею...
– ...І я маю свою могилу там, в Україні... – пригадалися
мені батькові слова. Тоді я записала дуже дитинно в деннику:
“Я знаю, що не зможу вже ніколи бігати за тобою по лісі
й збирати сойчині голубі пера, ні ловити скакунців у траві, ні
співати тобі веселих пісень. Але чи зможу коли ще покласти
гаряче лице на ту холодну чорну землю і ті білі сторчики, за які
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ти радше дав би своє молоде життя? Чи поблагословлять мене
ще коли руки доброї бабуні і старенького діда?
Якби я вмерла, я просила б Бога, щоб Ти, моя далека, безмежна, недосяжна країно, була мені небом. Там я ходила б з батеньком по нагрітих зрубах і збирала суниці або сироїжки, або
заквітчані вінками вільшини, ми ждали б на всіх серцю любих,
щоб творити вічну красу...”

INTERLUDIUM
Становище змінилося коротко перед окупацією Німеччини.
Максим, молодий граф, втік з війська додому, передаючи нам
привіти й лист від доктора й маґістра, які перенеслися до Мюнхена. Максим не був націоналістом ні патріотом; він хвалився
своїм світовим громадянством і носився з церковними ідеалами.
З постановою так скоро, як можливо, вступити до чину єзуїтів,
він возив мене по всіх старих швабських церквах: у Шуссенрід,
Штайнгавзен, Ройте, Вайнґартен. Часом над нами бриніли американські літаки, і ми терпли від страху, але потім нас чарували
різьблені хори і мадонни ульмської школи. Бувало, що я протестувала: мені не подобалися кістяки двох святих, яких найшли в катакомбах і поставили в скляні скрині шуссенрідської
церкви. Вони лежали серед шкарлатів і золота, обсіяні дорогим
камінням. Їх запалі лиця були покриті легким тюлем, і кожне
ребро обвите зосібна шовком. Або картини з життя святого
Мануса, який хоронить від усякого гаддя, блощиць і комарів,
розмальованих на стелі церкви, і те, що воду з шуссенрідської
криниці розсилали по цілій католицькій Німеччині, щоб вбивала плазунів і хрущів.
– Я була б щасливою, якби ті святі лежали преспокійно в
домовині і якби, замість води святого Мануса, вживали якийсь
хемічний порошок, – жалілася я. Але зате мені промовляла до
серця церква в Штайнгавзен, наче писаночка, і статуя Маріїпієти, в короні, увінчаній перлами, з-під якої спливало дороге
покривало. Здавалося здалека, що воно чорне, зблизька воно
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було темно-фіялкове, а в дійсності (я вилізла по драбині аж на
вівтар, щоб краще розглянути) воно багріло, як кров.
Коли ми молилися раз у Ройте при гробі святої Бети, що вижолобила в каменю своєї келії два вглиблення колінами, церква
стряслася й почала дзеленькотіти шибами. На обрії підносилася
вгору колона диму. Тим разом жертвою впав Вайнґартен. Цього
ж самого дня я мала біду зі своєю яскравою сукенкою, що могла
б бути ціллю низьколетних літаків, які, на щастя, взяли собі за
ціль потягові шини.
Одного разу ми вибралися роверами втрійку – Октавія,
Максим і я – до Вурцаху, що чарував своєю капличкою на горбі
з багатьома ґотицькими фігурами між високими ялицями, між
братчиками і крокусами. Ми відсповідалися в одного старенького священика, що давав моральні науки в римах і ритмах, щось
вроді: “Wie das Fischlein im Wasser, wie das Vöglein in der Luft,
freue sich das Kind Gottes mit der roten Blume der Nächstenliebe
im Knopfloch”*. Це, очевидно, навело на нас веселий настрій.
Максим зажартував, що старенький задивився на мою червону
хустку і очі та й почав поетично говорити.
Максим від якогось часу почав мною цікавитися, і все було
йому претекстом до цього. Коли французькі танки облягали
містечко, він подивляв мою рівновагу. Я сиділа спокійно на
своїй валізі і читала книжку, яку графиня вирвала мені з рук і
кинула в кут, мовляв: мій спокій впроваджує нормальних людей
в божевілля. Коли прийшла вістка, що пограбовано наші речі,
останнє добро, яке ми вивезли, тікаючи, з палаючого Дрездена і
сховали в однім підвалі серед лісу, я здвигнула раменами. Мені
було жалко камінчиків з-над Черемошу, бурштинів, які збирала колись власноручно на пісках Балтійського моря, сушених
квітів і листків з усіх місць і всіх часів, що теж пропали серед
інших подібних скарбів, – але – що було робити? Чи не пропали
мені більші скарби?
Максим був захоплений: йому здавалося, що він знайшов
у мені ідеал справжньої християнки, такої байдужої до земних
* Як рибка в воді і пташка в повітрі, хай радується Божа дитина з червоною
квіткою любови ближнього в дірці від ґудзика (нім.).
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скарбів, у той самий час, коли його мати турбувалася, як десь на
долівці була мала незаметена порошинка або коли загубилася
кавова ложечка! Мені вдалося, підходячи обережно далекими
стежками, погодити графиню з мамою, так що співжиття стало
можливіше. Я не була лагідна, як бувають святі – я і лякала, і
переконувала, і грозила – доки не досягла свого.
Згодом я звикла до Максима. Мене не в’язала його присутність, – це вже було дуже багато. Я плавала з ним на кругляку по озері, як Саїд з казок Гавфа на дельфіні, я танцювала з
ним на сплаві індіянські танки. Він проводжав мене тепер на
проходи за місто. По дорозі ми філософствували і рвали квіти.
Ми бродили кудись по шуварах з жовтим ірисовим цвітом, що
відбивався в легко морщенім плесі, де верба купала довгі віти,
або серед пільних розкуйовджених гвоздиків, сріблявої трави
серед Рідського трясовища, де Бог їх для нас посіяв. Максим
дивився за моїм пальцем на сорокату пташку на телеграфічнім
дроті і слухав, що вона так виглядає, як на карточці з побажаннями на іменини. Ми підглядали разом сарни в лісі, що звертали на нас свої великі сумовиті очі і зникали потім, як стріли, в
гущавині.
Я молилася:
– Чому сумуєш, моя душе? Чи стежки застрімкі, чи колючий камінь ріже голу стопу? Бачиш зелену леваду, повну золотих лілей на вершку твого плаю? Вір, що він – найкоротший.
Боже, дай мені в уста таку пливучу пісню, як найменше з
Твоїх творів, і не пошли на Твою слугу зубатих блискавиць за
горде прохання, бо моя рука не сягає зухвало по Оріон, щоб
вплести його собі в кучері, тільки мої уста хочуть хвалити свого
Творця.
Який є світ? Я бачу світ з різних боків, але мої зіниці покриті
мрякою, як Рідська долина. Твої стежки поросли рястом. Покажи мені їх, Предвічний, позначи вогняними стовпами. Я буду
стояти зворушена, як дерево під росою!
Часом тільки Максим заглиблювався в себе своїми неописаної барви очима, коли ми говорили про небо. Я уявляла собі
його, як менш-більш уявляла Ганнелє Ґергарта Гавптмана: з
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поезією, співом, грою і золотими квітами, де є все те, що на
землі буває часто недоступне. Максим перелякався таких
“матеріялістичних” поглядів, особливо тоді, коли я потішала себе,
що Успенська церква і всі знищені війною і варварством зразки
нашої культури лежать у долоні Бога. Він казав, що я бачу надземське земними очима, що я – єретик, що в університеті кожний
професор зможе перетягнути мене до безвір’я. Я чулася винною
і маленькою. Справді, що я уявляла собою? Писала якісь поезії,
які здобудуть мені, може, вінок пересічної поетки, рисувала
квіти і тільки квіти, грала кілька сонат на фортепіяні, і то затрачувалося, бо я не мала інструмента, знала кілька мов – недокладно... Максим гарячився і казав мені читати Лянґбена і Ґуардіні.
– Але я не люблю слухати рад схвильованих людей, – сказала я.
– Віро, коли я розгорівся, то тільки тому, щоб остерегти
одну людину, яку люблю. Ви чейже не думаєте, що будь-яка людина зворушила б мене до такої міри? Бачите, Схід був для мене
завжди великим завданням. Я радо перейняв би українську культуру, радо жив би з вами десь у Києві, якби ви хотіли бути моєю
дружиною, очевидно. Але... – тут він зам’явся, – у нас в хаті
мусіла б бути на Різдво ялинка, не тільки пшеничний дідух.
Такі були його освідчини. Про те, що я могла б не погодитися, він навіть не думав. Я постановила собі познайомитися
ближче з Максимовим світом. Мама помогла мені позбирати
всіх чужинецьких дітей містечка і заложити школу, щоб дати
тим зовсім опущеним недоліткам крихітку на життя. Я приготовлювала їх до першого святого Причастя і молилася вечорами
довго до Терезії з Ліз’є, моєї святої, бо вона теж не зробила за
ціле своє життя нічого справді особливого.
– Свята Терезіє, скинь мені одну троянду...
Свята Терезія усміхалася до мене зі своєї статуї.
Маґістер і доктор запросили нас до Мюнхена, куди ми вибралися в гостину напівровером і напівтягаровим автом через
Швабську Альб. “Мюнхенці” були дуже раді: повитягали якісь
хліби, яблука, масло й ковбасу, які, певно, зуживали до того часу
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малими порціями, і почався бенкет. Ми перейшли з бенкету на
спів, а потім, по традиції, на досить гострі дискусії.
Маґістер нервувався, що я боронила католицизм.
– Що мають папи, єпископи, єзуїти у своїх коштовних уборах спільного з назарянським жидиком-Христом, який казав давати хліб за камінь? Він, мабуть, перелякався б, якби побачив,
які комедії виробляють у домах молитви: сповідають, причащають, кадять...
Маґістер уважав деякі місця в Євангелії за пізніші вставки і хвалив собі здорову релігію Мойсея, який казав позичати жидівкам у єгиптянок перстенів, дорогих тканин, посудини, мовлячи: “Ми віддамо завтра”, а потім втекти нишком, не
віддавши позиченого добра. Він був думки, що з неморальним
ворогом нема моральних зобов’язань.
Мені не здавалися такі Мойсеєві прикмети надзвичайно
цінними.
Ми говорили про Максима, який не цікавив маґістра як людина, а як проблема. Він був йому взірцем містика, що говорив,
як маняк, з релігійністю, закутаною в якусь незглибну логіку, з
твердою й холодною любов’ю до Бога.
– Він міг би бути Гітлером або інквізитором і краяти за свої
ідеї людське живе тіло, – як і доктор, – додав маґістер злосливо.
Мені побіг мороз за шкурою. Це говорила та сама людина,
яка називала мене любкою Муз, що вчила мене дивитися, чи
кожне перце моїх крил у порядку, щоб я могла обняти поетично
всю ширінь і височінь, що переконувала мене до перемоги, мовляв, я маю великого Союзника – Бога!
Постава Максима ставала загадковою, незбагненною. Я
хотіла переконати себе, що непорозуміння з маґістром виходили через те, що я уважала Церкву збором вірних, а він – просто
організацією. Мені було ліпше і спокійніше думати про Максима в лагідних барвах, уявляти як фавна з золотими жмутками
волосся, що слухає шуму Ізари або плюскоту Штарнберзького
озера...
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***
Прийшла зима. По правім боці – темно-синє небо з зеленкуватою повнею, по лівім – мій любий ліс, Шоррен, під рожевочервоною досвітньою загравою, від якої сніг робився палаючим,
іскристим. Я глибоко вдихала морозисте повітря і прийшла на
хутір ціла рум’яна. Під печею муркотів голосно красий кіт, і
маленька доня господарів, Гільдеґард, вдягала вже свої ляльки.
Орися вернулася зі стайні. Вона давала корові свячену сіль, бо
перед годиною вродилося там тепле латасте телятко. Я оглядала
її з любов’ю.
– Як там у графів, Віро? – спитала вона.
– Гарно. Максим подарував мені книжку, про яку я мріяла:
“Еспанський трояндовий кущ”. Ми були на північнім богослу
женні.
Орися положила мені на плече долоню.
– Ти нещаслива, Віро.
– Буваю щасливою, Орисю, на миг метеликового крильця, бо еспанський кущ рожі розцвітає тільки на Свят-Вечір, а
пізніше одягається в колючки. Та навіть ті промінні хвилини
такі обдумані, майже вирахувані.
– Про що ви говорили?
– Про студії жінок. Це внаслідок мого рішення йти в уні
верситет. Він уважає, що жінка-студентка втрачає свою жіно
чість, або, коли й не втрачає, тоді вона ніяк не в силі дотримати
кроку мужчині. Старі опінії! При цьому він тепер відкидає мою
звичайну прихильність, яку я даю цілому своєму оточенню.
Орися здвигнула байдуже раменами. Я продовжала:
– Він не дивиться на світ, тільки заглиблюється в собі. Він
не хоче й знати, що на світі були й Кароліна Кеплер, і Сапфо, і
королева Вікторія, і Терезія з Авілля. Він забуває, що й сьогодні
жінка не може себе звільнити, як мужчина, з зачарованого кола
своїх родинних обов’язків.
– Ти й не думай над тим, Віро. Максим колихається між
екстремами. Він лишить колись за собою ці погляди, так, як лишив свій давній церковний ідеал. Зрештою: я ніколи не могла
собі уявити його священиком. Забудь тепер усе і ходи трохи зі
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мною. Сніг пахне хризантемами. Будь знову повна дитинних
втіх, бо сьогодні:
Сніжок біленький на карнизі,
Когутик у подертій книзі,
Нові панчішки голубі...
Орися витягнула мене в морозистий ранок. Кущики темнозеленої трави покрив кришталевий сніг. Ми підстрибували і метали в ясніючу синь над нами брили льоду і жмені снігу. Ми
бігли проти вітру, а з далеких хат визирали здивовані селяни.
Вкінці ми надибали замерзле трясовище, на якім скрипіли в
льоді карловаті дерева, і хотіли перейти через тонку оболонку
на другий бік. Коли ми були на середині трясовища, лід почав
ломитися, і ми мало не застряли в багні. Нас врятували кущики
сухої трави, що трималися клаптиків землі. По них ми зуміли
обережно вернутися на берег. Я переловила себе на майже
пантеїстичних думках.
– Вплив маґістра-естета, – бовкнула сама собі сердито.
Добрі Орисині хуторяни проводили мене за ворота і благословили на студії свяченою водою. Я йшла дуже рвучко, хотіла
кудись летіти, боротися з льодом і каменем.
– Не за Твоє небо, хоч моя душа співає про місце повної,
відкритої краси.
І не за те, що завжди тримаєш мене, неначе пташку, в Твоїй
добрій долоні.
Не за те, що Ти, Великий, відкрив своє вічне вухо, щоб слухати моїх тихих слів.
Але тому, що ставиш мені на обрій, здається, неосяжну
мету і наказуєш суворо досягти її ще перед заходом сонця.
Тому Ти мій Бог, і ніхто більше! – Максим вийшов мені
назустріч.
– Ходім до патера Рабе, Віро. Він поможе тобі найти мешкання і вистарається місце в університеті для тебе. Пообідаємо.
– Разом?
– Разом. – Максим мовчав. Потім він почав розбирати наші
давні розмови, жалувати, що між нами були ніжності. Я не хоті
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ла говорити про минуле. Мені здавалося, що слова, не зв’язані в
поетичній формі, обдирають думку. Мені було соромно за Максима.
Патер Рабе дивився пильно на мене з-під окулярів, коли я
грала на піяніні. Здавалося, що він не пропустив ні одного мого
руху. Пізніше він розказував свої воєнні переживання, про боло
тяні дороги на Україні, про бруд і воші в нужденних ліп’янках,
про лінивство простолюддя, що миється, порскаючи водою з
рота на руки і протирає ними очі а потім ціла рідня сушить собі
одною ганчіркою лице...
Мені стало безмірно жалко мого люду.
По дорозі додому Максим запитав мене, чи я згодилася б на
те, щоб він таки вступив до єзуїтів.
– Це зовсім від тебе залежить, Віро. Хочеш пожертвуватися? – Я знала, що могла сказати ні, але я знала, що ніколи так
не скажу.
– Іди, Максиме. Тільки... не будь надто твердий. Май зрозу
міння до тих, що будуть колись твоєю отарою.
Він обернувся і віддалявся скорими кроками, а я пішла лагодити свої речі в дорогу.

СКРИПКА І ОРГАН
Через вікно розстелявся берег, повний золотих дерев, і, як з
люльок, курився дим із коминів. Синявий, теплий дим. А в мене
було так холодно; я мала тільки один метер непорубаного дерева
на цілу зиму. Одягнена в лещатарські штани й подвійні блюзи,
загорнена в купелевий плащ, бо при французькій окупації вкрали мені пальто, я сиділа при столі, заглиблена в книги. У жбані
замерзла вода, а ранком на моїм накривалі була мохната верета
з льодових кришталів. Часом я помагала хазяйці в кухні варити чай з яблукової лушпини або оббирати картоплю, бо в кухні
топилося. Переважно Маргарита, Тітус і Раймунд теж сиділи в
кухні, з тих же самих причин. Вони рецитували клясичні драми
або сперечалися. Тітус брав собі мене за жертву. Він натякав на
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мій старанний убір заввагою, що дівчата сукнями ловлять собі
чоловіків.
– Слава Богу, я нікого своїм купелевим плащем не ловлю,
– відгризлася я.
– Але як підемо нині на “Мистецтво Фуґи”?
– Або на святкове відкриття університету? – докинув Раймунд.
Я мусіла боронитися:
– Вже не кажу, що професори виступатимуть у рококових
строях з коронковими рукавами й золотими ланцюгами, але
навіть педелі з церемоніяльними палицями будуть одягнені в
червоні оксамити з блискучими ґудзиками. Чому ж я мала б появитися інакше, як доповнюючо-гармонійно в цілій картині?
– Ви вже й зарум’яніли заздалегідь!
– Хіба наш професор Теодор не хворий з утіхи?
– Справді. Признаємо, що ви вдягаєтесь без матримоніяль
них тенденцій. Але невже ніхто не зверне уваги на вашу вечорову сукню в стилі Пікассо?
– Або на мій купелевий плащ з латами – в стилі Шпіцвеґа?
Мені випала з рук торбинка, і її цілий вміст покотився на
долівку.
– Зовсім Віра: чотки і крейдка до уст!
– Ха-ха-ха! Давайте заспіваємо нашу героїчну імпровізацію
люлькового мадриґала. Прошу настроїти голоси в інтервалах:
секунда, зменшена квінта і септима. Раз-два-три!
Тітус, Маргарита і Раймунд почали неможливими голосами латинський мадриґал. Перший заводив коцурячим дискантом, останній вторував контрапунктовим чортячим “ха-ха-ха!”
До кухні заглянув професор Теодор.
– Що ви робите, діти? То григоріянський хорал?
Тітус поважно притакнув.
– Дуже гарно, але співайте, будь ласка, трохи тихіше, бо
я мушу скінчити ще концепт свого викладу. Ще тільки два
відступи. – Він подрипав, а ми заходилися від сміху.
– Яке щастя, що професор не музикальний, – думала я голосно.
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– Але ви повинні більше грати! – пригадав собі Тітус.
– Не можу, – negotia vocant*.
Я взяла свій старий кептарик, цвітасту хустку і збігла сходами на вулицю колоти дрова, що лежали перед домом. Професор
Теодор дивився на мене крізь вікно і тішився, що я подобала на
дівчину з новель Гоголя.
Коли я допивала потім останню краплину гіркого яблучаного чаю, зробила при тім таку зарозумілу міну, неначе пила
десь справжній китайський чай в товаристві Лін-Чі-Мінґа.
Я була вдоволена, бо заробила тридцять марок за свої дописи до літературного журналу, хоч мою першу новелю критикували за мало драматичний зміст. Здавалося, що ось-ось
кину ту нещасну новелю в піч, але я знала себе: за якийсь час я
знову бралася гарячково за неї. З літературою доводилося мені
переживати не одну веселу хвилину, наприклад, коли о. Балайко, з яким мама познайомилася десь у подорожі і який плакав
над нашою долею, просив у мене поезію на таборове свято
Берестейської унії.
– Не хочу даром, – казав. – Ми позбираємо гроші й консерви в заплату.
Я розуміла й цінила його жест: він не хотів нам дати
милостині, але я заходилася сміхом з перспективи: вірш в католицькім дусі – за консерви.
Мені доводилося працювати в Йоганнеум, в натопленій
залі. Не раз я бачила Максима з обличчям, встромленим глибоко в книжку. Мені хотілося сказати йому якесь тепле слово,
хотілося б, щоб він подивився хоч раз в мою затишну кімнатку,
коли мала лямпадка кидає своє містичне проміння на ікону св.
Юрія і на полтавку, яку мені прислала Зоя.
На березі Некару блистіли освітлені вікна, на замковій вежі
віяв прапор. Замок був, як з казки.
Я роздумувала: цілий дім був повний здогадів, бо я пішла
з Максимом росистими нивами на прохід, аж мені перемокли
черевики. Вони всі не вірили мені, що Максим мій друг, що я
віднесла йому всі книжки до Йоганнеум, навіть те велике видан* Обов’язки кличуть (лат.).
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ня Старого Завіту з картинами славних мистців, на якім було написане “ama et fac quid vis”* під датою з літа. Я вимазала написане, положила книжку разом з іншими на Максимовім столі і була
певна: він вже й не знатиме, що це був його дарунок для мене.
З Тітусом бували цілі трагікомедії. Він напрошувався,
щоб я взяла його теж другим разом на прохід через росисті
ниви. Він кпив собі трохи заздрісно з мене, а я з нього, а це
останнє не містилося в його голові. Мені байдуже. Я не гордилася, але не понижувала себе. Мене звали у музичному гуртку “Leitnachtigall”**, і студенти разом з професором згодилися
перевести мені невигідну годину середньовічного семінара в
заміну за одну мою усмішку.
Це були, одначе, неважні трофеї. “Мережання білих листів”,
на якім мені куди більш залежало, приносило покору на мій
гордий дух. Отець Балайко відіслав згодом мій сонет на свято
Берестейської унії з заввагою, що він “незрозумілий” і “закороткий”.
Коли мама приїжджала до мене, кімната ставала привітнішою, теплішою. Забувалося, що з трьох вікон в бік ріки одно
– збите, заліплене твердим папером, що протікали стіни, а вогонь у грубці – ненажера, не давав потрібного тепла. Мама дала
мені зробити плащ з мандрівницького коца. Графиня вважала
його претенсійним через суте морщення в поясі, великі кишені,
широкий пасок. Я гладила червоні яблука, які мама розпаковувала з валізи.
– Як Орися себе почуває, мамо? А Іванко? Хто подумав би,
що вони поберуться? Вони навіть трохи оминали одне одного в
Дрездені.
– Різно буває. Я дуже рада, бо Іванко – своя людина, підхо
дить до Орисі. Буде їм обом тепер краще.
Я вибрала в своїй колекції мистецьких карток Дюрера руки,
що моляться, і післала її з весільними побажаннями молодятам.

* Люби і роби, що хочеш (лат.).
** Провідний соловій (нім.).
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– Дуже символічно, – продовжувала мама. – Я радію, що молоде покоління має відвагу взяти на себе такі великі обов’язки.
Це не жарт сьогодні рішитися.
– Вони ж любляться, мамо. Всі покоління вирішалися.
– Але вони мусять рахуватись зі старістю, з недугами, з
кризами, з турботами. На це все треба сильних характерів, бо
інші ломляться на таких дрібницях, з яких складається будень.
Вони банальніють.
– Треба дервішів.
– Кого?
– Ах, це тільки казка.
На Свят-Миколу дерева в Йоганнівському саду вгиналися
над стежкою, як аркади. Всюди було біло, весільно. Я несла під
пахою медяникових чортів і ангелів. Чорти були для колеґ, ангели
для приятельок. Мені прийшли на думку дитинні дрезденські
свята: батько з червоними вусами, наші представлення... Свят
миколаївське свято ввійшло в традицію мого життя.
В Йоганнеум студенти читали славну леґенду і вітали високого небесного гостя голосним співом. Свят-Микола, один
теолог, викликав професора Теодора словами: “Mein geistiger
Sohn Theo”*. Професор мусів поцілувати “владику” в перстень і вислухати цілу літанію своїх провин. Це йому тривало
задовго, і він махнув трохи нетерпляче рукою: “Machen Sie’s
kurz, Exzellenz!”** Притягнули Тітуса, якому Свят-Микола дав
прізвище “Sanctus” за те, що він був міністрантом у професора
Ґуардіні. Він не поцілував руки ексцеленції, зауваживши, що
вони обидва – святі, отже, колеґи по фаху. Але Свят-Микола
був думки, що він таки вищого ступеня, як якийсь собі там
домашній святий. Тітус, хоть-не-хоть, похилився над простягненою рукою і, як опарений, підскочив угору:
– Це жіночий перстень на пальці владики! – кликнув він.
Очевидно, “владика” образився, а чорт потягнув Тітуса різкою.
* Мій духовний син, Тео (нім.).
** Скорочуйте, Ексцеленціє! (нім.).
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При відхіднім мене боліла голова. До нашого товариства
приступив скорим кроком Максим.
– Віро, чи дозволиш, що я тебе проведу? Нам треба поговорити.
– Добре, ходім.
Максим взяв мене легко під руку і повів обвідною дорогою
над рікою. Ми йшли мовчки, сніг скрипів під нашими кроками.
Велика повня золотила високі береги Некару. Нараз Максим
узяв мої обидві руки в свої жмені і сказав:
– Є одна тільки дорога: та, якою ти йдеш. Дозволь іти з тобою завжди.
– Не знаю, чи схочеш, Максиме. – Я засміялася тихо, висво
бодила свої руки і оставила в його долонях тільки мої малі
рукавички-п’ястучки.
– Я хочу, Віро. – Він нахилився, щоб мене обняти.
– Зажди, Максиме. Це непорозуміння. Моя дорога вже вибрана: це та, якої ти колись зрікся.
Максим дивився на мене без зрозуміння.
– Я йду в монастир, Максиме.
Ніколи я не бачила такого здивованого обличчя, яке здавалося бездушне, сіре, як з хліба. Він розкрив широко очі і шептав
блідими устами:
– Ти?.. Ти?.. В таких барвистих коралях, з такими очима, з
такими руками?..
Я усміхнулася:
– Я. Бог шукає своїх між такими негідницями, як я. Я сама
– трава, яку вітер гне на коліна, а з Його ласкою я – собор.
– Sponsa Christi...* – шепнув до себе Максим.
Мене морочив його голос. Я сміялася дрібно, а він промовляв безустанно. – Sponsa Christi, Sponsa Christi...
Він тримав ще в долоні мої теплі рукавички, а я крутилася,
як веретено, в своїх коралях і широкім новім плащі.
Нараз Зоя станула коло мене і положила руку на моє плече.
Я подивилася просто в сірі, гнівні очі.
* Христова наречена (нім.).
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– Тікаєш від дійсности, – гарні речі. В монастирі – затишно,
правда?
– Ой ні, сестричко. В монастирі – багато праці. Нам треба
святих, великих святих.
Зоя задумалася.
– А хто напише “Скрипку і орган”? В монастирі не буде
часу. Хто напише “Скрипку і орган”? Скажи, хто? – Голос Зої
могутнів і вливався в мене.
Справді, хто напише “Скрипку і орган”? Я й забула... Мені
стало дуже неспокійно на душі. Я не могла йти в монастир, бо
треба було писати “Скрипку і орган”...
Хтось термосив мене за рамена.
– Віро, схаменися. Ти хвора, може? Зарилася в куток і спить,
а ми шукаємо за нею.
Йоганнеум... Порожні столи, на долівці шпильки ялиці і запах свічок та печених яблук.
– Час додому...
***
Мама від’їхала. Я дивилася довго крізь вікно, як вона
віддалялася: знищена, згорблена постать моєї матері. Я дала б
половину свого життя, щоб вона була щасливою. Я рада була
прихилити їй ціле зоряне небо, хоч часом відкидала її від себе.
Мені треба було бути якийсь час самою, щоб роз’яснити деякі
питання без її впливу, бо вона хотіла мене цілу для себе. Я не
могла нюхати диму її лихих цигарок, не могла слухати шелесту
карт, коли вона клала кабалу, тих подертих брудних карт. Вона
відчувала, що я хотіла бути самою, і вішала навіть свій плащ не
на мої сукенки на вішак, тільки збоку, на кілок. Старий, витертий плащ. Чи вдягла б вона його в Дрездені? Ми спали разом.
Я вдивлялася в худе жовте лице і поцілувала поморщене чоло.
Вона прокинулася – перелякана, нервова... Куди вона поїхала?
Де найде собі свій кут ця невимовно рухлива душа? Чи зможе
їй ще цей світ дати колись радісний спокій?
Мені хотілося ридати, як мала дитина, втуливши голову в
вогку від сліз подушку. Ах, давно я так не плакала. Роки й пере94
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живання відучили мене від цього. Я вміла ще тільки ковтати
сльози. Вони сідали на душі і душили.
Я ходила сама на проходи: блукала по кладовищі і відрисовувала старі різьблені хрести, доки не стемнілося. Раз мені
назустріч вийшов старий, згорблений вчетверо, чоловік з великою в’язанкою дзеленькучих ключів і запитав, чи я не чула
дзвінка, що скликує людей з кладовища. Він уважав, що молодим не було там чого шукати.
Але часом мене огортала дивна хвиля величавої, божеської
радости і любови, тоді я починала вдома весняні порядки: мила
вікна, стирала порохи, тріпала матраци, які, як писав колись
батько, “покільчилися і подіставали малі матрацятка”. Я подивляла тоді свою кімнату – потріскану і обшарпану на стінах,
якої стеля протікала, але яку ми так ошатно позаслонювали килимом, веретами і вишивками (рештками нашого добра), наповнили запахом пільних квітів. Мені було весело: неначе горді
еспанські лицарі, ми не показували назовні нашої нужди, хоч
гаманець порожнів, і ми продали вже все, що могли.
Я йшла над нашу ріку, що спадає зеленим серпанком з загати, і плюскотіла ногами в прозорій воді, співаючи собі усі
найкращі середньовічні пісні. Сонце розливалося надо мною, я
любувалася природою і моїми вишиваними рукавами. Ластівки
літали високо, і мені нагадувалися ті, що полетіли через океан шукати щастядолі: Орися з чоловіком, Мирон Тимко... Наші
мюнхенці вже теж лагодилися в вирій.
Ми сіли з Маргаритою в високу траву під повним зеленим деревом, яке ми прозвали “деревом друїдів”, і дивилися на
кришталеві бризки внизу і на хмаряні баранчики над нами. По
ріці плила просто на нас велика китиця червоних троянд.
– Дивись! – кликнула я Маргариті. – Я достану її.
– Не достанеш! – остерігала Маргарита. І справді. Китиця
плила далеко від берега. Переможена, я вернулася до подруги.
– Це символічне.
– Чому, Віро? Яка ти дивна. В тебе ж усе – нещоденне. Тобі
сняться нечувані сни, які повторюються в житті, ти вивчаєш у сні
старі мадриґали, тобі здається, що як ти граєш на скрипці, вона
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зростається з тобою, неначе вона твоє ліве рам’я, ти чешеш собі,
як русалка, зорею коси... Дай своїй фантазії реальну їжу, щоб не
жити в якімсь фантастичнім світі, дуже барвистім, перебарвленім.
– Мій світ – цілком дійсний, але вищої реальности... – Моя
відповідь була зарозуміла, признаюся.
Я полюбила Маргариту. Вона витягнула мене з моєї самоти
в світ безжурного мандрування і бурлацьких пісень. Часто ми
мандрували босаком через ліси і співали, аж небо переливалося,
збирали афини й суниці і косичилися білим роменом. Природні
люди, як Маргарита, підходили мені куди більше, як засушені
академіки, запорошені, неначе їх премудрі книги, що не знають,
як кує зозуля і як червоно заходить сонце над плесом. Вони не
вміють розрізняти пахощів каштанів від морелевих дерев, не
вміють втрачати час, щоб підглядати ластівок в галуззі вогненного куща або повільну плавбу хмар.
Коли мама знову приїхала, ми брали її з собою на погулянки, щоб вона трохи віджила серед природи. І справді: по дорозі
в Бебенгавзен вона бродила з нами босаком по полях і збирала
квіти. Ми грали вечорами дитинні гри і клали разом кабалу. Це
я робила, щоб уприємнити їй ті довгі вечори. Я тішилася, що
вона почала більше їсти і вважати на себе.
Великдень був того року пізній, і ми вирішили провести його з
“мюнхенцями” на прощання. Програма вдалася чудово: опівночі
Всеночна православного обряду в Оберамерґаві, ранком – корональна Служба Божа Моцарта. Славний ludus paschalis*, на жаль,
не відбувся того року, бо один “Христос” був членом гітлерівської
партії, а другому ще не виросла борода. Вживання перук і штучних борід забороняє традиція, крім цього, “Магдалина” вийшла
заміж і втратила право на свою ролю, яка, як і другі, є дідична.
Ми перебрели Етталь. Я скинула свій соняшний одяг і вмилася в альпійськім холоднім струмочку, а потім витягнулася на
самотнім місточку. Довкола – височезні гори, з яких дує гострий
вітрець. Я його назвала оптимістично леготом. Незвичайно блакитне небо, мряки в долинах, ярко-сині генціяни, які я назбирала коло могутньої бароккової церкви в селі, вливалися, наче
* Великоднє дійство (лат.).
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бальзам у душу. Соковита весняна природа довкола перемогла
навіть маґістра і маму, і вони пішли моїми слідами, кожне за
іншим кущиком.
Маґістер зробився старокавалерський. Ми ледве перемо
вили його поїхати з нами до Ґарміш Партенкірхен і на Цуґ
шпіце. Він спішився до Мюнхена пити пиво, лаявся за кожну
дрібничку тоненьким голоском, натирав собі ноги, щоб не набралися ісхіясу, боявся ревматизму, не хотів виставити ніс на
сонце, буцімто на ньому червоні жилки, і подібне. Правда, що
коли йшло про таборову гімназію, він не мав жилок на носі, ні
ісхіясів, ні, мабуть, навіть мокрих черевиків у дощові дні... І
йому завжди були важливіші літературні реферати, як консерви
з кінського серця, і інші серця, про які говорив злосливий доктор
Микола. Він ніколи не зрікся б своїх самовибраних обов’язків і
не заміняв би всіх розчарувань й недоцінень, зв’язаних з тими
обов’язками, за вигідне життя, далеке від його ідеалів. А ми з
мамою ніколи не заміняли б його дружбу за достатки й гонори,
хоч би мали розлучитися, як безгнізді птахи, на довгі роки.
***
Я ходила на виклади професора Ґуардіні і вдивлялася в
його овальне лице з гострим носом і лагідною, переділеною
бородою. Він висловлювався дуже пластично і прибирав свою
мову дібраними вияснюючими рухами. Звук мови можна було
назвати співом. Щось було в нього таке жидівсько-італійське,
така мелодійність і м’якість. Він говорив про Бога, про найбільшу реальність. Бог був у його устах сонцем, що топило тверду
льодову кору, якою обросло серце. Бог грів душу і входив у неї з
усміхом у лагідних очах. Душа колихалася, виступала з берегів,
як річка у повінь.
По викладах я йшла в старий ґотицький собор, клякала в
найтемнішій лавці, ховала лице в долоні і слухала гри органу.
Потім мої пальці шукали в кишені пальта за олівцем і нотесом.
Довкола цвіла іконна тиша, пахнули квіти.
Я писала про скрипку і орган. Я була скрипкою і грала,
грала самі питання. І тоді розливалися надо мною Божі слова
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в органовій мові, заливали мене золотим сонцем, і я стояла в
квітчастих шатах, як Сивілла.

ЗОЛОТОДОЩ
Вистава в українським таборі еміґрантів, якою я так
дуже тішилася, розірвала всі прядива моїх великих сподівань.
Підпита публіка била завчасу в долоні, докидувала свої завваги, ходила під час гри по залі, курила, стукотіла ногами. А на
сцені усе було таке гарне. Чому в нас завжди такий контраст?
На одну хвилину я подивилася в очі якогось Онеґіна, повні
сваволі. Він заходився реготом і пригадував мені широкими жестами нашу плавбу через Доли і бориславські проходи під повнею. Богдан! Я ледве пізнала його. Мені було тяжко дивитися
на таку руїну. Ранком я від’їхала. Мене прозвали перечуленою,
мовляв, це – табори і таборове життя. Мама була лиха на мене,
що я, гостя, вийшла під час гри із залі. Я мовчала на всі закиди
і дивилася крізь вікно дзеленькучого вагона на зелений, соковитий краєвид. Ми їхали через високі трави, ромени і дзвоники, а
в моїй душі мовчали жайворонки.
Коли я повернулася у своє університетське містечко, на
мене дихнула оживляюча тиша чистих вулиць, спокійна ріка,
веселі обличчя, холод і лад моєї кімнати. Я знала, що не скоро
поїду в гостину, бо на мене ждала праця, так: праця!
Одного вечора я побігла в собор. Давали концерт на органі.
Церква була півтемна, неповна, через одверті порталі віяв травень своїми пахощами. Орган переливався, і я, з криштальним
відчуттям краси, молилася словами Бетовена:
“Провадь мій дух! Піднеси його з цієї тяжкої глибини,
запаленого Твоїм мистецтвом, щоб він сміливо пнувся вгору в
огненному розмаху! Бо Ти, тільки Ти вмієш захоплювати”.
Тоді я стрінула погляд розумних темно-синіх очей на обличчі, що могло б бути грецькою плоскорізьбою. До нього зверталася одна стара поезія невідомої поетки:
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З країни чистих душ
Він так сміється, що скрипка плаче
І кола звуків пливуть у синь;
Він має горде лице юначе,
Мов древня різьба ясних святинь.
Його я знаю, немов зросли ми
Колись у тінях високих гір:
Сестрою кожна цвіла рослина
І братом рідним був сірий звір.
Вогнисті сарни тоді вели нас,
Де сині мохи на пнях цвітуть,
І дні спливали, немов хвилина,
Що простелила безплайну путь.
Ми зустрічалися часом над рікою. Внизу, під мостом, ріс
золотодощ, якого я хотіла дістати. Він поклав свою скрипку на
міст і поліз сповнити моє бажання. Золотодощ падав на нас,
гуділо літо над нами.
Я знайшла на вулиці покалічену важку* і взяла її в свою долоню. Рука задрижала.
– Хвилюєшся?
– Ні, тільки коли я щось тяжке несу, тоді мені дрижить рука.
– Я думала про книжки в течці, він про важку.
– Як тобі затяжко її нести, то я поможу, – сміявся. Я поклала її в високу траву. Над нами танцювали метелики, і меви лопотіли крилами, наче б хто отвирав і замикав білі книги.
Я була в раю. Книга мого життя розгорнулася в половині.
Він розказував про гарячі соки, які кружляють в цій землі.
Вона вродила ґотику, особливо ґотицьке барокко, яким дише
велика Трійця вівтаря незнаного мистця Г. Л. з Брайзаху, або
золоті фігури Відіка. Будь-яке з тих дерев’яних тіл варте йому
не менше, як твір Буонаротті.
Вночі мені снилися загублені поезії невідомої поетки:
* Важка – водний метелик.
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Сон
Я вже збираю квіти серед поля,
На мідь волосся вже плету вінок,
Де благовістю шелестить тополя
І легіт просить гіллячко в танок.
Мені безмежно радісно на світі,
Купається душа в вогні роси,
Пливуть хмарини, мов небесні діти,
А гуща трав не знає ще коси.
Ти поспішай, сестричко сіроока,
Догаптувати мій серпанок слід.
До шлюбу час: я чую дужі кроки,
Вже близько мій весільний хоровід!
Колихливе гілля в Йоганнеум, на святі літа, лишило для
мене віконце. Я сиділа внизу, в широкій цвітистій сукенці, а
квартет був улаштований вгорі. Кущі були приязні, якраз там,
де грав Євген, вони порозсувалися, я могла бачити його руки і
схилену в півтіні на свою італійську скрипку голову, вслухану
в тон дорогого інструмента. Його обличчя було ніжне і суворе
одночасно.
Я завжди дивувалася, що люди можуть бити по концерті
в долоні, тому й сиділа так тихо між тими оплесками, неначе
вони приходили з плянетних сфер.
Свято було чудове, але коли забава кінчилася, зірвалася
буря з громами й дощем. Я бажала собі вогненні блискавиці в
душу, щоб скріпили мене, мов сталь і золото. Ми мусіли переждати тучу; танок ожив знову, і одним з найбільше вигадкових
танцюристів був Максим. Всі обступили його колом, коли він,
вигинаючись на всі боки, провадив свою дівчину в бакхантсько
оживленім танґо. Я не могла вийти з дива, що ця людина потрапила мати стільки облич і що вона колись хотіла остерегти мене
перед безвір’ям. Максим став приклонником екзистенціялізму,
це було відоме, і оголосив себе прилюдно атеїстом.
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Стемніло, коли ми вирішили йти. Євген проводив мене. Він
тримав мене за руку, коли ми сходили з зеленого горба. Я думала, що гарно б іти так усе життя в таку пахучу темінь.
Ця ніч видобула своїм чаром моє дитинне признання до
нього. Уста Євгена сціпив якийсь дивний біль, і очі блистіли
захопленням.
– Я маю наречену, Віро.
– Добраніч, Євгене. – Я стиснула йому легко правицю
своєю, мокрою від дощу, але спокійною.
– Як там було? – Сонні очі моєї мами обстежували мене
питально вдома.
– Чудово, єдина, прегарно...
Вночі земля дрижала від громів і блискавиць.
На другий вечір я перебирала спокійно між своїми паперами: порядкувала поезії, відкладала набік усе, що думала забрати з собою на вакації, які мусіли, за моєю думкою, бути
благословенні для творчости.
На головному мості йшов Євген і каявся з того, чого не був
винний. Його лице змарніло, очі сіли в глибінь, тільки уста кривавились. Він привітав мене, і я відповіла повільно, неспішно
перейшовши на другий бік.
А ввечері Трістан, який прийшов за книжками, сказав, що
в мене від останньої бурі – тіціянівське волосся... Я дивилася за
вікном на далеку греблю, де біліла самітня Євгенова постать.
Він не йшов під мої вікна, щоб не ворушити мій спокій, тільки
зробив великий закрут, але з того боку ріки він дивився на мій
дім, де живе та, якій, по його думці, він зробив велику кривду.
– Найвищий час, щоб ти звідсіль поїхала, – кликнула Маргарита.
І я рішилася поїхати до її батьків, сама. Ще зорі горіли на
небі, як я минала сонні доми нашої вулиці.
Мій гарячий час плив серед вересу і афинових кущів. Я
сиділа залюбки в тіні каштанів і слухала, як гудуть зелені мухи.
Дні пливли без годин, я рідко носила годинник і тільки дивилася, де стояло сонце на небі. Зелені виноградники, пахучі морелі
і цвітучі вереси прийняли мене весело до свого кола, і я була
Духи й дервіші

101

б справді невдячною, якби не старалася їм дорівняти. Часом я
зривала голівки маку в городі або лущила горох. Тоді сонце засмаглювало мене. Як не було домашнього зайняття, я захоплено
читала з сестрою Маргарити “Вільгельма Майстра” на верху
між афинами. На піскових окопах над нами колихав вітер коронами сосон, а майже адріятицьке небо вливало в мене спокій
і радість. Десь тут же перебігав західний фронт: бачилися окопи і рештки знищення, але довкола шуміли, як давніше, ліси
Васґаву.
Часом я бралася за фортепіян, але не раз приходилося переривати, бо мої пасажі й етюди милили Маргаритиному батькові
цифри, коли він перевіряв свої рахункові книги.
Ми вибралися з Ізабелею в місто за орудками. Мені треба
було нового паперу, ґумок, олівців, і там вдалося навіть купити
кілька книжок, щоб збагатити свою бібліотеку, яка від дрезденського наліту дуже збідніла. При цій нагоді ми відвідали Ізабелі
старенького професора музики, де можна було теж пограти. Я
почала від гам і пальцівок; старенький не займав мене якийсь
час. Нараз відкрилися двері, і він неприязно почав мені витикати, чому я не граю з його нот. Щоб його заспокоїти і потішити,
я взяла перші ліпші ноти і вдарила початкові акорди, але він видер мені зшиток з-перед очей і почав ганебно лаяти мою гру.
– Ви не граєте, це не гра – це якась дика струя, це – божевілля,
це, це – я сам не знаю, що це! – Випхавши мене з крісла, він сам
умістився на ньому і почав якусь пісню з танцювальним ритмом. Грав справді незле, до того можна було пізнати, що знався
добре на теорії, бо до кожної ноти добирав повні акорди.
Пізніше спитав, чи я також так потраплю.
– Ні, – відповіла я і заграла одну річ, яку знала напам’ять,
очікуючи знов нового вибуху обурення. Але старенький слухав, слухав і промовив своїм надзвичайним пфальцським діялектом:
– Sie sind halt a Künstlerin*.
І він пошкандибав до темної кімнати, що була схожа радше на комірку, і виніс мені звідтам повно різних клясичних нот.
* Ви – мистець (нім.).
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Моя подруга здивовано дивилась то на мене, то на старенького,
бо цей, як говорила пізніше, дуже нерадо викопував свої скарби.
Потім приїхала Маргарита, і я попрощала їх гостинну
рідню. То була несподіванка для мене самої. Причина мого
від’їзду була проста: тоді Маргарита і я не розуміли одна одну.
При цьому ми були загорді, щоб залишити: з мого боку – такт
гості, з її – лагідність господині дому. Я поїхала, пославшись на
університетські справи, але ще в навечір’я я читала їй відступ
про залю минувшини з “Вільгельма Майстра” між бринінням
бджіл на білім каменю під високими соснами. Ціла околиця надавалася чудово до книги Ґете.
Пощо було розставатися з закидами і терпкими словами?
Та ж у виноградниках достигали грона і пахнув переповний верес...
Я привезла з собою величезну китицю вересу і занесла її
на могилу Гельдерліна. Там було моє вимріяне місце медитації.
Добре було сидіти зараз же під деревом, подібним до горобини,
тільки зі звисаючим гіллям, мов у плакучої верби, розказувати
моєму поетові про себе і дякувати за ті хвилини, коли я читала
його поезії в виноградниках.
Переходячи попри дім Євгена, я стрінула його маму, що робила завжди на мене якесь чуже і замкнене в собі враження.
Одного разу я йшла їй напроти і не могла здобутися на відвагу,
щоб її привітати, щоб та пані не подивилася суворо на мене.
Але тоді, хоч я її особисто не знала, я вклонилась і – о диво! –
вона всміхнулась і привітала мене голосом Євгена.
Всі подивлялися вдома мою фіґурку королевича-жаби,
яку я зробила з глини й кольорових кораликів. Навіть сухий,
логічний Раймунд хотів, щоб я йому таку зробила. Я зробила
б йому, може, яку сову, але не королевича-жабу, бо з ним маю
зв’язане одно переживання.
Євген побачив у мене цю фігурку і захопився. Я хотіла йому
подарувати, але він ще завчасу сказав:
– Моя наречена студіює різьбарство. Їй би вона теж дуже
сподобалася.
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І не раз усі наші геройсько витримані хвилини, велико
душність, зречення, переріже один малий жест заздрости.
Я не подарувала йому королевича-жаби.
Коли Маргарита повернулася, усе було по-давньому. Ми
зробили собі навіть прегарну мандрівку в осінній мрячний
день, зі скісними променями на росах і останніми дзвониками
та генціянами. Назбирали повні наплечники зірчастого моху, до
того Маргарита проводила на флейті мої пісні. На тій мандрівці
ми добре урядили наше університетське свято, на якім я мала
читати, між іншим, переклад своєї новелі.
В університеті було багато праці. Я здала іспити до вищого семінару порівняльної літератури. Питання були гострі і
короткі; вимагалося таких самих відповідей. Я писала реферати
і працювала над проблемою трагіки – темою, яка мене розривала ціле життя. Можна було мене стрінути в бібліотеці, заритій у
Софокла, або просто на вулиці з течкою, повною трагедій.
І тоді я побачила Євгенову наречену – золотоволосу княжну. Я стояла в вікні і дивилася на ріку, коли вони проходили
поряд нашого дому. Вклонилися обоє приязно, особливо вона
– дуже граціозно. Я пізнала її одразу – Раїсу з батькового шпиталю, і дуже зраділа. Вона, бачилося, щось намагалася собі пригадати, але не пригадала, а я не зрадилася.
Моя дорога мама подарувала мені на іменини золотий
рівнораменний грецький хрестик, який мої уста цілували щоранку і щовечора; в кожну тяжку годину. Часом я закрадалася
тихо до бібліотеки проф. Теодора на сповідь, де висів ґотицький
хрест, під яким він правив щодня Службу Божу, жертвуючи її
за Гітлера або Сталіна, щоби покаялися. Проф. Теодор казав
радіти коханням, як даром від Бога. І я раділа, хоч воно мене
спалювало.
Давні хуторяни Орисі врятували мене від холоду-голоду і
запросили на Різдво до себе. Вони дали мені свяченого вина і
казали повторити традиційне: “Ich trinke die Liebe des heiligen
Johannes”*. Там я читала, надзвичайно зворушена, книгу життя
Трістана й Ізольди. Пахли свічки, у печі пеклися яблука, і
* Я п’ю любов святого Івана (нім.).
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заносило медяниками. Свят-Вечір! Довелося проводити його
вперше без мами. Бідна, як вона тішилася моїм звичайним листом, навіть без поезії, як завжди. Але я написала нову казку
“Царівна і соловій”, яка вродилася з тих казок, які колись мені
розказувала бабуся з Тюдова. Надворі котилася снігом велика
повня, Зоя сказала б: “як сковорода”.
Про Зою треба б писати нову книгу. Через ряди літ ми не
перестали бути вибраними сестрами і слідкували одна за одною на віддаль з побоюванням, надіями, гордощами. Вона, як
комета, міняла Відень на Лондон, Лондон на Рим, вірна своїм
пензлям і барвам, задля яких посвячувала все і всіх, і мене з
усіма, бо писала мені рідко. Але коли її занадто мулило серце,
тоді я діставала справді довжелезного листа, в якім можна було
затопитися ціли вечір, як у порядного розміру романі. Зоя була
сама, Зоя недоїдала, Зоя хворіла, Зоя не мала грошей, але Зоя
здобувала медалі в академіях, виставляла картини, малювала!
Хоч було 25 ступнів морозу, я милася надворі снігом, і селяни не могли вийти з дива, що я не простудилася.
Знову почалися виклади. Трістан напалив без відома своєї
матері в кімнаті, де мені дозволили грати, і за це вона йому таки
при мені звернула увагу, що вистачає вже її добродушності і
щедрості з фортепіяном. Я постановила собі не користати з
дальших запросин. Дивні люди: вони переважно не злі, вони
задрібні, щоб бути справді злими.
Почалася весна.
“Чи Бог не говорив бурею?” – читав професор Теодор. Ріка
каламутна і бистра, повітря тепле, вогкаве. Містечко збудилося,
пригадало собі старі студентські часи. Я прибрала наш семинар в замку на горі вербовими котиками, барвінком, плющем.
На столі розклала ручно мальовані столові картки, студенти
привітали професора веселим каноном і скрипковою музикою.
При гіркій каві сипалися дотепи, поезії і сміх дуже щедро. Коло
півночі свято скінчилося, але мала горстка студентів, і я між
ними, пішли досвятковувати приватно старими мадриґалами і...
млинцями з цукром в однім старезнім студентським домі, де на
стінах висіли кольорові студентські берети і шпаги.
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Трістан питав мене, щоб Маргарита не чула:
– Як ти можеш приятелювати з такою фізично поганою
істотою?
Маргарита потягнула мене за рукав:
– Чи ти не бачиш, що цей Трістан тобі – не товариство?
– Я знаю, що можу зробити з нього, що хочу. Тут – моє
творче захоплення.
Ми попрощалися всі над рікою і пішли одинцем додому.
Трістан засвистів з-за ріки початок Шубертової симфонії h-moll,
який був моїм кличем. Я переходила якраз попри Євгенів дім і почула, як він відізвався на роялі своїм докінченням. Крізь відчинене
вікно лились такі спраглі, пристрасно-болючі тони, що я стояла
під домом, спертим на колони, і не могла відірватися від них.
День пізніше я прийшла до нього ділово, – за книжкою, мабуть. Він бавив мене грою, казками, приказками і ніяк не хотів
пустити додому. Було холодно в кімнаті Євгена. Я хотіла визбирати квіти бузку, які обсипувалися з моєї великої китиці, але
Євген не дозволив:
– Лиши так, – це мої святощі. – Я сіла на кольоровий диван
і схилила голову на поруччя низького крісла. Євген був такий
дивний, він грав самі орфічні акорди.
– Я нічого про тебе не знаю. Ти – така загадкова. Ти
вимовляєш найважливіші речі якнайтихіше або й не вимовляєш,
– сказав він. Потім він грав мені зі своїм братом арію Реґера на
фортепіяні і чельо.
– Це тільки для тебе. Як інші прийдуть, ми перестанемо.
Чельо хлипало, як дитина над першим горем. Євген стиснув уста мало не до крови над роялем.
Я пішла досить поспішно, і коли я кілька днів потім плавала з Маргаритою в зеленій непрозірній воді, вона сказала:
– Євген уважає, що ти його ненавидиш. – На те Некар
шумів, як еольська гарфа.
Часом мені здавалось, що я тільки гість на цій цвітистій
землі. Чи не вродилася я в відповідний час? Чому я не Беттіна
Брентано чи яка інша жінка романтики? Я мала б тоді можливість
промовити до світу, мала б слухачів. Тоді перед очима явилася
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одна велика і самітня постать: Гельдерліна. Для кого він творив? Чи не для своїх богів?
Пахли червоні, як грань, троянди над Некаром, шуміли
хвилі за старою греблею, гудів зелений горб. Галас і гра на ґітарі.
Почались найгарячіші дні літа. Я бігала щодня розпаленими вулицями в університет, в мармуровий холод високих заль. Вечором по Некарі плили човни, повні мóлоді, і далеко розносилися
мадриґали і студентські пісні безжурних, добрих часів.
Приходив Трістан, брав мене за руку, і ми плили разом з
літом і хвилями, в яких купалися золоті зорі. Ми йшли в студентський лісок зідхань, сідали тихо між шуварі й плакучі верби над рікою, де через стовбури дерев проглядав повний місяць.
Говорили мало, хіба що він з відданістю дитини починав дякувати за те, що я подарувала йому вечір.
По довгих днях сухої спеки перші краплини дощу віссалися в землю. Жнива, збори овочу... Трава всюди була жовта,
брунатна, потік, що впадає до Некару, висох до дна, ріка, сама
дуже помаліла, стала наче густа. Можна було почислити ті краплини дощу! Повітря знову отяжіло. Було неможливо працювати в книжках, голова не видержувала. Я їздила з Трістаном,
далеко по дрова до лісу і помагала двигати колоди на стежку,
щоб їх могло пізніше вантажне авто відвезти в місто. Потім ми
збирали на полі колосся, яке позалишали селяни на стерні. Який
дорогий був кожний колосок! Сонце слало свої пекучі стріли, а
ми назбирали таки за цілий день півмішка удвох. З цього було
півмішечка зерна... Не легко було боротися з життям.
Але життя – таки прегарне молодим. Тоді, коли ми їздили
каяком по Некарі з червоним лямпіоном і я найшла в воді рожевий фльокс, що впав до ріки з одного святково прибраного
човна, я не думала про страхіття голоду, який починав говорити
нам з очей.
Трістан падав передо мною на коліна, бо його хмарний батько мав сказати, що ще ніколи не бачив таких промінних очей, як
у мене. Трістан бачив тільки тоді, коли хто звернув йому увагу.
Минуло ще одне свято. Тим разом Євген супроводив мене
на скрипці. Ми грали Пасторалю Кореллі.
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– Шехерезадо, – промовив він тихо, і я відчула його глибину – страшну і манливу. Крутіж, в якім я мусіла втопитися.
О Раїсо, сестро з шевченківськими очима! Невже ж я теж,
як і твої вороги, мала б зробити тобі кривду?
Я хотіла так дуже клякнути до стіп професора Теодора і
слухати його добрих, батьківських слів. Хай би сказав:
– Дитино, ти ж не хочеш бути несправедливою. Гріх так
мріяти.
Але професор Теодор мовчав мені. Він лежав уже тоді
спокійно кілька кроків від Гельдерліна і не міг мені дати розгрі
шення. Ми почулися нараз зовсім самі. Мама почала робити нові
пляни – фантастичні і нереальні: пляни про плавбу через океан
так, як зробили маґістер і доктор, вічні піонери своїх ідеалів,
хоч би тільки маґістерських і докторських. Перша реакція в ме
не була – втеча. Там, де мене вночі ховало цвітисте накривало і
крізь вікна заглядали зорі з лісу, де росли літом ліскові горіхи і
солом’яники в городі, які я сушила на вікнах.
Я ходила на прощу до вівтаря Пресвятої Крови в Вайнґартен і під покров Равенсбурзької Мадонни.
Потім я кинулася святкувати карнавал, навіть з Максимом!
Ми ходили цілі три ночі з одного балю на другий, і я протанцювала наскрізь підметки своїх черевиків. Містечко було прикрашене кольоровими прапорами з веселими дзвіночками на
кінцях, малі й великі танцювали по всіх усюдах: по вулицях,
по столах в ресторанах, на возах. Можна було побачити маски
й убори великої мистецької вартости: чарівниць зі Шоррен, з
живими гілками ялиць і шишок у волоссі, та інші, витесувані
з липового дерева і мальовані, з хвостами лисиць і великими
перами. Вони нагадували страшні грецькі театральні маски при
бакхантських святах і пирах.
Але я відчувала чимраз дужче, що ми висимо в повітрі, неначе осіннє листя на гілках. Вернувшись додому, я кинулась
працювати, писати докторську працю, видавати поезії, співати
в університетськім хорі. Всього було мені замало, ніколи я не
була з себе вдоволеною.
108

Духи й дервіші

Гнітюча самотність западала в стіни нашого дому, ставала
середньовічними тортурами для мами і для мене.
Тітус по доктораті від’їхав до своїх рідних, десь у Райн –
ляндію. Раймунд почав практикувати на провінції, одна Маргарита додержувала нам потрохи товариства. Я звернула
Трістанові увагу на її прикмети, і він почав нею цікавитися.
Зовсім по моїх плянах. Але я не схиляла голови, і мене називали
принцесою, бо я писала свою докторську працю в замку.
Євген уважав, що я могла б бути темою модерних романів.
Ми бродили разом по зелених мокрих луках, через розмерзлі
потоки, крутилися вулицями того чарівного міста, яке я таки
рішилася раз назавжди покинути.
– Ти є кома, минаєш так скоро, ти є осіннє листя, сарна в
лісі...
Він прочитав мої казки і сказав, що вони його цікавлять
куди більше, як усі мої наукові праці.
Я вже хотіла відідхнути десь на білім кораблі, що плистиме
в барвистий південь, де цвітуть такі квіти, як на картинах Ґоґена.
І прийшов той день:
Трістанова мама грала мені давній евангелистський хорал:
“So nimm denn meine Hände”*. Маргарита плакала.
Мама і я – дві жінки, вирішили здобувати Новий Світ.
Євген приніс мені на прощання галузку золотодощу.

ХЛІБ НАШ НАСУЩНИЙ
Париж зачарував мене. Я забула всі менше приємні переживання в консулятах, забула втомлені ноги і майже цілу ніч
любувалася грою світел на ґрифонах того міста, легким ходом
перебігаючи з Жанною освітлений Лювр, недійсні статуї його
городу, сотки світел на площі Конкорд.
В той самий вечір мій університетський хор співав без мене
“Matthäuspassion”**. Баха в катедрі...
* Візьми мої руки (нім.).
** Страсті за Євангелистом Матвієм.
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– Як ви можете, Віро, їхати самі в невідомий континент, і то
без грошей? Не уважаєте, що це легкодушність?
– Будьте, як птахи неба, що не сіють, не орють, а збирають, і
будьте, як лілеї в полі, що не журяться своїми уборами, а Батько
Небесний їх краще зодягає, як Соломона в його славі...
– Тоді краще йти в монастир!
– Жанно, я надто люблю барвисті узори українських вишивок на моїх рукавах, або хоч би ці криві лінії моєї паризької
хустки, з мальованими дивовижними крилатими рибами, мушлями і морськими кониками, – щоб іти в монастир.
– Ах, уже знаю! Десь там у бразилійських дебрах цвіте для
вас щастя!
– Кожний має інше поняття про ту квітку, Жанно. Я знаю
одно: я не можу бути по-міщанському щасливою. В Люврі ви
молитеся до Монни Лізи, як до Мадонни. Вам видається її зеленкувате тло невимовно ніжним, жіночим. Ви любите Европу і
її стару культуру. А потім ви йдете на мексиканський фільм, і вас
очаровують барви, трохи пересичені, але казочні. Прегарна мексиканська дівчина з червоними губами й білими зубами, її чорна сукня з пасмисто-кольоровою шарфою, пізніше зелено-синя
спідниця і жовта, як кукурудза, блюза, гладка зачіска, вогненні
заходи сонця і вечори над озером – гарячі, як мої сподівання в
Бразилії.
– Ваше серце – це пляшка з чорнилом. Не розумію вас: ви
подружили всіх цікавих мужчин довкола себе і такі щасливі, як
метелик на легких крильцях.
Ми зайшли в Нотр Дам, і я купила дві свічки: одну для
смугляволицьої Марії, другу для Терезії з Ліз’є, в якої я просила
щастя на дорогу до нової землі.
Потім дихали морські велетенські груди, великі риби плигали над солоно-пінистими гребенями, скигліли меви. В Лісабоні не стало грошей на екскападу в европейський центр, але
й навіщо? Він такий, як у всіх великих містах. Ми пішли оглянути одне передмістя, крикливе, камінне. На стрімких вуличках співали продавці риб і овочів, брудні хатини, як голубники, позліпалися одна до одної, на мотузках сушилося сорокате
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плаття, проходили каліки, діти, поморщені лиця відбивалися
від чудово-свіжих, смуглявих, цвинтар з білими гробівцями
світився серед темних піній. Що ж нам було б з того, коли б
ми сиділи в модернім ресторані і дивилися зі шкіряних фотелів
через широкі вікна на рух лісабонських вулиць?
Святий Франческо! Дай мені завжди порожній гаманець
й уста, повні поезії! Коли ми дочалювали до Канарійських
островів, Великий Віз попрощався з нами. Ми вийшли в
Ляс Пальмас на сушу, щоб оглянути панораму стіжкуватих
вулканічних гір. Пальми, цвітучі олеандри, агави, голуба затока
і жовтий пісок. Ми постукали до дверей однієї зачиненої церкви. Відчинив її обсмалений, суворий священик. Ми ввійшли, і
на нас війнуло кадилом і холодом. Нараз ми станули здивовані,
зворушені: на бічнім вівтарі стояла ікона візантійської Матері
Божої Безнастанньої Помочі. Боже мій, так далеко, так далеко!
***
Яка розкіш тримати морського метелика в руці! Яка розкіш
бачити захід і схід сонця на океані! Схід сонця – полум’яний
над окружними горами Ріо-де-Жанейро! Сонце виринало з-над
стіжкуватої гори, як вулкан, а потім над найкращою затокою
світу, над рожевою гаванню, над кораблями, – Христос з Корковадо розвів руки, щоб пригорнути нас.
На нас ніхто не ждав у пристані Ріо. Ми були чужі, невітані,
і провели останню ніч на кораблі, мов сонні, вдивляючись у
бенґальські світла гавані. Потім прийшли бананові дерева з
Сантос і турбота про хліб насущний. Ми всіли в гірський потяг до Сан Павло – через водоспади і прогалини, – звідти в
звичайну одноторівку до столиці Парани, Курітиби. Була зима
з цвітучими трояндами, білими каліями і маґноліями. Родили всякі відміни помаранчевих дерев: мімози, ліми, цитрини,
червоніли какі, достигали соковиті жовті сливи, фіґи й овочі
крислатих парасольоватих дерев, схожих на наші сосни. По садах росли велетенські кактуси й обрамовували південні вілли.
Ми опинилися по шуканні пристанища в одному з монастирів
міста.
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І тут була така кімнатка, яку ми залишили в старім світі,
тільки на піддашші. Стеля протікала, з вікна текло до кімнати
– все по-старому. Ми оглядали з мамою сумні рештки колишнього майна і усміхалися.
Почалося нове життя: я давала лекції фортепіяно на розстроєнім інструменті і, косичившися квітками або ягодами,
уявляла себе старомодною панною в відцвілім замку. Мене не
хотіли розуміти, чому я не старалася зробити своє мистецтво
засобом заробітку, навіть мама робила мені докори, чому я носилася з ідеєю друкувати поезії, коли не було грошей. Вона вважала, що, не працюючи практично, ми були “мертвий матеріял”
нашому громадянству. Мама справді мала рацію, бо незабаром
наші громадяни почали висміювати мене з моїми “черешневими
сльозами” і “банановими місяцями, що паляться тихо в зеленоперих вахлярах”...
Я почала переглядати свою докторську працю, якої тема
“Марійські леґенди” дуже надавалася до католицької Бразилії,
але Марія – була мені найбільша святість, філософсько глибока
й трагічна в житті і безмежно величава в небі, тому я не любила її стилізації, пересолоджування, не любила її статуйок з
цукру і порцеляни в дешевих крамницях і на обмаєних штучними квітами вівтарях. Я пригадувала собі, як на цю тему говорив Тітус: в середньовіччі хтось мав запитати якогось папу, чи
добре заживати таблети в формі маленьких Богородиць, і папа
відповів, що дуже добре, здорово. Тітус пояснював це гумором
папи, але треба знати особливу повагу найбільш неможливих
марійських леґенд: тоді вірилося так. Бразилія була подібна в
дечому до европейського середньовіччя, і я не знала, як сприйняли б когось, хто знімає серпанок з її наївних задивлювань і
казок.
Приходили листи зі старого світу. Трістан і далі ставився
шанобливо до мене і я тішилася, що сталося те, чого так дуже
хотів його батько: я перевела Трістана через юнацькі бурі на
другий берег – мужність.
Мені здавалося, що найкраще бути самотньою: переживати
свобідно і неділено всю красу, особливо красу облич. Самотнє
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життя – більш містичне, Бог посилає йому глибші сни. Мистецтво було мені священицтвом. Може, навіть католицьким
священицтвом з целібатом. Я була переконана, що людина –
завжди сама в останньому, хіба що стоїть перед обличчям свого
Бога. Але все ж таки мені хотілося зробити для Євгена щось
божевільне: вийти за будь-кого заміж і написати йому іронічного
листа, щоб він зажурився ним насмерть. Але зараз мені нагадувалися карі шевченківські очі, тоді я уявляла собі, що сказала б
настоятелька монастиря, якби знала про мої невинні бажання, і
мені ставало весело. Настоятелька, певно, відібрала б мені мій
білий серпанок, який я дістала до св. Причастя...
Сестри радили, між іншим, молитися до св. Антонія, щоб
знайшлися наші скрині, які ми окремо надали до Бразилії, а я
сказала, що св. Антоній має, напевно, краще завдання в небі,
як бути моїм експедитором. Деякі сестри вважали мене відтоді
єретиком. Коли скрині прийшли, сестри цікаво приглядалися
розпакуванню, але як побачили, що вони майже всі повні книжок, почали ломити руки і жалувати мене. Для бразилійців християнство – часто романтично-сантиментальне поганство, а я
любила з усіх релігій найбільше весілля задумливого Риму й
золотої квітчастої Візантії моєї церкви. Я обсипувала всіх святих на золотім тлі небесних ікон сотками молитов, щоб помогли
мені скоро здати докторський іспит в Ріо, бо годі було заробляти
дрібняки за лекції або сидіти серед величавих гортензій і тонкотятих, наче хризантеми, роменів під пальмами або полоти
грядки петрушки, співаючи під вечір в садку. Я молилася на кораликах із бразилійських ягід “Богородице Діво”, а паранські
аравкарії нагадували мені дванадцятираменні свічники.
Мама клала вечорами пожовклі карти й вдивлялася допитливо в мальовані фігури. Але вони не хотіли їй сказати, коли
вона зо мною житиме в нашім домі під скелею в Ріо, де співають
цвіркуни і ліниві черепахи гріються в білому піску під деревами. І мама не витримала в хороненім монастирі: вона поїхала
– без мене – шукати поплатнішої праці в столиці. Того дня я не
плакала за нею. Я ходила по вогкавім піску саду, мені хотілося
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творити щось свіже, молоде, гіркаво-терпке, як ягоди дерену і
такий бурхливий вітер, що гасить жагу.
Я любила свіжу, навіть холодну, погоду, як любила колись
холодні Черемошеві піни і купелі в вересневій Рибниці. Але я
ждала, з широко розгорненими раменами, на моє тепло в Ріо,
на маму.
По моїм іспиті португальської мови настоятелька взяла мене
з матурантками гімназії на прогулянку літаком до Ріо Ґранде до
Сул. З того часу в мене залишилося кілька листків щоденника:
“І ось ми в столиці “ґаушів”. Довкола міста розливається
широка ріка і просторі рівнини, такі інші, як гориста Парана.
Матурантки співають бразилійські пісні, але вони не те, що ми
з Зоєю колись були. Я бачила, як одна з них голосно плакала
перед дзеркалом.
Цей край – чудовий. Тут розхристані столітні дерева,
яких пні ширші, ніж хата. На їхній корі паляться синьо-рожеві
паразитні квіти, в їх листі кучерявиться пнучий мох, який тут
називають дерев’яною бородою. Ми були на мандрівці за рікою
Ґваябою, найширшою рікою, яку мені довелося стрічати в
житті. Переплили пароплавом на другий бік, потім справжній
ґаушо в широких морщених чоботах повів нас на хутір святої
Ізабелі. Там чистий рай: цинамонові дерева холітають довгими
стручками, а трава – неначе українська – м’яка і зелена. Співали
пісні – такі журливі. Я вже їх маю в нотесі. Може їх колись і
настоятелька співала, коли вона ще звалася Лавра – Марія? Не
знаю чому, але природа говорить до мене більше, ніж люди. Я
ніколи не втомлююся серед природи так, як між людьми, інші
дівчата їздили верхи на сідлах (витинаних, ґаушівських), – я чомусь не йшла з ними. Мене кликали дерева евкаліптів, ґояб і
цвітучі брусниці. Якби так листок евкаліпта міг лікувати теж
душевні рани...
Вчора ми були в Сан Леопольдо. Заскочила нас страшна злива. Ми йшли по семеро під двома плащами сестер, що служили
нам за парасолі. Але варто було скупатися в дощі, щоб бачити
пізніше величаву бамбукову алею монастиря, олеандри, пальми
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і цвинтар з могилою одного святого монаха серед фіялок. Я взяла собі одну фіялку на спогад.
Іншим разом ми зробили собі прогулянку автобусом уздовж
ріки, що впадає до озера дос Патос. Над її берегом цвітуть
найкращі сади і стоять чудові вілли. Дивні назви місцевостей
там: Новий Вефлеєм, Смуток і подібні. Це все так тяжко віддати
на папері: клекіт ріки, сильний вітер, біле каміння на горбах,
зелені левади дивних відтінків, стави, порослі жабуринням,
зелено-жовто-помаранчеві хати ґаушів, – все те наповнило мене
якоюсь сумовитою красою”.
***
Нарешті я діждалася від Зої листа! На весну вона вже буде
дипломованою артисткою-маляркою. Як я радію! Прощаю їй
навіть те ображуюче: “я люблю над усе свої пензлі і фарби”.
Рим, Помпеї, Капрі й Неаполь очарували її своїми зіставленнями
барв і ліній. Зоя буде щасливою, Зоя вийде заміж, бо вона хоче
мати дітей, щоб їх малювати.
Сьогодні я пішла за справами в місто. Було гаряче, і я
замовила собі стоячки в кафе морозиво. При однім столику
сидів якийсь новобагатько з перстенями на обох руках і пакав
густі клубки цигарового диму. Мій зір пішов з перстенів по
рукаві з англійського сукна аж до цигарки. Мене цікавило його
обличчя. Хмара порідла і відслонила... пана Телеймона! Я мало
не кликнула вголос, але він вдав, що не бачить мене, і заслонився
знову цигаровою хмарою. Справді міняються часи!
***
За один день я написала Миколаївську виставу на вісім
великих сторін. Усе віршоване і досить дотепне – будемо грати
її на пластових сходинах. Собі беру, очевидно, ролю Антипка.
***
Св. Микола приніс мені “Камену” Зерова, книгу, яка мені во дни они згоріла в Дрездені, яку я леліяла роками в моїх
снах. Вистава вдалася добре – Антипко вив’язався знаменито зі
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своєї ролі. Він тепер, між іншим, співає сольове “Magnificat”*
на святі для нового латинського архиєпископа... Моя роля – за
кулісами, що мені дуже припало до вподоби. Саме представлення (Життя Матері Божої) дало мало надхнення. Було смішно
співати за завісою “Beata es, Maria”**, тоді як св. Єлисавета на
сцені тільки рухала губами. (Річ у тому, що ця артистка не вміє
співати). Ціле представлення таке солодкаве, як лихенькі святі
образочки: ангелики в синіх і рожевих сукеночках, картоновий
вефлеємський ослик, на якім Ісусик втікає до Єгипту, і подібне.
Одному ангеликові трапилася пригода, бо представлення потривало довго. Потічок поплив аж за куліси.
– Що це? – здивувалася там настоятелька.
– Нічого, це тільки вефлеємський ослик, настоятелько, –
потішила я її.
Часом все виглядало на блясфемію. Тоді, коли перед завісою
люди слухали перечуленої деклямації про болі Матері Божої, на
сцені готували живу картину “пієти”: прикручували якраз руки
й ноги дерев’яному Христові, якого пізніше мала взяти в обійми
вимальована, на рожево вдягнена, Марія...
***
Я познайомилася несподівано з одним арґентинським
францішканцем, з яким дуже цікаво можна дебатувати. За
його вказівками я почала працювати в католицькім журналі
“Itinerarium”*** в Буенос Айрес. Журнал прийняв частину моєї
докторської праці до друку і замовив у мене критику на “The
Power and the Glory”**** Ґрагама Ґріна.
Оглядаю прекрасні візантійські образочки мого нового приятеля. Щоб йому впало хоч на гадку подарувати мені кілька з них!
***
Ніщо не тримало мене в Курітибі. Я вже поздавала всі
обов’язкові іспити і поїхала туди, куди мене кликали обов’язки,
* Пісня хвали Богородиці.
** Щаслива ти, Маріє (лат.).
*** Супутник (лат.).
**** Потуга та слава (англ.).
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за мамою, що не може бути більше самою, і за собою, бо мені
не служить провінція. Я цілувала добрі материнські руки настоятельки і слухала її мудрих слів. Потім почіпила на її чотки
свою золоту св. Терезію з Ліз’є. Вона дала мені свій бляшаний
медалик, та я волію її “glesîn vingerlîn” як “der küneginne golt”*.
Курітибанці остерігали мене, що люди в Ріо живуть без Бога,
але це залежить зовсім від людей, а не від Ріо. Святий є, як
орхідея, що живе серед гнилі і цвіте для Бога. В кімнаті нашої
хазяйки є чудова ікона Пречистої, якої лиця й руки мальовані,
а ризи куті зі срібла. Ця ікона приїхала сюди з нею з Великої
України. Я кладу перед цією іконою завжди свіжі квіти в червону лямпадку.
***
Вчора був початок весни. Тут, у підтропічних зонах, немає
такої глибокої різниці між порами року, як у нас. Тут завжди
зелено, вогкаво. І літом, і зимою бувають бурі з блискавицями,
бувають ночі, як зоряні верети над вічно безсонними хвилями.
Але вчора можна було відчути початок весни. Здавалося,
що море пахне конваліями, те південне, темно-голубе море...
Сьогодні Страсний Четвер, а потім – Великдень, далекий від гомону дзвонів і гагілок, хоч би пластових у Курітибі.
А потім знов сірий будень: гімназія, шкільні завдання і тому
подібне.
***
Велика П’ятниця. Я була в церкві, але вона не була схожа на
Божий дім, тільки на великий театр. Ісус – не знятий з хреста,
тільки сантиментальна лялька, Марія – маріонетка з восковим
лицем. Боже, Боже, як Ти можеш на таке дивитися? Це не
християнство, це – поганство, намальоване на католицько.
Мені снилися орхідеї: рожеві, жовті, фіялкові. Вони росли
високо на тропічних деревах, і я хотіла спинатися за ними.
Може, вертається до мене епоха біблійних снів.

* “Скляний перстенець”, “королеви золото” (середньовічно-нім.).
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***
Христос Воскрес! Ми обидві (мама і я) були досвіта в
церкві. Потім я покропила “свячене” йорданською водою,
яку мені післали хуторяни Орисі, і співала великодні пісні:
“Плотію“ і “Ангел вопіяще”. Зі свяченого (двох крашанок,
тістечок і овочів) вже ніщо не зосталося, але над книжками я
виставила три найкращі малюнки від мого друга-францішканця
– середущий (серце Христове) має напис: “Ego sum resurrectio et
vita”*. Ці малюнки дуже гарні, особливо два з них – візантійсько
символічні. Один представляє Діву Марію з піднесеними доло
нями, а в ній Ісус, наче в сонці, в округлім світлі. Я сама вибрала
собі цей малюнок на прощання.
***
Мої дні повні шкільної праці. Я майже не маю часу на інші
речі: вже довго нічого не писала. Аж тепер відчуваю, що це таке
– боротьба за хліб насущний. Хотіла б, щоб мама не працювала більше, ще й до того так тяжко. Вона стала така худа й так
постаріла.
Найприємніші мої хвилини – це вищий курс англійської
мови, де ми якраз читаємо Шекспіра. Я вдягаюся скромно, поспортовому, а інші виблискують декольтами і дорогим камінням.
Бразилійки хочуть читати любовні ролі; я голошуся на харак
теристичні, такі, як ролю Мальволія, якої ніхто не хотів читати.
Одне з найкращих християнських свят сьогодні. Я співаю:
“Spiritus Domini implevit orbem terrarum”** – прекрасний григо
ріянський хорал. Хай Святий Дух дасть мені свої щедрі дари,
особливо духа покори мені: гордій, нетерпеливій.
***
Святойванська ніч! Зоряні ракети летять над Ріо й гаснуть в
океані, вибухають вогні, летять вгору бальони, всі співають танцюють, плигають через полум’я ватри, а я... кореґую латинські
завдання... Одначе під час липневих вакацій хочу забути свою
* Я – воскресіння і життя (лат.).
** Дух Господній сповнив земну кулю (лат.).
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незавидну професію гімназійної вчительки і обмандрувати цілу
околицю: Корковадо, Цукряний Стіг, Острів Пакета, Петрополіс,
Терезополіс і гору Ґáвеа, якій приписують мистецьку форму, витесану в кам’яній добі. Добре хоч, що моя нова подруга – Мір’ям,
любить мандрувати і має дві флейти і три співаники! Нас манять зубаті пасма гір, що синіють серед океану, одні за одними,
дальші вищі, як передні. Серед маркантних верхів Серра дос
Орґанс можна розрізнити “Божий Палець”, що підпирає небо.
***
Ута і я кинулися одна одній в обійми і мало не розбили її
інструмента. Люди, що пхалися крізь розкриті двері за автографами, дивилися на нас зі здивуванням. Ута грала для Німеччини,
щоб приєднати своїй країні за кордоном серця тих, які мали жаль
до неї. Утині концертові заробітки йшли на жидівських дітей,
яких батьки згинули в газових камерах під час гітлеризму.
Вона сказала те, на що я ждала з острахом і надією: Євген і
Раїса подружилися. Вони стрічалися часом на своїх турне, грали навіть разом. Ex Уто, Уто, – якби ти знала! Але про багато
речей мовчать уста.
***
Пізнаю через Мір’ям бразилійські кола патриціїв і починаю
цікавитися незвичайною бразилійською культурою. Господи,
який широкий, пребагатий світ! Скільки закопаних скарбів у
музиці, мистецтві, поезії! І цього всього не бачиться спершу.
***
Було щось, що зворушило мене в Бразилії глибше, як уся її
тропічна краса: as favelas, ліп’янки вбогих негрів на окружних
горах Ріо-де-Жанейро і засуха на північному Сході.
Ліп’янки негрів, куди затікає ніччю дощ, і їх жителі з
рахітичними старолицими дітьми, які ждуть ранками на схід
сонця, щоб посушитися. Ліп’янки, де царить розпуста і всі
пристрасті світу під звуки сенсуального самба. Ліп’янки – голубники, приліплені до скелі, без води й каналізації, докір моДухи й дервіші
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дерним багатим домам внизу над заливом Ґванабарою і їх мешканцям, що так байдуже підносять свій зір на гори.
Або спека, та шалена спека десь у запіллі Аляґоас чи Ceapá,
що жарить навіть такі груболисті рослини, як альое, кактуси і
аґави, вбиває спрагою, забирає їжу людині і звірям, жре стопи
втікачів, що несуть своїх мертвих з собою в сітях під гарячим і
байдужим місяцем десь на південь, де має цвісти те чудове Ріоде-Жанейро, багате на зелень, овочі, море, кораблі, можливість
заробітку, многообіцююче, веселе в карнавал...
А потім на вулицях Ріо, по гавані, на базарах валяються не
люди, а тіні, що вже не мають сили ні просити милостині, ні
підстелити газету ніччю під своє тіло десь на тротуарі або перед
чужими сходами. І ростуть заєдно ліп’янки: as favelas... Ростуть
пропорційно з новими хмародерами, і нема вже святого Франческа, щоб потішити убогих і відкрити їм рай, тільки большевицька пропаґанда використовує їх біду для своїх агітаційних цілей.
Десь кричать про проґрес, випробовують водневу бомбу,
пишуть про смертоносні промені, про перехилення земної оси,
про радіоактивні дощі, але ніхто з тих мудреців не придумав
атомового хліба для бідних...
Нові винаходи для людства остаються власністю тих, які
і без них могли б обійтися, а убогі – завжди ще використана і
здеморалізована маса.
І нараз я відчула мистецтво, яке вродила ця земля: яскраве, як паразити на пнях, трагічне, як життя, мелодійне, як ритм
бронзових тіл. Я зрозуміла правдивість спраглих облич, обвислих грудей в матерів, провокуючих поглядів вуличниць. І над
ними, як над вежами церков, висіло Боже небо і ласка з милосердям Господнім.
Я полюбила Бразилію.
***
Ночі бувають часом повні порожнечі. Пригадуються останні
Христові слова. Якщо я була колись певна, що Бог провадить
мене за руку над прірвами, так тепер я переконана, що Він
пускає мене в ті прірви, де тільки німа розпука, безвиглядність,
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одноманітність, мов у Дантовім пеклі. Я знаю, що це – ласка
бути такою самітною, але чи стане в мене сили, щоб прийняти
стільки ласки нараз?
Що буде з мамою, якій сповнилося вчора п’ятдесят?
Що буде зі мною: поеткою, жінкою, українкою?
Які перспективи для мого молодого життя? Хіба підуть
усі мої зелені соки на боротьбу за існування? Напевно я не
гіпохондрик і з кожного променя роблю ціле сонце, але з чого
я його зроблю, коли довкола мене тільки мряка? Хіба, як свята
Терезія з Ліз’є: з невдач, з турбот, зі сліз?
На жаль, я більше Марта, як Марія.
***
В Орисі народилася донечка – Оксанка. Тепер я ходжу й
думаю про неї: невже вона теж нам загубиться? Там, у Канаді?..
Буде, може, думати по-чужому, щебетати по-чужому, молитися...
ні, ні! Не дозволь, Боже, заплямитися невинним дитячим устам.
Але що ж нам останеться з неї? Тіло з батьківського
роду? Але дух, ідеться про дух, бо ми боремося проти матеріялістичної концепції життя!
Якби Шевченкові слова жили між нами, не було б у нас такого нахилу до оточення: ми мали б більше домінуючий характер і
надавали б нашому оточенню звичаї. Але “Кобзаря”, євангелію
моєї юності, відрізав від нас океан, і чужий континент затирає
чимраз дужче наше обличчя...
***
Вчора я пізнала в автобусі одну марксистку. То не була
аґітаторка, але проста жінка з вродженою інтеліґенцією. Ми боролися ідеями.
В о н а: Ви думаєте, що Христос – Бог. Які ви свідоцтва
маєте? Євангелію? Я вам скажу, що ми в Бразилії маємо цілу
гору “святих”, які творять чуда за чудами, і дотепер люди в них
вірять. Як мусіли вони вірити в такі надприродні явища, яких я
не признаю, очевидно, за часів Христа...
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Я: Тоді дивно, що Христос не зробив до своїх тридцяти літ
ні одного чуда... Якби Євангелія хотіла розказувати сенсації, не
обмежувалася б до останніх трьох років Христового життя.
В о н а: А що ви скажете про нову догму, що спирається на
тім, що “явища” розказували різним особам? Як може людина
науки вірити в такі речі?
Я: Догма про Вознесення Марії спирається більше на ло
гічній інтерпретації біблійної історії. Релігія не доводить явищами. Бог не потребує дешевої пропаґанди.
В о н а: Ви студіювали і вмієте говорити. А ось недавно тому я
стрінула одного пана, – теж випадково в автобусі, – який жалівся,
що він, як католик, не може бути розлучений, бо папа не дозволяє.
Я сказала йому тоді, що він є невільником церкви, а бути
невільником це – негідне людини.
Я: Цей панок, мабуть, хоч і католик у метриці, не живе
духом своєї віри. Очевидно, він не повинен бути за розводом,
але він може бути за ним. Чому ви думаєте, що ні? Чи Бог кого
хапає за руку, коли він краде? Чи хто дістає коли поличник від
Бога, коли бреше? Бог шанує нашу вільну волю до добра і зла.
Тим більше й папа не може нічого зробити, бо папа не знає всіх
наших вчинків. Тільки сумління людини може їй заборонити
робити зло, а сумління мають і нерелігійні люди, такі, як ви.
Вона признала мені рацію і, висідаючи з автобуса, лишила
свою адресу. Може, колись піду до неї.
***
Я не дістала на свої іменини омріяного фортепіяна, але
дістала зате херсонську чудесну ікону Матері Божої від нашої
хазяйки. Я була зворушена, що та дуже дрібничкова жінка подарувала мені таку традиційну річ, яку вона везла через цілу
свою Одіссею з України аж у Бразилію. Хазяйка пояснила так
свій вчинок, що мовляв, вона стара, не хоче, щоб ікона попала
по її смерти в нерелігійні руки. Я обіцяла, що вона буде в мене
бережена, як дорога реліквія, і я буду молитися перед нею і палити олію в червоній лямпочці.
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Діти в гімназії зробили мені свято з китицею гвоздиків і
промовою. Промовниця була така зворушена, що не могла
читати написаного. Я, також дуже зворушена, мусіла обняти і
потішити її.
***
Я таки досягла того неможливого: здала перший докторський іспит у католицькім університеті в Ріо-де-Жанейро, і здала його “summa cum laude”*. Мене запросили давати виклади
про середньовіччя на філософськім факультеті. Другий вдатний
виступ був в англійській школі, де я дістала першу премію з
кінцем курсу. Сама не знаю, чому мій професор звернув увагу
на мою скромну особу. Одначе всі ці досяги – ще нічого. Я ще
не на своїм пості. Я хотіла б, щоб моє життя було повне в усіх
вимірах.
На жаль, не зможу скористати зі стипендії, яку мені призначили до Парижа, як пише Зоя, бо подорож мусіла б оплатити
сама.
***
Джунґля цвіте рожево, жовто, фіолетно. Я полетіла до
Курітиби, щоб відпочити серед монастирської тиші й зелені і
переспівати собі цілий репертуар пісень. Ми зробили собі гарну прогулянку через Серра до Мар**, де з Марумбі*** летять
стрімголов прозорі серпанки водоспадів. Один із них – це Серпанок Молодої, срібна стьожка на шпилі гір, що зникає в зелених кучерях паразитових кущів. Потім ми збирали на пляжі
Ґваратіби морські зорі.
Ввечері я грала на піяніні в скрипковому супроводі настоятельки. Мене зацікавив її інструмент, хоч у нього були понищені
струни і зовнішньо він був пообдряпуваний. Дивлячись через отвори покришки всередину, я відчитала старий напис: “Antonius
Stradivarius Cremonensis, 1736”.
* З найбільшою похвалою (лат.).
** Серра до Мар – надморське пасмо.
*** Марумбі – гора.
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Я, очевидно, мало не ошаліла: навіть коли ця скрипка –
тільки підробка, то вона є старий італійський інструмент XVIII
віку, багато дорожчий, як нові ориґінали. Її тримали десь у
Флоріянополіс на горищі, давніше купили її з другої руки.
Скрипка прийшла з Европи. Сестри не цікавилися її майстром і
не відчитували всередині знищеного напису.
Монастир у великій гарячці, бо що ж би то було, якби цей
темнозолотий інструмент, дещо більший від пересічної скрипки,
була справжня золота Страдіварі? Від неї віяло на мене таємним,
неописаним. Тоді я ще не знала, що кожний другий інструмент, куплений в антикваріятах Ріо-де-Жанейро, мав такий самий напис...
***
Ми улаштувались в гарній ділянці над морем, в новім будинку при спокійній зеленій вулиці. Я почуваю себе вперше від
повоєнних часів свобідно в своїй хаті. Тому, що її треба улаштувати від найменшої до найбільшої речі, ми рішилися на один
стиль обстановки: досить селянський, з мосяжними шарнірами,
який підходить до вишивок і нашого гребінкового килима.
***
Коли місяць сяє на льотос, тоді льотос відбивається в водах
і робиться схожий на місяць. А як глянеш вгору, тоді не знаєш,
чи справжній льотос там, чи серед вод... – і Джафар почав
співати пісні свого народу, якісь такі безмежні, як григоріянські
хорали латинської Церкви. За звичаєм своєї віри, Джафар молиться кожного дня п’ять разів і має сльози в очах, коли згадає
свій родинний дім у Пакистані. Як мало таких Джафарів у моїм
народі! Але я не сказала йому цього, бо він уважає Україну по
Пакистані вибраною країною.
***
Мої студенти люблять мої виклади тому, що я не читаю
тільки про літературу, але говорю загально про історію, духові
течії, мистецтво і музику, щоб створити їм округлу картину
якоїсь епохи.
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***
Зоя дістала знову стипендію до Риму і поїхала, так пише, за
лаврами до Палятину.
Я маю знову безліч нових плянів: хочу добре пізнати цілу
Бразилію, потім обподорожувати Південну Америку.
Тим часом була з Мір’ям в Терезополіс: ми лазили по горах,
серед тисяч світлячків і рахкітливих жаб аж до колиб (шість
кілометрів стрімко під гору!), де нам довелося спати на твердих, гартованих ліжках і де холодна вода пригадувала радше
рідну Верховину, як бразилійські джунґлі. Єдиним недоліком у
мандрівці був брак грошей: ми були змушені з’їсти бідний обід
в препишнім ресторані, що викликало зацікавлення і сенсацію в
багатьох гостей і кельнера, який думав, що може нам дати брудний келих до пиття.
Але потім дорога між верхи Серра дос Орґанс нагородила
нашу гіркість рожевими і жовтими розцвітами дерев.
Одним з найкращих переживань було пізнати одну жінку
– півмуринку, справжню людину, яка показала нам в однім дні
більше серця, як багато білих людей за цілий рік.
***
Я відчуваю так сильно природу, як колись за часів свого
пантеїзму. Далекі мені окультизм, спіритизм, гіпноза. Вони є, я
не можу їх іґнорувати, але не знаю, куди їх подіти. Читала недавно про божевілля (чи надприродність) одного грецького монастиря. Щось таке, як середньовіччя: тортури, покута за дрібні
провини, але яка?! Сорокаденне голодування, дводенне висіння
догори ногами, п’ятиденне перебування в зашитім мішку... Деякі
наші святі робили подібні речі... Чи Бог хоче такої покути?
Признаюся, що я вірю безмежно в доброго Бога, часом на
рахунок справедливого. Але життя таке повне сумнівів! Я знаю,
що я ще не зріла. Ще так багато бракує в мені до ідеалу жінки!
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ЦВІТ МАРАКУЖА
Я вийшла в запашний сад. Був вечір, цвіли великі, круглі
далії, і стиглі кетяги ґранатового винограду висіли тяжко в широкому листі. – Такий тропічний сад, думала я, бо дерева гнулися, не знати, чи під тягарем овочу, чи листя, і всі квіти й зела
здавалися неймовірно великі, а їх кольори – заяркі. Тільки небо
було – прозорий туркус, а місяць, що плив догори рогами серед хмар барви рожевого фльоксу, блимав мрячним вогнем. Я
вдихала повітря цього поганського вечора. То був вечір музики
племени Ґваранí якоїсь незбагненої пристрасти, що тремтіла
вибухнути вулканом.
Я сіла на низький камінь і діткнулася долонею землі, що була
вогка і гаряча одночасно. Я думала про неймовірність віддати цю
природу в її барвах і лініях, бо тоді вона, ця королівська поганка,
була б пограбована. В ній треба було шукати того невимовного,
що дише в білості Ґоґенових квітів, Тичининій перламутрості,
арпеджіях з хоралу h-moll Цезара Франка. Назвім це “щось”
квітом “маракужа”, що ховає в своїм келиху містерії космоса.
Може, Зоя могла б малювати той сад. Я уявляю собі Зою,
що саджає мене на тлі гаряче-стиглого пейзажу в орхідеях, які
горять на старих пнях дерев, що родять востаннє, тому такі
неймовірно повні овочу.
– Майстре, намалюйте мені портрет!
Зоя усміхається, бере палітру і надушує на неї цілу низанку
різних барв, кладе між пальці різноманітні пензлі, які вона над
усе любить, ставить розп’яте полотно на “каваллетто” і міряє
мене своїм цілком об’єктивним поглядом. Так. Я сиджу з двома
рисками край уст, які літа принесли із собою, і забуваю години.
Нараз Зоя підводиться з чарівним усміхом:
– Спасибі за творчу годину.
Я вийшла через широкий порталь у протилежну камінну
церкву і клякнула в одну з передніх лавок. Церква була чорна,
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закопчена багатьма свічками, і золоті дереворізьби маврського
барокко здавалися старшими, як були в дійсності. Бразилійські
дівчата, повдягані в блискучі окраси, посилали руками поцілунки
до статуї святого Антонія. Я дивилася на ритмічні рухи їх брунатних тіл.
На вівтарі лежало Боже Дитятко. Його ясла були ще вислані
помаранчевим цвітом, а на голівці лежав віночок з орхідей.
Я почала молитися:
– ...Пом’яни, Господи, рабів Твоїх: Марію, Зою, Євгена, Романа, Володимира, Орисю і всю братію наша... Втирай їх сльози, верни їм обіцяну Землю, дай їх душам спокій і труд їх долоням...
...Пом’яни, Господи, воїв Твоїх: Юру, Марічку, Славка,
Ореста, Ігоря, Андрія і Землю під Покровою Матері Твоєї. Дай
Їй воскресення...
...Со святими упокой душу раба Твоєго Михайла...
...Подай, Господи, горіти, як ладан...
З хорів піднеслися органові алилуя. В мені зродилося щось,
що хотіло вбратися в слова. Воно було неоформлене, без рими,
але з великого полум’я, яким я горіла:
Ісус Христос, що там на сіні
Серед святих снігів родився,
У фіялкових орхідеях
Лежить: мій найбіліший Сніг.
В віночку з цвіту помаранчі
Лице засяло в древніх яслах,
І під Південний Хрест запахнув
Солодкий квіт маракужá.
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Берези білять сорочки душ зелених.
Усе повесніло: окрилились вази,
Шиби нассалися пролісків з неба,
А на амфорі пава співає.
Луки на капітелях
Вигнули легко флямінґові шиї,
Вже не тяжіють. Над ними Сатурном
Крутиться німб золотого піску.
Рука забуває час на клявішах
І намічає спіралями звуків
Нові плянети у всесвіті.
Хтось ліпить книгу з листків серця,
Хтось навернувся перед картиною.
Дивляться в вічність вітражі соборів.

Вітражі

131

Дехто вірить, що йому від початку світу призначено, куди й
як потече його життя. Так учив Мохаммед та його приклонники, а
середньовічні духовні чини провадили з-за цього між собою довгі
суперечки. Одні говорили, що людину Бог велить вродити у шкірі
філістра або цигана, тобто вона або буде уминати колачі з медом,
або ж носити сандалі на кийку, хоч у гостях у гіперабадського
магараджі, хоч на бенкеті в куми біди за голим столом.
А я собі думаю, що обставини часом роблять циганами таких людей, які мріють про затишні плеса на вудку, про власну пасіку й велике коло внуків на старість. Трагедія нашого
покоління, яке не спроможне йти за покликанням.
Щодо мене, то мені мандрівне циганство до смаку. Я люблю самоту, затягаюся, мов цигарковим димом, метелицею або
сонцем, дорогі мені пригоди, зміна товариства, безмежна воля.
При тому я ставлю собі високі вимоги, наче б з мене був головний лицедій у вертепі цієї епохи. Ніхто не може, зрештою,
скреслити досліджених від мене зір, нехай вони й порошинки,
як от та, що крутиться навколо себе й навколо сонця.
Дозвольте появити себе: мені на ім’я та прізвище Марко Вишня, званням астроном – після голодного навчання в
західньоевропейських університетах, – родом із Києва, душею
теж (якщо бувають душі) і всесвітній громадянин памороками.
Якраз стукнуло мені тридцять років. (Як переказують, один
столітній дідок мовляв: “Ну й що з того, що сто років? То ж іще
не віки-вічні!”).
Передо мною круглий обрій, і воно зовсім байдуже, що
в мене нема грошей. Чорт з ними, без них краще. Ніщо мені
так не осоружне, як ситі грішми й ласі на гроші. В мене нема
скринь: один чамайдан і телескоп правлять мені за майно, проте я звертаю пильну увагу на чистоту й шляхетність поведінки
та одягу. Притаманний мені нахил до іронії, може, являє ознаку
перетончення, і певно Шардон має слушність, мовляв, тільки
наш чорнозем спроможний зробити з такої щепи, як я, клясичне
дерево великої простоти.
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Я ще не цілком розкусив Шардона. Носиться з коробкою по
піщаному березі, видзьобує парасолею скойки, слимаків, камін
ці. Збирає, як струсь, усе, що йому засвітиться на сонці. І під час
прикордонної перевірки митний урядовець поколов собі руку в
його наплечникові золотистими піренейськими будяками. Трохи в ньому від Дон Кіхота, трохи від Росінанта. Ранком, коли він
вдягає камаші або обкручує шию буряковою хусткою, він любить іржати григоріянські хорали, а замість вина п’є за обідом
(в Еспанії!) якусь мінеральну воду. Але, поза тим, здається мені,
що людина з нього цілком порядна. Не любить пліток, не водиться з Аглаями... (Аглая – це непомітний кущ, який гостро
пахне вночі). Зрештою: яка б захотіла з ним водитися!
Він таки ориґінальний. Сиділо нас учора за столом четверо, і Дримба аж ніяк не добачав, що Ільончині очі засвітилися
проти фіялок. Тоді Шардон виявився лицарем, купив їй букетик
і шепнув:
– Скажете потім іншим, що то від нього, добре?
Усе пройшло б непомітно, але Ільонка почервоніла, як воно
буває в молодих дівчат.
Шардон не може пройти повз Дримбу, не зморщивши носа,
немов від смороду. Потім його опановує кепський настрій.
– Ви дрібнота, пігмеї духу. Треба вас таки міцно любити,
щоб з вами витримати. Де ваш формат? Ваша еміґрація об’їхала
цілий світ і схожа на коня з наочниками. Ви мали прекрасні початки, чудовий фольклор, ну а що далі? Він прилип вам остаточно до пупця, вибачте за порівняння. Почуття краси вбгалося в догматично-народницькі палітурки, загальнолюдського ви
боїтеся, мов дідько свяченої води. Хай навіть з’явиться геній,
ви його задзьобаєте в ім’я традиції, а вже не хочу й говорити,
скільки при тому скритої ненависти й особистих порахунків.
Та й сама ваша традиція щось наче шкаралуща без живого плоду, бо за океаном ви незабаром втрачаєте між чужими своє обличчя. В гурті ви, авжеж, сантиментальні, аж крапає, але найвищими справами клопочетеся тільки зо звички – і з яким же
оптимізмом оцінюєте свої досягнення! А загалом ви ні гарячі,
ні холодні, отакі собі літеплі, мов пережована ґума, та коли вам
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це хтось скаже, ви спалахуєте й пускаєте йому кров з носа: хай
живе, мовляв, Україна! За чарку горілки, за будь-яку колючку ви
робите собі смертельних ворогів. Кажете, у вас гумор. А чи ви
хоч один раз після Байди засміялися з себе? Коли ж ви заходитесь ушляхетнювати – ні, не свої великі, варварські, а якраз оті
дрібненькі звичаї, які так влучно окреслюють вашу вдачу? Десь
на світі є стриманість, повага, шана, десь стоїть велика людина
(байдуже, великий грішник чи великий святий), “як ливанський кедр перед обличчям Господнім”. Хто з вас бореться аж до
смерти за покликання? У вас нема вже постатей, тільки самі
типи, і аж дивно думати, що були в вас Мономахи й Шевченки!
Шардонові слова бризкають слиною, і він стоїть, штрикаючи пальцем у пітьму, а другу руку розкарячив, як пальмовий
листок.
– Знаєте, – докидає він, втираючи лоба хустинкою, – коли
мені хтось каже “український еміґрант”, то в асоціяції думок я
бачу людину, озброєну героїчно-мученицькими фразами, в дійс
ності вона – маленький, невдоволений із себе й світу філістер.
Як перечити людині, коли вона так вибухає? І навіщо, зрештою,
коли те все, що говорить, має свої пережиті й переболілі мотиви?
Але часом Шардон мене дивує. Хоч би після останнього
астрономічного конґресу в Лювені, коли ми випадково зустрі
лися в коридорі перед головною залею університету. Норовисто
вхопив він мене за рукав пальта:
– Ви відкрили нову зорю, плянету?
– Ні, зовсім невелику, одне з тих безіменних світил у Чумацькому шляху.
– Дякую вам, дякую вам дуже! – і Шардон розплакався.
Я розгубився. Чому, чого? Чи його вдарило моє відкриття,
чи зворушила його непомітність? Бог з Шардоном, бо він, мабуть, вірить.
***
Ми вже давно знайомі з Шардоном, і до сьогодні я не знаю,
що саме нагадує мені в ньому отця Атанасія з Печерської лаври.
Може, тому я й маю до бретонця таке почуття поваги.
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Треба вам знати, що я виріс без батька. В нашому будинку
коло Купецького Зібрання (колишнього) линяли стіни, і ікона
Пречистої світила звисока на голі рештки шляхетської обстанови, як і всюди на Україні. Не то, щоб я пишався з шляхетства.
У шляхетство духу вірю я тільки, я гордий з темно-червоної
крови моєї матері, Мотрі Леміш з Млинівки. Приналежність до
тієї чумацької породи я відчуваю не так у ній самій, мовчазній,
мов черниця, завжди схиленій над шиттям у чеканні листа з
уральських копалень (пізніше я бачив її на вівтарі тараґонської
церкви Пресвятої Крови з мечами у грудях), як у кремезному
дядькові Андрієві, отцеві Атанасієві.
Дядько Андрій – так треба було його звати при інших – мав
у собі щось від дубів-велетнів над Дніпром, що на них я ріс, як
мох, всисаючи в себе їхні соки й кучерявість. “Отець Атанасій”
– був нашою формою, зв’язаною з традицією й шаною. Іноді
він стягав мене за ноги з гілляки, щоб грати зо мною в доміно
з грецької граматики, і коли я не знав скласти слів або пояснити їхнє граматичне значення, він брав мене цупко за чуприну й
тряс, мов ту грушу:
– ∆αίμωνα, дурню, не середній рід, а знахідний чоловічого,
зрозумів? А κρήνη – це майже наша криниця – журавель. Зажди,
попливемо, побачиш.
Я дозволяв трясти себе, любив навіть, коли він підкидав
мене, мов м’яча, отой циклоп з рудою бородою. Його зелений від
водоростів човен був нашим пристанищем та єдиним засобом
подорожування. Ми ловили з нього щук, які, ковтнувши гачок,
тягли нас, мов тюлені, славною рікою, і була мені потім заплата
від матері у словах: “Синочку любий, мій господарю”.
Іншим разом ми запливали човном то до Канева, то до надбережних сіл, де ще іноді в хатах висіла за мисником припорошена бандура або лежала на лавці стара ліра. Вони берегли в
собі ціле майно дум про чумаків та про турецькі походи. Отцеві
Атанасієві я завдячую, що спізнав оті хати такими, якими вони
справді були: з витоптаною долівкою, присипаною зіллям, з ласкавою ввічливістю господарів. А церкви, дерев’яні церкви між
тополями! Ми “збирали” їх разом. Отець Атанасій простягався
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на ввесь зріст на підлозі, щоб схопити бароккову баню у свій
миршавий фотоапарат, що з нього якимсь робом виходили напрочуд гарні знятки. Борода й лиця чорніли в нього від бліх із
запорошеної долівки, і аж потім, коли апарат по якихось десятьох хвилинах нарешті іржаво клацав, отець Атанасій кривився
й обтріпувався рукавом ряси. Тоді я аж корчився від сміху. Він
теж любив реготатися, – неначе б дуднів глибокий колодязь:
– Чому Триє Царі пишеться з великої літери? Зрозуміло,
щоб викликати заздрощі. Ха, ха, ха! От і малий комсомолець,
нехай його!
Найкраще було, коли він розкривав мені товстезні книги з
атонськими картинками або водив по київських святинях і, пояснюючи зображення на стінах Михайлівського монастиря та
Кирилівської церкви, обдаровував на ціле життя.
– Бачиш, як Богородиця черпає воду з криниці, як пряде на
веретені? Не вір, сину, що релігія не для робочого народу.
Отець Атанасій не звертав уваги, що на вулиці сипались на
нього, мов з мішка, глузливі слова за його рясу й рудавість (“водолаз”!), коли на нього падали облущені кукурудзяні качани.
А я йшов з ним гордий, як престолонаслідник, і потім вивчав
напам’ять цілі старослов’янські уривки з Матея та Йоана, що
давало йому велике задоволення:
– Славно, комсомольчику! Будуть з тебе люди.
Бідний комсомольчик! Отця Атанасія забрала міліція, а мене
посадили у школу, де не викладали іконознавство, не читали
Євангелій, не слухали бандури й ліри. Це аж тоді я довідався, що
людина має серце. Хлоп’яча оселя на Кавказі, левади, сповнені
тюльпанів, грузинські скелі й водоспади не заволоділи в отому
серці місцем, яке належалось отцеві Атанасієві.
Тим-то я одразу відчув довір’я до Шардона, коли його кощава рука взяла мене за плече на мості над Сеною і його хрипкуватий голос запитав: – Ви голодні? Ходімо.
***
Але подивіться, що за дивацьке товариство зібрала в собі ця
дрантива жовта пирхавка – автобус! Кожне з отих чоловічків та
жіночок – бо ми такі манюні в нашому безбережному оточенні –
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має свої бажання, але всі одноголосно, включно з шофером у картатому кашкеті, домовилися про порозуміння, хоч компроміси й
подовжать нашу одноразову подорож на кілька тижнів.
Пересовується пацьорка за пацьоркою на розарію нашої
програми. Ми вдираємося в первісність підпіренейських містерій, у мальовані печери з буйволами та дикими кіньми, де чудернацькі предки людства розвинули свій хист, який підніс їх, відрізняючи вовіки від сусідів тварин: міт і мистецтво.
Шардон освітлює смолоскипом рожево-барнаві тіла на склепіннях печери, вкритої грубою поволокою вапняної ґлязури, і
розшифровує значення:
– Бо техніку, Марку, знають і терміти. Але це не те. Сюди
людство знову повертається – черпати з відроджуючого джерела.
Тут ви знайдете все потрібне: вибір, безпосередність і стилізацію
без зайвого витончення. І коли Пікассо малює своїх турів, з турів
півнів, а з півнів – ґітари, то це тому, що він – примітивна дитина, якій дозволено робити з малювання іграшку. Захоплення
самим актом творчости, звичайно, засуджується. Воно дозволяє
йому іноді допускатися прямого вибрику й забувати при тому
про суть. Культ малювання як такого, ритуал малювання, переведення у твір кожної нової рухливої думки. Тут усюди багато небезпек, багато єретичного, самовладного і – удармо себе
в груди! – таки приманливого. Така Божа грайливість, така
анархія! Але як же ж близько лежать одна біля одної святі й
несвяті речі! У деталях наші погляди дуже позмінювалися від
часів Середньовіччя. Ще й на Ніцше ми дивимося скоса за таке
відважне слово, мовляв, “я не міг би вірити в такого Бога, який
не вміє танцювати”, – а, тим часом, чим воно відрізняється
від дантівської алегорії: Ісус – сонце (а сонце ж – рух, primum
mobile*). Ґірлянда поетів танцює круг сонця вічний хоровід.
Поет – творець, віддзеркалення Творця. Сатана – пригадайте
“Inferno”** – суттєво нерухомий, а нерозкаяний грішник – або
зовсім закостенілий, або перебуває в монотонному русі тупої
машини, безглуздого “perpetuum mobile...”***
* Перший двигун (лат.).
** Пекло (лат.).
*** Вічний двигун (лат.).
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– Але ж ні, Шардоне. Я маю деякі застереження до пікас
сівських метаморфоз. Колись я роздивлявся на картини майстра Петрушки. Одну я був готовий притьмом купити, якби в
мене були гроші: двоє коней у хмарах, безкрилі пегаси, сміливо
обкреслені вуглем, з недійсними, примарними відтінями циклямену й індиґо. За якийсь час, пошкрябавши вдома дно свого
гаманця, я відвідав майстра знов. “Я прийшов по коні”. – “Які
коні?” – “Коні у хмарах”. – “Ах, оті! Вони нікуди не годились. Я
перемалював їх. Замість них – оці гуси. Що ви на них скажете?”
Незлим словом пом’янув я тоді малярів, а з ними й усяку дичину, включно з гусями.
Шардон сміється пласко, як цинковий баняк.
Дощ в Еспанії йде рідко. Кам’янисті оселі, осли з обмотаними очима – мені знову пригадується “Inferno” – накручують
цілісінький день воду на вбогі плянтації, а народ, жорстокий
до тварин, як і до самого себе, животіє й плодиться серед висхлих річищ на солоній землі, де дерево рідше зустрінеш, ніж
людину. Суворі типи, жінки, вдягнені в чорне біля сільської
криниці, глиняний посуд, пралі, висушені ченці зі зрослими
бровами, – вони ще й досі говорять про “святу інквізицію” й
ходять захоплюватися з геройства матадорів на арені. Нехай би
хтось насмілився зламати заціпенілі, кровожерні звичаї! Цьому
людові можна скоріше зламати хребет! Краса характерного стає
тут за предмет переживання.
– Ну й що тут гарного? Я цілком розчарована. Каміння, порох, злидні, аніде квітників, аніде дерев...
Сухорлява панна Гільда Шрумп витріщила водянисті очі й
почуває себе ображеною в Бурґосі тим, що хтось може захоплюватися Еспанією.
– Панно, – хочеться крикнути їй у трубку на вухо, – ви не
відчуваєте, як ота монотонність якраз бере за серце, монотонність
пласких бальконів, пласких дахів на високих церквах. Ви не
чуєте глухого видзвону дзвонів по Еспанії. Учора ви довбали
зубочисткою в оливках, ви нарікали на їхній гострий запах, а
сьогодні ви сердитеся на поплямлену скатертину в ресторані.
Невже ви приїхали сюди по вигоди, по те, щоб насолоджува138
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тися швайцарськими делікатесами? Еспанія вбога. Але ви й не
помітили, що сходи перед велетенським храмом розкладено, як
вахлярі, і більше, ніж повага й тягар релігійного переживання
що існує в архітектурі, більше, ніж спопелілі ґобелени, над амвоном з поламаною лінією еспанських ступінок, і ніж голови,
побожно вкриті мантильями, цікавило вас, чи мавр з годинника
“Papa moscas”* справді проковтує мухи...
Річище Ебро застигло, повне густої брунатної піни, але
по вечері, тими насиченими еспанськими вечорами, нас трясе холод. Ми готуємо шатра, ми розпалюємо вогонь. А потім
оповідаємо, що кому спаде на думку. Тим робом я можу придивитися ближче до поодиноких осіб нашого товариства.
З земляків тільки Дримба. Він добродушно кліпає очима,
поблискує золотим зубом і, йдучи до опери, напевно, ховає в
кишені бублики, бо так – куди дешевше, та й буфет у перерві
буває переповнений... Він пише на всі теми до свого журналу,
залюбки про такі ошоломлюючі події, як от про те, що геніяль
ний артист Кавка відвідав Рубенсів дім в Антверпені. З кожного
місця нашого побуту Дримба посилає велетенські статті й
відрізняється від інших безнадійною самовпевненістю.
Правда, є ще Ярина. Вона носить тоненьку обручку на середньому пальці й має вигляд переляканої лані або людини, яка
сама стелить своє ліжко в готелі і просить у всіх вибачення за
те, що вона бутує на світі. На ній нема ніяких прикрас. Волосся,
зв’язане у грецький вузол, теж нагадує ланячу шкіру.
А з “ланями” було так. Ще якось по дорозі через Францію
Ярина та Ільонка, яка так догідно використовує всі обставини для
своїх зауваг, пішли шукати притулку в студентському домі, бо
надворі дощ добре-таки розходився, і ночівля у шатрах не вабила. Вони одразу побігли з рушниками до купальні відсвіжитися
з дороги, але яка ж картина розгорнулася перед ними! При умивальниках, голі-голісінькі, стояли великі, ґандрибаті американки й прали панчохи. І саме тоді Ільонка обкрутилася навколо
власної п’яти й вимовила оте летюче слово: “Ходімо геть, Ярино. Тут тепер – корови. Лані прийдуть пізніше”.
* Мухоїд (есп.).
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Треба бачити Ільонку, нерозлучну зі своїм повстанським
плащем-дощовиком, коли вона говорить. Вона водить по нас
блискучими очима, а голос – чиста магія. Щоправда, одного
разу доктор Айніґер присікався до неї за гостру вимову угорського “р”, – товариство, хоча й складене з різнородних первнів,
вживає німецької мови. Але я переконаний, що від того часу
йому перехотілося фехтувати з нею словами. Діялог був такий:
– А звідкіля ви, що розмовляєте так комічно?
– Я? З Угорщини. Не турбуйтесь, мені не треба вашої візи
тівки, бо звідки ви – і так видно.
– Ну? Звідки? Цікаво.
– Судивши з манер – з Неандерталю.
Доктор Айніґер “не зрозумів”. Але відтоді він звертається
до дам з великою ввічливістю. У душі я сильно йому співчуваю,
бо хоч він собі й біолог позитивіст, але в подружжі він цілковито
під капцем у своєї слабшої, проте на голову вищої половини,
пані Сабіни. Вона – справжнісінький Синай з м’яса з завжди
вогким кінчиком червонавого носа (каже: від сінного нежитя,
але я думаю, що від пива).
На світі є багато хиб, що їх я згоден простити. Хто з нас
праведний? Але одну з хиб я таки не можу стерпіти: вперту дурноту.
Ось послухайте розмову пані Сабіни з її чоловіком, тоді ви
довідаєтеся, що таке китайські тортури.
– ...Ти дивуєшся (це вона), що родина Носодерів купує щодня п’ять кіло найкращого м’яса для собак. Адже расові собаки
повинні мати добре м’ясо. Професор Фідібус купує для своїх
тільки відпадки, обрізки.
– Ясно, що собаки повинні мати добру їжу, але ніякий собака не вимагає за сьогоднішніх соціяльних обставин віденських
шницлів.
– Таж несвіже м’ясо вбиває собак. Наші з’їли одного разу
гниле м’ясо і, пам’ятаєш, яку коросту дістали. Коли б людина думала тільки про бідних, вона не могла б собі купити ані
кришталевої лямпи, ані перського килима...
– Це зовсім інша річ. Я думаю, що собаки були б задоволені
з того самого м’яса, яке їмо ми.
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Пані Сабіна обурюється:
– Але расові собаки не можуть їсти вареного м’яса. Воно
повинно бути тільки злегка надпечене. Найкраще для них купувати серце. Я завжди купувала для наших собак серце.
– А Носодери якраз серця не купують, а тільки найдорожче м’ясо, а воно, згідно з моїм попереднім висловом, аж ніяк
не потрібно. Так гадає, до речі, й пані X, а вона ж має п’ять
справжніх вовчурів.
Пані Сабіна з тріюмфом:
– А бачиш! П’ять вовчурів! Я думаю, вистачає й одного.
Вона мусить, отже, продати решту й роздати гроші бідним. А
ти не купуй собі книжок, бо на світі є бідні. Професор Фідібус
критикує багатство Ватикану, церковні ризи, дорогоцінності, бо,
бачте, на світі існує соціяльна біда! Якби людина тільки про те й
думала, то вона ніколи б не купувала ані кришталевої лямпи, ані
перського килима... Але професор Фідібус купив собі таки лямпу
за п’ятсот марок. В їхніх обставинах це теж непотрібна витрата.
Доктор Айніґер після того замовк. Скок від собачої їжі до
Ватикану був для нього занадто широкий. Тож він махнув рукою,
і його потрійне підборіддя, піддаючись у бран, упало на груди.
З явною нехіттю слухає такі розмови Шардон. Та від них,
часом, просто неможливо втекти.
– Не забувайте, Марку, що ми легше переносимо великі
трагедії, аніж щоденні трагікомедійки. Можна зрозуміти, що
хтось дав себе розп’ясти за дебелі провини світу, але незрозуміло,
як можна взяти на себе хрест за отакі маленькі грішки, за отакі
щербинки вдач, що ближньому встромлюються в п’яту. Благословенне нехай буде Його ім’я за великодушність.
– Стривайте, Шардоне. По-вашому, колись прийде розплата
й кара за наші свідомі гріхи, чи так? Але що буде з несвідомими?
Пані Сабіна переконана, що всі чесноти обліпили її, як мурашки
мед. Я певний, що вона не винна нікому ні копійки, але не дасть
нікому й ґудзика задурно. Бо, мовляв, хто знає, що зроблять жебраки з одержаними грішми. Вони можуть навіть, бува, повпиватися й повибивати їй шиби. В її обережності – недовір’я. Час
до часу вона пригадує собі, що “мова срібло, а мовчанка – золоВітражі

141

то”, і ходить, мов та сова, або ж говорить “правду про інших”.
Вона вам сваритиметься за що хочте, аби тільки наполягти на
своєму, – а потім нарікає на лихий світ, поки й сама не повірить
у те, що говорить. І тоді й кінчик носа звогчується, і з нього
капає, як з лійки. Церкву вона вважає забезпечувальною установою. Вона вже напевно обдарувала якусь каплицю кольоровим
вікном, що ним гадає купити собі вічність у небі й зобов’язати
Господа Бога сплачувати їй відсотки з відсотків...
– А з вас добрий бунтівник, Марку. Боюся, що ви більший
християнин, ніж я, – сміється Шардон.
***
Сьогодні панна Гільда Шрумп переборола своє почуття образи супроти Еспанії і навіть погодилась оповісти при вогні про
одне своє переживання. (Я здивований, що вона взагалі має переживання, бо в неї вигляд людини, в якій ані зверху, ані всередині
нічого не діється. Обличчя – епічне, очі трохи витріщені, але
цілковито статичні, мов у боа, що гіпнотизує жертву).
– Було воно ранком у нашому домі, повинні ви знати. Наш
дім, тобто моєї сестри й мій, стоїть неподалець Констанцського
озера, серед природи, на самоті. Ми користуємося з нього часом
як з літниськової вілли для працюючих самотніх жінок або для
виздоровниць, які не мають грошей на санаторію. Того року, однак, сестра поїхала до Цюріха, тож я зосталася сама. Дім стояв
у тиші, і здавалося, що в ньому нічого не трапилось, та коли я
ввійшла до їдальні, то побачила, що біля моєї тарілки не було
яблука, яке я ввечорі приготувала собі на сніданок. Цей факт
мене занепокоїв, бо ж удома, крім мене та нашого глухого городника, якому я цілковито довіряю, не було нікого. Двері, що ними
я ввійшла, були незачинені. Усі вікна мали поспускані штори,
і фасадний вхід був скріплений залізною засувкою. Отже, людина, яка скралася в дім, мала ще в ньому бути. Я озброїлась
відвагою і розчинила двері в вітальню. І подумайте собі: там
стояв ще молодий, бородатий чоловічина, їв моє яблуко і розглядав картини на стінах! Побачивши мене, він зніяковів, поглянув на свої збиті черевики й невиразно забурмотів. “Чого ви
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тут не бачили?” – спитала я його гостро. Він мав вигляд чужинця, може, й був не сповна розуму, бо похитав головою й мовив:
“Мені треба до Франції, а я не маю грошей. Ви... не могли б
позичити мені на дорогу?” Ну, знаєте, панство, – що ви сказали
б на таку пропозицію?
Доктор Айніґер справді хотів щось сказати, але докторова
обурено заячала: “Нахабство!” – і його підборіддя, піддаючись
у полон, упало на груди. Ільонка закурила цигарку. Дриба дво
значно захихотів.
– Я дала йому гроші, – врочисто ознаймувала панна Шрумп.
– Він розгладжував їх у руках, здивований, засоромлений.
Знаєте, що він ще попросив у мене?
– Ну, ну, ви ж не будете його зраджувати, панно... – вирвалося в Дримби.
– Вибачайте. – Панна Гільда достойно звела вгору брови.
– Він спитав мене, чи можна йому вмитися й почистити черевики, що я, самозрозуміло, дозволила. Таке прохання мене переконало, що він принаймні не професійний розбишака-вломник,
а просто або людина в біді, або дивак. У всякому разі, я й до
сьогодні рада, що допомогла йому. Шкода тільки, що, розгубившися, забула дати йому томик Біблії на дорогу.
– Ясна річ, ви ще не одержали назад позичених грошей, –
кепкувала докторова.
– Я не сподіваюсь їх, – хоча, признаюся, була б дуже рада
довідатися, що сталося з молодим чоловіком.
Ах я ж забудько! Тож це й була ця панна Гільда Шрумп, яка
покотила далі кістку мого життя. Вийшло шість очок, і я міг
зустріти Шардона на мості над Сеною. Вибачте, панно Гільдо,
що я не прознав людяности за вашим поглядом боа і що гнівався
на ваш нееспанський смак. Страшенно, страшенно дрібничково
з мого боку. І як я вас не впізнав? Роки, панно Гільдо, роки. Ви
висохли на тичку до квасолі, посіріли над лобом, але й тепер,
як і тоді, я маю вас за свою добру фею, – хоч мушу й визнати:
трохи комічну. Ви хотіли мене, грішника, навернути на добру
протестантську дорогу, напхали мені в кишені виноградного
цукру й вітамінів, а мені ж до болю бажалося шматочка хліба.
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Сподіваюся, ви не впізнали тепер у чистоголеному безбородому астрономові зголоднілого, розкуйовдженого дезертира, сина
сепаратиста, якому в Україні замкнули університетську браму.
Звичайно, я не люблю прилюдних сенсацій, тож і не зраджу
своєї ролі, але щодо боргу – нехай пані Сабіна не турбується.
(Дуже шляхетно, що ви про нього під кінець не згадали). За деяких обставин ми радше думаємо про мамутів та пігмеїв, аніж
про найпрактичніше, отак і я не спитав тоді про ваше ймення
та адресу. Тепер буду обережніший, бо ж за мною – життєвий
досвід. З задоволенням уявляю собі ваш поворот додому і нагороду за довір’я – у формі вдячности від незнайомого, який
утілив у вашому житті незначний для інших епізод!
Коли я порівнюю обидва гостинні доми, єдині, які під час
моєї втечі розчинили передо мною двері, то ваш був ступінкою
до Шардонового порога. Не тому, що він зодягнув мене у свою
сорочку й поклав на одне-однісіньке польове ліжко з картатим
коцом, а потім орудував з віддалі моїми справами, як Ярина нитками маріонеток... За вікном тоді, десь у найближчому
сусідстві, на четвертому поверсі, голос без ілюзій напів співав,
напів деклямував французькі шансонетки, голос, як у каварні
після дванадцятої години ночі, як паризький день під мжичкою.
Під його гіпнозою було б так природно поринути в настрій отієї
інтелектуально знеможеної Франції... Але в Шардона все було
суттєве. На столі стояла мініятюрка бретонської “Кальварії”.
Пригадую його, коли він, вносячи першу закуску, промовив
хрипким, сердечним голосом:
– Сьогодні в нас бідно, молодий друже. Але чи ж хліб і виноград – не основна їжа людини?
***

No creo en las brujas,
pero que las hay, hay*

Ярина живе в маріонетках, неначе б вона не мала власного
життя. Вона їх возить із собою і часом влаштовує для Ільонки
та бразилійця Жуки вистави. Бразилієць захлинається реготом,
* Не вірю у відьом, але, безперечно, вони існують (есп.).
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чисто дитина, плеще в долоні, особливо ж – коли на сцену виходить паяц із фіялковими очима й зеленими рум’янцями. У нього
крива, невпевнена усмішка.
Вистави відбуваються тоді, коли решта товариства потоне в зелені поміж червоно-білими будиночками. Ярину не
цікавить марокканський ескорт, і вона, здається, навіть ще не
була у Прадо. Тільки один раз звернула вона чиюсь увагу на
лавки в мадрідських стрижених садах, “схожі на домовини для
дотримання суворого стилю”, і на форму борони св. Лаврентія в
архітектурі Ескоріялу, де “простота піднесена до величности”.
Але коли наближається хтось із “дорослих”, маріонетки в’януть
і зникають у валізі, а Ярина – знову дівчина з вузькою обручкою, яка сама стелить своє ліжко в готелі.
У Толедо ми зустрічаємося перед мережкою віконниць Ель
Греко.
– Добридень, Ярино. Тут, як бачите, все – дерево й кахлі. Ви
вже оглянули того чорного романського Христа? Втомилися?
Спочивали під кипарисами? Слухали Тахо? Знімали видовище
з гори й ослів із керамікою? Купили браслетку в ювелірні? Або
торбинку з матадором?
Ярина дивиться з докором:
– Скільки питань одним духом! Ну, та побачимо зараз, що я
з того запам’ятала. Отже: слухала Тахо, бачила стрижених ослів
і не купила нічого золотого. Але в соборі – прекрасні вітражі,
думаю, ви їх уже розглянули.
Сонцеві забажалося відбитися на гладесенькій зачісці цеглясто. Ми стоїмо поруч зовсім сам на сам, без подорожнього
товариства. Це тільки хвилина, і я, признаюся, віддихаю з полегшею, коли біля нас виникає Ільонка. Бо ж уявіть собі: бути
на самоті з дівчиною, яка очима лані просить вибачення за те,
що бутує на світі, носить цеглясту пляму на зачісці і почуває
себе краще в товаристві паяца, ніж у ґалерії Прадо.
Ільонка, свіжа й грайлива, обливає нас останніми новинами: панна Гільда пішла шукати по аптеках заспокійливих таблеток. Справа в тому, що вона побачила за крамничною шибою
на лущених каштанах, з яких вона перед тим купила собі кілька
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на обід, – кота! Це не буде прощено еспанському католицькому
котові.
Апостоли Ель Греко дивляться на нас зо стін вілли. Ільонка
щебече:
– Моя сестра – малярка, знаєте. Я кажу їй: “Христос мив
апостолам п’яти. Дай-но мені помити твої пензлі”.
А Ярина – це відкриття! – вміє навіть м’яко дивитися. –
“Хай тобі за добре серце присниться Давид Мікель-Анджельо”.
– А я їй: “Щоб мав очі, як А, поставу, як Б, чуприну, як В, а
колекцію середньовічних музичних інструментів, як музей у
Пампльоні”.
– А ви, бачу, не надто скромні.
Ільонка несподівано червоніє. Вона, власне, це часто робить, і в мені воно не погоджується з повстанським плащемдощовиком.
– Не кожен має таке щастя, як моя подруга Емма: адоратор з
Формози, зелені очі, а на прощання твір: “Burning Desire”*.
– На прощання?
– У тому ж і смак. У тому якраз вибір. Смакуни п’ють чай
без цукру, їдять гірку шоколяду. Тільки Герострати думають про
вічність. Велика Людина зрікається вічности в ім’я неповторної
хвилини.
Але Герострати й Велика Людина згоріли вже в цеглястій
плямі на гладесенькій зачісці. Так їм і треба!
Ми їдемо жовтою “пирхавкою” через льон у розцвіті та
оливкові плянтації повз вітряки Ля Манчі. Я бачу її перед собою і маю охоту голосно гукнути: “Рятуйте, горю!” Звичайно, я
не кричу, а тільки перехиляюся до Ярини й кажу довірливо:
– Ярино, я безмежно люблю... пантоміму та маріонеток.
Може б, ви влаштували один раз для мене виставу?
Тиша. Потім:
– Не знаю, пане Вишня. Мабуть, не зможу.
– Будьмо щирі.
– Ну що ж: не можу я грати перед людиною, яка обгризає зорі.
– Що-о-о?
* Палаюча жага (англ.).
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На Яринине обличчя нашаровується жах.
– Не смійтеся, пане Вишня. У вашому сміхові стільки упокорюючого.
– Роз’ясніть про “обгризені зорі”.
– То був тільки сон. Такі сни – можливо, вродженці наших
побоювань, щось наче як ото з місяця зробили велетенське телевидовище і влаштували сеанси кожної погідної ночі, і то для
таких старомодників, які бажали б бачити тільки пісну, набридлу повню та слухати однозвучне кумкання жаб. Це, звичайно,
притча. Отже, слухайте: приснилася мені буря на морі. Я здираюся на щоглу, а там, на мотузяній драбині сидите ви, зриваєте
з неба зорі, як маківки, обгризаєте й жбурляєте качани у хвилі.
Мені стає шкода зір, я кидаюся за обгризками, але що простягну
руку, ви перехиляєте корабель на другий бік. Море навколо вже
повне обгризених зірок, як мертвих риб, аж заносить лусками, а
ви сидите собі вгорі й поблажливо всміхаєтеся...
Вистава таки відбувається, на північ від Кордови, в гайку з
пролисинами, коли інші учасники подорожі йдуть шукати місця
на табір. Завіса – шальонова хустка, сцена – покришка валізи.
Суцільна абстракція, відсутність декорацій, про них лише натякають монологи зеленорум’яного паяца. Приблизно так: він,
паяц, виходить наверх, немов з тяжкою бідою, розглядається,
кладе вказівний палець у широкий свій рот, ще раз оглядається
на всі боки, задирає голову, закладає руку за вухо й каже:
– О-о-о! Яка ніч! Іскриться від зір, але зорі тільки ліпляться
одна до одної, мов лямпади з кладовища. Потоки на схилах застигли, як віск, і дерева – з каменю.
Уривчасто жестикулюючи, паяц виявляє крайню свою само
тність. Нараз голос, як дзвін:
– Я виконаю твої три бажання. Чого хочеш?
Паяц лякається, падає навколішки, рачкує, зводить угору
білі, занадто довгі рукави, що закривають йому руки, і каже:
– Хай зорі оживуть.
Він дивиться вверх, закинувши голову далеко за лінію пліч,
штрикає пальцем у небо, зривається на ноги, підскакує й пере
кидається в повітрі.
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– Сферичний танок, спектральні розетки, космічна музика!
Прикладає долоні до губів, як трубку:
– Хай вітер виросте у Великий Шум, хай гора говорить!
Раптом діється несподіване. Навколо нас мусіла вже довгий
час гудіти буря, якої я не чув. Вітер лопоче кущами, комета
прошиває гай, краплі дощу гасять грім, аж сичить.
Але паяц на уявленій своїй горі б’є себе в груди й репетує:
– Великий Шум! Коріння над кронами! Скелі розкришені,
як м’якушка для горобців! Але я ще маю право забажати останнє
бажання. Хай...
Тут вітер заткав йому рота. Паяц хоче говорити, хрипко
булькоче, мучиться, зводить угору безрукі рамена – то до неба,
то до серця, нарешті падає, бездушний, посередині сцени. Немилосердний вітер притьмом задирає завісу.
Я кидаюся рятувати паяца, але Ярина, усміхнена (неймовірно!), сховала його вже у валізу і загортається шальоновою
хусткою.
– Ходім.
Ми біжимо Кордовою під густим дощем, між двома рядами білених стін, причепурених глечиками з папороттю. Крізь
портали з кутого заліза глипають на нас чисті атрії, викладені
кахлями або опуклими камінцями, що аж віють свіжістю. Тут і
там – ваза з кущем живих троянд або дерево, обвішане довгастими цитринами.
Ярина мовчить. Великий Шум відняв у неї мову. Ага! Тут і
наша “пирхавка”, але де ключ до неї? Діти в порталах кажуть,
що шофер у соборі.
Під біло-червоними арабесками Ярина покрила волосся,
і квіти мантильї здаються вишиті цеглястим. Хлоп’ячий хор
якраз співає григоріянський “Introitus”*, бо сьогодні неділя.
Ярина бере мене за руку і показує своєю другою на бічний
вівтар. А там, сухий, костистий, неначе святий з катакомб, якого
викопали й поставили правити Службу Божу, стоїть... Шардон!
Голос його несеться пласко, неначе голос еспанського дзвона,
і ризи висять на ньому трохи так, як на вішаку, але обличчя
* Перша частина латинської Божої служби.
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повнотою заглиблене в молитві. І навіть коли він обертається
благословити вірних, які стоять довкола нерівними гуртами, то
здається, що його розкидані очі протинають об’ємне і прозріва
ють новий вимір.
Тепер я впізнаю, що саме завжди мені нагадувало в ньому
отця Атанасія. Ми стоїмо, зачудовані. Ярина беззвучно плаче,
крутить на пальці свою обручку. Я не знаю, що болить більше:
любов чи безвихідь любови.
***
Здається, що коли пані Сабіна вимете з дому одного демона, то сім преться назад. Повертаючися з церкви, вона завжди в
лихому настрої. Добре хоч те, що вона не вішає собі хреста на
виріз біля шиї, що ділиться внизу, мов дві діжки тіста, а тільки
агатового слона на щастя (бо вона забобонна), – і мимохіть
пригадується смерть нещасних тварин у трясовині. Вона розто
рощує новий Вавилон: навертає жінок, які одягаються в чоло
вічий одяг (тут Ільонка дістає голку в погляді), одружених,
які шукають по світі пригод (це про Ярину), безбожників та
апостатів. Ільонка запевняє відразу, що штани, які вона носить,
таки справжня її власність, а не якогось чоловіка, і пані Сабіна
розпухає з досади.
Шардон має розсіяний вигляд, хитає головою в напрямі
своїх думок, але Дримба сідає собі навпроти докторової й
починає тоном змовника:
– Я цілковито згоден з вами, добродійко. Так, так, – світ
іде до кінця. Хтось там – святий Йосиф чи Іван Христитель –
писав, мовляв, коли жіночий слід стане подібний до козячого,
тоді Страшний Суд уже близько. Ну, а придивіться до відбитка
черевичка з високим закаблучком, чи воно не подобає на козячий слід. Ваш ні, самозрозуміло. Ваш радше, гм... Так, так, кара
Господня оті легкодушні діви, відступники, чорнокнижники,
душогуби. А вже найбільша кара – оті гроби побілені, як говорить Святе Письмо, які не добачають колоди у власному оці, а
витицькують ближньому кожну скалку. Що вони тільки виробляють із святині подружнього життя! Ярмарок, кажу вам, ярмарок. Вони вірять тільки у власну непомильність, а під претекВітражі
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стом моральних слів зростає грішне сало в єгипетську піраміду,
за якою годі прознати будь-яке духове ядро.
Від Дримби це несподіванка. У фіналі красномовства він
блиснув золотим зубом. Присутні виявляють йому прихильність
поглядами й усмішками. Пані Сабіна розтуляє рота, який застигає
на хвилину, мов у мертвої риби. Потім, сопучи, неначе бронтозавр, вона зникає у своєму шатрі. Доктор Айніґер запрошує Дримбу на склянку вина і відтепер говорить про нього “feiner Kerl”*.
Ми доїхали до Севільї. Товариство розходиться містом:
одні в собор, інші екзотичною Еспанською площею або до Алькасару. Я виходжу з золотої залі й милуюся з зеленого світла
саду, яке пливе крізь вирізані залізні віконниці. Чи то Ярина там
майнула? Ні, лиш вітер колихає помаранчу між листям. Повітря
ласкаве, густе від пахощів міцного зілля та далеких вигуків
ядерної мови. Я шукаю скрізь Ярину, але замість неї знаходжу
гарбузясту голову доктора Айніґера серед книжок книгозбірні
та Ільонку, похилену, як кривулька скрипкового ключа, над
партитурою. Вона переписує собі мадриґали. Перо малює на
п’ятьох лінійках темно-сині знаки.
– Каторжна робота, дівчино. Вам треба б машинки до писання нот, де кожен черенок передавав би одну вартість ноти,
павзи чи інший там якийсь музичний символ. Каретка повинна
б посуватися поземно й доземно, так, щоб ви могли нотувати
акорди.
Доктор Айніґер цікавиться:
– Невже є такі машинки?
Кумедний доктор!
– Що з того, що нема? Вони могли б бути. Музичні видання,
мабуть, дорогі, якщо Ільонка так вибивається з сил.
Доктор Айніґер дивиться на мене довгим поглядом. Я не
люблю музейного й бібліотечного повітря, тим-то виходжу на
сонце. Ярину ніде не знайти. Аж ось Шардон кладе твердо руку
на моє плече.
– Бо за доби Ренесансу, Марку, люди були різьблені з усіх
боків. Сьогодні мало хто грає, як Айнштайн, на скрипці і, як
* Гарний хлопець (нім.).
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Швайцер, на органі. Якщо ми взагалі непересічні, то тільки в чомусь одному, та й у тому одному нас нарешті перевищать інші.
(Хто сьогодні ще говорить про Лукасєвича та його сенсаційну
нафтову лямпу?) Між єзуїтами знайдете знаменитих, майже безіменних спеціялістів з теоретичних наук, у медицині
відбувають операції, про які не то що Парацельз, а й ані Кох, ані
Пастер не могли мріяти, та якраз така спеціялізація, такий колективний розподіл праці робить з людини свердло в широкому
Божому світі. Хотілося б бачити людину знову в трьох вимірах,
і вірте: я особисто дав би їй навіть дозвіл на помилку.
Усі вже знають про Шардонове священство. Я почуваю себе
позбавленим його довір’я, бо цілими роками листувалися ми з
ним, подеколи навіть зустрічалися в Лювені й у Парижі, але він
ані разу не сказав про себе. Він видавався завжди людиною у
відставці й з пенсійкою або ж диваком-маркізом, який живе, як
убогий поет, і вправляється у славістиці, щоб життя не набридло до краю. Я навіть не мав згризот сумління, коли час до часу
брав від нього грошові додатки до своєї жалюгідної стипендії,
бо знав, що якби він опинився у скрутному становищі, я оддав би йому радо свою останню драхму. Хто знає цього Шардона? Може, він саме тому такий надзвичайно стриманий, щоб
ділитися тим, що йому найдорожче?
Він відгадує мої думки:
– Слухайте, Марку. Дехто рятується дивацтвом. Я вам не
забороняю вважати Шардона Ярининим паяцом, незалежно, чи
він духовна особа, а чи ні. Я й так не повний священик. Кардинал бажає, щоб мої латані легені дихали еспанським повітрям.
Я можу їхати ешельоном просто в кардинальський палац, бо
диваки мають у цілому світі приятелів, як ви то знаєте. Але ви
вибрали таку можливість, і хоч вона не дуже ідеальна, та проте
дає мені змогу бути знов у якійсь... парафії.
– Ви ж не проповідуєте, Шардоне, не моралізуєте і не
навертаєте нікого з нас.
– Що ви! – обурюється Шардон. – Чи я ж пані Сабіна?
Я дивлюся на постать, що нагадує зодягнений вішак, на бурякову хустку й на злинялу парасолю.
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– Ви аж ніяк не схожі на духовну особу, Шардоне.
– Ет, молодий друже. Я знаю одного видатного композитора.
Він серйозно радить хористам ковтнути метроном і компонує
прекрасні твори, слухавши банальну радіомузику... Раджу вам
не задивлятися на обкладинку.
Тепер я чую в його голосі хрипіння, зусилля.
– Ну, і як впливає на вас еспанське повітря?
– Мені поможе тільки Люрд.
– Але для того треба віри.
Шардон гороїжиться.
– У мене вона є. Ви, молоді, звикли вважати її за свого
роду комфорт, що надзвичайно простим способом розв’язує
гордієві вузли. Віра дуже невигідна річ. Ви ще не скуштували
трагедії віри. А я вам скажу: християнство – це єдиний справді
трагічний світогляд, мужній і безоглядний. Ви ще про це колись
довідаєтесь.
Ну, Бог із Шардоном!
Жука з Ільонкою повертаються до шатра пізно, бо їм спало
на думку подивитися ще на андалюсійські танки та й самим потанцювати. Тут же, за полотняною стіною, я розрізняю темнозабарвлений Яринин голос та Ільончині трелі.
– ...Прийшов один, знаєте, і перекидав столики з шампан
ським, палив інших танцюристів цигаркою, пригорнув, мов клі
щами, та й почав шепотіти про гарячі зорі. Виявилося, що він – матадор. Я кажу: “Сальон не арена”. А другий був собі грубенький,
кругленький, мов Санчо Панса, якраз мені по підборіддя. Званням – фризер, тобто: цирульник, ха, ха! Севільський цирульник!
– А Жука?
– Жука тільки придивляється. Смішний. Каже, що почуває
себе завжди як у театрі, проте з нього ніякий актор.
От і дівчата! Кроки глухнуть у піску, голоси змішуються з
гамором літньої ночі.
Та ось хтось скрадається в моє шатро. Циган чи хто? Тут
багато їх волочиться. Спиняю віддих і намагаюсь розгледіти в
темряві. Доктор Айніґер! Він трохи впився. Сідає біля моїх ніг
і починає хлипати.
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– Докторе Вишня! Ви така здібна людина, гм... Ви просто
геній, а може, у вас якісь особливі взаємини з сильними світу
сього. Стільки ідей... Я, знаєте, гм... не маю ніяких магічних
знайомств, я для них нецікавий. Тому, знаєте, гм... я радше
здійснюю чиїсь ідеї. Чи не хочете ви продати мені свій патент
на машинку до писання нот?
– Я вам його дарую. Докторе, добраніч.
– Ні, стривайте, не так. Напишіть мені, що дозволяєте безкоштовно використати вашу ідею і гм... підпишіть кров’ю.
– Та що ви! Хіба можуть бути між лицарями посвідки?
Вистачає слова.
Я торкаюсь його плеча, але він не йде. Він ще собі щось
пригадує.
– Докторе Вишня, я хочу відкрити засіб проти пістряка. Ну
й скажіть мені, з чого я маю виготувати гм... антибіотик?
– Докторе, чи я ж чорнокнижник?
– Чорнокнижник? Та-а-а-к... Знаки макрокосму в тій чорній
книзі, що її ви з собою возите. Ага, не заперечуєте! А може, ви
успадкували її від Нострадама або, гм... від Фавста? Або... (він
підступає так близько, що алкоголь бухає мені в обличчя) – або
від Мефістофеля? Га? Ну, з чого я маю виготувати антибіотик?
Воно справді комічно. Як мені порадити п’яному, щоб дав
заснути?
– Знаєте, у тропічних смугах живе великий волохатий павук, його біологічне назвисько ви краще знаєте, ніж я. Кусаючи,
він виділює дві рідини: перша паралізує нервову систему, друга
розпускає клітини. От із тієї другої й зробіть антибіотик. Тільки
ще мусите подумати, як обмежити його діяння до самих хворих
клітин, бо...
Доктор Айніґер уклоняється, скидаючи з голови уявногокапелюха.
– Зітріть один куточок пентаграми. Ось так. Дуже вдячний
вам.
Нарешті шатра спокійні. Але сон оминає мене. Я п’яний
з інших винарень. Я відхиляю сіре полотно й наслухаю: щось
плюскоче. Ґуадальківір? А чи зорі купаються в небі? Місяць
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зійшов, як пастир. Усе в порядку. Мій макрокосм рухається
вкупі з своїми плянетами. Тепер дев’ять муз, що кружляють навколо сонця, не розгубляться на Чумацькому шляху між лукуватими стежками комет та місяців.
***
Сеута, Шуан, Танжер, Тетуан... Ярмарки й люди, замотані
проти сонця, жінки з дітьми у смугнастих завоях, верескливі
продавці килимів, старці в рясах, чародії з сопілками – заклиначі
гадюк. Гортанний спів з мінаретів. Ми загубилися. Не знаю,
скільки в тому від випадку. Ми ходимо по кам’яних горах,
черпаємо з водоспадів, спочиваємо в марокканських гостиницях на низеньких лавках та шкуратяних подушках. Пишнота
одягів, музика переламаної восьмиструнної ґітари, перебої тамбурина й круглого бубна та плескання рук впливають, неначе
гостре питво. А Аллах заборонив тепер упиватися, бо надійшов
святий місяць Рамадан. Але, Ярино, ти хмільніша, ніж усе те:
один твій погляд сливе вбиває.
Ярина не знає нічого про міць своїх поглядів. Вона від
слонює двері, двері з довгих низанок, і з цікавістю заглядає
у школу, де навчають Корану, де вчитель у тюрбані сидить із
підігнутими ногами на долівці, як божок, і орудує жменькою
брудних марокканчиків, які сидячи коливаються і, тримаючи
таблички в руках, різко ячать. Ярина має завжди для дітей
напоготові жести ніжности.
– З мене була дика дитина. Я тікала від гостей і захлиналася
барвами. Я кидалася в став, червоний від заходу, тулила до себе
паростки ялиць і проковтувала пригорщі кольорових кораликів,
з яких робили намистечка. Який був світ! А премудрі казки
Насті, коли вона подзеленькувала намистом. Уночі за вікном
реготались опирі, вили вовкулаки, відьми визирали з-за кутків,
гарцювали на горищі й тривожно тріскотіли підлогою. Я носилася з льольою для нехрищених дітей, щоб жбурнути, якби мені
яке з’явилося. Настя казала: “Ти слухай, як ото заплаче щось
у темряві, то кидай хустку в той бік, ну й кажи скоро: “Хрищу
тебе в ім’я Отця і Сина і Святого Духа” – і дай два імені, дівоче
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та хлоп’яче. Та не бійсь промовити, бо йнакше дитина не піде
до раю...” Часом я бігла боса, в самій сорочці, до Насті. “Настю, ой страшно ж мені!” А Настя: “Цить, не бійся. Ти нічого
не бійсь, бо в тебе душка, мов у янгола. Така велика, а страшно
тобі! А як щось заплаче в темряві, що тоді робитимеш?” Одного
дня Настя вдяглась, як до церкви на празник, та й пішла з нашого дому за поліцаєм. Вона втопила своє немовля. Ніколи я
її більше й не бачила, хоч і вибігала на ворота й виглядала на
закурену вулицю...
Яринині слова такі, що я не можу витримати:
– Кинь своє кільце, Ярино, будь міцна.
Вона стрясає головою:
– Воно мене пече, Марку, але я не можу його зняти з пальця.
Воно вросло мені в тіло, бо я насадила його від страху самоти.
Світи біжать еліптичними дорогами, а ми – дві крихітки,
одна одною заворожені перед брамою, що зветься вічністю.
Ярина стала моєю з чужою обручкою на пальці. Але в
зіницях її зміщуються сум і покора. З тих пір я знаю, що смерть
– це, без сумніву, жінка з осіннім волоссям. Вона приходить безшелесно, рухи її м’які, роса на віях, як у пізньому лісі... Плянети в крові, вітер з гірких олеандрів понад морем. Я тримаю
прозорість обличчя, немов зорю, між пальцями, і посувається
вічність над ними. Якщо правда те, що каже Шардон, то я –
дивлюся в образ Господній. Тоді треба схилити погляд і впасти
обличчям на землю.
– Щоб ми зустрілися колись, через мільйони років, – але
ждання було б коротке. Хай котилося б собі життя, повне з наспою, бо десь би чекало безсмертя. Скажи тільки: вірю з тобою.
Але я не можу втішити Ярини. Її сльози звогчують мої паль
ці, і ми залишаємося нерозгрішеними, невизволеними, як перші
люди під зоряним небом з нерівномірно нарізаних діямантів.
Цить-бо, Ярино, не бійся. Ти нічого не бійся, бо в тобі душка,
мов у янгола. Така велика, а страшно тобі! А як щось заплаче в
темряві, то що тоді робитимеш?
Я розповім тобі про іншу Настю. Я її сам вигадав. У неї,
на її біду, були ліричні очі. Біда сходить несіяна. Завжди десь
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шкутильгає бідна дитина, волочиться бездомний собака, сліпець
просить милостиню. Настя зібрала на грудях широку хустку й
хотіла найнятися в кого-будь, хоч би тільки за сухий кут і сухий харч. Але перед нею зачиняли двері, як перед циганкою,
що ходить жебрати. “Ой небого, гадаєш, тебе хтось візьме отак
на службу? Було перше червоніти, не тепер!” Часто-густо яканебудь жіночка з сонними очима впускала її у присіння, щоб
роздивитися на неї ближче, запитувала, чи Настя з села, а тоді
зідхала, що на селі нема ніякого проґресу, бо й родять там, начеб діти були мишенята. Дівки дурні, не вміють собі порадити,
йдуть у місто, коли вже пізно... Тоді Настя перелякано дивилась
на неї, потім їй ставало гаряче від сорому і, не кажучи й слова,
вона знов опинялась на мокрій вулиці. Так одного разу минув
цілий ранок. Лагідна перекупка дала їй яблуко, і Настя заплатила усмішкою. Вона хотіла де-небудь притулитися й з’їсти його.
Тоді вздріла розчинені двері нової церковці серед випещених
квітників і боязко вступила в холод святині. Перехристилась,
але не спинилась, а пішла здовж стіни й заходилась розглядати
кольорові вікна. Світло протікало крізь розмаїте скло, надаючи церковці вигляду пливучого корабля. “У небі нема печалі...”
Вона озирнулася. Священик, ще дуже молодий, дивився на неї
дитячим обличчям. Він говорив просто, як до сестри. – “Що
мені з неба? Небо для тих, що чекають одне на одного, чи то тут,
чи то там. А я не можу чекати...”
“Коли він негідний, то не піде до неба, – сказав він наївно.
– Але, може ж, він покається”. – “Ex, що тепер каяття. Ніколи не
забуду того знущання, що зазнала. Та що мені й небо без нього!”
– Сумно відвернулась вона, і погляд її затримався на вівтарі: дві
лави апостолів, мудреців, мучеників схилялися перед осередньою частиною триптиху. Не було там нічого надзвичайного:
ні стражденної постаті Розп’ятого, ні світлого Воскресіння, ані
Зішестя Святого Духа. Марія та Йосиф просилися на ночівлю.
Настя всміхнулася й хитнула головою. А потім пішла повільно,
наче поблагословлена. І стало молодому священикові шкода її.
Він дивився крізь портал, як вона гладила бездомного собаку
біля своїх ніг, як простягнула кривій дитині попідтинням яблу156
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ко. “А таки вона багата, – думав священик, – бо має що дати”.
Почав падати перший сніг: чистий і непорочний, мов белькотання дитини.
***
Годі нам утекти в самоту зо сцени, де на невидимих нитках кружляють маріонетки. Бо навіть за лаштунками можуть
нас прошити очі Режисера, якого ніхто ще не бачив. Так ми
віднайшли товариство, табір та валізи. Жовта “пирхавка” чекала по другому боці просмику.
– Що, вполювали лева чи хоч якусь жирафу? – це Дримба.
– Марокко не сусідує з Кіліманджаро! – хизується пані
Сабіна.
Доктор Айніґер, теж десь на півдні, вимірював черепи
тубільців, які брали його за мага-чародія і розщедрилися для
нього на цілу велетенську мушлю. Він повернувся щасливий.
Хоч усі ми й не дуже за ним побиваємось, а таки радіємо, що бодай раз у житті йому пощастило і він від когось зазнав крихітку
пошани.
Добре їхати знов у громаді жовтим автобусом повз еспанський краєвид, пити вино з Маляґи, “солодше від нектару богів”,
де собор, пальми великої алямеди й твердиня підпирають небо.
Автобус завзято гарчить крутою дорогою через Сієрру Неваду,
Маляґа виблискує дедалі нижче, усе далі над блакиттю моря, і
коли ми пізніше стоїмо на рожевих мурах Альгамбри у Ґранаді,
здається нам, що ми споглядаємо світ із раю. Водограй з левами
солодко дзюркоче серед кучерявих візерунків архітектури, басейн зеленіє поміж миртами, сади зсипають із себе квіти, а троянди, олеандри, помаранчі, кипариси з загнутими верховіттями
так дуже захоплюють панну Гільду, що вона вигукує:
– Як у Швайцарії! – за що я, самозрозуміло, маю охоту попобити мою добру фею.
Шардон щасливий, бо орган у соборі має крила, що проді
рявлюють простір, мов фанфари. Він уважно розглядає герби
еспанських королів і задоволено бурмоче. Дримба, дуже поділовому, фотографує краєвид з містом, з університетом, хоче
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вхопити ще якийсь жахливий готель, але Ільонка, обурена, ви
хоплює в нього з рук апарат і використовує фільм, щоб зняти
чорну церкву святого Яреми та ренесансову катедру.
Ільонка видряпується з Жукою аж на циганську гору з халупами, схожими на кротові нори, і повертається потім досить
скисла, бо цигани спритно вивласнили в неї торбинку, а до того
“ще їй щось там наворожили”, – каже Жука.
Подібні ліп’янки, зовсім у землі, мов ті гнізда термітів, бачимо ми й у Бурулені. Чудернацькі комини стирчать з ґрунту,
а ласкавий погляд Ярини говорить: “Хоч би тут жити, але зате
дозволеним щастям”. Я навіть не можу собі уявити, щоб щастя,
таке кругле, як плід, могло впасти мені в руки. Воно мусіло б
пахнути помаранчею.
Коло Мурсії, де на горі за містом височить велика статуя
Христа, Жука дістає напад екстази:
– Воно наче Корковадо в Ріо-де-Жанейро! Тут, звичайно, – в
мініятюрі! Ріо, знаєте, єдина справжня гавань під сонцем.
Ним опановує велика туга примітивної людини. Здається,
що хлопчисько розплачеться. Ми розтаборюємося під твердинею маврів у Льорці, і Жука при вогні наповнює нас своєю
бразилійською різдвяною леґендою. Він уже не оповідає про
чудеса свого рідного міста, лише про те, що йому там найбільше
болить, і через те Шардон вважає його патріотом.

СНІГОВЕ ЧУДО
Ісус Христос приходить щороку на землю в подобі убогого дитяти. Цього року маленький Ісус вродився в ліп’янці на
горах, чорний, як сажа, ще й з кучериками, закрученими так
дрібненько, неначе горохові вусики. Мати Божа Апаресіда*
одягнула його в смугнасту дранку й сказала:
– Йди до міста, там готують Тобі свято, бо тут бідно. Не
маю вже й молока у грудях для Тебе.
* Патронка Бразилії.
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Вона бачила, як серед аґав та каміння маячіло його чорне
тільце, коли він біг, підкидаючи вгору білі п’яти, немов м’ячики.
Був вечір. Сонце палало вулканом за стіжкуватою горою, і з
садів неслися і пахощі спілих манґо.
Стара негритянка Філомена рівноважила на голові велику бляшанку з консервів, наповнену водою. Вона несла її, мов
реліквію в процесії, на кам’янисту гору до своєї хатини, що була
схожа на голуб’ятню.
– Так, так, синку. Нема води. Хіба що вночі випаде дощ і
промочить тебе до костей. Тяжко прати білим білизну, щоб заробити на риж чи чорну квасолю. – Вона кинула йому шматочок занудно-солодкої жаки*, що його він упіймав у повітрі, неначе звинна котія**. Жака нагадала йому, що він дуже хоче їсти,
бо ж прийшов цього року на світ голодним негринятком. На
метушливій вулиці перед наметами продавали рум’яні манґо.
Ісус вибрав собі одне, найбільше, і встромив у нього білі свої
зуби. Несподівано об дитячу спину загупали кулаки.
– Ах ти ж, злодійчуку! Я тобі покажу красти мої манґо!
Плід покотився дорогою, а в Ісуса мимохіть виступили на
очах сльози. Виросла величезна юрба.
– Невже ви мене не впізнали? – спитав він.
– Як же ж не впізнати! Ти байстреня з ліп’янок, що навчилося красти в нас манґо, – сміявся негр-п’яниця.
– Я не крав, я не можу красти. Вони ж усі мої, манґо всіх
підсонь. І ґранатові яблука в садах Єрихону. І виноград на схилах Юдеї. О, ви нічого не розумієте!
– Бачили? Всі манґо – його! Чим ти заплатило за них, ти,
замурзане чортеня?
– Ну, не лай так дитини. Ось тут маєш за своє манґо, скупердяго, – і кульгавий жебрак Жоакін поклав на дошку монету.
Ісус вдячно глянув в його замрячені очі.
– Йди зо мною, – мовив Жоакін і пошкутильгав уперед.
Вони минали ярмарок з крикливими продавцями раків у
вузьких та задушних завулках. З вікон на вулицю сипалося все,
* Південний плід, схожий на бородавкуватий гарбуз.
** Тваринка, подібна до великої безхвостої вивірки.
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що мешканці вже більш не потребували: коробки від тютюну,
помаранчове лушпиння, рештки їжі для бездомних котів, що
світили переділеними зіницями в темних, запорошених кутках.
– У тебе таке невинне личко, хе, хе! Тобі ще тільки навчитися більше сприту, щоб потім не боліла спина, от і все.
Розжарений брук пік п’яти. Відгонило потом від піґментованих тіл і співанками, солодкими, занудними, мов жака.
– А знаєш, малий, твоє личко наводить людей на добрі думки,
на милосердя. Я собі так міркую, чи не змінити мені спосіб життя.
Ісус подивився на нього багатонадійно.
– Чи тобі не здається, що кульгавий жебрак мало заробляє?
От сліпець – той уже багато краще. Сліпець, ще й з поводатарем,
обдертим хлопчиком, таким, як ти, може заробити щоденно до
п’ятсот круйзейрів, тож і було б з чого відкласти на старість. Ти
знав того горбатого Бенедикта? Бачиш, він помер учора неподаль відсіля – авто переїхало його прямісінько через груди. А
коли його підняли, гроші так і посипалися з нього, мов з мішка.
Виявилося, що горб не був горбом, лише потаємною скарбницею. Мудра штука, хе, хе! Зі сліпого люди теж милуються, як і
з п’яниці, тим-то я й п’ю. Мені байдужісінько, під яким муром
мені доведеться заточитися. Треба тільки, щоб капелюх упав
дном на низ. Коли ж я прокидаюся, то бачу, що він сливе повен
дрібних монет. Милосердні душі накидали... Кажу правду, малий, щиру правду. Агей, де ти дівся?
Але Ісуса вже не було. Він пішов туди, де перед ним сяяли
яскраво освітлені ворота церкви.
– Добре хоч, що я близько мого дому, – вимовив він
утомленими устами.
У церкві було так багато людей, що ворота не зачинялися. Ісус хотів проштовхатися до вівтаря, але його не пускали.
– І куди ти пхаєшся? Стій собі тут тихо.
До вівтаря було занадто далеко, він продістався з трудом
до амвона. Люди завмерли, бо серед урочистости з’явилося над
ними чорне личко. Підвівши очі вгору, він промовив:
– Я світло світу.
Шугнув здушений сміх.
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– Чорненьке ж оте світло, – мовив хтось напівголоса. Ті
слова люди підхопили, і церква задудніла від дотепів та приказок. Один побожний потяг Ісуса за драну сорочину наниз.
– Не вірите? Я, я... зроблю чудо. Дивіться, надворі падає
сніг!
Хтось знизував плечима, хтось жалів безумну дитину, але
знадвору нараз виникло заворушення, холодна хвиля обійняла
цілу церкву.
– Сніг падає! Дивіться, сніг над тропічним містом!
Усі забули про Богослужбу, всі метнулися надвір, штовхалися, щоб скоріше побачити дивне явище.
– Наслідки атомних бомб і стрясень землі! Пересувається
підсоння! Як за льодових епох! – пояснював професор метео
рології.
Церква спорожніла. На амвоні стояв самотній Ісус.
– Вони не хочуть вірити в мене. Чи є ж для чого щоразу
наново народжуватися? Нехай ангели сплетуть з рук крісельце
для мене й понесуть на небо, – сумно додав він.
Але злетіла голубка. І пролунав голос:
– Їм буде занадто важко. Терпи, Мій любий Сину.
***
Минає Ельше з фініками, мов янтарями, на пальмах. Ми
потрапляємо на якийсь задрипаний бічний шляшок, і шофер не
знає, куди крутити стерно. З сіток злітають клунки, тіло пані
Сабіни трясеться, як дриґлі, а на Жуку нападає сміх, і панна
Гільда за це морозить його поглядом. Але кінець кінцем перед
нами виростає Пенісколя – кольорове містечко на горяному
півострові з довгим, пласким берегом. Якби ж то ви бачили,
як Шардон кидається на скойки! Справді, їх тут щерть, у
найрізноманітніших барвах, є навіть чудові рівномірні білі зорі
й цятковані шкаралущі слимаків. Шардон забуває за все на світі,
не розмовляє ні з ким, але коли я нечутно підхожу до нього, то
чую з його вуст щось наче григоріянський “Magnificat”*.
* Молитва Богородиці з подякою за Благовіщення.
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Яринина голова горить західним сонцем на тлі міста з
білого й піскового каменю, де-не-де помальованого синькою,
а темнозелені кипариси коливаються на горбі, і я не можу
відірвати від того всього очей. Хвиля, гаряча, перекотилася мені
горлом. Ми мусимо ховатись, як винні, бо вона не погодилася
жити зо мною.
Тепер ми радо вибираємо вечорами оповідання з релігійними
мотивами й чекаємо, що Шардон щось говоритиме. Але він мовчить. Тільки часом шорстка його рука (мені завжди здається, що
його руки колись у Бретані витягали рибальські верші) робить
жест, неначеб вона хотіла протистояти настирливості мухи. На
тлі морської декорації від Ярининого оповідання віє буденністю
та легким сумом. Але я бачу, як за тим витріщує очі жорстокість,
як росте розпука.
– Хтось приніс дітям на подвір’я рябе котеня. Воно було
пухнате і дивилось на світ цікавими круглими оченятами.
Кожне з дітей хотіло мати його на руках. Вони видирали його
одне в одного, як хижі тваринки, й притискали до себе. Один
хлопчик сказав, що котеням цікаво погратися: підкидати вгору,
як м’яч, бо тато оповідав, мовляв, котики завжди падають на
лапки. “Ану, цікаво! – загули діти. – Побачимо, чи правда”. І
справді: котик упав на свої лапки, як на пружини. “Ще раз, ще
раз!” – раділи діти. По кільканадцятьох разах котеня ледве тягнуло ноги. – “Треба кинути його лапками вгору, цікаво, чи воно
перекинеться”, – радив хлопчик. Але котеня не перекинулось,
а простягнуло на подвір’ї хребетик. Діти побачили, що воно не
ворушиться, й перелякано подивилися на хлопчика-пустуна.
“То був, видно, зіпсований котик, – сказав він. – Ходім краще
гратися м’ячем”. Діти побігли. Але в городі між квітучими горохами маленька дівчинка плакала над мертвим котиком, бо
мама сказала: котики не мають вічної душі. Дівчинка не могла
собі уявити, що добрий Бог може бути подібний до недоброго
хлопчика, і вона молилася щоранку й щовечора, щоб добрий
Бог узяв бідного котика на небо.
Шардон скинув камаші й черевики, сидить збоку й переси
пає, як піщаний годинник, пацьорки розарія з руки в руку. Рап162
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том він зривається й біжить у напрямі маленької дюни, вкритої
кущиками присохлої трави. Ми стривожені: що таке? Шардон
вигребує парасолем чудову велику мушлю з мережаними рубцями й жовторожевими пругастими узорами. Він явно виявляє
задоволення й прикладає мушлю до вуха.
– Шумить? – допитується пані Сабіна.
– Ще й як. Хочете послухати?
Мушля мандрує з рук до рук. Це – справді досконале морське диво.
Ярина довго дослухається до шуму мушлі.
– Як вічність, правда? – каже Шардон. – Отака собі мушля
тільки й шумить вічністю. Гарно, правда, Ярино?
– Вона шумить морем, – перечить Ільонка.
– Ільонко, море теж шумить вічністю. Чи ви цього не знали?
Ми всі хочемо спробувати Шардонового щастя й до сутінку
ходимо, немов чаплі, надбережними дюнами. Але, ясна річ,
щасливий тільки Шардон. Він отаборився, за дозволом старого
рибалки, на човні “Stella maris”* і гукає нам на добраніч:
– Я – на певному човні! Кому занадто тісно в шатрі, хай іде
сюди.
Удосвіта Шардон полагоджує з рибалкою верші. Обидва
вони наповнили ранок вигуками й реготом, отож і побудили
всіх. Берег холодний. У Жуки зовсім закоцюбли пальці, а пані
Сабіна схожа тепер на Шардонову бурякову хустку.
– Пощипує? Мов рак, правда? Ха, ха, ха! Нехай не буде
з мене Андре Шардон, якщо ми не запам’ятаємо цю ранню
осінь.
Андре Шардон. Зрештою, воно зрозуміло. У листах завжди
стояло “А. Шардон”.
Доктор Айніґер мішає на ватрі щось, що нагадує спорошковану крейду, з водою, додає до того цукру й трохи рудої глини. І
виходить кава, нормальна кава.
Андре Шардон... Воно природно, що великий апостол, який
проповідував серед моїх предків на кручі Дніпровій і об’являв
видиво золотобанної майбутньої української столиці, вдягається
* Морська зоря (лат.) – один з епітетів Богородиці в латинській літургії.
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в різні історичні костюми: одного разу з нього білобородий
мешканець ікони з символом кривого хреста, вдруге – рудава зарость навкруги обличчя й печерсько-лаврська ряса, утретє – чисто виголені щоки, камаші, парасоль. Але воно, їй-бо, смішно.
Смішно, що Шардон – духовна особа.
Зрештою, хто його зна. Може, й він для когось там собі священик. Для ненормальних, для збожеволілих або й для таких,
що про них кричать журнали, репортери, вивіски, що їх злоязика юрба змішує з болотом. (Бо в дійсності й над їхнім стражданням сходить сонце, правда ж?) Вони не зрікаються гріха, але
зречення має тільки тоді значення, коли людині дано більше, ніж
одну можливість. Отим – не дано ніяких. Вони не мають друзів.
Вони ні від кого не чекають на зрозуміння. Можливо, в них часом пробуджується охота кинутися з хмарочоса на безнадійно
твердий асфальт, але що тоді, коли з них хтось вірить у віщось
поза безнадійно твердим асфальтом? Тоді він, мабуть, христиться й повертається назад у неминуче життя. А якраз там вони
знайдуть Шардона, смішну духовну особу в буряковій хустці,
що збирає скойки, полагоджує верші й не скаже нічого більше,
як тільки: “Господи, будь над ними, грішними й праведними”.
***
І в Тараґоні я зненацька бачу статую моєї матері на вівтарі.
На ній хітон з фіолету, вона розпустила коси, її серце прохромлене срібними мечами. Десь є пристань, але вона не для мене.
Для когось іншого блищить моя зоря. Те, що мені справді належить, я можу зібрати у жменю: дрібку спогадів, збляклих до
відтіні білих фіялок. Я так би хотів закріпити в пам’яті орнамент
на брамі, але він притьмом розвіюється, неначеб обпав цвіт з
вишні. Вино – в дуже спокійних вулицях – як лунають тут кроки! – смакує гіркаво минувшиною. Сірий храм, очищений від
зайвих речей, згущується до символу й дивиться на мене суворо. Бог промовляє власними словознаками, але вони для мене за
сімома замками. У них я добачаю лише клинопис, до якого нема
ключа. А Шардон мовчить.
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Від Середземного моря рушить сухий вітер, і розщібнута
моя сорочка лопоче коміром, білим птахом, а з твердині можна
роздивлятися на кольорові човни при березі й на рибалок, які
ладнають верші. Ще далі нанизу я надибую на рештки Шардона: безладно розкидані черевики, одяг, бурякову хустку. Жука
сидить при тому й дивиться на далекі хвилі, такий заворожений,
що коли я торкаюсь його плеча, він простягає руку й шепоче:
– Там!
Зором я подовжую його руку. Справді, у хвилях зносяться й
занурюються дві точки. Вони манюні, мов голівки шпильок.
– Ільонка запливла далеко. Шардон сказав, що вона сама не
повернеться, й поплив за нею.
– Дурню, а чому ти не поплив?
Я клену й зриваю з себе одяг.
– Я не вмію плавати, – плаксиво жаліється Жука.
Я кидаюсь у море. Руки веслами ріжуть білочубі горби.
Шардон розкидає ногами й сопе, мов тюлень. Плисти, та ще й з
Ільонкою в руках, йому тяжко.
Коли ми вже вивантажили Ільонку на берег, він береться витря
сати з неї воду. Клопочучись з штучним диханням, він спритно
відпихає мене шорсткою рукою. Тоді кров обливає йому груди.
Він сідає на пісок і затуляє долонею рота. На щастя, Ільонці
вже непотрібні його клопоти. Жука зробив переїжджому приватно автові знак спинитися, і ми веземо обох до лікарні. Ільонку
натирають спиртом, напувають гарячим вином, і вона нізащо не
бажає залишатися в ліжкові. Шардонові впорскують лікувальну
речовину, але він лежить жовтий на шпитальному ложі. Воно
схоже на його власне, паризьке. Груди зводяться з кожним подихом, подих супроводить харкіт непомащеної машини. Справді:
мені пригадується харкіт нашого жовтого автобуса.
– Що ж, Шардоне, повеземо вас у кардинальський палац, –
пробую я жартувати.
Він дивиться на мене по-вовчому, невиразно бовкає.
– Падре повинен лежати, – каже лікар.
Думаєте, може, що ми залишили його у спокої, зглянулися
на жовте обличчя, яке нараз і зморщилося, з якого тільки очі
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розкидають іскри по всій лікарняній кімнаті? Де там! Жука сидить у нього в ногах, я проти ліжка, по-турецькому, Дримба на
ослоні. Ярина з’являється нечутно, мов сніг, минає мене з опущеними додолу повіками, розпушує Шардонові подушку, ставить на столик склянку з молоком. Щохвилини хтось з автобуса
приходить подивитися на Шардона, принести йому кілька слів.
Та їх йому не треба.
– Розкажіть що-небудь, аббе, коли вас не мучить це, – просить панна Гільда.
– Коли говорять інші, я залюбки помовчую. Приглядаючись до людських трагедій, я спостерігаю, що їхні чинники
здебільшого такі самі головні актори, і то дуже пересічні. Бо до
справжніх трагедійних роль, де сценами диригує Бог, покликані
тільки монументальні постаті. Друзі, скромність ніколи не може
мати надміру. А оповідати нічого я не буду, бо воно мене таки
мучить. І крапка.
Отакий той Шардонище, щіткуватий, ощетинений. Його
прізвище відповідає особі, яка над усе в світі ненавидить вияви співчуття. Жука приніс йому з міста шоколяду, але мусить її
з’їсти сам, чи не вкупі з золотими її шатами, тут-таки, на Шардонових очах.
Його можна зате обдарувати іншими речами. Панна Гільда
відкрила в сусідстві гармонію, стару, проте таку, що на ній можна грати навіть хорали. Шардонове вікно виходить на запущений
квітничок, а з другого берега квітничка крізь відчинене вікно
ллються звуки того запорошеного інструмента. Гармонія сопе,
неначе б вона мала ядушні легені, але Шардон заплющує очі й
наслухає. Ми всі непорушні, бо за кожний скрип нас карає їжакуватий погляд. Коли звуки затихають і віко зі старомодними
янгольськими погруддями засувається на клявішах, хворий
здивовано обводить нас очима. Він немовби запитує:
– Ви ще тут?
***
Як тільки Шардон звівсь на рівні ноги й сів у “пирхавку”
(він нізащо не хотів залишитись у лікарні, ані їхати в гості
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до кардинала: у тому він таки вподоблювався до крутолобого
еспанського ослика), докторова ляпнула:
– Я вже заздалегідь милуюся з нашого вогнища у Нарбоні!
Ну, думаю, хоч раз вона зважилась не збирати дрібничкові
подорожні пам’ятки!
На кордоні еспанські жовніри привітно кивають нам і вигукують життєрадісними горляними голосами. Ніхто не чіпає
Шардонових скойок, і Еспанія залишається за закрутом у
придорожніх золотих кущах.
– Ви вдома, Шардоне.
Шардон дивиться в невидане, в обриси нової батьківщини.
Він стоїть при вийсті до височенної катедральної церкви Юстуса,
він і сам височенний, сам праведний. Потім він ступає у півтінь,
під ребра склепінь, довгий, як органна труба, і спиняється з суворим обличчям перед наївною групою оплакування, втопивши
зір у рожевизну, синь, зелень різьбленого дерева.
Я відчуваю раптом, що люблю його, як батька.
Увечорі, коли куриться ватра, він сідає трохи далі від вогнища, бо дим його душить. Тоді пані Сабіна – подумайте тільки!
– прикриває йому плечі чорним своїм запиналом. Шардон сливе
вибухає, але, побачивши, що то вона, робить над собою зусилля
й заспокоюється.
Мовчки дивимося ми на ватру. Мовчанка може мати глузд.
Нам не хочеться тепер докоряти долі. Ми вже більш погоджені
з порядком речей на світі. Що ж він отакий собі, та й годі. Є багато добра, а є й сила-силенна смішних речей. А іноді спадає на
нас і особлива ласка: відчути присутність прекрасного.
Жука лежить горілиць, квітка в нього між зубами. Щаслива
вдача! Він ніколи не жадає того, що йому не дається. А невибагливе, яке дається, він сприймає з радістю дитинчати. І як тобі
щастить отак робити, Жуко? Промовся мені, зрадь таємницю,
бо ось нужденна людина з чорною книгою загубилася в трьох
соснах макрокосму.
Ось – жменька людей вколо ватри в Нарбоні. Кожен пряде власне павутиння. Думки літають круг кожного метеликами: скрізь власний притягальний вогник для метеликів-думок.
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І дивно, що вони не переплутують трас, що вони вірні тільки
одній людині.
Останнім часом Ільонка змарніла. Під очима лягли сині озера. Вона шукає самоти. Тільки Жука вміє, часом, удостоїтись її
товариства.
Один епізод зі свого дитинства оповідає вона:
– Наш сиротинець стояв на передмісті. Він прилип був до
інших старих, крихких будівель. Ми вдягалися в вузькі злинялі
платтячка, не знали пестощів, бо сестрам не було дозволено
нас цілувати. На свято Ангела Хоронителя нас обдаровували
дрібничками.
Пригадую собі такий день. Тиша й холод у коридорі, ми
просуваємося парами між лавками каплиці – просити благодаті
для наших добродіїв, просити й прощення нашим гріхам. При
вівтарі стоїть Ангел Хоронитель. На ньому білий іній сорочки,
сорочинки, перетягненої стьожечками. То була, либонь, якась
погана гіпсова чи віщана фігурка, але тоді я заздрила їй, бо вона
мала для мене красу неземну, і страждала з дитячого мого серця, що не була й крихітку подібна до такого янгола... Сестри
думали в тому ж самому напрямі, що й ми, вони метали жереб,
котра з них мала цього року вдягати його. Щастя отримала сестра Пріска, всі їй заздрили.
А потім нас поведено до широкої спальні. На кожному з
сімдесятьох ліжок лежала торбина з солодощами й рожева
стрічка на волосся. Ах, що за щастя! Але сестра-опікунка тонко
закликала: “Подивіться тепер, що Ангел Хоронитель одержав
на свої ім’янини!” – і вона піднесла вгору червону шкіряну коробочку. Ми збилися навколо сестри, рознеслося довге “а-а-аа-а”, сповнене подиву й заздрощів: малесенький годинничок
поблискував на блакитному оксамиті коробочки.“Справжній
золотий годинничок, – пояснювала сестра-опікунка. – Ось я
його накручу й прикріплю до руки Ангела Хоронителя”. Вона
побігла з коробочкою до каплиці... Ангелові Хоронителеві з
гіпсу чи воску було достеменно байдуже, але ми не спали цілу
ніч і були переконані, що він без ліку-міри щасливий...
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– А я певен, що Ангел Хоронитель плакав над своїм золотим годинником, який був йому непотрібен... Найохочіше він
защібнув би той годинник на руці в Ільонки, ще й сказав би:
“Бережи, дитино, всі свої години доти, поки тобі сказано. Прийде час, і ти побачиш, що в янгола тільки гіпсове або віщане обличчя”. – Я кажу це вголос, і Ільонка притакує головою, криво
всміхається.
Тепер я розумію, що її втеча в море не правила за випадок.
В епізоді я був єдиним сліпим, що й дав мені зрозуміти Шардон.
Він підводиться з трудом:
– Я хочу перейтися, хто підставить мені плече?
– Я, – каже Ільонка.
***
Обоє ми блукаємо старим Каркасоном. Година сутінку.
Жовтий собака бродить за нами. Може, він має нас за своїх
господарів. Під твердинею з конічними вежами люди вечеряють при світлі свічок. Велика сім’я, зібрана при одному столі,
молиться й ломить хліб.
Ми приліпили носи до вузьких шиб. Так роблять діти перед крамницями під свята. Ми нездатні впоратися з тим. Щастя інших переповнює нас. Ми стоїмо надворі, в сутінку, а вони
сидять за одним столом, у колі теплого світла. Усе ясне, гарне, просте, – а нам нічний вітер уже куйовдить волосся, тягне
за одяг. Навколо нас – самота. Кожне сидить у своєму човні.
Тільки тиша, що запала на хвильку, дозволила подати одне
одному руки.
Ах, а як добре було б, якби Ярина сиділа на покуті, роздавала вечерю, якби краяла хліб, спершу накресливши на ньому
знак хреста, доливала олії в червону лямпадку перед іконами,
вкривала б дітей до сну.
Ярина ліплена з багатої спокійної материнської глини...
– Шардон згасає...
Це каже вона. Так, Шардон згасає. В його зіницях уже
палає безсмертя, лиця пашать, як рештки ватри на полі. Ми всі
чекаємо на Люрд, навіть доктор Айніґер підганяє нашого шоВітражі
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фера, який не може вчасно впоратися з попсованим автобусом і
йде до міста шукати підмоги.
Нарешті той довгожданий Люрд! Як описати найдивнішу
в світі суперечність почувань? Під білоголовими Піренеями,
оперезане стрічкою холодної пречистої ріки між трав’янистими
берегами, бережене середньовічною твердинею на скелястому
пагорбі, тулиться містечко-ізмарагд. Справді, якщо чудо денебудь і сталося, то саме тут, між отими природними спалахами непорочности. Дімочок Бернадетти вражає суворістю, ба –
сухістю. Анічогісінько солодкавого, ані романтичного. Тверде
ліжко загартованої у праці й молитві сливе селянки, вбога обстанова, без прикрас. Щойно пізніше, мабуть, з’явилося красномовство, з’явилася зовнішність. Чудо дівчинки заходилися роз
дрібнювати для широких мас, побудували позбавлений стилю
храм, поставили перечулені безстильовістю постаті, розвели
ярмарок дешевеньких пам’яток. Зродилася пересичена атмосфера. Ласих на чудо повно якраз біля закопченої печери. Вони
розглядаються навкруги, чи хто-небудь, мовляв, не прозрів, не
відкинув від себе геть милиць.
Але є й міцніше. Боса селянка, яка з дворічною дочечкою б’є
поклони перед вівтарем, напевно ж нікого не думає навертати.
Вона не звертає уваги на тих, що довкола, на тих цікавих. Мадонна слухає її слова, які, заправлені сльозами, витискуються з
порепаних губів: “Отака крихітка, і їй треба вмерти, Мадонно?
Ніхто не розуміє, коли матері болить, тільки ти розумієш. Ось моя
чорна, спрацьована рука, кинь же в неї зернятко твоєї добрости!”
Де вона, та людина, що спроможна бути каменем у таку
хвилину? Шардон молиться. Навколішках, як великий ліхтар
серед люду, жовтолиций, як виплеск воску. Підсвідомо всі ми
ждемо на чудо. Воно повинно гримнути беззвучним вибухом,
як незрима орифляма Воскресіння.
Але воно не гримає.
Останньої ночі Шардон лежить з розпеченими щоками,
лежить на польовому ліжкові, неподалець вогнища. (Повітрям
затуленої з усіх боків кімнати він душиться). Над ним півострів
неба, він мріє й мимрить різні речі:
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– Бейтлехма – Вифлеєм – Дім Хліба... Чи ще ж не досить
ясно? І три греко-католицькі оселі, чуєте, Марку? Малюля, Бакха, Джубадин розмовляють ще й досі арамейською мовою...
Якби ж то ви знали, що за скарби у вас в Україні... Марку, людина, яка покотила зірку у всесвіт, запишалася. Ви повинні знову
відкрити зорю. Тоді ви її й понесете в Київ. Але з неї не буде
безіменне світило в Чумацькому шляхові. З неї буде Вифлеєм
ська Звізда...
Ну й чого ви всі посоловіли? Того, що ваші сподівання не
здійснилися, що я буду оце вмирати? Та я ж не просив за себе.
Вас мені куди більше шкода. Може, хтось із вас доросте колинебудь до трагічної ролі. Бо тимчасом усі ви схожі на маріонеток
з Ярининого театру...
Авжеж, авжеж, Марку. Ви повинні, як великий прошак, жебрати під чужими вітражами. То ваше чистилище, що стільки
з-поміж вас швендяє крутими дорогами. А коли напросите досить милостині, тоді у вас вирівняється хребет, і ви випростаєтеся
перед софійською Орантою...
Вам, дорога Ярино, я дарую всі мої скойки. Там є одна дуже
гарна, з Пенісколі, де ото шумить вічність, пригадуєте? А зате
ви принесете мої будяки до Роншану...
Париж уже повідомлений... Про все він повідомлений, а
крім парасоля й часловця, в мене тут нема нічого вартісного.
Пане Дримба, ви не образитесь, якщо я подарую вам парасоль?
А ви, докторе Айніґер, – за часловець? Він, щоправда, вже дуже
затріпаний... Ви знайдете там образочки для пань і для шофера,
коли б вони побажали мати від мене пам’ятку.
Тобі, Жуко, лагідна дитино, нічого від мене не треба. Ти
маєш більше від них усіх: ти маєш покликання...
Минають вечірні години. Часом Шардон промовляє своїм
їжакуватим поглядом: “Прошу вас дуже, пані, не душіться
слізьми, не хвиркайте носами, а дайте мені спокійно вмерти”. І
тоді ми, засоромлені, дивимось, як із пагорба сходить процесія
з запаленими свічками.
Ще стільки хотілося б з ним говорити. Господи, як скоро
жебонить час! Я раптом починаю відчувати відповідальність
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за кожну порожню мить. Ширяє всесвіт, душа випростовує за
кляклі крила, груди переповнюються пахощами ранньої осени.
Процесія скидається на освітлених із середини мурашок, виши
куваних звивами річкового плеса. Ріка процесії поволі спливає в
нерухому долину. Клапті з “Ave, ave Maria” долітають аж сюди,
до нас.
І Шардона вже нема між нами.
***
Тепер ми всі шукаємо вітражів. Найбагатші – несе янгол із
соняшним годинником між жовтими, несіяними квітами у бганках шартрської святині. Довгими стьожками намист вони бринять з неба на землю, і Яринині очі кажуть мені: “Усіх їх проковтну, це – коралики з дитинства, тут я нічого не боюся. Дивись,
Марку, вікна безсмертя. Тут ми стоїмо, побравшися за руки, а
незабаром ти будеш удома на Чумацькому шляху, а я – за лаштунками маріонеткової сцени. Так же ж воно добре – відродитися
Марією для свого оточення. Але кожного разу, чи то у старому
порфіровому храмі (Страсбурґ!), де суворі цісарі розташувалися на вікнах, чи то в новій христильниці з теплих пастелів
(Уданкур!), – нас обкотить, немов з відра, отаке світло. Тоді й
знатимеш: через мільйон світляних років пора нашого побачення. Але – що таке мільйон світляних років, коли йдеться, мовляв, – пам’ятаєш? – про “віки вічні”? Про “віки вічні” Любови?”
На прощу до Роншану ми ходили з Шардоновими будяками.
З усіх боків пливло сонце крізь глибокі криві вікна, такі маленькі
й різкі над статуєю Богородиці, як оті язики Святого Духа. Вони
одуховлювали простір церковці, пов’язували її з зовнішнім
світом. Було в ній щось від великої каравелі: радіоактивність,
космічні позивні сиґнали. Я чув голоси, ніби мамині й Шардонові,
і Шардон починає в уяві зливатися з отцем Атанасієм. (Частогусто кличе нас назад до власного дому хтось чужий: так і
було з Шардоном). Півтінь розподіляла барви, помаранчові
вогні, вихоплюючись зі свічок, вергали фіялкові тіні. Підлога
підпливала до престолу й збирала всіх на бар’єрі причастя.
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Друзі, тепер ми розлучаємося. На кордоні кожен з нас сяде
у свій поїзд, поїде у своє більш-менш грішне життя. Доктор
Айніґер з дружиною – до Гайдельберґа, панна Гільда – над Констанцьке озеро, Ільонка – в Париж... З Ільонки справжня герої
ня. Повстанський плащ-дощовик зрісся з нею.
– Вибачайте, Марку, ви нехотячи стали мені за судьбу. З-за
вас я вже знаю, який гарний цей світ. Інколи мені здавалося, що
я просто не витримаю стільки краси за одним разом...
Вона розглядає ґобелени в замках, оцінює дерев’яні стелі,
міряє оком ріку з вежі. Її подолала молодість. А якщо подолала,
то вже ж мусить їй вказати й дорогу.
Ярина не скаже мені, куди вона поїде. Вона стоятиме на
залізничному двірці й проводжуватиме мене очима, аж поки
мій потяг не зникне геть з очей у північному напрямі.
А ти, Жуко, дорогий хлопче? Ти, що так добре вмієш
оповідати леґенди про праведників, як-от Шардон, або про
буденників, як-от ми, – обдаруй нас востаннє чимсь таким. Бо
он шофер у картатому кашкеті вже поглядає на годинник, а
Дримба вимахує Шардоновим парасолем.
Потім, друзі, ми розлучимося без зайвих слів.
Починай же, Жуко!

СМЕРТЬ НЕДОБРОЇ ЛЮДИНИ
Був собі великий безбожник. Він ніколи не ставав навколішки. Перед квітчастими вівтарями він не чіпляв амулетів, не
виставляв мальованих обітниць, за які б добрий Ісус мав йому
вигоїти хворе серце, – перед тими вівтарями, де чорні жінки в
чорних спідницях щороку мили нерівну підлогу з простого дерева, мили аж по кам’яні сходи, аж по огорожу з кутого заліза.
Церкви, необробленим каменем будовані, були йому німі, їх населювали старі паламарихи, що м’ямлили молитви на довжелезних стемнілих пацьорках і побожно доторкувалися до своїх
звичних спорохнявілих святих: до Бенедикта Квітів, до Антонія,
до Елесбея та Іфігенії, що визирали з ніш, а ніші ж прикрашали
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троянди з бібули й пообвивані паперовими ґірляндами колонки.
Манило тільки жовте золото орнаментів, тільки довгі свічники з
виливаними узорами! Він порушував спокій святих. Скорими й
тихими кроками ходив він над ними, похованими під церковною
підлогою. Одного разу йому здалося, що Катерина Параґвасу*
захлипала. То була свята індіянка в церковці da Graça – він наступив на її гробівець із срібною кадильницею в руках.
Над затокою розташувався торг. Там висіло смердяче м’ясо
тварин, обліплене мухами, раки, нанизані на шворки, туди
осли привозили в кошиках плоди жаки, вкриті бородавками, і
продавці розкладали їх горбами за всіляким череп’яним посудом. Він ніс місткий кошик на голові, а його осел, придушений
оберемками трав, тьопав аж на берег, туди, де купчилися пралі
кольорових речей та рибалки на легеньких плотах. Тут сиділи й
“аматори” його скарбів. Вони платили, щоправда, небагато, але
зате пізніше продавано на ярмарку римовані баляди, в яких він
був героєм серед босяків**.
Одного разу він мусів утікати. Далеко на південь, у гори, де
часто лив дощ і де люди жили сумирні й добрі. Вулицями сновигали кози, нещільні мури будиночків світилися вижолобинами,
де мостились трави й ластів’ячі гнізда, через древні підвіконня
з бальконами перехилялися смугляві красуні, а індики походжали перед верствованими дверима Доброго Ісуса з Лісочків***.
На верховині лежав камінь. І ось йому здалося, що камінь
той мусить скотитися на його грішну душу і, мов цвяхом, прибити її до землі тут, де люди жили на висотах, близько неба, де
хрести з численними раменами хилилися геть від нього, коли
він чимчикував через кладки над водоспадами.
Місто мало свої криниці. З них пили люди й тварини.
Найхолодніша вода була в сакристії одного майстра-каліки, який
різьбив статуї куснями ґраніту, бо не мав рук. Тієї свяченої води
ковтнув одного разу злодій несвятими своїми устами – і вмер.
* Побожна індіянка, яка жила в ХVII сторіччі і якій об’явилась Мати Божа.
** Римовані баляди про популярних героїв продають ще й досі на бразилійських
торгах.
*** Назва церкви.
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Коли він розплющив очі, то побачив, що той світ такий самий, як і цей. Такі самі церкви святого Франциска, Благовіщення,
такі самі дзвони перед святою Анною, дерев’яні ангели в соборі
під органом, ультрамаринові двері, барнаві поволоки, криве
золочене дерево на білених стінах, невеличкі проповідницібалькончики, такі самі святі Цецилії й Христи у фіолеті, з золотими квітами й справжнім волоссям, обстриженим з черничих кіс. Він подався запорошеною дорогою. Люди жили, як і
раніше, тільки що ніхто його не бачив.
Край дороги сиділа дитина. Вона плакала.
– Чого плачеш? Не плач.
Дитина була дуже змарніла на личку, очі трошки викочувалися.
– Ось мушу нести воду, а вже не можу.
– Ото твоє коромисло?
У дитинчати були вже понатирані плечі. Лиха людина
відчула, що не може бути так-таки зовсім лихою. Вона підняла
відра й спитала:
– А де ти живеш?
– Отам.
Брудними рученятами дитина заходилася терти очі.
– Йди зо мною, – мовив він і пішов наперед, сам не знавши, куди. Вони довго місили порох дороги, а тоді вздріли синій
будинок. Колись він мусів бути багатий, але тепер спадав круглим своїм бальконом просто в банановий сад. Він подумав, що
в будинкові нікого не було, але там сиділа старенька жінка, що
відразу ж заметушилася.
– Хочете їсти? Може, гарячої кави?
– Атож, для дитини... – мовив злодій і почав шукати грошей
по кишенях. Але гроші залишилися в іншому світі.
– Нічого, нічого, – цокотіла старенька. – Бабуні Анні не треба грошей.
Дитина випила чашечку кави й закуняла за столом. Він
хотів її лишити в старенької, але згадав про відра:
– Малого ще можуть попобити...
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Дорога вела попри кладовище, втоплене у квітах. Там
гуділи бджоли, розливався запах меду. Одна могила була ще
зовсім свіжа.
– Чия б то? – подумав він.
– Може, твоя? – сказала раптом дитина.
– Ні... – відрік він. – Неможливо. Я не можу лежати між
квітами й бджолами.
Посередині головного майдану стояла стара в’язниця з добрячими ґратами на вікнах. В одному вікні виднілася молодиця
в червоній сукенці, вона була, немов полонений звір із сумними
очима. Навпроти били дзвони.
– Ото і є, напевно, пекло. – подумав він. – Ось туди я й
мушу піти.
Дитина пристала.
– Що тобі скоїлося?
– Скло влізло в ногу.
Сіли на траву перев’язати рану. Недобра людина заходилася шукати хустку. Хустки не було. Вона хотіла взяти дитину на
руки, але не могла, бо заважали відра.
Тоді злодій відчув смуток. Хлопчик ішов шкутильгаючи,
кров скрапувала на глину. Тим-то вони спинялися при Хресній
Дорозі, і коли він побачив, що малий з зацікавленням дивиться
на кольорові фігури, він почав їх йому пояснювати. Він сам не
знав, чи говорить правду, а чи ні, але хотів розважити дитину
бодай казкою.
Просто перед ними молилися прочани, і коні їхні, прип’яті
до кілків посеред чималої півкруглої господи, били копитами
об полоскані частими дощами камені й іржали проти заходу
сонця.
– Ще трошечки, і западе ніч, – думала грішна людина.
Дитина трималась його руки, збільшувала тягар відер, але
коли він подумав, що незабаром дитина його полишить і довкола буде тільки ніч, йому зробилось моторошно.
– Далеко ще?
– Ні, ще трошечки.
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І тоді відійде від нього хтось, хто йшов з ним від ранку й
до вечора. Але він знав, що не плакатиме, бо ж сам для себе аж
нічого не важив.
На холмі забіліла церковця Матері Божої з “О”*, двері її були
ультрамаринові, а білі стіни облямовано червоно-брунатно.
– Ага, він, певно, тут за ключника, – подумав грішник. Він
вилляв воду у велику кам’яну мушлю, поставив коромисло в
кут і випростав хребет.
Церковця мерехтіла золотом, синню, червоними лякованими окрасами.
Зненацька дитина заходилася дрібненько сміятися, наче б
хтось розсипував кульки пацьорок.
Коли він озирнувся, дитина сиділа вже на руках у Матері
Божої з “О” , вдягнута в золочену сорочину. Рана на скривавленій
ніжці затягнулась, і в руках перекочувалось яблуко.
– Що ти робиш? – спитала грішна людина, але слідом за
тим відчула великий жаль. Її почали душити сльози.
– Ага, от тепер Він мені скаже, що я грабував Його церкви,
що був я лихий і чорний, що молився до Ешу, Оґуна та Ошаля**, приношав їм жертви з чорних курей, обкурював хижку
чортзна-яким зіллям і впивався горілкою з цукрової трощі. Бо
Він усе знає про заборонені забобони, знає про пісні до місяцямолодика й до морської зірки...
Коли він був уже на дверях, хтось обійняв його за шию й
мовив:
– Лишись-бо. Ми йшли вкупі не через день, а через наддення.
А ти ж ніс Мій Хрест.

* Назва нагадує передріздвяні антифони Латинської Церкви, що починаються
закликом “О Sapienta”, “O Radix Jesse”, “O Clavis David” та інші.
** Африканські чорти. Примітивні люди в Бразилії вірять, що чортів треба
піддобрювати гостинцями.
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ОРАНЖЕРЕЇ
Місто розташоване: три затоки, п’ятдесят два пні мулюнґу*
і шістсот вісімдесят дев’ять білих чапель на північ від зодіяка Козерога; і хоч чаплі літають по узбережжі, вони стали домашніми
в цих околицях і, напевно, їм не хочеться шукати поживи в
інших районах, бо кожне створіння хвалить собі місцеві страви,
так, як баянці – креветки і рибу, приправлювані кокосовим молоком і олієм з пальми дендé, китайці – качине м’ясо в солодкій
поливі, французи – слимаки, українці – вареники, поляки – біґус,
турки – халву і так далі; я ж не про кухню беруся розказувати,
тільки про місто: величаве, над океаном, на горах і між горами,
озером, островами, затоками, горбами, на бульварах, вулицях,
завулках з достойними барокковими і колоніяльними церквами, з модерними скляними будинками, з давнім акведуктом на
гору Санта Тереза, по якій котиться трамвай без бічних стін, і
пасажирам здається, що ось-ось вони скотяться в якийсь садок
унизу біля старих будиночків, мальованих різними барвами або
в якесь незаметене подвір’ячко, де сушиться білизна і лопоче в
гарячому вітрі кольорове дитяче плаття, бо скрипучий трамвай,
наче астматик, робить велике зусилля, щоб піднятися в меандри
стрімких вулиць, які ведуть аж до підніжжя гори Корковадо з
Христовою статуєю, звідки можна бачити найщедріший на світі
краєвид, обрамований туркусовим морем і безхмарним небом,
адже повітря в нас переважно має колір блавату, – так принаймні
уявляю собі ту оксамитну блакить пшеничного квіту, про який
розказувала пані Раїна – смішне ім’я, так як її посестри чи подруги: Альма, – тут у нас дають дівчатам інші імена: Консейсан,
Ґльорія, Тереза, Люрдес (Раїна по-нашому, мабуть, Режіна), і
пальцем можна тицькати по різних частинах міста, що, наче на
* Мулюнґу – дерево з яскраво-червоним цвітом.
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долоні, вечорами виблискують у формі намист на шиї смуглявої
каріоки*, обрамовують відтинки затоки Ґванабара і моргають
до світел міста Нітерой, простертого по її другому боці, зате
далеко біднішого на природні принади, бо ніде на світі не знайдеш такого профілю гір, як доокола Ріо-де-Жанейро, з Двома
Братами, Уркою, Цукряним Стогом і величавою Ґáвеа, стятою,
наче б її причавило багатозоре небо з Південним Хрестом і
Скорпіоном, що блищать над нашим брудним асфальтом, над
неоновими світлами колосальних магазинів і убогих крамничок чи вуличних лавок, що не мають дозволу на продаж товару,
переважно нелегально перевезеного з Параґваю; але кожний
з нас мусить захищатися, як може, щоб прожити, а в декого –
переважно в найубогіших – багатоголові родини, що живуть як
птахи під небом і як лілеї в полі; тільки що в брудних халупах десь на передмісті без води і каналізації, зате обов’язково з
телевізором і з пістолетами та бомбами домашнього виробу, бо
життя складається з шаленого карнавалу і післякарнавального
цілорічного посту, отже, багатьом залишається тільки танцювати, пити горілку з цукрової трощі в придорожніх барах і перехитрювати дурнів з повною калиткою: кажуть, що ми спритні
до всього, навіть коли не маємо жодного звання, бо переважно
ніхто з нас його не має, але кожний більш-менш уміє все робити; отже, заробляємо як мулярі, столярі, малярі, будівничі,
склярі, розбираємося в електриці і в водопроводах і від біди можемо дати собі раду з якоюсь аварією, а якщо й ні, то невелика
біда: беремо половину заплати на закуплення потрібного до направи матеріялу і залишаємо нашого клієнта з дірою у стелі чи
в долівці, бо кожний дбає за себе, а Бог за всіх, і нема тут ради,
тим більше, що навіть наші дипломати, депутати, сенатори й
міністри ошукують народ і край блискучими патріотичними
промовами, так, як міністр справедливости, який вивозив тоннами дорогоцінне каміння з країни до Північних Штатів Америки,
чи наш президент, який залишив країну в самих підштанцях,
але завів у своїй віллі велетенський сад-рай з сімома штучними
водоспадами, басейнами і водограями; і що гадаєте: за декілька
* Каріока – уродженець або уродженка міста Ріо-де-Жанейро.
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років він повернеться до національної політики і, певно, народ знову його вибере, як не на президента, то на ґубернатора
або бурґомістра якоїсь штатової столиці, бо народ у нас вдячний усім кандидатам за тарілку рижу з чорною квасолею чи за
бавовняну майку; хоч після виборів, очевидно, тарілка знову
порожніє і виборець світить голим тілом та валяється вночі на
вулиці, прикритий газетою, до того ще й у небезпеці життя, бо
поліція любить погратися з такими нічними примарами і радо
висипує в них град куль з пістолетів – про те щоденно розписують у журналах, протестують, але нічого не міняється, і в
дійсності ніхто вже з того багато собі не робить – ми звикли до
таких обставин, – а щоденні грабунки по банках, як і міжусобиці
різних груп, що гендлюють наркотиками і перестрілюються по
наших прекрасних ночах, уже не так нас тривожать, як можна
б сподіватися; то мусіло б бути щось багато міцніше, як, наприклад, крадіж малих дітей для здобуття органів на пересадку, за які заграничні шпиталі платять колосальні ціни; або ще
дитячі тортури в церемоніях чорної магії – останнього разу тут
п’ятирічному хлопчикові поламали руки, повідрізували статеві
органи і, зрештою, вирвали серце; чародійник пив дитячу живу
кров, а жінка і красуня-донька кандидата на бурґомістра цупко тримали дитя за поламані руки, щоб не пручалося, бо так
велів сам сатана, що обіцяв родині великий престиж – все це
в нас належить до щоденних подій, переплетених сумовитою
музикою самби, що обов’язково супроводить усі свята, навіть
Різдво і Великдень, вже коли життя, особливо ж наше життя, не
можна брати надто поважно; всі це знаємо, бо якщо не помреш в
автобусовій катастрофі, коли навіжені водії справляють перегони
з перевантаженими возами, то від якоїсь тропічної епідемії, на
яку ще не винайшли ліку, а якщо навіть він існує, то шпиталі не
приймають хворих з огляду на брак найпотрібнішого матеріялу,
такого, як вата, марля чи знеболення; до того мурашки в нас заполонили всі шпиталі через брак гігієни і багато людей повмирало позаражуваних різними невідомими недугами, що їх називають лічничою інфекцією, отже, не лишається іншого вибору,
як здатися незмінній долі – і тут я згодний з панею Альмою, що
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Доля – найбільше божество, коли не вмієш молитися, бо, тільки
коли молишся, діються на світі чудеса, хоч мало людей сьогодні
в них вірить; і тоді ти начебто пливеш у повітрі на подіб’я святойванського бальона, який пускають у прозорі зимові вечори,
хоч, очевидно, те прекрасне видовище небезпечне і заборонене, але тоді все дістає якесь інше значення, всі кінці начебто
пов’язані якимись невидимими нитями; ти пливеш між трамваями і автобусами якоюсь співучою рікою із зірчастого сяйва
в зелень жовто і фіолетово цвітучих акацій, у запах манакá* і
аглаї, в район зі старими будинками, розмальованими в біле й
рожеве, прикрашеними пласкими балькониками і рясністю всякого орнаментального зілля на підвіконнях і перед входом за
залізними ґратами, де починається зелена гора з серпентинами
доріжок, що провадять вас у прохолоду хлібних дерев і дерев
жаки з великими бородавкуватими плодами; якраз там, де живуть пані Альма і Раїна, яка прикріпила над кахляною лавочкою
серце, що пульсує, наче живе, – вона привезла його з якоїсь своєї
подорожі – і, на диво, ніхто ще не наважився його вкрасти, бо в
нашому місті ніхто вже не вживає прикрас і навіть не тримає їх
удома з огляду на вломства, – пливеш між дійсністю і сном у чар
тієї цісарської дільниці, що, хоч у ній не знайдеш уже ні одного
помаранчевого дерева, й досі називається Оранжереями.

СНОВИДДЯ
Я – зернина муштарди, що вітер поніс на крилах. Я пізнала
м’ясожерні дерева в нутрощах незайманих лісів, птахів пустелі,
що скиглять ночами, маски демонів у танці довкола Nuestra Señora de Copacabana**, кратери, повні задимленої сірки.
Я бачила гори, трясені землетрусами, полум’я кілометрової
висоти, яке лиже небо; море, що колише кораблі, перевернені
велетенськими валунами, і родження островів, озер і нових гір,
як за сотворения землі.
* Манакá – кущ з фіолетовим і білим цвітом.
** Богородиця з Копакабани в Болівії.
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Я могла б розповісти, як при сході місяця смертоносні
дерева розгортаються до блідого місяця, наче велетенське лоно,
тоді, коли їхнє галуззя медузи звисає в тремтливім дожиданні,
творячи корону сріблистої примарної квітки з авреолею білих
костей, яких відгін притягає поїдачів гнилизни. Або про звук
тих хрипких, тривожних криків серед пейзажу з однієї доземної
лінії, яка множить самотність і передчуття чогось трагічного.
Але ще існують також келихи, повні палкого вина, що їх офірує
земля вимогливому, жорстокому божеству, яке їх сьорбає з насолодою, і демони безконечно продовжують свої танці довкола
святої невинности.
Коли я кажу, що я – зернина муштарди, це не нахабність –
хотіти бути деревом з найпишнішою кроною, вищою від інших
дерев. Мої зазіхання стосуються коріння. Я почуваю себе, наче
до пояса вкопана в землю, відчуваючи її живчик і кружляння
її соків у моїх жилах, так, якби дерево, що мало б зродитися з
мене, росло всередину і всисало в себе таємний світ початків.
Цієї ночі мною трясли сновиддя:
Раїна і я ходили на розшуки за новим житлом. Перейшовши велетенський парк під небом, затягненим хмарами, вона показала рукою на темно-сірий дім побіч, заявивши, що знайшла
бажану садибу. Я намагалася її переконати, що дім виглядає
понуро, майже ворожо, і що я воліла б якийсь із фасадою в
кахлях, з ясними кімнатами і приємним видом із вікон. Раїна
наполягала на своєму виборі, ми піднялися сходами, увійшли
до мешкання, і я стала зачарована: то була ґотична світлиця з
грубезними стінами, що герметично відокремлювали кожний
звук знадвору, з манюсенькими вікнами, де за шиби правили
кружальця полірованого алябастру в олив’яних рамах, крізь
які можна було бачити велетенський опущений парк. На стінах
висіли старі картини з квітастими тлами на старому золоті, всі
меблі були стародавні, відповідно до своєї епохи, – я відчула
велике вдоволення, що все те мало дуже скоро нам належати.
Одночасно я перелякалася: ні звуку, ні найменшого життя
довкола, тільки той безконечний парк, що, чужий мені, розтягався аж до кінця землі.
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Я збудилася з почуванням безмежного осамітнення. Обернулася на постелі на другий бік і знову зараз заснула.
Знову приснився мені парк. Тепер він був веселіший, з велетенським деревом посередині, якого краса була мені доброчинною. Виглядало, що то воно освічувало весь краєвид довкола,
даючи йому якесь глибинне значення. Інші особи мене оточували, діти гралися й галасували. Раптом сталося щось несподіване:
якась непомітна деревина заломилася і впала на велике дерево,
розколовши його в тисячі скалок. Я мала враження, що душуся:
раптовий щем у серці, наче б я була свідком смерти улюбленої
людини. Я почала плакати, і хлипала так засмучена, що, навіть
зовсім розбуджена, не була спроможна стримати сліз. Тільки
пізніше я пригадала: на моїй вулиці попереднього дня зрубано
дві розкішні пальми, що часом у вітровіях губили свої віяла і
могли б зранити перехожих або обдряпати автомобілі, що двома
колесами стояли на тротуарі.
Ще була, одначе, глуха ніч, і я знову намагалася заснути:
Того разу я увійшла до клуні, наповненої снопами, так,
як бачила в дитинстві, може, після жнив у Кропивнику чи
Майдані. Я намагалася розпалити в кутку ватру, щоб спекти
в попелі бараболі, але раптом один сніп запалився. Господи, я
подумала, тепер усе спалахне в одній хвилині! Все тут – солома!
Я вхопила палаючий сніп і кинулася на нього тягарем усього
тіла. Долонями голих рук збивала останні іскри.
Я збудилася вся в поті. Почало ледь-ледь благословлятися на світ, з другого боку вулиці, з пекарні, донісся аж до мене
запах свіжоспечених хлібців, здалека загомоніли перші голоси,
залящали цикади, обіцяючи спеку нового дня.
Світанок пригадав мені, що Раїна вже дістала дозвіл посе
литися в цій країні і що перш усього треба піти в місто роздобути
їй волічки для килима, який вона задумала виткати.
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СТАРІ ПАНЯНКИ
Дім лежить на віддалі трьох горбів на північ від зодіяка
Козерога і сімох стовбурів мулюнґу та двох манґових дерев
на схід від сорок четвертого мерідіяна, – в ньому ще мазки
колоніяльного стилю, тоді, коли сад – суцільна гуща з кущів
манака, аглаї та пахучого жасмину, так, що дівчата літніми ночами проходять під гіллям, що звисає з крихких мурів, щоб
узяти купіль з пахощів, який затирається аж на другий день,
тому запах дівчат у дільниці Оранжерей повинен би відганяти
чортів-ешу*, які, звичайно, грають у карти, ставлять пасіянси і
упиваються горілкою з трощі та курять цигари на перехрестях,
хоч деякі з них затягаються також марувіяною і мішають запах
жасмину з віддухом тхорів, а в місячні ночі чути тривожні крики дівчат, яких вони переслідують так, що часом дівчата гублять
свої гребінці, хусточки, навіть сандалі, і одного ранку я зовсім
не здивувався помітити на піску площі біля водограю у формі
мушлі зошит у темно-синій обкладинці і, поправивши на носі
окуляри з черепашиною оправою, я підняв зошит, обтряс його
з піску, перекинув обкладинку і, стоячи, почав читати, а потім
довелося таки шукати в тіні крислатого фікуса камінного обрамовання якоїсь грядки з каннами чи напівполоманої лавки,
забувши світ і справи, і коли я підвів очі з останньої сторінки,
замурзаний хитромудрий вітрогон зміряв мене зором і сказав, що то, певно, одна зі старих панянок загубила той зошит,
бо вона любить сюди заходити і щось собі записувати, – він,
певно, розраховував на якісь дрібняки в заміну за ту згублену
коштовність, у чому я зовсім йому не дивувався і, втопивши
руку в кишеню, добув звідтам жменю монет, спитавши, де саме
живуть ті панянки, що малий вуличник – його звуть Шіко – радо
мені пояснив, повівши мене у глуху вуличку, яка закінчувалася
ломаними сходами у два боки і вибухами розквітлої буґенвільї,
де при залізнім мережеві брами звичайно куняв воротар, так що
* Ешý – африканський чорт.
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ящірка могла б улізти йому до розтуленого рота і зробити собі
гніздо в дірі зуба, коли в обідню пору наступає на нього сон, але
я не мав наміру його займати, догадуючися, що на вигляд він був
параїбанцем і називався Сантіно (звісно всі воротарі в Ріо-деЖанейро є параїбанцями і називаються Сантіно або Северіно),
однак я не був певний, котрий мені вибрати бік сходів, що губилися в кучерявих кущах, аж раптом пристанув, помітивши над
кахляною лавочкою, де мирно похропував Сантіно, рід дивного годинника: то було серце з тонкого, бронзового плетива, що
надималося і в’януло, даючи враження живого віддиху, тому я
злегка штовхнув Сантіна, що, наче вжалений, розбудився, протер очі та відповів на моє запитання, що то пані Раїна завжди
привозить дивовижі зі своїх подорожей, і що обидві вони зовсім
не старі панянки, ображено додав, тільки, що живуть без товариства, та що неважливо, в який бік підніматися, бо обидві
стежки єднаються вгорі; і я подався камінними східцями в гущавину кущів перед високими абакатовими деревами і вкінці
опинився перед стрункими дверима, постукавши мідяною ручкою над клямкою; і на порозі станула жінка невизначеного віку
з великими каштановими очима, вдягнена в широке, мережане
плаття та спитала мене, склавши долоні, як до молитви, чи я,
припадком, не новий листоноша, тоді я помітив, що її волосся
творило довкола голови прозору авреолю, наче на колоніяльних
фігурках у домашніх вівтарях; отже я був змушений заперечити
її здогад, на що вона явно присумнішала, тому я стояв перед
нею як засоромлений школяр, якого застукали на збитошництві
або на невивченій лекції, і вкінці я вигадав, що сюди привело
мене професійне зацікавлення, що я Лавро Серено Мейрелес,
журналіст, і хотів би, якщо це не забрало б їй дорогого часу, або,
якщо це не подобало б на нахабне втручання в родинні справи,
довідатися деякі подробиці про цю посілість і при нагоді віддати
власний зошит, що його вона забула на площі внизу; тоді жінка
усміхнулася і запросила мене ввійти, попливши попереду, наче
хвиля з мережі, в півтінь світлиці, де мої очі мусіли спершу
звикнути до фіолетового світла, яке ллялося, правдоподібно, з
буґенвільї при вікні, і згодом я почав розрізняти деякі подробиці
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довкола: меблі із сукупіри*, що подобали на античні, і були старанно обтерті з пороху, на долівці, покритій уже досить стертим килимом, обробленим стьожкою із тканої шовкової нитки,
але особливо мою увагу притягнуло мале б’юрко з численними
шухлядами і покришкою, яку можна було вживати за писальний
стіл, де стояв невеличкий обеліск як оздоба і тягарець на листках паперу – по-моєму, то партитури, – було помітно, що хтось
недавно тут сидів на кріслі з сидінням з плетеного лика, – тоді
жінка-хвиля ніжно подивилася на мене, заявивши, що то – її
трон, де вона почувається майже щасливою, так, як і її посестра, коли снується в ефірі, і що їхній дім справді має незвичайну історію, але її треба розказати з початку.

РАЇНА
Люблю ходити з Альмою в пошуках за мешканням, хоч це
приносить години, страчені в вічності, і кілометри сходів, що
ними треба підводитися і спускатися. Але, одночасно, це наша
надія на краще майбутнє, на Альмине чудо, що розв’язало б
нашу найболючішу потребу. Альма дістала у спадку по батькові
дім на передмісті, що роками був дуже некорисно для неї винаймлений. Вона мала великі труднощі позбутися паразитів,
що його заповнювали і цілком знищили, і тепер боїться нових
льокаторів, хоч не має достатньо грошей на потрібні реформи. Вона бажає його продати, але їй дають так мало за нього
в порівнянні з тим, що бажала б набути: мешкання, скупане
в сонці, в якомусь будинку з небагатьма квартирами, може, в
Іпанемі, з вікнами з видом на гору Ґáвеа або на Двох Братів, на
зеленій вулиці близько моря. Вона надіється на якийсь корисний обмін, але ніхто не бажає з нею мінятися. Альма має більше
витрат, ніж користі, і більше прикростей, ніж радощів.
Ми познайомилися на моїй першій виставці килимів у
задній кімнаті книгарні Еолі Бустаманте і від першої хвилини
відчули душевну спорідненість. Після батькової смерти Альма
* Сукупіра – тверде, барнаве дерево з ясними, дрібними шарами.
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вирішила стати самостійною і жити осторонь від матері і набагато молодшої Камілі. Насправді і вона, і опісля Каміля, були
тільки названими доньками неплідного подружжя, яке намагалося вивести обох доньок у люди, але ледве чи розуміли Альмину складну душу.
Тепер живемо обі в малому мешканні, і тому, що вона, на
загал, піклується справами інших людей, її кімната подобає
на склад журналів, де є якась стаття, щоб вирізати; торбин і
черевиків, яким треба направи; книжок і платівок, що їх слід
віддати власникам; плаття, що треба переробити. Але хоч її світ
такий закиданий речами і справами, сама вона завжди пахне туалетним милом, і я ніколи ще не побачила в неї брудного нігтя.
Доріжка від лазнички до її кімнати завжди посипана тальком. Я
від щирого серця бажала б їй багатодітну сім’ю, щоб вона могла мати свій домашній ансамбль хористів-інструменталістів,
так, як Йоганн Себастіян*, замість вимучувати себе по міських
середніх школах.
Коли Альма з похиленою головою і підданим поглядом
оглядає свій домашній хаос, я втішаю її, кажучи, що напевно
вона не поправиться з віком і що найкраще було б дбати бути
щасливою зі своїми вічними ускладненнями, труднощами й непорядками. Вона дивиться на мене своїми карими очима, які
скошуються до зовнішних кутиків і творять мелянхолійний вираз, і раптом моя балакучість її бавить: вона каже, що я – суміш
наївности і злоби.
Часом, одначе, її сум знаходить у моїй особі спільницю: тоді
обидві бачимо світ у всіх барвах і відтінках сіро-чорного. Буває,
що разом переживаємо глибоке пониження, як того вечора, коли
ми пішли до німецького культурного інституту на німий фільм з
Яннінґсом. Обидві ми, серед усіх учасників, вийшли з обличчями
червоними від плачу, соромлячись перед байдужими поглядами.
Ми навіть не чекали на ліфт і зійшли дев’ять поверхів по сходах.
Усе ж таки бувають у нас хвилини вибухової радости, що
робить спільне життя надхненнішим. Обидві любимо каву і
дотеп, граємося приповідками, смішними зіставленнями слів,
* Йоганн Себастіян Бах (1675–1750) мав двадцятеро дітей.
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імпровізованими анектодами або моїм наслідуванням беззмістовного кудкудакання паній з високого товариства, що з руками в
подолку висиджують годинами в перукарні, і ми регочемо до сліз.
Інколи мені хочеться додати собі відваги і вийти в місто добре вдягненою, дзвенячи довгими португальськими золотими
сережками, і Альма називає мене принцесою Турандо. Іншим
разом, однак, відвідини і легкий струм слів мене томить, і після
якогось прийняття чи якоїсь вечері виходжу самотня під небо,
посіяне блискучими сльозами: все в мені і довкола мене болить.
Властиво моєю першою реакцією є бунт (у контрапункті
до Альми, реакцією якої завжди є сум). Я не хочу піддатися
сантиментальності і вимагаю зрівноваженої справедливости.
Якраз тому одне з моїх перших бажань є бачити Альму щасливою. Хочеться кричати вголос, помічаючи, як вона двигає до
школи свої важезні торби з платівками і програвачем, щоб збудити в мóлоді якісь затаєні струни відчуття. Я свідома того, що
вона нищить своє здоров’я з тими розгуляними підлітками, які
граються нею, як шматяним м’ячем, а вона купує бідним учням краватки, без яких заборонено вхід до Міського театру на
концерт... Альма бачить тільки свої власні недоліки, а я – тонкі
завчасні жиляки на її ногах і ранньо посрібнене волосся.
Нашою найбільшою розвагою тепер є шукати мешкання, де кожна могла б бути цілковитою власницею свого світу.
Коли знаходимо щось, що відповідає нашим смакам ще перед
домовленням із власниками, бродимо вулицями й оглядаємо
крамниці зі старими меблями, вибираємо взори тканин на завіси,
обговорюємо, які етажерки на книжки найбільше відповідні,
малюємо плян розміщення меблів, що їх уже маємо, і день-два
живемо в прекрасній ілюзії. Потім приходить дійсність: недоступна ціна, зовсім неможливі для нас умови купівлі; в найкращому випадку – переміжка часу до надуми, після якої ніколи не
приходить обіцяний телефонний дзвінок.
Так світ повертається до початкової точки: втоми, турбот
з малими щоденними справами, часом – несподіваних малих
радощів. Єдиним справжнім вдоволенням для мене є підбирати
барви волічок і вигадувати нові мотиви килимам та слухати
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Альминої флейти, що струмить чистим потоком, або, якщо на
це дозволяє калитка, шукати по світі надхнення на ще кращі і
дивовижніші взори.

АЛЬМА
Сьогодні мені приснився син Орлянда: він довбав очі Дульчінеєві – паяцові, що його я разом з Раїною виліпила з паперу та
клею, і я прибігла на поміч нашій любій маріонетці, погрожуючи збиточникові:
– Якщо ти будеш далі так поводитися з паяцом, він перестане робити тобі піруети і ставити для тебе театр.
Я довго думала над значенням того сну, бо дитина, яку я
бачила всього раз, була ніжна, майже мрійлива.
Пригадалося, що то була неділя і що Раїна хотіла оглядати
зі мною мешкання. Я вдяглася без великої охоти і поволі привела до ладу кімнату. Подивившись крізь вікно, я помітила негритянку з велетенською пушкою води на голові. Так, життя важко
нести. Треба великої відваги, навіть і без пушки води. Раїна зробила каву, і ми почали шукати в недільній газеті повідомлення
про мешкання на продаж, виписавши собі найбільш привабливі
з оголошень. Хто знає? Може, то наше несподіване щастя?
Ходім, Раїно, заки сонце не надто пече. Пізніше вип’ємо напій з
манґо на якомусь розі вулиці і будемо говорити про наше житло,
яке колись мусить здійснитися. Правда, Раїно, що нам удасться
розв’язати цей ґудз? Тоді зможемо плекати вдома музику, запрошувати друзів на домашні концерти в сальоні з бальконом над
морем. Ніхто вже не буде плакати по ночах, чи не так, Раїно? Ми
зможемо разом подорожувати, мати час на спокійніші справи.
Ти будеш носити мальовані сукенки, навчишся бути принадною, з розпещеними, повільними рухами, дбати про себе саму.
Пригадуєш ту першу пору у Ріо-де-Жанейро, коли ти цілий рік
носила єдину синю спідницю і дві білі блюзки на зміну? І коли
стукала до дверей заможніших домів на передмісті, в надії продати хоч маленький килимок...
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Тим часом, що можемо сказати нашим друзям? Усе можна
зібрати в малу китицю слів: життя прекрасне, але його краса –
для інших. Нас забуто. Життя – для вас, беріть його! Поділіться
ним зі своїми дорогими, наче хлібом, і ми здалека будемо радіти
вашим щастям, друзі. Для вас залишиться день зі своїм круглим
змістом і ніч зі своїми нерозгаданими таїнами. Ви, як завжди,
тихенько будете з нас насміхатися: з нашого волосся, яке вже
почало половіти, з наших тривожних жестів, приписуючи нам
багато прикмет, які ми справді маємо або й ні, пояснюючи все
тією ж причиною: то – старі панянки з найманого мешкання. Ви
маєте здоровий безперервний сон, хіба що вас розбудить якийсь
гудок авта на вулиці, або якийсь нічний гамір запізненого товариства. Ви не чуєте нічного вітру на шибах, ні дощу, що пахне
кедриною, і не пробуджуєтеся від пантоміми пальмової тіні на
стіні, коли зійде повня місяця. Ви маєте свої домашні радощі і
смутки, як і також домашній мотив життя. А наше оправдання життя є крихке і непевне, може, навіть неіснуюче, бо яке
оправдання може мати той, у кого нема навіть рідного кутка,
що носив би печатку власниці? Ми шукаємо те оправдання що
хвилини, і як тільки щось знайдемо, воно починає нам розсипатися з рук. Часом здається, що хтось невидний з покаліченим
обличчям притулився до нашого рам’я, щоб нас потішити.
Але ми вже звикли до насмішок, до ваших натяків, коли ви не
дозволяєте пройти хвилині, щоб не побавитися на наш кошт.
Зрештою, не чините того без симпатії. Одначе в безмежні ночі
все зникає у велетенських просторах між нами. Вночі світ стає
манюсенький, порошинкою між сузір’ями, тоді все тратить
свою денну важливість. Наш біль стає космічним болем, і ми,
самотні й бездомні, віддаємося струмові вселюдського болю, і
так ми, раптом, знаходимо побратимів серед решти страдників.
Може, місячні руки зі своїми тисячма тонких промінних пальців
важать тонни нашого вкладу в той загальний біль, мацають
наше серце і глибінь його рани; може, все те має якусь ціну, якої
ми не знаємо і не вміємо розгадати ні відчитати, бо Божество не
являється таким бунтівникам, як Раїна, ні невдахам, як я.
Старі панянки

193

А щодо тебе, Орляндо, то я вибрала собі це пасивне страждання, що ниє, наче невиліковна недуга. Мені залишається
тільки ще більше замкнутися в собі. Ти пробачиш мені, правда? Жити – важче для мене, ніж умерти, тому я вибрала життя.
Тому я далі тут, утримую цей святий ритм днів з намаганням
розшифрувати їхнє таємне значення, відчуваючи їхній тягар на
моїй плоті і на моїй душі, тоді, коли мої пальці півпритомно
перебирають дірки на флейті, що стала тепер моїм справжнім
голосом.

ТУРАНДО
Турандо пішла муром на прогулянку. Дув міцний вітер
і поніс аж на меандри вузької стежки між бар’єром і вежами
кілька примхливо повитинаних листків. Вона знала їх з дитинства, і щоосени, коли починали забарвлюватися всіми кольорами – від цитриново-зеленого до бурякового, ховала найкращі з
них між сторінки книжок у шкіряних обкладинках і в музичні
альбоми. Того дня вона ще не виходила, перегортаючи давні листи і впорядковуючи шухляди. Любила займатися сама порядком у своєму королівстві між світом і зорями; замок збудували її
предки на недоступній скелі. Турандо любила кожну дрібницю,
яка їй належала, бо між багатьма старанно вибирала свої скарби. Однак ненавиділа накопичень; картини, статуї, килими вказували на тверезий смак: вона мала їх небагато, але вони перегукувалися барвами і стилем, надаючи оточенню майже суворої
краси. Все, що їй належало, навіть наперсток і ножички до
нігтів, мало свою історію, яку в аналах занотовували писарі і
досліджували доктори академії.
Перед вітровієм день був гарячий, квіти розсівали в’ялий
запах, змішаний з відгоном цвинтаря. Володарка зморщила брови: чи не походив він від забальзамованих лицарських голів, рядом нашпилених на списах на вершку кожної вежі? Вона веліла
лікарям наповнити їх васильками, розмарином і рум’янком, але,
може, забуто якесь міцніше зілля?
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Зробила поклін перед лицарем, який програв з нею партію
шахів. То був дурень: вдивлявся в неї очима, повними жадоби,
покладаючися на свої землі і на потужних родичів. Навіть не
вважав на гру. Коли його вели на страту, і кат у червоній капузі
підніс топір, він навіть не здавав собі справи зі свого становища
і заєдно мимрив: “Бідна Турандо хіба не одружиться зі мною!”
Стята голова затримала велике здивовання на обличчі.
Другий лицар був гідний зігнутого коліна, бо за життя подобав на ґотичну фігуру євангелиста. Коли вперше приїхав до
замку, зробив коло, наче напушений павич, щоб його добре бачили і подивляли двірські дами. Ті захоплювалися його гарними
очима на подовгастім, смаглім обличчі, що блищали, мов аквамарини. Мав витончені жести, орудував багатьма мовами і хотів
посісти Турандо як прикметник до свого іменника. Який був самозакоханий! Турандо признала, що самозакоханість йому личила. Була наче частиною його тіла. Він хотів здобути принцесу
без жодної втрати, так начеб вона була тільки континентом до
оволодіння! Очевидно, вважав її цілком закоханою в його особу,
незважаючи на суворий іспит, на якому провалився.
Третього лицаря обдарувала веселою усмішкою. То був
простак, який заходив до сальону в запорошених чоботях, залишаючи по килимах свої сліди, голосно цьмакав і балакав,
розказуючи старі жарти, з яких сам реготався серед зніяковілої
тиші. Заслиненим пальцем гортав сторінки її книжок, провадив
дебати про справи, в яких був зовсім необізнаний, щоб з насолодою слухати свого власного, завжди вдоволеного голосу, не
підозрюючи, яка бездонна прірва їх ділила. Вона відчувала до
нього майже материнське співчуття, але, врешті, не могла от
так собі змінити декрети свого уряду. Це викликало б, можливо,
революцію або зловісний демократичний режим. Народ ніколи
не знає, чого він хоче; йому треба ідола, який би лагідно його
провадив. В іншому випадку, народ перетворюється в потвору з
тисячма головами, особливо, коли члени ворожої партії викорис
товують слабосильну хвилину. Турандо була ідолом, і простак
став потрібною жертвою, хоч вона воліла б відіслати його назад
до свого запільного графства.
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З четвертим лицарем мала складність: він навіть не чекав на
вирок смерти і стратив себе перед вікном принцеси, кинувшися
на меч. Вона зрозуміла тоді, що він був уродженим актором і
що в тій хвилині грав ролю Гіяцинта. Чи могла б веліти стяти
йому голову по тому і долучити його до інших, чи такий жест
образив би якийсь параграф державної конституції? Тому, що
випадок не був передбачений з достатньою відстанню часу, все
розв’язано справедливою конституційною вкладкою, яка дозволила йому почесті, надані попередникам.
Там бовваніла також настромлена на списі голова одного дворянина, сповненого фантастичних зазіхань з програмами докладно опрацьованих реформ і з плянами подиву гідних
поліпшень та монополізованих винаходів, що могли принести королівству велетенські прибутки; але дворянин не зумів
здійснити своїх задумів, а ще наважився виступити проти володарки, накладаючи на неї відповідальність за свої невдалі
проєкти.
Турандо втомилася. З саду ніжно підносився запах зів’ялого зілля. Здавалося, що повертається той гарячий вечір: засвітилися зорі й іронічно моргали, освітлюючи всі ті голови на кінцях
списів на вершках веж, що подобали тепер на бліді місячні квіти.
Безмежна самотність спливала з небес. Ніч подобала на ріку, що
розливалася над нею. Турандо пристанула, пильно надслухаючи. Майже щільна тиша її огорнула. Поглянула на неосвітлені
вікна своїх кімнат. Вона тримала в душі тайну за сімома печатками: одного дня надіялася почути звідтам дитячий сміх.
Врешті-решт навіщо володіла своїм досконалим королівством? Задумалася: існували племінники, які жили далеко і не
виказували їй великої любови. Певно, що то була її вина. Це
вона не вміла з ними обходитися, були-бо виховані в іншому
підсонні і в інший спосіб. Уявляла собі, що не знали б як плекати багато чого, наприклад, її птахів з барвистими перами, а
вони згинули б, коли б їх не годувати з руки. Пригадала собі
племінника, який перед роками, під час відвідин, вистрілив у
рідкісного синього птаха, бо той дзьобав суниці з грядки; потім
ще хвалився, що вбив шкідника... То була потвора з ангельсь196
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ким лицем. Вона не могла відчувати в тих дітях своїх нащадків.
Існувало стільки таємниць довкола, котрі тільки їй були відомі і
які лише дитя її крови могло б зрозуміти.
Насправді вистачило б змінити один параграф конституції...
Рум’янець запалав на її лицях: вона була Турандо, а то означало
покликання. Мала невідкличне слово, бо слово знову повинно б
віднайти свій притаманний тягар. Конституційні вкладки було
призначено для менш важливих справ. Кожне зайве слово нищено в її королівстві. Про це мусів заздалегідь подумати той
поет.
Під кожним списом була таблиця, де написано причину
страти. Вона перечитала на останній при тремтливім світлі зір:
“Ти відповів на любов проминущою піснею”.
Альма скривилася:
– Ця казка – надто жорстока і не по душі мені. Ніхто не сміє
вбивати за неспроможність, відсутність чи втрату кохання, бо
воно – не обов’язок, тільки вільний дар.
– Це не казка, це – алегорія.
– Хай би й алегорія.
– Гаразд! – засміялася Раїна. – Іншим разом перетворю
лицарів у шахові фігури, що поступово відходять з картатого
поля бою.
– Ні, – заперечила Альма і задумалася. Потім сказала: –
Зроби їх морозяними квітами на шибах палати, щоб прикрашали вікна Турандо, доки прийде сонце.
– Також і поета? – спитала Раїна.
– Передусім його, – відповіла Альма.

ЧОРНА БАГІЯ
Багія мені здавалася цього разу зношеною сукенкою: бальконик на вулиці Пельйоріньйо небезпечно висів над покришеним
муром, з деяких від пожежі почорнілих вікон зяяла порожнява;
дім здалека подобав на череп. Барви, завжди такі інтенсивні,
Старі панянки

197

мали тепер вигляд вилинялих; були діряві і брудні, але навіть
і так можна було помітити багато загубленої краси серед тієї
великої купи сміття. Якось ми побачили відчинені двері голубої
негритянської церковці Носса Сеньйора де Консейсáн* і швиденько туди побігли, щоб розвідати її завжди так старанно бережену таїну. Каміля зломила закаблука. Добре їй так, я подумала,
бо досить я їй радила взяти сандалі для наших довгих проходів
містом. Крім деяких фігур чорних святих, таких, як Бенедикт і
Ефігенія, у церковці стояла тільки зачинена домовина біля входу. Ми промовили одне “Богородице Діво” і опісля надворі, на
площі да Сé, уздріли жінку в цитриновій обтислій сукенці, що
била прутиком по своїм вагітнім череві і бурмотіла сама до себе:
“Ще одне, ще одне!” Каміля наполягала, щоб ми пішли подивитися в музеї на повідрізувані голови канґасейрос**, народних
героїв-опришків, що їх страчено в тридцятих роках. Зубастий
Лямпіян*** і його Гарна Марія**** (така негарна тепер) наводили на мене нудьгу. Чому не дано їм милосердного похорону,
земля ж бо всім прощає і змазує бувальщину. Так ті голови живуть без миру в пам’яті людей.
Проходячи біля дому, де вчать магії, на початку вулиці Чіле,
ми надибали дуже вишмінковану, дуже заяложену жінку, вдягнену як наречена, з помнутим серпанком і букетом квітів. Все
те: зграя прошаків, уломних, хворих наводила на мене дивне,
зловіще передчуття. Я прочитала в газеті, що напередодні подружжя жебраків померло з голоду перед церковцею Мерсес*:
вона вранці, а він увечері, коли його надто пізно, вже в агонії,
забрано до лікарні.
При розшуках дешевої кімнати в районі святилища Паскоаля, де збігаються три вулиці, здавалося, мені йде назустріч та
сама Доля, що й Едипові на сплаві трьох доріг.
Коли ми підвелися стрімкими сходами, що провадять до
ряду домів угорі, жителі із зацікавленням нас оглядали. В дея* Матір Божа Зачаття.
** Канґасейрос – розбійники Північного Сходу Бразилії.
*** Лямпіян – ватажок розбійників, забитий в 1938 році.
**** Гарна Марія – коханка Лампіяна, загинула разом із ним.
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ких ми могли б навіть і залишитися, якби Каміля не боялася
піддаш з дірявою черепицею, куди могли пролізти скорпіони, і
гамірливих сімей з бабами, що викашлювали легені і слинили з
відкритого рота. Вона не могла розуміти, як серед такого бруду
могло існувати стільки гарних дітей.
Я відчувала, що вона розчарована Багією. Чекала, щоб
щось сказала, оглядаючи мальовані кахлі фасад і широкі,
імпозантні сходи чорної церкви дос Пассос**, але вона звертала увагу на кольорові прапори на якомусь бальконі і на фасади нових будинків. Довелося сказати їй, щоб замовкла, бо коли
ми переходили побіч каплиці церкви до Кармо*** з мерцем у
відчиненій домовині серед печальних родичів, вона тихесенько приспівувала свої шансонетки з грамофона. Мені здавалося,
що в Камілі мало відчуття, і то мене засмутило. Для неї, так я
гадала, я була членом іншого покоління, що знаходить красу в
запорошених речах і не вміє тішитися ні пекучим сонцем на
пляжі, ні галасливими забавами, отже, що спільного в нас? Я
відчула, що вона ще не була, і що, може, ніколи не буде, близька
моїй душі, та що наші розмови тільки злегка дряпають її поверхню.
Ми купили дармовиси зі старого срібла в гендляра античними речами, а над вечір пішли оглядати “капоейру”**** майстра
Канжікіньї за головною площею. Прийшовши завчасу, пили
кокосове молоко, бите з цитриною і цукром, сидячи поруч на
обмурівці і вдихаючи морський легіт, що перебирав ефірними
пальцями в деревах флямбоян і манґо та доносив до вух близький звук бірімбáу*****. Легкі бальси з вітрилами, мов перами,
спочивали у водах, забарвлених заходом сонця, і вже почали
розпливатися; і раптом до свідомости надплило моє щастя: все
здавалося таке згідне з моїми задумами. Вперше у житті я була
спокійна, добре спала і в сні бачила Орлянда поруч, відчувала
* Церква Матері Божої Ласки.
** Церква Господніх Страстей.
*** Кармелітська церква.
**** Капоейра – бразилійський популярний бій ногами.
***** Бірімбáу – музичний інструмент, схожий на лук з малим гарбузом.
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його променіюче тепло і запах зелених каштанів. Я почувалася,
наче в наметі серед густого дощу.
Ще перед Різдвом об’явила матері нашу таємницю, і вона,
розглядаючи його знімку, сказала, що він подобає на добру людину і що з обличчя схожий на мене, а це є добрим знаком. Сказала ще, що радіє моїм майбутнім, бо тоді я не буду самотньою,
коли її не стане. Мати була бліда. Мені не сподобалися її слова,
і я відмовилася від святкувань свого щастя, жартом розвіваючи
зідхання Камілі, яка замітила: “Ти по вінця щаслива!”
Однієї ночі Піляр, з якою ми познайомилися в етнографічному музеї, повела нас на свято бога Ошаля*, на високий
горб, порослий рясною зеленню. З тієї нагоди нові члени громади “кандомблé”** посвячувалися різним божествам афри
кансько-поганського і бразилійсько-католицького синкретизму:
Оґунові, що на малому вівтарику, замаєному паперовими
квітами, подобав на святого Антонія; Ошóссі, чи пак святому Юрієві; Іньянсáн, або святій Варварі, хоронительці від
блискавиць, громів і граду; Ошýм, що її також називають Носса
Сеньора да Прая***; Шанґó, що є одночасно “святим” Єремією;
Омолю ,́ відомому також як “святий” Лазар, накрапкованому віспою; Абалюé, або святому Роккові; прекрасній богині
моря Єманжі****, що їй під кінець року офірують дарунки в
дерев’яних човниках, повних білих троянд, і, врешті, самому
Ошалі, Нашому Господові Доброї Смерти, якого празник святкували кілька днів опісля на помості достойної церкви.
(Похід негритянок у мережанім білім платті, з алябастровими вазами, повними квітів, на головах, зближався наче хвилююче море, щоб запашною водою помити сходи свого найлюбішого
святого... Ми шукали на базарі вотивних стяжок і намист, що
посвячені кожному з богів, як і також “калюнґас”, ритуальних
ляльок, але продавці хотіли аж наші очі в заміну за кожну пацьорку).
* Ошаля́– небесний господь з африканських вірувань.
** Кандомблé – африканський ритуал викликання богів.
*** Матір Божа Пляжі.
**** Єманжá – втілення моря.
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“Кандомблé”, себто ритуал викликання богів, стало незвичайним видовищем, ми мали велике щастя. Довкола “даху світа”*
негритянки в широкому, морщеному платті танцювали до звуків
бубнів і тамбуринів, виблискуючи своїми золотими сережками
і самоцвітами срібних браслетів на раменах і на кісточках ніг.
Власники “террейро”, себто подвір’я, де відбувалося ритуальне
дійство, принесли нам лавку, віддаючи пошану несподіваним
гостям. Підсоння ніжности єднало членів тієї громади, які з
лагідністю й пошаною зверталися одні до одних. Жінка з рушником із узорами богів та їхніх символів обтерла обличчя двох
покритих потом новаток.
Була між ними одна висока і худа дівчина з суворо гарними рисами обличчя, яка посвячувалася богині Іньянсáн. Вона
кружляла по залі з неописаною певністю, хоч мала зачинені
очі; здавалося, що її ноги з білими стопами заледве доторкалися долівки. Звали її Терезою. То була гордість громади, бо
навіть коли вона приклякала, щоб поцілувати руку старій нег
ритянці, яка сиділа на прикрашеному троні, “мати святого” з
доброзичливістю до неї усміхалася.
Після довгих годин ритм ударних інструментів разом із пахощами зілля почав перетворюватися в суцільний шал. Деякі
особи серед публіки почали тремтіти і западати в транс. Каміля
перелякалася, особливо коли навіть одного довговолосого
бльондина в картатій сорочці кинуло на землю, і він почав так
метатися, що треба було тримати його за руки й ноги. Коли потом покритий хлопець прийшов до тями, він заявив, що має
Оґуна в тілі і що відтепер буде учащати в громаду “кандомблé”.
Я побоювалася за рівновагу Камілі і хотіла вийти з залі, але треба було чекати на Піляр, цілком заглиблену в видовище.
Неприємна подія сталася над ранок. Коли свято вже майже
скінчилося, Тереза станула серед танцю передо мною і почала
сміятися ще з заплющеними очима. Спершу вона сміялася тихенько, але поступово щораз більше розтуляла рота у шаленому
реготі, і тоді я побачила її гнилі зуби. Вкінці її регіт подобав
на хлипіт і скінчився гістеричним плачем. Сама “мати святого”
* “Дах світу” – садиба африканських богів.
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підвелася зі свого трону і повела її надвір, кинувши мені через
плече тривожний, сповнений співчуття погляд.
Наш готель був поганенький і не дуже чистий. Ми харчувалися на вулиці і ходили в народі під сонцем у зеніті над нами.
Вечорами ми купалися в океані з берегом, обсіяним кокосовими
пальмами, недалеко від місця, де автобус, втративши керівницю,
виїхав сходами аж під самий мур церкви Святого Антонія і затримався тільки на кілька долонь від стіни, коли насмерть переляканий водій закликав ім’я чудотворного святого. Правили
Службу Божу в подяку за спасіння його і всіх пасажирів. Цвіли
дерева іпé, флямбоян, олеандри, і одного разу друзі повезли нас
над озеро Абаетé, щоб побачити нічну риболовлю. Смолоскипи рибалок відбивалися у водах, ми увійшли в озеро до колін і
хвилі несли на нас теплий легіт, що його дарують тільки літні
ночі. Даремно шукали за Південним Хрестом: він зійшов набагато пізніше, коли поверталися автобусом до Ріо-де-Жанейро, і
Каміля невигідно спала на моїм плечі, снивши свої сни молодої
дівчини. Я відчувала її тепло малої тваринки і погладила ясно
волосу голівку, де було стільки порожньої соломи. Може, так
краще, хто знає? Знання життя з прекрасним і страшним лицем
є для тих, хто вміє витримувати біль.
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АКРОПОЛЬСЬКІ ЖАБИ
Я довідалася від Ореста, що жаби Акрополя є поліглотами.
Не тільки знають Арістофана. Кумкають по-португальському,
по-українському, по-урду, по-арамейському, крім того, мають
достатнє знання німецької середньовічної мови і трьох тибетанських діялектів.
– Бре-ке-ке-ке-кс-коакс-коакс! – починають клясики.
– Фой-нао-фой-фой! – сперечаються бразилійські модерністи.
– Кум-кума-кум-кума! – зідхають наші фольклористи.
Ми сиділи на порослих травою горбочках під високим містом.
Коли я перше його побачила, колони Партенону подобали
на білі натягнені струни на тлі грозового неба, як з картини Ель
Ґреко. То було в метро між Піреєм і Колоносом, де я познайомилася з Орестом. Метро часом виїжджає, наче змій, з підземелля
і дозволяє, наче Персефоні, хвилинно побути на землі.
– Чому ти щоденно ходиш зі мною? Я могла б бути твоєю
матір’ю.
– Майже.
– Отож.
– Сам не знаю. Дивуюся собі. Слухай: бре-ке-ке-ке-кскоакс-коакс!
Пригадую собі корабель, яким я сюди приїхала. Кілька
юнаків на палубі просили мого автографа, але не з огляду на мої
прекрасні килими, яких ніхто з них не бачив. Мій арґентинський
светер з барвистими щитами робив з мене, мабуть, якусь знамениту лещатарку, медальоносця Олімпіяди в Кортіні, яка якраз
закінчилася. Навіть сам капітан запитався, чому я не була на
балю попереднього вечора.
– Баль був для туристів першої кляси. Я подорожую другою.
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Капітан, хотівши направити соціяльну несправедливість,
установлену морською компанією, запропонував мені відвідини
корабля і скінчив ролю Ціцерона фразою:
– А ось моя кабіна.
Мені стало ніяково. На столі стояла велетенська ваза з
білими і червоними гвоздиками.
– Ви можете вибрати собі одну... тільки одну!
О, ті італійці! Я втикнула білу гвоздику собі в волосся. Але
капітан не здавався:
– Тепер ми їдемо до Істамбуля, а в середу повернемося. Я
маю авто в Атенах. Покажу вам ціле місто й округи.
З чемности я записала собі день, і ніколи більше не побачимося, пане капітане!
Площа Гармонія в Колонос була далеко. Я намагалася
дістати інформацію про віддаль від вусатого грека, якого руки
безупинно бавилися червоними і білими скляними намистинами, насиленими як розарій на шнурку, що кінчився червоним
кутасом; греки називають ту забавку “скубіду”. Він нічого
не зрозумів, ані його сусіди. Здавалося мені, що ніколи мені
не вдасться вийти на світ з того гамірливого метро. Якби не
Орест!
– Я перелякалася, коли ти підняв мою валізку. І потім, коли
переконував власника готелю “Аполлон”, щоб знизив ціну за
мою кімнату.
– Ти справжня варварка! Думала, що незнайомий нахабний
моряк гендлює твоєю цнотою?
– Звідки ти знаєш? Справді, я приблизно так думала.
Акропольські жаби відають більше мов, ніж твої краяни, з
якими важко порозумітися. Не розуміють ні “хліб”, ні “вода”
старогрецькою мовою. Я могла б тут загинути з голоду і
спраги.
– Якби не я.
– Ти – скромний.
Першої ночі, коли я виходила з готелю, знайшла Ореста
спертого об мур біля входу.
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– Хочеш побачити освітлену Аґору?* Можу показати тобі
також колони святині Зевеса.
Я це прийняла, бо хотіла запросити його на вечерю. Зрештою, він так хотів мені помогти! Я тільки затривожилися, коли
він повів мене в моряцький ресторан, де дають їсти смажені
в олії поліпи і пити вино з живицею. Коли я хотіла заплатити,
Орест обурився:
– О ні! В Греції платять чоловіки! – Я, здається, почервоніла. Орест стратив добрий гумор.
– Ти мусиш бути втомлена. Поведу тебе назад до готелю.
Перед брамою він розм’як:
– Завтра неділя. Можу показати тобі Акрополь, – сказав і
зник.
Коли на другий день я зійшла з п’ятого поверху, побачила
його дуже вдоволеного на вулиці, в штанах без кантів і в картатій
сорочці, озброєного велетенською парасолею на цілу родину, з
торбою, повною грушок і... з портативним радіо! Уявляю собі,
що подумали б мої друзі, побачивши мене в такому почеті на
прощі до святого горба! В почуття комічного впліталася також
злість, і я пообіцяла собі добре вимучити того фертика, щоб
йому відхотілося бути моїм опікуном і меценатом.
З Акрополем того дня нічого не вийшло, бо довкола була
густа мряка і заледве можна було бачити землю під ногами. То
був січень, найсіріший місяць в Атенах. Тому вирішила оглянути всі старі базиліки міста.
– Церкви?
– Хіба сьогодні не неділя?
Перед кожною іконою я молилася і била поклони, докладно все оглядала, тоді коли Орест намагався робити побожний
вираз обличчя. Коли ми закінчили з церквами, я заявила, що
бажаю побачити музей Аґамемнона.
Він засвистав:
– Хіба ти знаєш, хто був Аґамемнон?
– Певно якийсь футболіст.
* Аґора – грецький ринок.
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Потім ми подалися до музею із вазами і витримали кілометри амфор, келихів-кратер і похоронних урн. Я почала втомлюватися, тоді коли Орест танцював довкола мене, як бешкетливий фавн.
– Я ніколи не уявляв собі, що ми маємо тут стільки цікавого!
Він зник, щоб потелефонувати, і повернувся з розпроміненим обличчям:
– Все полагоджено. Мати нас чекає з обідом!
Орест живе в Пірею. Я подумала: тепер, коли ти така перетомлена, він продасть тебе товаровому кораблеві з Малої Азії...
Отак я познайомилася з чарівною грецькою родиною:
батько, університетський професор фізики, сестра – студентка
французької літератури, мати – побожна матрона, що зрозуміла
оцінити моє “Богородице Діво” грецькою мовою. Орест, очевидно, був чорною вівцею родини.
– Мати тебе підозріває, бо сьогодні – голубе небо, варварко.
Чи в тебе приязні стосунки зі святим Филипом? Адже тепер має
настати дощова пора.
Вкінці ми підвелися Пропілеями із чистим небом над нами
і недільним підсонням, без портативного радіо! Перед каріятидами Орест не витримав:
– І як їм не болить голова з тим фризом на чолі!
А коли зривав шишку з єдиного кедра, що росте на Акрополі,
засміявся:
– Вимагаєш забороненого плоду?
Ми робили світлини в Тезею, між могилами з білими стеллами, в театрі Діонісія, біля Вежі Вітрів. Я ніколи не бачила
тих знімків. Ми їздили до Мікен, Арґосу, Епідавру, забувши про
себе самих у подуві історії, пристрастей і крови, покритих уже
піском і порохом у монотоннім трагічнім пейзажі. В Дельфосі
був захід сонця з орлами над Парнасом, і Кітарон відбивався
від нього темною зеленню. Наші сандалі звикли до підйомів
та сходжень на численні горби; багато оливкових садів, і колони стали звичними, як дерева. Ми слухали народних пісень у
скромних господах і купували фартушки, ткані барвистою вовною у Левадії. Щораз менше розмовляли.
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Прийшов час прощання. Орест дістав для мене в своїй
компанії квиток на корабель за півціни. З останнім гудком він
витяг з кишені низку червоно-білих намистин із червоним кутасом.
– Тобі на пам’ять. Це – кольори мого футбольного клюбу в
Пірею... де грає Аґамемнон.
Я писала йому тричі. Не дістала відповіді. Може, акропольські жаби краще розуміються на греках?

НЕЛЮБА КИТИЦЯ КВІТІВ
Доля вміє забавлятися вигадливою грою, так, що навіть китиця квітів може правити за ключ до пекла – і це в однім дивнім
мертвім городі на узбережжі Тихого океану. І мертвий город нерозгаданою химерою терпеливо складає з жорстокою розкішшю
свої власні китиці... Доля вибирає грачів і подає правила гри, –
щоб на кінець розреготатися, наче Сфінкс.
Раїна приречена діставати нелюбі подарунки. Вона подорожує сама. Її змисли стають такими напруженими, що межують
із болем, і в них змішуються в інтенсивній амальгамі країни,
міста, люди, звичаї, які вона пізніше рогом достатку викладає
перед нами. Ми простягаємо хижі руки до півтіння церков,
що скапують золотом інків, до хрипких звуків різних говорів,
що вичаровують хтозна-яку магію; до диких суниць та троянд
з Мачу-Пічу*, якої пелюстки є горами; до шорсткості юти і
барвистої вовни з народних базарів, змішаної з пахощами вуличних прянощів, з якої вона тче свої дивовижі.
Хоч і які корисні бувають ті самотні подорожі, до них
вплітаються також і деякі прикрощі. Раїна виставляє себе, що їй
дуже перешкоджає, цікавості південноамериканських чоловіків,
котрі звикли мати до діла з жінками-чужинками в захисному
товаристві, а як ні, то з багатими авантюристками. З нею, одначе, інша справа, бо вона звичайно ночує і харчується в скромних
родинних пансіониках. Навіть невідомо, як дає собі раду з тими
* Мачу Пічу – гора в Перу з руїнами міста інків.
Старі панянки

207

важезними валізками, повними всякого інспіруючого краму, які
їй доводиться двигати через всілякі кордони. Правдоподібно,
вона вискакує з автобуса і розгублена розглядається довкола,
аж хтось помітить. І кінець буває завжди тотожний: олив’яні
валізки стоять серед кімнати, побіч чотирьох глиняних церков і
бичків з Пукарá*, які вона привезла на колінах.
Раїна не шукає нових знайомств: вони її шукають. Деякі
пані зараз її присвоячують у сімейному пансіонику, напихаючи
її добрими радами і загарбливим піклуванням. “Молода жінка
(навіть коли в неї вже жмутки сивого волосся) не повинна наражатися на деякі речі: їсти й пити в невідомих обставинах, приймати поміч, яка не була б, від незнайомих чоловіків, виходити
в темряві до незнайомих місць”, – і інші нездійснимі дорого
вкази. Раїна виглядає, наче б слухає, але не думає достосовувати
тих старомодних норм до свого кочовничого життя, що залежне
від обставин. Хіба не досить інших обмежень: долі, щастя, накинених чи самовибраних обов’язків? Часом має намір хоч трохи звільнитися, перехитрити щоденну одноманітність.
Історичний музей, до якого прямує, то – гарна колоніяльна
вілла, поставлена серед розкішного саду досить далеко від центру міста. Вона поволі переходить різними залями з невибагливими експонатами; якби знала, сиділа б довше між вазами
з подобами звірів і масок. Чує крізь широко розчинені вікна
далекі звуки військової капели і, зацікавлена, виходить на плаский дах вілли, розглядаючися довкола. Раптом з’являється серед галуззя внизу вусатий чоловік, покритий – так їй здається
– від голови до стіп медалями, і дає їй знак, щоб вона зійшла.
Перелякана, думає, що певно з якихось причин заборонено виходити на дах вілли. Спустившися до саду, просить пробачення
в чоловіка з медалями, але той зовсім не в поганому настрої.
Навпаки! Показує своє вдоволення знайомством із сеньйорітою
і пропонує повести її перед військову капеллу. Раїна дякує і
запевняє, що вона надто несмілива, щоб показатися перед оркестрою з кавалером. Той, однак, очарований, запевняє, що вона
зовсім безпечна в товаристві ґенерала Абелярда Ґерри.
* Перуанське містечко.
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Раїна зідхає. Не любить упиратися, ані сперечатися, бо
знає, що її протест завжди ні до чого. Ґенерал одним рухом руки
кличе ад’ютанта і замовляє для сеньйоріти китицю з троянд і
жасмину. І ось Раїна стоїть зі спущеними повіками, в руці величезний, мов кущ, букет, перед капеллою. Дириґент дає знак, і
починаються ті жахливі звуки, від яких не відвернутися людині.
Тоді, коли їй хочеться скавуліти з болю в вухах, ґенералові груди побіч надуваються патріотичним повітрям.
Вкінці тортури минають: Раїна дякує за приємність, переходячи вздовж вояцьких виструнчених рядів, що віддають їй і
ґенералові пошану. Тоді чує тихеньке запитання, що так часто
повторюється в її житті: чи вона одружена? Раїна всміхається:
ґенерал міг би помітити брак обручки на пальці. І навіть якби
вона була одружена...
Чи ж ґенерал Абелярд Ґерра до тої міри великодушний
чоловік, що дозволяв би жінці самій їздити по світі, вилазити на
пласкі дахи вілл і слухати з колосальним букетом у руці музику
військової капелли? Відповідає, що вона не одружена, тільки
наречена німецького дипломата. Ця формула завжди дає добрі
наслідки: чоловіки Південної Америки мають великий респект
перед Німеччиною: уявляють собі її дипломатів з прусськими
характерами, які захищають своїх наречених газовими камерами і таємними ракетами.
Історія не кінчається тільки зідханням ґенерала і поцілунком
руки: залишається ще той небажаний і дуже пахучий букет, з
яким Раїна не може ввійти до нормального автобуса, ні навіть
повернутися з ним до своїх захисниць у сімейному пансіонику.
З іншого роду зідханням оглядає свою марну калитку, кличе
таксі і велить повезти її до собору святого Франсіска.
Коли намагається непомітно увійти імпозантним порталом,
щоб покласти квіти на вівтарі, загороджує їй доступ суворий
чернець, схожий на непідкупний Старий Заповіт. Раїна чує, що
тепер – піст, отже, не вільно маїти вівтарів квітами. Вона спускає
очі перед такою строгістю. Китиця трохи тремтить, як кущ у
бризі. Людина-заповіт у брунатній рясі з підозрою її оглядає,
хитаючи головою, бо знає жінок різного віку з потаємними баСтарі панянки
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жаннями, шепотом виказаними крізь ґрати сповідальниць, що
подобають на важкі шафи з темно-червоного дерева. Може,
вона зробила якусь обітницю? Вкінці милосердя перемагає
традицію, і він дозволяє Раїні покласти квіти біля стіп святого
Франсіска – бароккову статую, що виповнює один кут вестибюлю. З подячним полегшенням Раїна кладе квіти перед святим,
який проповідував добру новину рибам і птахам.
Чернець з допитливого стає задуманим, зачеплений такою
побожністю. Ось і чужинка, яка принесла все, що, може, знайшла в квітярні для більшої слави Божого дому! Раїну запрошено
оглянути катакомби Ліми – п’ять мільйонів мумій і скелетів!
Хто міг би відмовитися від такої щедрости?
І заплатою за її виняткову щедрість стають підземельні
моторошні коридори Гадеса, сповнені черепами, сухими мерцями, поскладаними на безконечних грядках, каплиці з нішами,
оздобленими людськими кістками, що творять геометричні оздоби й розети, подобаючи на справжні китиці. Нелюбі китиці...
Ніяк утекти від грайливої Долі.

САЛЬОН ЕОЛІ БУСТАМАНТЕ
У салоні Еолі щосуботи відкритий дім, де збираються її
клієнти: дискутується про найновіші видання, критикуються
виставки картин, обговорюються постановки театральних п’єс,
читаються поезії, слухаються музичні виконання тоді, коли
сама господиня в шовковім костюмі із дискретними прикрасами – брилянтовими сережками і такою ж квіткою на викладенім
ковнірі жакета – зі скромною усмішкою прислухається до розмов, що їх осередком завжди є її брат Олівер, високий, пристойний астроном, зі срібним волоссям, що вільно спадає йому на
рамена, з гострими яструб’ячими очима і якоюсь роззброюючою дитинною усмішкою. Прислуга в мережанім білім фартушку розносить холодні напої, морозиво або пахучий чай, що хто
любить, а на столі – розташований у формі піраміди холодний
буфет із різних салат, майонезів, сирів та овочевих коктейлів.
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Кожний сам себе обслуговує між дебатами чи музичними виконаннями. Тоді починається цілком неформальна гутірка, зрештою вельми дотепна, і я люблю посміятися зі словесної битви на
шпаги між католицьким поетом Люкасом Рéжіо і задзьорчистим
сіоністом Манфредом Ґрюнбаумом, бо двобій захоплює широкі
кола від Середньовіччя із першими марянськими догмами через Джордано Бруно, жидівське ґетто в Венеції, інквізицію, Декарта, Паскаля, Кіркеґора, Ніцше, Шопенгауера, світові війни,
концтабори, аж до Кафки й Адорно. Виграє, переважно, Люкас,
що з піднесеною бровою “грає першу скрипку”, тоді коли Манфред, поборений, пригортається до ґобеленової подущинки на
канапі, немов би шукає у ній спільника й потішителя.
Олівер схиляється наді мною і конспірованим голосом
робить свої завваження, ми просто душимося від сміху, і він
щедро доливає мені чаю до філіжанки. Альма сидить у кутику
канапи й гуторить про щось музичне з Еолею, яка щебече тихим
голоском, що нагадує пискління пташки, яка щойно вилущилася з яйця. Тоді Манфред, щоб якось надолужити свою поразку,
вибирає собі мене за жертву:
– Ви – вигадка Німеччини. Такої нації взагалі немає. Що ви
таке? Я про вас не чув ніде в історії.
– Спасибі, що відкриваєте мені таку істину, бо я думала,
повіривши Декартові, що все ж таки існую.
– Ви всі – юдофоби! Але в вас кучеряве волосся, отже, можливо, маєте також краплину семітської крови! – провокував він
далі.
– То мені без значення, повірте, Манфреде.
– Хто отой ваш ґенерал? Його жінка ходила по Парижі в
прикрасах, загарблених у жидівських вельмож, тоді, коли мій
народ переживав свій голокост!
– Того не знаю. Розвідаю, і якщо воно правда, – солідарна
з вами.
Він здивовано підвів брови і за декілька хвилин злагіднів.
Опісля запропонував послухати його платівки. Кажуть, у нього
незвичайна колекція сучасної музики.
Олівер пашів із задоволення.
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– Але ти його вдарила ірховою рукавичкою! Повелася, як
справжня королева, Раїно!
Альваро Браво, бувший амбасадор у Бейруті, цікаво розказував про свої переживання й тертя між мусульманами й християнами, коли йому, щоб переїхати містом, доводилося брати з собою двох водіїв, з кожної релігії по одному. Я зловила
в повітрі обмін усмішок між ним і Олівером. Роберто Буено,
шанселер іранського посольства з іранськими зрослими бровами, хоч і роджений бразилієць, згадував чар Іфтагану, мечеті
в мозаїках, караванові сераїлі, середньоазійські торги, чим
розгортав перед нами летючі килими арабських ночей. Я знову
загорілася податися в невідомі світи за тими килимами. Альма
розмовляла тепер з Люкасом, і я побачила, як він потайки вийняв з течки новий том своїх поезій і записав їй присвяту. Альма
сховала книжку до своєї торбинки.
Товариство слухало тепер скерцо молодого композитора
Жулія Фарро, у виконанні піяністки Ірми, якої прізвище не запало мені в пам’ять. Там було більше техніки, ніж музики, що ніяк
не промовляло до мене ні до Альми, судячи з її трохи збентеженого обличчя, бо Альма не вміє приховувати своїх почувань,
вони світяться їй з лиця, що часто їй не на користь. Після чемного аплявзу товариство поволі почало розходитися. Ми попрощалися і вийшли разом з Летісією Лямаре, товаришкою Лавра,
що запропонувала відвезти нас додому, бо вона живе також в
Оранжереях. Коли Альма і я вмостилися на задніх сидіннях,
Летісія звернулася до мене:
– Олівер танцює довкола вас, пані Раїно!
– Хіба?
– Він “тягне за вами крило”, як у нас кажуть.
– Так вам здається. Ми – друзі, це все.
– О ні! Я добре знаю чоловіків!
– Але видно, не так добре, як думаєте. Олівер не цікавиться
жінками.
Летісія здивувалася. Хвилину мовчала, а потім запитала:
– І то не перешкоджає вам з ним дружити?
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– Чому мало б мені перешкоджати? Він до мене привітний,
доброзичливий, услужний. Його особисті справи мене не обходять. Я не бич світу, Летісіє.
– Все ж таки мені здається, що ви, як добра його подруга,
могли б сказати йому свою опінію.
– Добре, як він спитає про неї, я йому скажу, але сама не
збираюся непрошеною пхатися в чиїсь інтимні справи. Зрештою я майже певна, що мій погляд, який би не був, нічого не
змінить.
Правду кажучи, мені було незручно, що Летісія вибрала
собі якраз мене, щоб моралізувати Олівера. Я дивувалася також, що вона дотепер нічого не помітила, бо Олівер не робив зі
своїх уподобань ніякої таємниці, і всі про них знали, крім самої
Еолі, яка дивилася на світ очима невинної дитини, і навіть,
коли б і на долоні побачила щось підозріле, не вірила б, що те
дійсне. Альма зауважила, що дивно, бо ж Еоля начитана сучасною літературою, яка направду не аж така цнотлива, і що вона
все знає, тільки не хоче знати, відсуваючи від себе ту думку
у підсвідоме або навіть несвідоме. Після смерти батьків Еоля
піклується братом, наче своєю дитиною, хоч між ними всього
сім років різниці, і ціле її існування крутиться довкола нього.
Люкас колись зауважив, що, може, Оліверова поведінка – то
своєрідна втеча перед психологічним інцестом із сестрою, але
поети мають часто такі кучеряві, нічим не доказані гіпотези,
хай Бог їх милує!

МАТИ
По повороті з Багії я надибала на своїм писальнім столі
лист від Орлянда. Чомусь боялася його відкрити, догадуючися,
що там був тільки зложений листок. Він з’явив мені в кількох
словах, що не може одружитися зі мною, бо його син розлучив
би нас рано чи пізно. Я це відчувала, але, попри те внутрішнє
знання, несподівана певність щось зламала в мені. На окрушини розпалися фантастичні уявлення про наше спільне життя.
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Мати і Каміля була в горах. Я подумала, яке то щастя, що не
мусіла їм казати неправди, ні давати будь-яких пояснень. Мати
була вкрай одностороння, коли йшлося про мене або Камілю;
вона оскаржувала б Орлянда, шукала б для мене неіснуючих
дверей.
Вранці Раїна і я пішли шукати мешкання, але насправді ми
тільки пленталися вулицями, аж обидві втомилися. Ополудні
Каміля подзвонила. Раїна, яка підняла слухавку, зблідла і стала
малослівна, ніби ковтаючи насухо. Я хотіла знати, що сталося.
– Твоїй матері недобре – відповіла. Тоді я зрозуміла і скрикнула, – вона затаювала передо мною, що мати померла на серцевий напад.
Нашвидку я надягнула темну сукенку, ми купили троянди
на розі вулиці, взяли таксі і помчали в гори. Розбита дорога була
безконечною. Троянди зів’яли. Ми приїхали із заходом сонця.
Мати спочивала на ліжку прикрита простирадлом, на якому лежало кілька арунів і диких гвоздик. Я відслонила їй лице
і зняла з повік бляшки з пляшок, якими вони були обтяжені.
Дім нещадно пахнув кедриною. Ми накрили стіл брокатовим
обрусом і поклали на нім домовину, а коли мати лежала вже в
труні, замаїли її гіллям кедрини і квітами.
Мені вже доводилося бачити інших мерців, але нікого такого близького. Батько вмер під час подорожі, коли я була ще дитиною, і в моїй пам’яті він залишився живим, але десь далеко, в
недоступнім місці. Лишалися мати і я.
Тепер ми обидві послали прислугу спочивати і тримали віґілію при непорушнім тілі. Надворі було мало зір, і комахи влітали до світлиці, приманені запахом в’ялого квіття і
полум’ям великих чотирьох свічок, що їх принесли з каплиці
і позасвічували при обох боках домовини. Комахи танцювали
над нею свій танок смерти, потім згоряли в полум’ї. Неможливо
було їх відігнати. Знадвору долітало лящання цикад і перегукування нічних птахів та кумкання жаб.
Я розмовляла з матір’ю. Сказала їй усі слова ніжности, бо
тепер вона мене розуміла, тепер вона справедливо зважувала всі справи. В житті в нас були постійні тертя, мати бажала
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перелицювати на свій лад прибраних доньок, узятих у якомусь
сиротинці; особливо зі мною вона рідко згоджувалася. Гадаю,
що воліла б мати таку доньку, як Раїна: вольову, повну плянів
і дії. Вона була вибухової природи, не мала психологічного
підходу до людей, але дивним дивом виказувала незвичайну
терпеливість з квітами і тваринами. Могла годинами займатися
садом і примхливими орхідеями або потурати вибрикам якоїсь
тваринки, яку сама викохала.
Сад, що заносив знадвору пахощі і звуки, був її ділом. Я часто
мала повторені сни, що моя мати робила щось зовсім непутяще,
що вона нищила якусь мені любу річ або чинила ускладнення з
близькими й дальшими особами. В житті не було краще. Мати
не вміла жити, не вміла інших робити щасливими, особливо
Камілі і себе самої. Одначе, так я подумала, вона вже заплатила
за все найвищу ціну, а Каміля незадовго знову приспівуватиме
до своїх шансонеток із грамофона, може, байдужа до спогадів
про свою прибрану матір.
Пізніше вночі прийшла буря з громовицею. Перемоклі густим дощем, зайшли до світлиці городник зі своєю вагітною
жінкою і двома хлопчиками. Ми поклали дітей спати в сусідній
кімнаті, а нас четверо залишилося при неспокійних свічках довкола нерухомого обличчя.
Мати подобала в домовині на молоду жінку. Ще коли я
відгорнула покривало з її обличчя, мене вразив її спокійний вираз, тоді коли за життя вона була норовиста й напружена. Багато
пережила: нещасливе дитинство біля тиранічної баби, подружжя з фінансовими труднощами, втрати, дочасну смерть батька,
тяжку фізичну працю. Знаю, що до мене відчувала первісну
нерозважну любов, і що страждала через наші різні вдачі. Не
пригадую собі її в ліжку хворої. Вона нічого не робила щодо
життєвих труднощів, як і не зважала на здоров’я. Була часто невдоволена, багато курила, – і ось вислід її майже надлюдського
зусилля збудувати дім у горах, полосканий з двох боків потоками в берегах, вишиваних голубими й рожевими гортензіями,
з вікнами в гераніях, мімозами обабіч стежки до дерев’яного
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дому, що подобав на корабель над хвилюючими кронами кедрів,
які росли на схилах.
Ввечері приїхав похоронний повіз і забрав домовину стежкою між деревами, які начебто єдналися з почетом. Ми їхали
поволі за тілом. Між нами було кілька людей із сусідства, які
приєдналися прямо на сенсацію, але навіть так говорили поміж
себе пошепки. Коли похоронний повіз піднявся стрімкою вуличкою до кладовища, домовина стала майже доземно, і мені стислося серце, що могла впасти на випукле каміння і покалічити
дороге тіло.
Все інше минуло дуже скоро: священик поблагословив
домовину, роззявлена могила дістала свою данину, я поклала
вінок, що подобав на ті вінки – так сказала Раїна, – яких кидають на воду в святіванську ніч на Україні.
Вночі знову була громовиця, так що незадовго земля на
могилі була зрівняна до позему стежки. Ми замовили обрямівку
і рівнораменний хрест із грубо тесаного ґраніту. Я посадила два
кущі манакá по боках могили. Хотіла посадити в головах кедр з
Акрополя, що його виплекала Раїна з таємно вивезеної шишки,
але служники кладовища заборонили: доросла кедрина була б
висоти Партенона і понищила б могили.
Прийшли дуже томливі дні. Я добре випрятала дім у горах, роздала материне добро поміж усіх, хто пригадував собі її з
любов’ю, особливо городникові і його жінці. Їм народилася донечка, якій вони дали ім’я моєї матері. Хай була б вона сім’ям життя, не смерти, бо з шестірки дітей залишилося в них тільки троє.
Каміля і я стали спадкоємницями дому, але я зважилася переписати його зовсім на неї, хай дістане почуття відповідальности:
я тільки служитиму за дорадницю, доки вона не скінчить науки.
Чим скорше стане самостійною, тим краще для неї.
Бідна Каміля! Така неозброєна перед життям!
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КАРНАВАЛ ҐЛЬОРІЇ
Альма підвелася стрімкими сходами в район Святої Терези,
де жила модистка Ґльорія, бо хоч ми обидві даємо собі раду з
найважливішим одягом, часом таки треба вправнішої руки, щоб
скроїла якийсь подорожній костюм, чи якусь блюзку з дзвоновими рукавами. Ґльорія працювала в одному з дорогих магазинів
мод у Копакапані і деколи робила нам прислугу навзамін за
лекції французької мови, що я їй уділяла. Вона мала велику наснагу підвестися на соціяльній драбині і стати моделькою або
навіть артисткою на телебаченні, тому видавала свою місячну
платню на косметичні сальони і на лекції балету.
Цього разу Альма застала Ґльорію в царстві різноманітних
тканин, атласових стяжок, кольорового тюлю, пер і мережок
та фляконів, повних блискіток і пацьорок до нашивання. Сама
Ґльорія, що аж пашіла від запопадливости, сиділа при своїй
машині до шиття і підвела до гості палкі очі мулятки, в яких
сяяла звитяжна впертість.
– Бачу, що тобі не брак замовлень. Це добрий знак для
професійної особи, – завважила Альма, яка завжди знаходить
похвальні слова для своїх співрозмовників.
– Це не замовлення, – шорстко відповіла Ґльорія. – Цього разу виступатиму в усіх школах самби, і в кожній із них в
іншому костюмі, як інше божество, – виповіла з тріюмфом.
Альма замовкла: виступати в одній школі самби – велике
виснаження, бо кожна школа мусить безперервно танцювати і
співати не раз при високій спеці, коли навіть уночі серед гір
часом бракує найлегшого леготу, щоб обвіяв спітніле тіло, але
Ґльорія запевнила Альму, що вона зовсім не думає танцювати,
тільки прикрашати корсо* кожної школи, і що вже домовилася про те з її керівниками. Навіть і так, подумала Альма, треба було до цього незвичайної відпорности. І, передовсім, таке
ставлення викликає Долю на двобій.
* Алегоричний віз.
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Олівер подбав, щоб цього року Альма була в карнавальному
жюрі відповідальна за якість самби. Інші члени жюрі розглядають зміст, виконання, костюми, корсо, ударну музику і подібне,
коли кожна школа з тисячами учасників пересувається нашим
самбодромом*. Думаю, що вибір справедливий, бо Альма не
тільки вистачально здібна, щоб оцінити рівень якоїсь музики,
але такий жест винагороджує її за багато всіляких недооцінень.
І ось вона для всіх недоступна в окремій льожі, перед якою
будуть вклонятися і витанцьовувати всі групи, а я, її супутниця,
сиджу по другому боці самбодрому, в окремій частині з деякими привілеями, але прямо на сходах амфітеатру, як і решта
публіки. Щоб перебути цілу ніч і півдня, радили мені зажити
трохи тертої ґварани**, що забирає сон.
Виступ шкіл самби наводить на глядачів своєрідний транс,
наче при ритуальних негритянських церемоніях, коли учасники покурюють запашне, хмільне зілля і п’ють із пляшки
якісь чародійні напої. Мелодію самби підтримує ударна оркестра з незвичайно складними, синкопічними ритмами, і людина переживає сучасну хвилину, зовсім нехтуючи невідомим
завтрашнім днем. Карнавал у Ріо-де-Жанейро – царство пекельного блиску зі своїми барвистими вогнями, що вистрілюють у
гаряче небо, – заманює прекрасними, майже голими мулятками
під крики і регіт усіх присутніх, дорогими костюмами з нашиваними штучними самоцвітами, важкими золотими коронами,
мантіями, мережаними пелеринами, замками із кришталю і з
морських пін, царством сонця в павиних перах чи царством
м’ясожерного Бааля, який вимагає від своїх поклонників жертви крови, що тут носить інші імення: Ешý, Оґýн, Ошаля́.
Живемо в суміші модерного міста з високими хмарочосами, з широкими бульварами і стародавніми церковцями, серед
зéлені площ і горбів, які закликають вірних до побожности
своїми глухо дзвенячими дзвонами, і цієї поганської відправи,
що гуртує навколо сотні тисяч народу, який зовсім байдужий
* Самбодром – бульвар самби, на якому виступають у Ріо-де-Жанейро карна
вальні “школи”, себто клюби.
** Ґваранá – амазонська рослина.
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до будь-яких духовних вартостей, насолоджується гектичною
хвилиною жаги і пристрастей плоті, і властиво карнавал стає
цілорічним святом, якому мусять покоритися всі інші свята.
Карнавальні пісні лунають цілий рік при різних нагодах, так як
і школи самби цілий рік виступають по клюбах, на пляжах і на
чорно-білих візерунках тротуарів нашого міста. Цілий карнавал
– вияв людських бажань, сподівань і примітивних інстинктів, і
ніяк не можна заперечити в ньому казки та мрії. Всі ми в різних
хвилинах нашого існування падаємо в його полон, якому так
важко опертися, як солодкому гріхові.
Небуденне таке переживання, яке з приходом вечора пере
творюється в шал: перед очима глядачів, наче на велетенському
екрані, пересувається півсотня тисяч танцюристів у розкішних
строях – багато з тих людей видає на карнавальний стрій весь
свій річний заробіток, біля сотні корсо, – з різноманітними темами, і публіка по обох боках самбодрому в трансі видовища
переживає божевільну бакханалію.
Здалека починається ритм бубнів, тамбуринів і реко-реко,
схожих на бляшані пральники, що видають із себе ритмічний
рипіт до зойків куїки – гарбуза, через який перетягають навощений шнурок – і до гамору своєрідних рахівниць із дзвониками,
як і до інших вигаданих приладів, що відрізняються одні від
одних притаманністю звуків. Всі очі звернені в той бік, звідки
має надплисти червоно-біле видиво, бо кожна школа – зі своїми
геральдичними кольорами.
Перша школа самби має за тему відкриття Бразилії.
Спершу виступає група португальських фідальґів у пишних
костюмах із капелюхами, замаєними білими срусевими перами.
Вони ґраціозно кланяються перед трибуною жюрі й усміхаються
за рецептою кавалера, що сміється, з картини Франса Гальса.
Хто знає, такою усмішкою можна здобути від якоїсь вимогливої
особи з льожі кращої оцінки... За ними пливе величава каравела
з конкістадорами серед морських хвиль із китами, дельфінами
та велетенськими черепахами. Богиня моря, Єманжá, випливає
з палацу з мушель та морських зір у почеті своїх Уяр, річних
русалок із зеленим жабуринним волоссям, – примхлива богиня,
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яка вимагає від своїх поклонниць багато дарунків: їх кладуть
у малі кораблики і пускають з кінцем року на морські хвилі:
парфуми, пудри, золоті сережки, срібні браслети і дармовиси,
тонкі тканини, білі квіти та свічі. Наступного дня хвилі дещо з
того повертають на пляжі, тоді можна забрати собі те, чим погордила богиня.
За групою конкістадорів танцює велика група індіян, розмальованих, як і їхні череп’яні вази, в чорно-червоні узори,
всі танцюристи у високих коронах з ариних* пер. За ними їде
пишне корсо з індіянськими богами: Іньянґá, зловіщий олень,
виблискує червоними очима; Капівара з ногами дозаду лякає
страхітливою маскою; велетенська Кобра Норато повзе по
тропічній рослинності пралісу.
І тут стало те страхітно неждане, про що скажу опісля.
Альма мусить витримати цілу ніч у своїй недоступній
льожі. Ось виступає школа Гірське Царство, що вибрало собі
за тему старе Ріо. Перед нами пересувається давнє касино з
дільниці Урка, за ним сунеться корсо з Міським театром, потім
ще одне, де пізнаємо дільницю Ляпа з характеристичними луками камінного акведукту, що його будували ще чорні невільники;
далі надпливає славна вулиця Каріока з сеньорами в шнурівках,
довгих платтях і в капелюхах, прикрашених різними перами; танцюють поети, музики, п’яниці-інтелектуали; куртизанки весело
підстрибують у танці з білими, мережаними парасольками, і вам
здається, що то самі парасольки стрибають. Школа пошановує
місця, де найбільше в час давніх карнавалів процвітало самба:
площу Одинадцятого Листопада, Канделярію і бульвар РіоБранко. Самба “Бум-бум-патікумбум-прукурундум” так заворо
жує публіку, що вона зривається з місць, щоб дати волю непогамованому карнавальному духові.
Потім хвилює група баянок у білих, важких платтях.
Надпливає друга школа, відома з добірного смаку, вона
показує юрбі царство Макунаїми, типового леґендарного бра
зилійця, ледачого авантюриста, повного фантазії і чару. Тут
підстрибують тропічні квіти і смаковиті плоди бразилійської
* Ара – рід великої папуги.
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фльори, а в місячному сяйві розцвітають дивовижні птахоподібні рослини. Прекрасна смуглява хорунжа із прапором
школи, із своїм сальоновим левом, як веретено, крутиться в
коштовній криноліні. За ними тупцюють ари-папуги і колібрі,
далі – мурахоїди, крокодили й черепахи, закінчуючи коникомстрибунцем, що його тут звуть “надією”.
Являється інша школа в червоно-золотих костюмах, яка
взяла собі за тему ріку Сан-Франсіско – “старого Шіка”, як його
ніжно називає населення. Ми бачимо його дитинство на лоні
Матері Природи, що вказала нові стежки конкістадорам; потім
Шіко перетворюється у водного коня, велетенського змія, водного розбишаку, а на старість носить на своєму пінистому хребті
всілякі шаланди, човни з ґалеонськими масками-потворами та
пароплави, що блимають світлами і випахують на присутніх
клубки білої пари.
Потім бачимо подорож португальських мореплавців: сам
бодромом сунеться величава португальська каравела, яка зап
ливає з Португалії до різних країн: тут танцюють у строях з
Міньйо дівчата з височезними кошиками квітів на головах,
підскакують глиняні півники з Барселоша, далі крутяться гол
ландські вітряки, французькі дами й кавалери з “бель-епок”,
потім негритянки й мулятки в пишних намистах, сережках та
браслетах, африканські боги в розмаїтих шатах і бразилійські
містичні постаті з їхніми чарами.
Наступна школа сяє синню і сріблом у фіолетно-голубоосетрових барвах світанку. Вона показує цілий бразилійський
рік зі своїми народними святами. Загуло знамените самба.
Символ школи – велетенський орел, крилами замітає самбодром, наче пролітав би якимсь колоніяльним містечком, де
підстрибують вікна із штукковими оздобами, канделябри на
площах, кахляні фасади домів. Ось і Новий Рік зі святом богині
Єманжá, з морськими хвилями і дароносицями: надлітають баянки, всі в золоті, аж крапає. На Різдво танцюють самбодромом пастушки і “бумба-меу-бой” – дерев’яний віл з нашиваним
пацьорками покривалом та рогами, замаєними стяжками. На
Карнавал сунуться самбодромом велетенські ляльки, а за ними
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шаліють різні типові танці цієї країни: “фрево” з північного
Сходу, “маракатý”, “коко”, “самба”; на Великий Піст являється
шматяний Юда, якого молотять ціпами, на Свят-Івана в небо
злітають освітлені кольорові бальони, на Святого Петра морська процесія пливе в човнах...
Школа “Верба” в дотепному корсо з’являє Сім Головних
Гріхів. У кожній зі шкіл цікаве те, що там нема соціяльних
різниць, які все ж таки існують протягом цілого року. В школі
самби пані танцює біля своєї служниці, університетський викладач витупцьовує біля банкіра, нічного сторожа і замітача вулиць.
І Сім Головних Гріхів, від часу цісарського двору по нинішній
день, показують свої різнорідні обличчя в окремих районах Ріоде-Жанейро: Обжирство і Пияцтво в ресторанах Копакабани,
Захланність у банках центру, Перелюбство в інтимних готельчиках Ляпи, Гордість у Камері Депутатів, Лінивство на пляжі
Іпанеми і так далі. Виступають всілякі примари, як Дорожнеча з
жебраками й магнатами, Міські Податки, Міська Каса, політики,
поліція і вломники, що змішуються в одну юрбу.
Наче із мряки, вся в золотому дощі, являється школа
“Колібрі”, яка розгортає перед нами Тисяча-одну каріокську
ніч – від маскаради на цісарському дворі до “санзалі”, житла
чорних невільниць, де відбуваються чарування, що пережили
по сьогодні. Це – казкова краса зі своїми притаманними фігу
рами: чортами, відьмами, карликами, які колотять у великому котлі на справжньому полум’ї вар кохання – все в золоточорних костюмах, ночі фантазії та мрії з летючими каравелями,
принцами на білих конях і принцесами різних рас, з кришталевих
палаців і з “фавель”, нужденних ліп’янок на горах.
Наступна школа пряде нитку від мережі до невода і показує,
як майстер Віталіно, відомий народний скульптор, ліпить свої
фігурки з глини, що оживають перед публікою; крутяться баянки з мальованими вазами, повними червоних троянд на голові;
танцюють рибалки з русалками в неводах; за ними – продавці
плетених гамаків та кошиків, народні музики із флейтами та
ґітарами, розбійники-канґасейрос у капелюхах, оздоблених ор222
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наментальними бляшками і з важкими рушницями та биндами,
повними куль, через плечі...
Тепер народ співає самбу з рефреном “шуá-шуá”, що нагадує
шемір води, шепіт часу. Перед нами знов пропливають царство
золотого сонця, срібне царство місяця й зір, брилянтове царство
Херувимів, царство Ойо з дванадцятьма богами, царство води,
царство магії, царство фантазії із кришталевими птахами...
Останньою школою самби є “Манґове Дерево” в пишних
зелено-рожевих костюмах, що нагадують його листя і цвіт,
з веселими групами Пієро і Пієрет, Колюмбін і Арлекінів, і
починається битва квітами та конфетті між торсо і бульваром з
паяцами, індіянами, циганками, одалісками й піратами.
Вже сонце підвелося майже в зеніт над нами, народ шаліє
під кінець дефіляди. Юрба перестрибує барієру і витупцьовує
свій невдалий рік за останніми офіційними танцюристами, звільняючись у такий спосіб від своїх щоденних турбот,
зобов’язань, відповідальности, але також невдач, болів і жалів:
йому хочеться тепер хоч би скороплинного щастя, бо всі ми
знаємо, що завтра – початок посту, Попельна Середа, і що падре
намаже нам на чолі хрест із попелу і скаже ті зловісні, правдиві
слова: “Пам’ятай, що ти – із глини і в глину обернешся”.
Знічев’я пригадується той трагічний перший виступ, коли
ми всі, заворожені, вдивлялися в диво самбодрому, повітря
відгонило сіркою від фойєрверків та очайдушних пострілів
у зазорене небо, коли на велетенському листку вікторії режії,
амазонській водній лілеї, надпливала опромінена штучним сяйвом місяця наша Ґльорія, що в таємній усмішці ховала стільки
несподіванок для своїх поклонників. Граціозно вона перехилилася в глибокім поклоні над барієрою корсо і, втративши
рівновагу, стрімголов упала на гарячий асфальт самбодрому.
Юрба зірвалася з місць, загули сирени, лікарська швидка допомога забрала зомлілу Ґльорію.
Альма передає свої оцінки для жюрі, і тим самим звільняється
зі свого обов’язку, стаючи наново звичайною людиною, як усі
смертні. Ми обидві – вимучені і наповнені безліччю вражень –
переходимо самбодром і беремо популярний автобус до дому.
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Тоді на порожньому самбодромі, де тільки здалеку долинає
сміх та вереск розгулялого народу, повільним кроком надходить, а потім розмашисто танцює смерть із косою, теліпаючи
своїм довгим подертим платтям у вітрі, що раптом почався.
Нізвідки небо затягається тяжкими чорними хмарами і сипле
град завбільшки з кулаків.
Народ, який ще не встиг добитися додому, метається в
шатра придорожніх дерев, які ломляться над людом. Із гір
починають ринути рвучкі потоки, забираючи з собою все по
дорозі; також звірів, людей. З грюкотом розпадаються халупи,
зліплені з дощок і глини, ранячи, калічачи, вбиваючи. Тепер ті
прекрасні корсо подобають на циганські шатра або на якісь балагули, костюми з мокрими перами нагадують великих курей,
що попадали в криницю і яких повитягали, щоб сушилися. Голі
танцюристки, які ще недавно крутилися в сенсуальнім танку
на високих корсо й на асфальті самбодрому, гублять свої прикраси: пояси з перловими френзлями й мешти з високими закаблуками у тропічній зливі: з розбуреним волоссям вони подобають тепер на відьом та примар, а їхні сальонові леви схожі
на страхопудів у житі зі своїми обвислими, як на вішалках,
промоклими костюмами. У густій зливі, що не дозволяє бачити світ довкола далі як на два кроки, губляться сережки, браслети, капелюхи, намиста, діядеми, корони; ломляться крила,
кристали, золоті тереми, срібні вежі, тонуть каравели, човни з
ґалеонськими масками-почварами, пароплави, ґалери; на кашу
розмокають гіпсові статуї богів і демонів, феї, фавни, птахи,
квіти, принцеси, одаліски, королі, принци, вельможі стають знову найзвичайнішими людьми, що запопадливо борсаються в цій
веремії, забувши свої витончені манери, пхаються ліктями, сваряться, кричать, метушаться, щоб досягти якогось сухого місця.
Блискавиці щораз частіше роздирають чорне небо, пальми
гублять свої віяла, вітер вириває дерева з коріннями, вулиці й
бульвари вже стали суцільними ріками, що забирають із собою авта, трамваї, автобуси, торгові лавки; народ тримається
за залізні огорожі парків та за телеграфічні стовпи, але і вони
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непевні; здається, що почався новий потоп, кінець світу, Страшний Суд.
Як завжди, найбільше страждають найбідніші: розвалені
халупи на горах убивають немовлят і десятки дітей та бідолах,
що не мають притулку. Тисячі нужденних із передмістя стають
ще нужденнішими, а хто живе в достатках і навіть у грішних
розкошах, хто обожнює Мамона і Бааля, той дивиться на світ зі
своїх килимами вистелених льож із кришталевими склянками з
уіскі і цікаво розглядає шаління бурі надворі.
Ми обидві щасливо добилися додому. Альма засвітила лямпаду перед статуєю Богородиці, вклякнула і почала молитися
за невинних жертв цього карнавалу. А я не могла позбутися
враження, що то сама Доля насміхається з наших святкувань,
нашої божевільної радости та сваволі.
Агонія Ґльорії тривала дванадцять днів, як дванадцять
костюмів, що вона собі пошила, щоб блищати неперевершеною
зіркою в цьому карнавалі. Доля виявилася найбільшою з усіх
божищ, яких мала втілювати Ґльорія.

ДІМ
Якби тварини мали власну оркестру, то, певно, краб грав би
на бічній флейті, жайворонки на каріоні, а слон на трубі, бо такими зробила їх сама природа, та коли вже говорити про природу, можна дивуватися, що Каміля носить на лівій руці щось із
двісті тоненьких браслетиків, які змішалися на її живчику у подобу гнізда шершенів, тому її тіло легко перегинається ліворуч
і треба б було, щоб носила на правім мізинчику п’ятдесятиграмовий тягарець для направлення постави, а взагалі вона
недійсна особа – хто з такими опікунками міг би бути дійсним?
– і носиться з браслетами в вухах, хоч вона їх називає ковтками,
а ще є у неї великі, зелені, перелякані очі, начебто весь час
утікала від чогось чи когось, тоді, коли в дійсності всі тільки
озираються за нею, адже її хід подобає трохи на танок, і коли
вона закидає на плечі своє темно-медове волосся, хочеться заСтарі панянки
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нурити в нього руку і переконатися, чи воно справді оксамитне;
але Боже мене борони від такого необдуманого жесту, який міг
би мати небажані наслідки, наприклад, шорстке слово власниці
або навіть запитальний погляд пані Альми, чи здушений сміх
пані Раїни, чого я, мабуть, не пережив би або принаймні потім
не відважився б уже відвідувати їхній гостинний дім, де стільки
нового і незвичайного довідався, бо коли в інших домах у
вітальні царить телебачення, воно в них дискретно заховане в
кутику і прикрите мереживом аж до години спочинку, коли кожна з них уже відпрацювала на свій хліб насушний, бо пані Раїна
вимагає від кожного дня принаймні кілька годин корисної праці,
щоб заслужити собі на пообідню смачну каву і якусь розвагу,
якою є телебачення, якщо нема іншої, принагідної програми,
що нею може бути концерт старовинної музики, якась добре поставлена п’єса, якийсь особливий фільм, що про нього читали
похвальну статтю в культурному секторі журналу, якась принадлива вистава в музею; про ті справи ведуть довгі розмови,
зовсім понехаюючи земнішими питаннями, такими, як
невдячність прислуги – бо прислуга їх обожнює – чи підвищеними цінами в крамницях, хоч я помітив, що їм доводиться
кілька разів обертати гріш у долоні, заки зважаться його видати,
хіба що йшлося б про якийсь особливий килимок, якусь
слонокістну фігурку Вішну; все ж таки, бувши пенсіонерками,
великодушно тратяться на Камілині лекції і в інститутах чужих
мов, і в консерваторії, і взагалі вони бажали б прихилити небо
тій дівчині, з чого вона не зовсім свідома, бо часто поводиться
наче дитина, хоч їй напевно вже понад шістнадцять років і могла б бути трішки поважнішою в деяких справах, як, наприклад,
у виборі товариства, яке тільки й думає про пусті розваги, викликаючи тим зажуреність опікунок, щоб такий скарб не
дістався якомусь легковажному фертикові, лише поважній
людині, яка могла б достатньо оцінити духовно-мистецьке віно
нареченої, а потім дружини, і який своєю особою доповнював
би вимріяний ними сімейний образ, – у цьому я згідний, бо серед нашого існування, заметаного тепер різними модними
маніями, нечесним жонґлюванням усяких брехень та брехеньок,
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щоб перепхатися на вищий щабель, необхідна твердо поставлена на землі драбина вартостей, але з горішніми щаблями над
землею, щоб не розсіювати життя на дрібниці, тільки мати
намічену мету, – я гадаю, що вони самі її зберегли попри всі
життєві несподіванки, що їм нераз доводилося переносити, але
які вони якось самозрозуміло сприймали серед свого незвичного існування старих панянок, у чому їм допомогло нове житло,
і, взагалі, я про те якраз намагаюся написати, бо, перечитавши
щоденник пані Альми, в якому вона так щемно описувала велике бажання знайти з панею Раїною відповідне мешкання в місті,
яке вони так дуже люблять, а потім, відвідавши їх у власному
домі на горбі в Оранжереях, я захотів дещо ближче довідатися
про всі обставини, яким способом їм удалося так добре влаштуватися, бо хоч їхній дім не є тим, що можна б у нас уважати багатим домом (наприклад, у ньому нема ніяких практичних
приладів, таких, як машина до прання, до миття посуду, до сушення білизни, до чищення килимів) – вони самі часто займаються прятанням і всіми домашніми необхідностями, бо наша
прислуга звикла до повної волі і розпорядимости своїм часом,
отже, робочий обов’язок переважно залишається утопією –
вони обидві це сприйняли як притаманність країни і надолужують брак систематичного порядкування якимсь особливим
чаром і своєрідністю житла з килимами, картинами, керамікою
– кожну річ придбали в різних цікавих обставинах, і все те їм
небагато коштувало, бо існує і вартісне, і гарне, що його можна
дешево добути, особливо в країнах, якими вештається пані
Раїна, а необізнаним у таких справах воно може здаватися люксусом, а ще існує такий секрет, що не так важливо щось посідати,
як важливо дечого не посідати, особливо різних речей, що ними
переважно навіть грошовиті люди нехотя упоганюють свої
доми, бо треба знати, як використати простір, наприклад, як
примістити важелезні меблі, такі, як шафи, комоди, столи, канапи, фотелі, тапчани, ліжка, холодильники, мисники, щоб їх якнайменше бачити; як поставити якусь фігурку чи де постелити
якийсь вишиваний рушник, чи повісити якусь картину, щоб
вони звертали на себе увагу, бо ж ідеться про мистецькі речі,
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якими пані Раїна наповнила мешкання – вона ж завжди літає по
континентах; десь там на півночі живе її стара-старезна тітка,
яка вивіновує племінницю, – в неї, здається, є антикваріят, – і
щоразу, коли пані Раїна повертається з подорожі, розгортає перед нами свої нові прибутки, при чому щедро нас усіх обдаровує,
аж незручно, бо після моїх перших відвідин прийшли інші, і
тепер їм нема кінця; я ж так захопився розповіддю пані Альми
про те, як їм – зовсім несподівано – дістався їхній дім в Оранжереях – то наче якась справжня казка, але Альма глибоко віруюча,
заодно молилася і просила святу Терезу з Ліз’є, щоб їм допомогла; аж одного ранку сталося щось, що варто вважати чудом,
хоч усе те можна б також пояснити зовсім природно як збіг обставин, адже на світі відіграються різні дивовижі, а такі особи,
як пані Альма і Раїна, без усякого сумніву притягають до себе,
наче громовідводи бурю, небуденні пригоди, тому й не дивно,
що з ними діється щось особливе – Сантіно вважає, що вони є
добрими феями Оранжерей і що напевно розуміються на чарах,
досить послухати ввечері, як пані Альма грає на альтовій флейті,
– бо різні флейти понастромлювані над її ліжком на особливі
кілочки, щоб не впали і не розбилися, а ховати їх завжди у футерали незручно, можуть заплісніти в нашому вологому
підсонні, а якщо вам дивно, що я мав доступ до її кімнати, то
скажу на своє виправдання, що вона зовсім не подобає на спальню, в ній навіть нема нормального ліжка, тільки низький тапчан, застелений килимом і закиданий вишиваними подушками,
який править через день місцем до читання чи короткого спочинку, а також і пані Раїна погорджує ліжками з атласовими покривалами і фальбанками, тим більше з голубими бальдахінами,
перед якими стоять капці з помпонами і де через поруччя крісла
лежить перекинений халат, – то, на їхню думку, для вигідних
людей, не для них, що провадять спартанське життя, хоч вони
більше атенки, ніж спартанки, жрекині прекрасного, і кожна
кімната дає доступ захожим, які можуть оглядати їхні речі і листати їхні книжки; бо каву п’ється в так званій бібліотеці, хоча
це тільки мала кімната, але з усіх боків виповнена стрункими
етажерками з книгами, між якими стоять на килимі, роботи пані
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Раїни, низький столик і чотири крісла, запрошуючи гостей до
читання, чим я, очевидно, часто користуюся; але повернувшися
до теми їхнього житла, скажу: було так, що проходивши колись
Оранжереями, обидві пані надибали в одному з бічних завулків
у запущеному саді таблицю з написом “на продаж” і негайно
піднялися крученою доріжкою між олеандрами і ясмином аж до
самого дому, і заки постукали мосяжною ручкою в двері, ті самі
відчинилися, і людина височенного росту в лівреї із золотими
ґудзиками їх привітала і заявила, що вони якраз годяться на
покупців, бо маркіза веліла продати дім двом самотнім паням за
ціну, яку вони спроможні заплатити; так що угода зараз була
закріплена на незвичайне здивовання Раїни і наявну радість
Альми, яка була переконана, що небо вислухало її молитви і що
в тім випадку йшлося про справжнє чудо, чого Раїна не могла
заперечити; і так обидві вони стали власницями не тільки помешкання, але й цілого дому в розкішному, хоч і зовсім запущеному саді; аж потім прийшла також сира дійсність і виявилося,
що треба було в тім старім домі робити безліч усяких направ та
ремонтів, але сам горб, на якому він стоїть, має велику вартість;
про це дивачка маркіза Емілія Кароліна Фернанда дос Сантос е
Прадо, мабуть, не подумала, бо в неї взагалі незвичайні ідеї та
вподобання: сама вона живе в такому ж запущеному домі на
вулиці Косме Вельйо і годує близько тридцяти бездомних собак
і п’ятдесяти котів, яких знає поіменно, і які сидять довкола її
столу, коли вона снідає і власноручно їх годує сиром, – я сам це
бачив, бо колись мені доводилося дописати репортаж про ту незвичайно особливу й характеристичну особу нашого району, що
цікавиться астрологією і живе дуже екстраваґантно, кружляючи
по нашому галасливому місті в своїм мерцедесі, який, зрештою,
подобає на нужденну пирхавку, тому що властителька ніколи не
має часу подбати про його утримання, хіба, коли змушена
змінити якусь його частину, тоді при нагоді каже його помити; і
всі її добре знають з її старомодних одягів, мережаних вахлярів
і парасольок, що їх уже ніхто тут не вживає, – сьогодні люди
стали більш практичні, а вахлярі й парасольки забирають місце
і займають руки, яких треба для носіння течок, торб або до суСтарі панянки
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нення візочків з тижневим крамом, закупленим у магазинах, –
кому там хочеться світити особистістю, так, як це робить
маркіза, що, повдовівши, стала не зовсім з цього світу, хоча радо
їздить на концерти до міського театру і щонеділі ходить на
вечірню Службу Божу до отців капуцинів, яких особливо
поважає за те, що на свято святого Франсіска вони окроплюють
свяченою водою тварин, що їх власники приносять на церковне
подвір’я; і також усі маркізині собаки й коти удостоїлися такої
честі, хоч до того вона мусіла замовити два десятки слуг, щоб
допомогли їх туди повести; а з того приводу в її віллі було свято,
і маркіза позапрошувала до себе всю еліту, яка прийняла запрошення як добрий жарт, але зовсім поважно була змушена
піддатися святочним церемоніям і серед нявкоту і гавкоту про
вести незвичайно чарівне пообіддя, слухаючи камерного кон
церту з квартетом Шуберта й арію Ізольди Ваґнера в виконанні
славної співачки Інеси Ґодой, на що тваринні слухачі реагували
по-своєму і що довело справді до деяких ускладнень з боку
виконавців; але все скінчилося задовільно, вже коли присутні
були достатньо обізнані зі стилем життя маркізи; до речі, жінкою
незвичайно щедрого серця і загальної культури, яка оберталася
ціле своє життя в міжнародному товаристві королів, принцес,
носіїв премії Нобеля, амбасадорів та мистців, що їй давало
своєрідний дозвіл на дивацтво у поєднанні з химерами, бо це є
властиве нашому місту, адже тут діються незвичайні події, про
які інші міста навіть не можуть мріяти, як, наприклад, те, що в
Міському театрі відбувався концерт на тридцять роялів, або що
на Кавалерію Рустікану виставлено на сцені цілий реґімент
кіннотників; і коли нецивілізовані коні повелися по-кінському і
зробили свої потреби на сцені, тоді сеч попливла прямо в труби
оркестри, що сиділа внизу, з чого почався заколот і війна партитурами та стояками, факт, який публіка взяла за програму та
дійство опери і ревно аплодувала, адже всі мають потребу виказати своє захоплення музикою і обізнаність з мистецьким виконанням: з чим дві мої пані, Раїна й Альма, не згідні, вони воліють
жити досить відокремлено в тіні і тихо виконувати свій денний
клопіт у своєму новому житлі, де навіть пані Альма вчинила не230
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звичайне зусилля, повикидавши всі старі газети та позбувшися
різних недобитків, при чому, це мушу відзначити з приємністю,
Каміля була їй помічною і терпеливою дорадницею, що під
тверджує мій здогад: у неї добре серце і шляхетна вдача, тільки
засмічена різними непотрібними подробицями, яких вона за допомогою добрих довколишніх осіб могла б усе ж із часом позбутися; і тоді... – ні, ні, не буду робити ніяких завчасних плянів,
час покаже, як складається життя, бо й мені самому ще треба
багато дечого завершити, передусім вичекати, що скаже видавництво про мій новий роман, вже коли перший був відкинений;
але мушу оправдатися, що редактори не завжди помічають
справжню вартість книжки, особливо, коли йдеться про тала
новитого автора, отже, треба дочекатися, поки наспіє велика
хвилина мого життя.

ЯБЛУКО
“Будете, наче Бог, відаючі добро і зло”, – і жінка з’їла
плід з яблуні. То було те саме дерево, що дарувало безсмертя
ґерманським богам, чиї плоди роздавала Ідуна. І одне з тих, що
росло в саді Гесперид і що належало богині Гері, княгині з роду
титанів, а дружині Зевеса, і яблука якого Геракль мав принести
своєму володарю Ерістеєві. Чарівне яблуко. Те, що застрягло
в горлянці Білосніжки аж до любовного поцілунку. Те, що малював Пікассо (розкраяне); те, що наповнювало пахощами йонатани, пепіни, ренети, паперівки біля білого родинного дому
Раїни в Кутах. Те, що гупало об землю десь там, у її Пеньківці,
і що вона заодно тче на дереві життя. Те, що звисало з дерев у
Довженковій “Землі”, між які несли відкриту домовину юнака.
Прадерево, райське дерево. З нього я зірвала це яблуко, що тримаю в руці для тебе.
Хто ти, невідомий друже? Як довго я тужу за тобою, як
дуже хочеться зустріти тебе в житті! Ти, якому я без вагання
віддала б руку на ціле життя. Ти – розумний, але не блискучий
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зовні; рішучий, але не авторитарний; спокійний, але не байдужий; непідкупний, правдомовний, справедливий; ти, що любиш
сміятися, але вмієш бути поважним і вдумливим; ти, що маєш
тільки одне слово, а не безліч, включно з їхніми протиставленнями; ти мужній, але лагідний; вродливий, але скромний; пристрасний, але опанований.
Чому я так і не пізнала тебе в житті? На якомусь розі вулиці
я повинна була б тебе зустріти, правда? Моє серце роками горіло
до тебе. Дивися: моє волосся вже стало сивим водоспадом, але
ніде я тебе не помітила. Часом здавалося, що бачу тебе здалека. Часом гадала, що ти – Орляндо, але коли ближче підходила,
зустрічала незнайомця, твій образ затирався, як стара фреска,
залишаючи тільки якісь нез’ясовані мазки, що здалека нагадували красу, якої вже не помітно, наче б ти жив колись в інших
часах, покритих століттями, і я бачила тебе тільки крізь призму
якоїсь леґенди, якогось півзабутого міту.
Мій коханий! Наче бог Індра, ти являєшся мені в безсонних ночах місячної повні, і я знову тепер молода дівчина з розпущеним волоссям і квітучим тілом, одягненим шовкопряжею
проміння, з білим цвітом за вухом і з піснею на вустах, чекаю
тебе, мого вибранця, щоб подарувати тобі душу і плоть навіки.

ЗАПИСКИ НА КОЛІНІ
Це потреба: вганятися по світі за барвами волічок! Тут, на
базарі в Пляколюлі, очі розбігаються серед таких скарбів! Якби
не ті туристи, що обліплюють кожну тканину, наче зграя нахабних мух. Бо я – не туристка, я – поклонниця.
Ось якась американка – виглядає на шістдесятирічну – в
супроводі молодого, зеленоокого мехіканця.
– Фернандо, купити тобі це пончо?
Він вередує. Перегортає десятки з них. Нарешті вибирає
пишне, в дуже барвистому взорі, з косицями френзлів.
– Краще це, Евеліно!
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– А може, ще ці сандалі? Дивися, як гарно сплетені. Спробуй, чи добрі на ногу!
– Могли б бути, але ліпше пошукати зі срібними защібками.
Мене бере досада. Вона ластиться до нього, а він дозволяє
себе обдаровувати, як розпещена дитина.
І ось Евелін підходить до мене і приязно всміхається:
– Чи не взяли б ви з нами на спілку авто до Оахаки?
Я відмахуюся. Кажу, що бажаю ще походити базаром.
Сідаю на камені під крислатим деревом і записую на коліні:
“Лет до Ліми – неспокійний, але рівний. У слабкому місячному сяйві літак, наче нетля, летів над засніженими зловіщими
Андами. Я перебула ніч на летовищі, де тинялося кілька
продавців пончо, а вранці полетіла далі до Кіто над найвищою
горою Перу, Ґуаскарáн що виблискувала в сонці своїм льодовим
хребтом.
Біля стіп вулканів Котопаксі та Пічінґа розташоване Кіто,
де народ милий, тихо говорить, не співає і не свариться. Церкви
нагадали мені бразилійські: марежана, кам’яна Єзуїтського Товариства (вся золота всередині, але єзуїти зняли стару долівку з
довгих дощок і поклали паркет! Один жах!) і святого Франсіска,
де знаходиться прекрасна колекція південноамериканських ікон.
На вулицях усе дуже барвисте і кольоритне: маленька дівчинка
несла на спині манюсеньке дитя і ввічливо мене поздоровила. І
так, зовсім незнайома в краю, я раптом дістала одробину тепла.
В ресторанах можна випити смачну “наранхілью”, себто квасковий напій з цитринових плодів. Індіос, повдягані в пончо,
продають свій товар; один ніс за ноги здоровенні два жмути
рябих курей, а індіянка везла в автобусі на колінах поросятко.
Автобус їхав обережно, тюпав, наче гуцульський коник, крутою доріжкою під гору. Ніхто не спішився. Тільки раз я почула
спів: тихо підспівувала собі молода індіянка, як падала тропічна
злива на площі святого Франсіска. Ми обидві забігли на поріг
якоїсь зачиненої крамниці, не було як перебігти до церкви.
Потім я видовбувала скарби між різним продажним товаром: купила прикраси на ялинку з мальованого хліба (вони приСтарі панянки
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гадали мені буковинські мальовані хлібні коралі), ткані килимки із зображенням тотемів, які дуже порадують друзів у Ріо, а
одна з них і мене радує, і передколюмбійську фігуру дароносника, що по дорозі, на жаль, став калікою, але надіюся, що Альма
чудово зуміє приліпити йому ампутовану ногу!
У Панамі віяв гострий вітер. Я познайомилася з родиною
колюмбійців, і чоловік весь час носив мій баґаж. Такі приві
леї мають, назагал, тільки одружені жінки. В Панамі мене
зацікавила техніка витинаних і підшиваних іншими барвами
узорів на килимах, бо, нічого про неї не знаючи, я робила те
саме з паперу, так як, нічого не відаючи про бісером викладені
мехіканські картинки, я ще дитиною в той спосіб прикрашувала
своїх глиняних звірів.
Опісля я познайомилася з Костою Рікою. (На щастя, ми не
летіли над Манаґвою, де недавно був землетрус і де, як кажуть,
кондори хмарами висять над містом і озером...) Мене зустріла
квітиста, впорядкована країна, де після голосування в 1949 році
скасовано військо. Народ відкрив премудрість, що людина з
чесної праці доходить добробуту. Тваринам дозволено працювати тільки сорок вісім годин на тиждень. Шістдесят чотири
відсотки національного бюджету призначено на науку. То зелений, плодовитий край, де бунтуються хіба самі вулкани. А селяни, які несуть курей за ноги, мусять платити за це кару.
Я відвідала базиліку Нуестра Сеньйора де лос Анджелос*
у Картаґо, а опісля подалася крізь туманом обвитий гірський
парк до вулькану Ірасý. По дорозі, в сухому річищі, надибала
кулі з ґраніту, які походять від невідомої цивілізації. Куля –
найдосконаліша форма: її творці мусіли вірити в Бога.
Велике мала переживання від вулкану Ірасý з найбільшим у
світі кратером, схожим на Дантове пекло: це – чорна, обсмалена
лійка, де на дні булькоче сірчана зелена вода.
Увечері приключилася одна з тих трагікомічних пригод, які
чомусь мене переслідують: довелося бути суддею між двома
вуличницями Нормою і Гільдою, що змагалися за одного багатого американця. Норма була поганіша, але якась скромніша,
* Мати Божа Ангелів.
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і вкінці американець, що виглядав на багатого банкіра, дав їй
першеньство, бо Гільда бешкетувала, робила сцени, шантажувала, і передовсім грала нам усім, що були в спільній екскурсії,
на нерви. Я порадила їй із гумором признати поразку, бо тоді, –
хто зна? – міг би їй навинутися інший меценат. Пізніше Норма
підійшла до мене і, майже соромливо, звірилася, що американець бажає дати їй якийсь подарунок, а вона не знає, що просити. Я побачила, що в неї неплекані зуби, і порадила їй, щоб
він послав її до зубного лікаря. Вона так і зробила і сказала, що
я була однією із тих рідкісних людей, які їй бажали добра. Такі
хвилини, очевидно, зворушують.
Під кінець побуту в тій країні мені таки вдалося відвідати
археологічний музей з жертовними, дуже орнаментальними
вівтариками. Музей чудово розташований над містом і потопає
в буґенвільї.
Лет до Теґусіґальпи в маленькому, крихкому літаку розгорнув мені іншу картину: там висушена, виснажена, нужденна країна з мішаним населенням, де можна надибати китайців,
арабів, євреїв і європейців з різних земель. Місто розташоване
на схилах горбів з мосяжно-золотими вівтарями церков, з облупленими публічними домами й таким же університетом, перед яким студенти саме домагалися кращого приміщення. На
найзаплутанішому базарі світу я надибала таку бідноту, що жаль
описувати. Біда родить жорстокість, і там лежали позв’язувані
іґвани* з позашиваними ротами; тільки їхні животики, що надувалися, зраджували: вони ще живі. Швидким автобусом я
об’їхала місто. Перед якоюсь темно-рожевою будівлею при
малій площі ждали хмари голубів, аж вийшла з неї дивна жінка
в чорному і годувала їх зерном з решета.
Жаль, що не вдалося подивитися на руїни в Копан.
У Ґватемалі довелося ждати п’ять годин на літак, та летовище розлоге, з гарними крамницями і кіосками. Я ходила від
одного до другого, але тільки любувалася гарними народними
вишивками, бо моя калитка помітно змарніла. Раптом повітря
порожевіло і всі кинулися до великих вікон: ні, то не була поже* Рід великих ящірок.
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жа, ні вибух вулкану, тільки королівський захід сонця, що крізь
скляні шиби вимальовував небо, на якого тлі силюета вулкану
д’Аґва стала ще могутнішою і чорнішою.
Лет до Мехіко був розкішний, особливо його остання частина, між Попокатепетель і Істаккігуатель* в освітлене міріядами
світляків багатомільйонове місто. Тим разом я їздила на торг в
індіянське містечко Толюка і на суботній базар біля монастиря
кармеліток, – вся та частина міста надзвичайно чарівна. Вже
давніше я відкрила скромний готельчик біля головного бульвару, де також є музей народного мистецтва. В автобусі вуличні
музики грають за дрібняки. Нащадки славних ацтеків жебрають
по площах або продають насіння.
З міста Мехіко полетіла до Оахаки над горою Альбáн з
руїнами, які зовсім чітко видно з літака. Сама Оахака – інтимне
колоніяльне містечко з гарними площами й музеями. Недалеко
знаходиться Мітля з руїнами й некрополем. Повертаючися
крізь Тулю, біля примітивної біло-голубої церковці я надибала найстарше дерево світу, якому приблизно дві тисячі років.
Хотілося цілувати його кору, наче праматір усього живого. То
було справжнє дерево життя, що росло в сусідстві з некрополем!
А сьогодні я захопила цей недільний базар у Пляколюлі...”
Вечоріє. Базар пустошіє і треба повертатися до Оахаки.
Автобуси вщерть переповнені людьми й тваринами. Доведеться самій брати таксі й оплачувати досить довгу поїздку. З цієї
причини беру в готелі найдешевшу кімнату, в якій навіть нема
вікон, і куди повітря доходить щілинами в череп’яному даху.
Відчуваю, що мене бере лихоманка і лежу в темноті, цокаючи
зубами. Аж ось відмикаються двері. Евелін!
– Вас не було на вечері. Що вам? О Боже, ви вся горите!
Перелякана біжить по лікаря, приносить ліки і піклується
мною як добра самаритянка.
Коли мені кращає, бере мене до шикарного ресторану на вечерю і навіть замовляє для мене музики, щоб грали мехіканських
пісень.
* Мехіканські вулкани.
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Наступного дня збираюся відвідати руїни на горі Альбáн,
але Евелін і слухати не хоче, щоб я сама туди їхала.
– Ви ще надто ослаблені. Фернандо поїде з вами. Я вже там
була декілька разів, залишуся.
Евелінин жіґольо уважливий: носить мою торбу, повну глиняних фігурок, що їх я по дорозі накупила, вважає, щоб я не
впала з піраміди, і взагалі культурно поводиться.
– Фернандо, скільки вам років?
– Двадцять п’ять, чому питаєте?
– Чи це не вік, щоб учитися, працювати, будувати майбутнє?
Чи вам до вподоби ваш спосіб життя?
Він сміється: ряд білих зубів світиться в його смаглім обличчі.
– Кожний з нас продає те, що має, або робить те, що вміє. І
на це бувають різні виправдання.
Евелін щороку приїжджає до Мехіко, і вони завжди разом
подорожують. Вона має добру, людяну вдачу, каже, і в цьому я
з ним згідна.
Ми повертаємося ввечері до Оахаки. Я пакую подорожню
торбу і наступного дня уранці повертаюся до столиці, звідки
беру перший можливий літак до Ріо-де-Жанейро. Для Евелін
залишаю записочку з подякою і китицю гірських квітів, назбираних на горі Альбáн.
Декілька разів ми обмінюємося листами, але з часом контакт
уривається, бо то було тільки принагідне подорожнє знайомство.
Не думаю, щоб ми мали багато спільних зацікавлень, які в’яжуть
людей на довгі роки. Однак мушу признатися, що згадую її з
симпатією і вдячністю.

СТРАСНИЙ ЧЕТВЕР
Мені важко і сумно. Бувають хвилини, коли залишаємося
самі з мовчазним Богом. Говірливі подруги томлять своєю
безжурністю. Я зважилася пережити цей день із сестрамидомініканками, з якими співаю григоріянські хорали.
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У півтемній каплиці, забарвленій тільки лямпадою при
мурі, душа почала поволі заспокоюватися. Нас чотирнадцять
сиділо довкола вівтаря, і я була єдиною світською особою в
тому зібранні. Після Євангелії молодий священик проповідував,
як це тепер у звичаї, проти індивідуальности і відокремлення
на користь спільноти. Всі мали виповісти свою думку, а я
обороняла індивідуальність, яка єдина спроможна формувати
спільноту, бо спільнота без неї не має ні опінії, ні характеру, що
бачимо в більшості масових демонстрацій. Також уважаю, що
в мистецькому вислові спільнота повинна підтягатися до рівня
обдарованої індивідуальности, а не індивідуальність сходити
до нижчого рівня спільноти.
Ми прийняли Причастя під двома видами. Після літургії
настоятелька запросила мене на вечерю до столу, прибраного
колоссям і виноградом. Вперше у житті я вечеряла з черницями
побіч дорогої довголітньої ігуменії, матері Марії Евхаристії,
при читанні релігійних текстів. Монастир перенесено до
нової будови над церквою, звідки видно цілу освітлену затоку
Ґванабари.
Я повернулася щасливіша додому, хоч зі щемливим почуванням, що я – самотня. Орляндо, ти покинув мене тоді, коли
мені тебе було найбільше потрібно: дванадцять годин перед
смертю матері. Я ховала з нею своїх ненароджених дітей, новий
розквіт творчости, віру у всемогучу любов. Чи це не жорстоко?
Але, може, краще, що ти нічого про це не знав. Ти заломився, бо
нам було б трудно разом жити. Ти не з героїв.
Кілька років пізніше я познайомилася з його жінкою. Шукала в її обличчі хоч би одної сумної усмішки. Адже вона мусіла
її для мене мати, для коханої Орлянда. Але знаходила тільки
тріюмф. Орляндо був її здобиччю. Вона ластилася біля нього,
обвивала його, як шовкопрядник свою ляльку, але не з любови, ні! То не була любов, що мала б світитися в її блідих очах,
тільки свідомість посілости. Якби вона його любила, там була б
окрушина покори.
У мене вдома діються тепер дивні речі: вчора о шостій впала
з бюрка без ніякого логічного оправдання фотознімка Олівера,
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що він мені подарував з приязним підписом. Уночі того самого дня впала зі стіни і розбилася на дрібні черепки гуцульська
тарілка, що налякало Раїну. Пригадалася еспанська приповідка:
“Я не вірю в відьом, але немає сумніву, що вони існують”.
Щоб розвіяти дивне почування чогось зловіщого й невідомого, Раїна, Каміля і я пішли над море. По дорозі ми вступили
з великодним привітом до Еолі, квітки з вазоника на привіконні,
і забрали її, трохи проти її волі, з собою. Розбурене море і наш
двогодинний прохід зробили їй добро; вона опісля дякувала
нам телефоново своїм голоском пташки, яка ще не вміє літати.
Я подзвонила також Оліверові і півгодини слухала його жалі на
сестру і племінниць. Він називав їх атрофічними особами, що
нібито намагаються ним піклуватися, а насправді в них зле прихована жадоба ним заволодіти.
Особливо, він і сестра все ж таки наші щирі друзі, і мимо всіх
протиріч, Олівер зі своїм розвіяним волоссям морського вітру
нам найближчий, особливо Раїні. Вони обоє люблять сміятися
і передражнюватися. Насправді я не певна, що саме Раїна про
нього думає, адже вона не говорить про свої почування.
Останнім часом ми ще більше зжилися, особливо після
смерти Манфреда, яка зовсім неждано наступила. Він помер на
удар серця. Тепер уже ніхто не буде сперечатися з Люкасом, який,
задуманий, сидить у своїм зеленім фотелі і відчуває порожнечу
серед гамору Еолиного сальону. А взагалі я вважаю її близьких
друзів якимсь приреченим на смерть товариством. Усі вони –
перетончені, переплекані, стилізовані, – крім Олівера, звісно,
який любить життя, карнавал і все прекрасне інтенсивністю
двадцятирічного юнака. Однак, я не можу позбутися почування,
що життя і смерть завжди ходять у парі, і аж боюся признатися
сама собі, що чим інтенсивніше життя, тим жахливіша і трагічніша смерть.
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У ТІТКИ МАТІЛЬДИ
Негадано я вирішила відвідати тітку Матільду в Квебеку,
куди полетіла на конґрес моя сестра у других, Звенислава. Незвично для нас на Заході: молода, гарна жінка – університетський
професор нуклеарної фізики! Востаннє ми бачилися, коли вона
була ще дитиною, тому ця нагода стала нам обом за неабияке
свято.
Мені хотілося поговорити з нею, тим більше, що надіялася
знайти в ній якісь таємні спільні струни. Хотілося розказати
їй про нашу велику сім’ю, розкинену по цілому світі, та про
трагедію нашої дідизни, що збагатила не одну чужу скриню. Я
везла з собою їй у подарунок килим, тканий з думками про ту
землю, якої, може, ніколи більше не побачу.
Малим літаком я полетіла низько над Ніяґарою до Торонто,
а звідтам до Квебеку. На летовищі зразу побачила тітку Матільду
в чорній кримці і кримковій шапці. Мимо своїх вісімдесят і
кілька років, тітка була струнка і рожеволиця; її завжди вважали
красунею в родині, і тепер вона не здавалася вікові. Звенислава
з розсміяним обличчям прибігла кріпко мене обійняти, а потім
причалапав також наш далекий свояк, Нестор, якого тітка взяла
під своє крило, і трохи церемонійно зі мною привітався. Виявилося пізніше, що він не тільки водій тітчиного авта, але також і
поет, ще й колекціонер рідкісних видань, хоч сумніваюся, чи він
користується своєю бібліотекою.
Тітка живе в дерев’яному домі з верандою; є в неї ще два інші
доми: один вона вживає на свій антикваріят, другий винаймає
комірник. Вона заєдно скаржилася на безліч праці і на втому,
хоч виглядала напрочуд оживлено. Балакала про інфляцію, про
високі ціни в крамницях і ще вищі податки. Я нічого їй не сказала про наші труднощі, помітивши, що, в ґрунті речі, вона бажала сама говорити, а не слухати. Її антикваріят мав деякі цінні
речі, але страхітливо змішані з усяким безвартісним барахлом.
Я знаю, що в неї було ховане бажання, щоб я перейняла на
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себе правління її майном, але я вибрала собі інший життєвий
плян.З Нестором майже не мала спільної мови: світові проблеми його не цікавили, тільки лякали. Він дозволив, щоб я вибрала з його бібліотеки кілька книжок для Звенислави, і з задоволенням я помітила в її кімнаті світло десь до другої ночі.
Наступного дня я мала намір ще дещо показати Звениславі, але
Нестор, що виглядав спершу на такого стриманого й услужливого, вихопив їй із рук ті книжки і убгав у них якийсь власний
твір, де на голубому тлі пишався золотими літерами псевдонім:
Гордій Княжий. Така поведінка шалено мене розлютила.
Звенислава і я їздили разом до садиби отців Василіян, що
була поблизу, й оглядали монастир та музей. Гостив нас мій
давній добрий знайомий, отець Мелетій, що давніше перебував у Бразилії. Показував нам свою парафію, і ми слухали його
дзвонів, що грають українські колядки, але те все було для мене
сумнівною духом культурою; воно говорило радше про дух
проґрecy. Отець Мелетій подарував нам на пам’ять українські
медалики Богородиці з Гошова і святого Йосафата, які Звінка
повезла на Україну.
Повертаючись до Ріо, я летіла над Андами, потім над Тихим океаном. В голубо-рожевому сутінку висувалися з опалевої
імли вулканічні верхи. Я завжди бажала познайомитись із СанФрансіско; до речі, мала колись навіть плян туди переселитися.
Місто справді чарівне: мости між островами, японські сади з
чаєвими ресторанами, виставка бегоній у розкішному парку.
Цікаво було оглядати початки міста від церкви Міссіонес зі
стареньким цвинтарем і проходжатися китайською дільницею
з типовими ліхтарями. За містом, на узбіччях горбів, усі кущі
чесані вітрами в один бік.
Опісля я пережила страхітний лет серед бурі з Мехіко
до Ґватемалі. Хмари наповнялися світлом блискавиць, наче
колосальні бальони, вітер так нас метав, що я уявляла себе вже
мертвою серед розбитого літака десь у зеленій сірці кратеру,
і вишивані старі рушники від тітки Матільди порозкидані по
узбіччях вулканів...
Зупинилася в Ель Сальвадор – країні вулканів та озер.
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Познайомилася з вулканом Ізалько і з водоспадом Чорос на
три тераси. Споживала смачні “тортільї”, що їх там називають
“папусас”, з квасолею і паприкою. Завжди зворушує мене убогий люд: жебраки, каліки, але що я могла їм подарувати крім
кількох дрібних монет і ласкавого погляду? За містом, біля
археологічного музею, зловив мене рясний тропічний дощ, що
змив з мене подорожній порох і, очищена, я бачила алегоричний похід на головній вулиці столичного міста: на повозі, що
з’являв митру папи римського, стояв Христос-Відкупитель, а
довкола горів вогонь чистилища з чотирма зміями.
Опісля в Манаґві мені приключилося нова пригода: замість
сісти до автобуса летунської компанії, я потрапила в приватний
мікробус і познайомилася з однією родиною, що забрала мене
оглянути зруйноване землетрусом місто, обведене колючим
дротом від можливих грабунків. По дорозі до Ґранади ми вечеряли на пляжі Косіболька, потім подалися в гори, в індіянську
місцевість Монімбо, де я роздобула керамічного леопарда. Ми
так подружили, що родина забрала мене до себе додому, і я
перебула в неї цілий день. То було молоде подружжя: він – китайського походження, вона – нікараґвайка, п’ятеро галасливих косооких дітей і чарівний китайський дідусь, який завжди
привітно усміхався і годував нас типовими ласощами.
Не раз я думаю, як ті самотні подорожі мене збагатили:
скільки людей я пізнала, що дали мені зовсім спонтанну і безкорисну приязнь, бо ледве чи я зможу колись у житті їм якось
віддячитись. Вони, мабуть, ніколи не довідаються, що я кладу
їхню ввічливість до мене, чужинки, на терези, що противажать
жорстокості й несправедливості цього світу.

ЗИМОВА ПОДОРОЖ
Моя зимова подорож відбулася бразилійським літом, після
латинського Різдва. Я особливо горда за неї, бо подорожувала
автобусом другої кляси, без ніякого комфорту, серед простолюддя. Автобус гнав по закрутах горбів штату Мінас Жерайс дві
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ночі і півтора дня. Над горбами зійшов великий блідий місяць,
розгортаючи часом дивовижні краєвиди, особливо коли ми вже
переїхали межу Багії і доїжджали до Кастро Альвеса з несамовитими каменюками.
Першим моїм пристанищем став Люїзин дім на побережжі
Тамбаý в Жоан Пессоа. Знову сходила повня місяця над морем за чорними, розхристаними хмарами. Кокосові пальми вимальовували на стінах кімнати неспокійні тіні під шум
бурхливого моря. Все ж таки я не могла довго витримати в
тім гостиннім домі, де нічого особливого не діялося, і почала
в Ресіфе пілігримство по стародавніх церквах: святого Петра
з багатою фасадою за патієм, обгородженим кованим залізом,
Розаріо* з темного дерева, де на стелі – розмальована Богородиця серед ангельських голів і де двері обрамовують подовгасті
кантуарії**. Проїздила біля Олінди з профілем її прекрасних
церков, біля Ґравати ́зі старою церковцею серед пальм на вершку гори, аж заїхала до Каруарý. Там відвідала музей і дім народного мистця Віталіна, що може правити за дім молитви: що
за свята убогість, де на стіні тільки торба з флейтами, на яких
він грав, хрести, до яких молився, і ліжко, прикрите покривалом
з барвистих решток усяких тканин, на якому вмер у п’ятдесят
чотири роки життя на чорну віспу! Він так і не дочекався якоїсь
пенсії від бразилійського уряду, хоч його глиняні фігури належать до коштовностей великих світових музеїв.
Далі автобус повіз мене у Натал – місто на дюнах. На схилах його горбів і в долинах красуються деякі гарні будови:
палац ґубернатора, церква святого Антонія. Я вибралася над
море з чорними пісками, – так і називається один з тих берегів.
Звідтам поїхала до Жуазейро-до-Норте. Що за шалена подорож: автобус гнав сто десять на годину, здавалося, що та ціла
розгойдана споруда ось-ось розпадеться; музика дико грала,
ні, верещала з голосника, а крім того, було в автобусі ще дватри приватні галасливі радіоприймачі. Почали являтися місцеві
* Церква Богородиці Розарія.
** Каміння, що обтяжувало португальські кораблі, і які вживали в Бразилії
для обрамування вікон у колоніяльну епоху.
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оази серед сертану*: Танґарá, Кайкó, Атарі́. Потім – кінцева
станція, фантастична місцевість племені канґасейрів серед
кічового міту: статуї “святого” падре Сісеро, який там жив і залишив незлічиму кількість поважаних народом нащадків. Серед великої спеки жінки в чорних вотивних суконках офірували
йому в церкві екс-вотос (їх тут називають “міляґрес”) у подяку
за вислухані молитви і за отриману ласку, і медовий запах зілля
розносився запорошеними вулицями.
Вночі я повернулася в цивілізацію, до Форталези. Од
на Люїзина подруга обвезла мене містом і показала його
характеристичні закутини: експланаду, кокосове узбережжя,
дюни, базар народного мистецтва у старій в’язниці з грубезними мурами, дім письменника Жозе де Аленкар під велетенськими манґовими деревами... Припадком довелося бачити похорон “ангелятка”: дівчатка несли відкриту манюсеньку голубу
домовину, а в ній лежало дитя з личком, прикритим хустинкою
і з темними рученятами над покривалом. Тут хоронять мертвих
дітей без священика, бо ж воно мале ще – безгрішне і йде прямо
до неба.
Після нічних хороводів дівчат у мережаних збираних
спідницях та риболовлі на пляжах прийшли нові подорожні
переживання. Автобус їхав горами Кабужі біля Ляже, краєвидом,
покритим кущами з жовтим дрібним цвітом. Ми проїхали загату да Форкілья, потім гори Іпіяпаба і Пероґа.
У Терезіні царила спека і нестерпна духота. Лінива, широка, каламутна ріка з човнами не давала ні крихітки прохолоди
примітивним халупам при березі. Я шукала за базаром у надії
побачити якісь традиційні тканини, але, крім гамаків, нічого
путнього там не було. Не розумію, чому ті люди не використовували свого природного багатства: глини, дерева, каменю для
чогось своєрідного. Якось дивно відбивається та убогість від
розкоші ґубернаторського палацу серед пальм і водних рослин
посередині міста.
* Сертан – пустеля Північного Сходу Бразилії, поросла кактусами і дикими
тропічними кущами.
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Гарна була їзда від Терезіни до Сан-Люіс, що правив за найвищу, на північ висунену, точку моєї подорожі. У місті – французька архітектура колоніяльних часів: кахлеві мальовані фасади, сходи, провулки; вітрильники просмикуються між фасадами
вуличок по близькому океані. Тропічна злива міняє всі кольори,
океан обтулює острів з барокковими цистернами, фортецею і
рядом будівель французького стилю, де на вулицях зі старими канделябрами продають індіянські намиста і гарні торби з
м’якої соломки.
Я купила квиток на манюсенький літак і полетіла під грозовими хмарами над затокою святого Марка і над гирлами
трьох річок із гніздами акул до Алькантари, давнього багатого містечка, яке тепер майже суцільно в руїні, обросле хащами. З фасад домів облітають кольорові, цвітисті кахлі, з церков
безсовісні відвідувачі розбирають рештки неописаних скарбів.
Мені стало безмежно жаль цієї місцевости, яка не була в силі
захиститися перед грабіжниками. Дуже мені припав до вподоби зелено-золото-білий вівтар у кармелітській церкві: його
видовжені фігури нагадували картини Ель Ґреко. Була там ще
гарна статуя мертвого Спасителя і мала, розладнана гармонія.
Все давало враження чогось крихкого, по-мистецьки здеформованого, інтимного. На майданчику продавали плоди з
ритмічними назвами: капоасý, ісаї ́, бірібá.
Після Сан-Люіс моя подорож завернула знову на Південь.
Я перервала її в Масейó – малому містечку серед цвітучих
садків, з кокосовим надбережжям під найінтенсивнішим небом і між яскравих голубизною моря та озера. Звідтам знову
поїхала углиб краю, горами в квітучих кактусах і з ліп’янками,
де очерет править за покрівлю. Автобус минав стада зебу і доми
з колонадами веранд довкола. У Палмейра-дос-Індіос довелося
вечеряти у хмарах нетлів, що падали в тарілку і плуталися в
волоссі. В одній корчмі я надибала дотепний напис:
Якщо п’єш, щоб забути,
Плати заки вип’єш!
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У місцевості Дойс Ріяшос я побачила волові запряги, як той,
яким колись Каміля і я їхали від Сан-Жоан-дель-Рей до Тіраде
нтеса: скрипучий віз тягнуло десять білих волів, які зовсім не
спішилися, так, що наша трикілометрова подорож тривала щось
дві години. На ярмарку продавали глиняний посуд.
О подороже! О подороже крізь бразилійський сертáн у
цвіті “капінґейри” і “мамелейрос”*! Ти майже душу з мене витрясла! Серра-де-Беаґо нагадувала гору святого Ґраля. Коли
ми проїжджали рясні ряди “імбузейрос” – дерев, обсипаних
дрібними плодами, “авелозес” (живоплоти), та високі гнізда
термітів, я помітила на одному тині череп зебу і спитала хлопця,
який сидів поруч зі мною в автобусі, чи то якось пов’язано з народним віруванням або з чарами. Тоді раптом вибухло джерело
різних оповідок про кропиву, про “унья-до-ґадо”, в якої жовто
білі квіти, про конкурс ґітаристів, про кактус з червоним вершком, що називається “короа-до-падре”, себто попівська корона,
й інше. Цікаве було оповідання про Камінь Дзвону: американці
нібито хотіли купити дзвенячу каменюку на Серра Тальяда, але
тубильці не дозволили її продати. Тоді американці перевернули
вночі камінь, а під ним знайшли велетенський золотий скарб.
Відтоді він уже не дзвонить.
Кам’яне лігво ріки Сан Франсіско глибоко врізане в скелі;
по ньому давніше пливли човни з кілями в масках різних почвар, що їх тепер можна оглядати в музеях, а сама ріка закована
в цивілізацію, включно зі своїм славним водоспадом, що став
епічною поемою Кастра Альвеса**.
Звідтам я повернулася до Аракажý, невеличкого містечка
з плеканими площами та біленими пнями дерев при спокійнім
рукаві затоки, морщеної тільки подувом приємного леготу.
Потойбіч майорить острів із кокосовими пальмами. Недалеко
від Аракажу – давня столиця штату Сержіпе, Сан-Крістован,
розкладена на схилі гори, красується квітниками з рожевими “бейжос”*** та вінком колоніяльних церков і монастирів
при головній площі. Всюди чистенько і затишно, але життя
* Типові кущі Південного Сходу Бразилії.
** Бразилійський поет-романтик (1847–1871).
*** “Поцілунки” – лісові квіти.
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починається щойно о дев’ятій годині ранку. Я приїхала першим
автобусом і не могла навіть випити чашки кави, бо все, що могло
правити за кав’ярню чи ресторан, було ще зачинене. Не вдалося
мені навіть купити якоїсь доброї поштівки з краєвидом міста.
Тільки багато пізніше відчинили одну крамницю фотознімків, і
заспаний власник продав мені декілька своїх шедеврів з іменем
церков і ортографічними похибками, виписаними великими
літерами під світлинами.
Мала дівчинка у квітистій виповзлій сукенці дивилася на
мене в каварні великими очима на блідому личку. Я запропонувала їй одного бісквіта, бо нічого іншого не можна було там
дістати, і вона, самозрозуміло, умостилася на вільнім кріслі при
моїм столику. Жуючи свій бісквіт, вона довго мене оглядала, а
потім знічев’я спитала:
– Що ти робиш?
– Я їжджу по світі, – відповіла я їй.
– Чи ти їздиш завжди сама по світі? – розпитувала вона далі
і, не чекаючи відповіді, додала: – Чому ти їздиш зовсім сама по
світі?
На це трудно було їй щось відповісти, але маленька вперто
продовжувала:
– І навіщо ти їздиш по світі?
Такі запитання змушують людину застановитися над своїм
життям.
– Як будеш мати сорок років, довідаєшся, – сказала я. Тоді
дівчинка сповзла з крісла і розвіялася в цигарковий дим. Я
пізнала її тоді: то була я ще дитиною.

ТАЄМНІ ВІСТІ
Альму знов переслідують дивні сни. Цієї ночі їй снилася
риба, що жила спрагла без води, і коли їй урешті дали напитися,
вона загинула. Альма гірко плакала, і навіть коли прокинулася,
не могла втримати сліз.
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Іншим разом їй снився дельфін, що весело спливав водоспадом, але був поранений і гинув, співаючи.
Такі ночі її томлять. Взагалі, ми обидві швидко втомлюємося.
Мені, часом, також важко засісти до терлиці, гребеня, коловоротки й дергачки, але потім знову якась сила, чи в мені, чи
ззовні, тягне до початого килима, що має стати дивом див. Я в
інший спосіб переживаю свої дні пригноблення. Альма свідома
того, що гайнує дорогоцінний час і губиться у світі ілюзій та
фантазії і ввечорі буває нещаслива, що день не приніс їй ніякої
видної користі, хіба ще більше розбурив підсвідомість.
Дзвонила Еоля: помер Альберто, близький приятель Олівера, ерудит і блискучий розмовник, що описував нам усі подробиці люарських замків та дотепні закулісові скандали їхньої
історії. Пригадую собі одну розповідь про маркізу, яка дуже
любила проповіді одного отця-єзуїта і веліла носити себе до собору на реколекції, використовуючи час медитацій на аплікації
клістера в носільниці, бо ж усі вони об’їдалися за часів КороляСонця*. Альберто знав, що йому залишилося мало часу, він
заборонив Оліверові, своєму найближчому другові, читати чи
видавати будь-що зі своїх подорожних записок і зобов’язав
свою запопадливу пасербицю зараз після його смерти розвести
на городі ватру і віддати полум’ю все, що могло б стати, може,
шедевром сучасної літератури. Вірна пасербиця все спопелила,
включно із самим тілом померлого в сан-павлівській крематорії,
розвіявши потім його прах по світі. Так залишився тільки міт по
Альбертові, що затирається з бігом років.
Взагалі я вважаю, що Еолин сальон став некрополем. Спершу пішов зі світу Ернесто, веселий і галасливий велетень, що
подобав радше на наївного хлопчиська, який Альмі і мені не
раз правив за почет до дому, “бо серед ночі паням небезпечно
цим містом повертатися без опіки”, – о Господи! Хто сьогодні
ще так думає! І ми з ніжністю згадуємо Ернесто, що носив на
малій карточці в пуляресі імена всіх тих, за яких щодня молився, а водієві давав завжди щедру заплату більше тарифи і навіть
* Французький король Люї XIV.
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питався, чи той задоволений і чи не буде згадувати його злим
словом...
Опісля помер Люїс, який освідомив Альму про Олівера,
даючи до розуміння, що з того боку годі їй чогось сподіватися,
і що краще вже вдовольнятися тим, хто доступний, себто
Люїсом; Альма вирішила не розуміти натяку, щоб його не образити і не збудити в ньому почувань меншевартости, бо такі
справи завжди вражливої породи, і ніхто не сміє бути нікому
суддею. Дивно нас уразило, що ціла Люїсова сім’я, включно з
жінкою і доньками, дуже добре були обзнайомлені з його поглядами про чоловічі привілеї і брали їх за загальне правило.
Люїс любив розказувати різні старі й добре відомі анекдоти, а
я не могла тоді втриматися, щоб не випередити їхнє закінчення,
чим забирала собі авреолю, на яку він сподівався, і доводила
Олівера до сміху.
За Люїсом помер Манфред, і ми ходили до божниці помолитися за нього: він лежав під горою чорних покривал між двома свічками з надутим черевом, бо день був гарячий і тіло вже
почало розкладатися. Довкола гомоніли члени його дальшої родини, бо близької він уже не мав; видно, поспішали довідатися,
що кому він записав у своїм заповіті. Тепер Люкас сидить задуманий у фотелі і раптом відчуває довкола себе порожнечу, бо не
має вже з ким сперечатися. Після смерти Еолиної тітки Розалії
дім почав порожніти.
Останнім пішов Роберто, дипломат зі зрослими бровами
і довголітній кандидат на самогубця, що вже декілька разів
перерізував собі живчики на руках, але Ернесто молився за своїх
друзів до Богородиці Доброї Смерти, і так Роберто, шизофренік
і постійний читач Достоєвського, удостоївся ласки природної
смерти з виливу крови до мозку. То була коротка смерть тієї
непосидющої людини, яка постійно жила в тертю з іншими і
навіть з невідомої причини стріляла в Ля Паз у бразилійського
посла, свого зверхника, за що пішов потім у передчасну емеритуру.
Тільки Оліверові дотепи клеять тепер наші недільні зустрічі,
тоді коли Еоля сидить у фотелі, наче пташка у гнізді, і сумно
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усміхається. Ми говорили останнім часом про Єгипет і про те,
що Аменофіс II намагався впровадити віру в єдиного Бога.
Вночі прийшов до мене сон у коптійських сюрреалістичних
орнаментах. Я линула крізь пекло Рамзеса VI з чорно-жовтою
стелею між вибляклими фресками. Богиня-корова Гетор ревіла
в Дейр-ель-Багарі над трьома терасами. Колоси з Мемнон поважно хитали головами, Тот-анх-Амон шептав якісь заклинання
з-під золотої маски, Аменофіс II провадив мене підземеллям з
нескінченними фресками, що подобали на малюнки з папірусів.
Потім чорні жінки в чорних розвіяних платтях і з золотими намистами та вазами з водою на головах повели мене до Сето І,
одягненого в леопардову шкіру, з косою в руках, і раптом я отямилася у присутності богів. Сета І увінчувала небесна корона
сузір’я. Королева Гачепсут сміялася з того, що запах ладану
відганяє злих духів, а Рамзес II розгортав переді мною, наче
книгу, прекрасні фрески з гробниці в Тебах.
Тоді надплинув соняшний човен. Я побачила, що сонце виходить з рота богині Нут і заходить між її стегна. Богиня поволі
обернула до мене обличчя, розсипавши медові кучері. Тоді я
пізнала її: то була Каміля.

ГОСТИНА В АҐАТИ
О сонце, сонце, що встаєш зі своєї колиски на Різдво, щоб
на Великдень запалати на оранжевих писанках, що топиш криги, кришиш шерехи, щоб оглядати своє обличчя там, у Рибницях і Стрибницях, що пливеш у єгипетському човні і смієшся в
Мехіко кукурудзяними зубами, тут, у цій країні, в тебе корона з
індійських стріл і барвистих пер амазонських ар. Ти посилаєш на
люд свої затруєні стріли, тому жителі Параіби повбивали биків
Гелія і вигадали сонячне м’ясо, себто м’ясо, сушене на сонці.
Отже Аґата, наша парайбанка, запросила нас відсвяткувати своє сорокаріччя й обіцяла нам бенкет. Вона живе у
прибічній вулиці дільниці Урка в партеровому домі з обширним патіо серед флямбоянів, де вигідно можна примістити
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цілу дивізію лінґвістів і літературознавців з їхніми ближчими
і дальшими свояками. Господиня в голубій оксамитній сукенці
та оксамитних голубих мештах подобала на молоду дівчину, аж
не вірилося, що ті два стрункі юнаки побіч – її сини. Із засоромленою усмішкою вона приймала наші привіти, китиці квітів
і розпаковувала дарунки у станіолевих обгортках із радісними
вигуками, хоч часом не вірилося, щоб усе їй так дуже подобалося. Певно, Аґата раділа, наче підліток, що була центром цього
свята і що всі раділи разом з нею.
Гості з келихами різних напоїв, увійшли в добре підсоння
і говорили дедалі голосніше. Як завжди, я трохи самітною почуваюся в такій юрбі і далеко більше люблю зустрічі небагатьох
людей, щоб розмова точилася тільки одна і щоб усі вміли слухати одні одних, бо в таких збіговиськах усі гомонять ні про що і
після такого свята не пам’ятаєш, хто що сказав, і маєш враження
великої порожнечі. Тут і там усе ж таки вдалося зловити уламки розмов. Професор грецької літератури Педро Сінтра розказував про смішні епізоди при іспитових працях: його чуприна
кумедно їжачилася, він розмахував руками як наша маріонетка
Зе Мелозо:
– На запитання, хто такий Тірезіяс, Дольорес відповіла, що
то був грецький жрець, який вигадав комплекс Едіпа.
– Дотепно! – засміялася Аґата.
– А на запитання, яка була перша форма грецького уряду,
Люрдис написала: полігамія.
Рознісся сміх, а Еоля соромливо спустила очі.
– То ще не все: найбільший нездара на курсі, Фавсто, який
пише приблизно в такому стилі: “Ці ґотичні ікони вказують на неоклясистичний характер будови, що своїми імпресіоністичними
капітелями підтверджують дадаїстичні первні в метафізичному
склепінні”, – отже, Фавсто написав, що Еґіст мусів убити Агамемнона, бо застукав його в лазничці разом з Кассандрою, а
потім – у такій самій позі – в гамаку. Очевидно, він десь щось
чув про баню і про тенета.
Гості подалися до столу, де стояли тарілки, складені у високі
стоси і, ніби вахлярі, розгорнуті на столі серветки й столове
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срібло. Посередині красувалася велика миска з чорною квасолею, всілякими плодами та м’ясивом, особливо параїнським на
сонці сушеним м’ясом. З великим захопленням товариство метнулося набрати собі на тарілки білий сипкий риж і всього потроху. Пані Аліна наклала по вінця свою тарілку і розповідала щось
про народні звичаї, пирскаючи на тих, що сиділи поруч, квасолевою поливою. Олівер з причаєною усмішкою законспіровано
подивився на мене.
Сільвія розказувала про надписи на болотниках автобусів,
де відбивається бразилійський гумор і філософія життя: “Замкни рота, тоді не впустиш до нього мухи!”, “Бідний тільки тоді
має повний живіт, коли втопиться”, “Не вказуй на мене брудним пальцем!”, “Перемога без боротьби є тріюмфом без слави”,
“Життя є тверде для м’яких характерів”, “Бідні не одружуються, тільки з’єднують лахміття”, “Собака, що її вкусила гадюка, боїться ковбаси”, “Якщо заснеш при кермі, збудять твоїх
родичів”, “Бог дає розум, а горілка його забирає”, “Життя є
усмішкою між двома сльозами”, “Туга є присутністю відсутніх”,
“Заміняю сорокарічну жінку на дві двадцятирічні”.
– Не погоджуюся! – вигукнув Педро Сінтра. – Я замінюю
всі двадцятирічні на одну сорокарічну, – і він утопив свої чорні
зіниці у розпашілім обличчі Аґати.
“Порох дороги є мені пенециліною”, – продовжувала Сіль
вія. – “Автобус бідного їде навіть без бензини”, “Смерть є спочинком, тому волію жити втомленим”, “Якби шлюб був чимсь
добрим, не треба було б свідків”, “Якщо наше кохання тепер є попелом, це тому, що колись було полум’ям”, “Життя починається
на сороковому і кінчиться на вісімдесятому кілометрі”, “Що
варті шість повних коліс, коли серце порожнє?”, “Тільки салон
краси любить поганих жінок”, “Спотикаюся на твоїх гордощах
і падаю в твої обійми”, “Адам був щасливий, бо не мав тещі”,
“Їду до місяця і зараз повертаюся”, “Не пожадай жони ближнього, коли ближній поблизу”, “Якби з хмари ішла юшка, бідний
народився б без рота”, “Бідний живе з завзяття”, “Подружжя є
цибулею: плачеш, але їси!”
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Ми всі щиро сміялися, дивуючись з цього збірника муд
рощів. Я також пригадала один цікавий напис біля ятки якогось
містечка, коли подорожувала по штату Мінас Жерайс: “М’ясо з
кістками коштує сімдесят крузейрів. Те саме без того самого –
п’ятдесят крузейрів”.
Обід закінчився і почалося перешіптування, мерехтіння
поглядів, норовистий сміх, а потім деякі пари непомітно зникали в тінистих кімнатах Аґатиного дому. Сама господиня начебто розвіялася в туман.
– Чи Альма завжди ходить до церкви? – знічев’я спитав
мене Олівер. Я притакнула і пильно на нього подивилася.
– Тепер я в іншому світосприйманні, – звірився він, поклавши мені руку на плече і ведучи оподаль від решти товариства. –
Церква дивиться негативно на людську плоть, а для мене статеві
органи є сакральні, акт же любови – божеський.
Я зрозуміла, що це свято, яке ми тут гамірно переживали,
було йому бенкетом Аґатона. Бог Діонісій особисто тут брав
участь, і ми підносили йому пінисті келихи, відрікаючися бога
Гелія, сонячного бога, якого биків ми спожили. Тут панував бог
обжирства, п’янства, перелюбства, оргазму, шаленства. Але він
не був ні Альминим, ні моїм богом.
То була остання моя розмова з Олівером.

СТЕЛЛА ПОЛІКСЕНИ
Переглядаючи з Раїною альбоми її подорожей по світі,
часом маю враження, що то – знайомі місця. Так було також
учора, коли ми дивилися фільм “Хаос”, створений за мотивами
піранделівських оповідань. Мені здавалося, що повертаюся до
добре відомих осель, де, може, колись жила. Я мала враження,
що лечу над висохлим річищем з дикими олеандрами, потім
являється місто, розташоване довкола гори, звідки дорога
провадить над море незвичайно розпроміненої сині аж до
гробівця із каменя під пінією. Саме місто ніби зліплене з терас,
плятформ, завулків, сходів, доріжок, викладених камінними
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орнаментами, з вузьких просмиків між домами й подвір’ячками,
де малий Люїджі* з сестрою ставили свої перші драматичні
твори. Так уявляю собі Аґрідженто з низько збудованим
акрополем та святинями.
Середземноморська культура дуже близька мені. Я просто
тону в альбомах із мозаїками Палермо, Сефалу, Монреалю або
мрією переношуся до тих леґендарних егейських островів, що
самими назвами пестять вухо: Міконос, Делос, Патмос, Родос,
Санторін... Гортаю сторінки каталогу з музею Бенакі і знову все
те мені наче давно відоме: коралі з різнокольорового зливаного
скла, примітивні турецькі тарілки з тюльпанами, гвоздиками,
кораблями й дівчиною в мальвах, порцелянові писанки з херувимами й хрестами, кераміка з Малої Азії в синьо-зеленопомаранчевих тонах, стилізовані кипариси й троянди з вусиками, свічник у формі риби...
Прийди над Кастальске Джерело,
Там Дафна стала кленом.
В алябастрових вазах на сльози
Скляні синьо-жовті візерунки.
Звідки мені це відомо? Дивлюся на зображення куросів**:
рожевий мармур віддає враження живої промінистої плоті,
здається, ось-ось ці велетні зійдуть, танцюючи сходами, з дому
Позейдона. Невже я колись танцювала з ними? Ніщо не вмирає,
все перетворюється... На грецьких вазах, каже Раїна, писанкові
мотиви; на писанках сонця з Крети, сосонки з Кіпру, меандри
з Родосу. Ті орнаменти віками мандрували, перещеплювалися з
давніх на нові культури і не відати, де їхня первісна колиска.
Ось найзворушливіша стелла Поліксени: дівчинка з м’ячиком прийшла відвідати матір, що сидить задумана...
Раїна, яка вирішила впорядкувати материні папери, вдивлялась у вибляклий знімок. На звороті було написано: Євген,
Ксенія і Анна Вереси. Родина еміґрантів. Він – високий, білявий,
правою рукою спертий на поруччя крісла де сидить вона – у
* Люїджі Піранделльо, італіський письменник (1867–1936).
** Курос – грецький містичний юнак на услузі божества.
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вишиваній блюзі, схожа на когось мені знайомого, а поруч –
дівчинка з м’ячиком. Ксенія-Поліксена.
Раїна, нічого нікому не кажучи, сіла на перший літак і
полетіла до Куритіби. Повернулася наступного дня і потвердила мій здогад: Камілине справжнє ім’я є Анна Верес, її взято з
сиротинця в Куритібі, який провадять українські сестри.
Ця вістка стрясла нашим домом. Подумати тільки, що
все те могло навіки залишитися нерозгаданим, бо хто тут уже
визнається на еміґрантських іменах?
Ми прикликали Камілю на розмову. Вона сиділа з широко розплющеними очима і слухала. Раїна їй зголосила, що
вона по батьках – українка, і дівчина, тремтячи, спитала, що
відомо про її батьків. Раїна розповіла їй те, що довідалася від
старої настоятельки сиротинця: вони приїхали до Парани десь
після закінчення Другої світової війни, втікаючи від голоду та
переслідувань в Україні, від бомбардувань у Німеччині, від
безробіття у Франції. Врешті їх прийняло бразилійське посольство, і з Марсей вони приплили товарним кораблем разом
з іншими еміґрантами до Ріо-де-Жанейро, де їм довелося вісім
місяців перебути на Острові Квітів, що насправді зовсім не був
тим обіцяним раєм, тільки жахливим карантином, де люди купчились у тісних бараках серед тропічної спеки; опісля їх послано на цілинні землі вглиб краю корчувати праліси. Анна народилася в одній із тих осель, що їх не знайти на мапі.
З покликання вчитель, Євген Верес зорганізував своєрідну
школу: зібрав горстку еміґрантських діток, і в порожній стодолі,
після цілоденної важкої праці, разом із жінкою наливав у русяві
й каштанові голівки любов до рідної мови, її пісень та казок.
Доводилося далеко доїжджати туди заболоченим автобусом
уздовж дірявих доріг, і Ганнуся їхала з ними, бо не було її з ким
залишити. Аж однієї ночі сталася та жахлива автобусна аварія, з
якої тільки вона вийшла живою. Їй було всього три рочки...
Настоятелька розказувала про незавидну долю еміґрантів,
що гинули від укусів трійливих гадюк, індіянських затруєних
стріл, врешті від самого підсоння, тропічних недуг і невідомих
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обставин цієї жорстокої країни. Каміля була частиною трагічної
історії народу, до якого належали її батьки.
Її великі очі виповнилися зеленими слізьми. Вона міцно
обняла Раїну і подобала тепер у своїй безборонності перед меандрами долі та її байдужою закономірністю на ту дівчинку з
м’ячиком біля жінки в вишиваній блюзці.
– Ти навчиш мене матірньої мови, правда, Раїно?

РЕГІТ ДІОНИСІЯ
Ріо-де-Жанейро зовсім тратить свій чар у дощеві дні:
типові контури міста розпливаються в тумані, барви блякнуть
мов на гортензіях, люди човгають вулицями, наче примари.
В Туреччині, наприклад, зовсім інакше, бо дощ підкреслює
типовість Істамбулу. Човни на березі Босфору подобають на
капці, залишені перед мечеттю, багаті турки дають себе переносити на спині вуличним хлопцям на другий бік вулиці, щоб
не замочити лякерів, на барці попивають чай у скляних флякониках, у човнах смажать рибу на пічках із вуглем, продавці
брецлів співучо розхвалюють свій товар.
Ріо не має таких принад у дощеві дні. Тоді Альма нишпорить у своїх партитурах, а я тону в бібліотеці в розшуках за
килимарськими мотивами різних культур. Одначе минулої
неділі, мимо поганої погоди, ми вирішили зайти до Еолі, яка
вже не раз нарікала на нашу відсутність на недільних зборах.
Цього разу мали бути в неї крім нас двох ще тільки домашні:
кузена Ельоїза, кузен Фернандо і, звичайно, Олівер.
Фернандо, що наче Марко Проклятий товчеться по світі,
повернувся саме з Болгарії і залоскотав мою душу долиною
квітучих троянд, полями лаванди, трацькими курганами з
Казанліку, міжгірським монастирем Ріля, просмиком Шіпша,
виритим на скелі прадавнім їздцем з Мадари, скаменілим лісом.
Розказував про Золоте Побережжя, про кольоритне Тарново, про
давнє піратське гніздо Нессобар, Софію із храмами та музеями,
а особливо про темні ікони закопченої церковці в Бояні, і час нам
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минув напрочуд швидко. Еоля щоразу споглядала на годинника,
очікуючи Олівера на вечерю, яка завжди починалася пів на восьму.
Ельоїза привертала нашу увагу до своєї особи, розповідаю
чи якісь зовсім нецікаві епізоди про нецікавих і незнайомих
людей. Дивна та жінка, що якось ніколи не виросла, залишив
шися півсторічною юнкою, яка ревнує за Еолине першенство в
родині, на що Еоля справді заслуговує своєю щедрістю і своїм
знанням. Ельоїза ставить себе в позу покривдженої долею і заодно має до Еолі якісь неоправдані претензії. Цього я не можу
стерпіти, бо ніщо мені таке не осоружне, як безпідставні родин
ні вимоги. Мабуть, Ельоїза відчуває, що вона мені не до душі,
тому горнеться до Альми, яка силябічно відповідає на її настир
ливі випитування.
Олівер завжди дуже точно притримувався порядку в Еолинім
домі і в випадку якоїсь затримки заздалегідь повідомляв сестру.
Вона вирішила подзвонити, але ніхто не відповідав на дзвінок.
Гадаючи, що, може, вона, затривожена, помилилася в номері, я
ще раз подзвонила. Відповів мені незнайомий голос: пояснив,
що Олівер якраз сидить перед телескопом і розглядає Юпітерові
місяці, бо, начебто, мав би з’явитися ще один місяць. Це мене
здивувало, бо преса нічого такого не згадувала, ні Олівер нічого
про те не говорив сестрі, з якою ділився найдрібнішими деталями всіляких новин. Відклавши слухавку, я вирішила зайти
до Олівера, але Альма випередила мене і, накинувши на себе
дощовика, попрямувала до виходу; тоді я просто випхала Фернанда, щоб пішов із нею. Еоля всунула йому в руку ключа від
Оліверового мешкання і подобала на пташку, яка щойно випала з гнізда. Я переглянулася з Ельоїзою, і вперше у житті ми
зрозуміли одна одну: приховували нашу тривогу. По якомусь
часі подзвонила Альма: просила мене молитися, бо вхідні двері
були зсередини зачинені і ніхто не обзивався на стукіт.
Тоді Фернандо зважився вдарити на сполох і повідомив
поліцію, а бліда й зажурена Альма повернулася до нас. Коли
врешті наспіло поліційне авто і декілька осіб подалося до
Оліверової садиби, на загальне здивування вони надибали
тільки примкнені двері. Увійшовши до світлиці, відразу знайшСтарі панянки
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ли мертвого Олівера, що голий лежав простертий на долівці, з
глибокою раною у черепі.
Поліцаї, звиклі до всіляких обставин та подій, зовсім ні з ким
не церемонилися і почали свої розшуки, допити, здогади, при
чому їм навіть на думку не спало пошанувати чиїсь сантименти. Вони брутально поводилися, вживаючи своєї притаманної
мови, щоб якнайяскравіше висвітлити те вбивство. Не було
жодного сумніву, що Олівера задушив його інтимний приятель,
і виглядало, що між ними була бійка.
Фернандові довелося повідомити Еолю про ту жахливу
подію. Вона скорчилася, наче у спазмах смертельного болю, заодно виказуючи Богові, що забрав Олівера, не її саму. В її розумінні,
Олівер став жертвою якогось вломника, з яким я, мабуть, годину
раніше говорила телефоном, може, якраз тоді, коли він докінчував
свою криваву роботу, і сама думка наводила жах на нас усіх.
То була страшна, печальна ніч.
Ми пробули з Еолею до пізньої години, потім залишили її
з Ельоїзою. Над ранком поклалися спати і до Альми прийшов
дивний сон.
Десь неначе вона стояла на краю світа, виглядало б у святині
Позейдона в Ліндосі, на рожевій скелі, що стрімко спадає в
море, аж раптом побачила Діонисія, який клекотів реготом:
“Го-го-го!” – і ніс у своїх раменах куроса з рожевого мармуру,
але то не був курос, тільки Олівер, що гоготів у полум’ї і летів
разом з Діонисієм до якогось шабасного раю, де все іскрилося
в жагучій красі весільного бенкету. Діонисій тряс тамбурином,
сидячи на цяткованій пантері, а довге, сиве, розвіяне волосся
Олівера палало на всіх кінцях, він линув і линув, зникаючи між
місяцями Юпітера, куди не доходив ані зір, ні голос.

ПОДІЇ І МІРКУВАННЯ
Для Еолі настав печальний час, адже вислід автопсії був
недвозначний: Олівера задушив приятель, якому він безмежно довіряв, мимо всіх засторог найближчих друзів, що були
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втаємничені в його інтимне життя; ішлося про відомого майстра
карате, насправді – гульвісу і шахрая, якому Олівер вистарався
добре оплатну посаду й навіть дозволив, щоб той кілька днів
користувався його помешканням, що паразит, очевидно, хотів
використовувати до безконечности, як виявилося з Оліверового
щоденника, але Олівер захоплювався молодечою красою свого
гостя, підносячи те захоплення до якихось неземних вимірів,
що стало його трагедією; а ще поліція була неспроможна схопити вбивника, бо за нерозумним карним кодексом тут дозволено посадити в тюрму тільки того, кого зловлено на гарячому вчинку, так що злочинець, холоднокровно обікравши свого
обожнювача, ретельно витер за собою всі сліди в мешканні і
зник десь перед появою представників права у широких просторах цієї країни, де легко сховатись у гущавині дикої природи
або в муравлищі людей, які живуть нелегально, і нещасна Еоля,
яку пані Раїна вважає пташкою, що випала з гнізда, раптом опинилась у жорстокій дійсності, бо, впорядковуючи житло брата,
їй довелося прочитати його щоденники та листування з багатьма діячами науки й культури, з якими він утримував двозначні
стосунки, та перегортати сороміцькі журнали, що їх він виписував з-за кордону, уважаючи їх одним із виявів прекрасного
еросу, хоч за життя ховався з тим крамом перед сестрою, переконаною католичкою, не хотівши, щоб їй боліло, бо попри все,
Олівер був завжди ніжний і уважливий до неї, як загалом до
всіх друзів, і найбільшою карою за свої вчинки було б йому
дізнатися, що завдав прикрости Еолі, якій тепер завалився світ:
вона ставала день за днем прозоріша, питаючися нас усіх, чи
Олівер має хоч невелику можливість спасіння, на що пані Альма їй відповіла, що Олівер в останній хвилині життя напевно
зрозумів свою помилку і прийняв смерть як справедливу заплату за неї, офіруючи своє життя єдиному Богові, в якого вірив з
дитинства, що було помітно зі спокійного обличчя померлого,
який лежав у труні під фіолетовими квітами ніби у глибокому
сні, але Еоля вимолює щоденно в Господа прощення для брата,
і взагалі з нею діються дивні речі, начебто Бог справді приймав
її жертву, бо скоро після Оліверової смерти вона впала і зломила
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собі рам’я – пані Раїна казала “крило” – а коли тільки більшменш прийшла до тями, посковзнулася вдома і зламала руку, а
ось дзвонила мені Каміля, що втретє впала на вулиці, зламавши другу руку; ну як тут не вірити у щось надприродне, хоч,
може, модерні психологи пояснюють усі ці справи як нахил до
мазохізму, як покуту за брата – я не буду перечити, та признаюся, що важко все те тільки розумом пояснити, – стільки ж дивного існує на світі, – та ще в природі є якийсь закон рівноваги
– а він мусить існувати, бо інакше всесвіт розпався б на тріски
і взагалі нічого не існувало б, – тому навіть найбільші скептики
мусять застановитися, чи той другий бік не сягає в неозорі сфери, які тільки деколи з’являються вибранцям, переважно дітям
та наївним душам, незаяложеним від логічних міркувань і наукових категорій, і хоч Еоля інтелектуальна особистість, у неї
залишилося ще стільки підсвідомого, дитячого, невинного, що
вона справді може, наче магнет, притягати до себе кару за брата,
відмолюючи за нього в такий спосіб вічне страждання, обіцяне
ідолопоклонникам і кривовірам, бо “не введи нас у спокусу” –
один із заповітів, про який, може, Олівер забув під кінець свого
земного існування, хотівши запровадити у своїм житті норми
античної клясики, яка, не відаючи єдиного Бога і Христового
навчання, мала інші виміри, я сказав би – чисто естетичні, до
яких приєднувалися без ніякого тертя погансько-релігійні і тим
самим надавали всім людським стосункам радше суб’єктивної
вартости, що їх навіть такі мудреці, як Сократ, не осуджували надто суворо, аж прихід Середньовіччя і нових духовних
вимірів перехилив із велетенською перевагою терези в другий
бік, часом убачаючи гріх навіть у невинних проявах, таких, як
танці та світській музиці, жорстоко караючи всіляких веселих
переступників та вільнодумців, як знаємо з відьмарських судів
та кострищ бувальщини, але тепер варто б знайти золоту середину, зрозуміти, що все людське схильне до помилок, що
за гріх платить сам грішник своєю долею, до якої не мусять
домішуватися сторонні, бо хто вважає себе покликаним кидати
перший камінь на брата, не вбачає, очевидно, колоди у власному
оці, і ніщо не є осоружніше, як нахабна впевненість у власній
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непомильності, яку слід заміняти за співчуття і доброзичливість
та шукати інтенсивности життя, наприклад, у музиці та килимарських узорах, ними заповнюючи буденщину, таку іншу, таку
багату, і яку так мало людей уміє достатньо оцінити й зрозуміти,
– це я намагаюся пояснити Камілі, яка останнім часом стала
поважнішою і вдумливою, адже тепер вона гордо може опертися на своє коріння, що мене вельми радує, бо я вважаю її за
друга, за наречену, за дружину, за матір моїх дітей, а до того треба чогось більшого, ніж гарненьке обличчя і перелякані зелені
очі, тільки не знаю, як їй це сказати, бо у відповідну хвилину
нападає на мене якась дітвацька соромливість, я починаю здалека зарисовувати кола, щоб сказати їй те сутнє і необхідне; але
потім якось воно обертається в жарт, і Каміля просто не вірить,
що в мене до неї якісь серйозні почування, – о Боже! – чим це
все скінчиться, хіба напишу їй листа; але тоді не побачу, як вона
його сприйме, яке обличчя зробить, може, просто висміє мене
за таку нахабність або їй буде мене тільки жалко, що було б
найбільшою образою; і ось з такими думками я б’юся цілий
день, мов нетля об лямпу.

СИҐНАЛ ЗДАЛЕКУ
Яка це потуга володіє мною, наче інструментом, через який
звучить чиясь музика – не знаю чия – і я почуваю себе пророчицею невідомого божества.
Цієї ночі я стояла з Раїною серед квітучого цвинтаря перед
могилою з низькими ґранітовими рамами, і Раїна сказала мені,
щоб я поставила їй у головах ярмо з китайського дерев’яного
ліхтаря-павука в синьо-оранжових кольорах.
– Треба ще забрати з собою до неба собаку, зайця й індика, –
сказала вона. То були китайські іграшки в таких самих лякових
барвах, і я зовсім не дивувалася, бо раптом зрозуміла, що Раїна
буде переживати в небі втрачене дитинство.
Я пробудилася з почуванням майбутньої втрати і плакала
аж до світанку. Раїна на очах, здається, ось-ось перетво-риться
Старі панянки

261

в ранній туман і розвіється серед хлібних дерев. А світ далі
буде переживати свої намічені години на вулицях, майданах;
у парках люди будуть розмовляти, сміятися, сваритися, вимахувати руками, продавати й купувати буденщину, слухати
репортерів по радіо під час футбольних змагань, надавати неважливим речам надмірної ваги, тоді, коли у всесвіті існують
зловісні чорні плями-крутіжі, які зажерливо втягають у себе
цілі світляні системи, і деякі науковці твердять, що весь всесвіт
за міріяди міріядів світляних віків зіб’ється в одну суцільну
масу без світла і життя. Такий кінцевий акт усесвіту видається
мені найжахливішим пеклом, хоч ідеться про непроглядну
відстань часу. То була б найжорстокіша кара для людства, якщо
взагалі ще існувало б де-небудь людство, і важко собі уявити
обіцяний рай духовного життя і нову землю, що її обіцяв Христос, у товаристві такого почварного велетня, що свідчить про
якогось безпощадного бога, який неспроможний любити й прощати, не то офірувати свого Єдинородного за нас,обладованих
пораками і гріхами. Вдивляючися ночами в зо-ряне небо, моя
голова паморочиться від тих віддалей, і я питаю себе, чи десь
там між тими світляками не існують подібні до нас створіння,
чи знають вони про наше існування, чи бажали б якогось мирного спілкування з нами, чи, може, вони надсилають на нашу
землю різні катастрофи: катаклізми природи, недуги-пошесті,
що завжди являються як застрашуючі новини, з якими борються науковці, щоб порятувати людське плем’я від загибелі.
Тоді я питаю себе: що важить у всесвіті музика моєї флейти?
Що важать візерунки Раїниних килимів? Може, колись знайду
відповідь на це питання, таке важливе для нас обох. Тепер я
тільки знаю, що тоді, коли інші вже мають своє виправдання за
життя, ми обидві ще досі його шукаємо. Раїна хотіла б укласти
в ці килими весь характер її раси й загубленої притаманности,
що її мусять рятувати пережитки. Наче сповита сновиддям,
вона підбирає барви й узори своїх килимів, і хоч лікар наказав
їй покинути цю роботу з огляду на вовняний порох, що сідає
на її легені, вона йому відповіла, що кожний мусить мати свого
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орла який з’їдає йому печінку. В Портінарі* то була кобальтова
барва, яку він так любив аж до смерти, затроєний своєю алергією
до кобальту, а в неї – волічковий порох, і тут нема ради, хіба що
змінила б свій спосіб життя. Але вона не може його змінити,
як і я не можу. Ми обидві зрослися з нашим стилем існування,
і хоч музика флейти розпливається в просторі колами звуків, а
потім вони начебто губляться у всесвіті, їхнє коротке хвилювання, може, робить цей усесвіт сутнішим.
Тепер Раїна намагається здійснити свій життєвий плян:
переслати кілька пачок з килимами на адреси музеїв головних
міст України, хай зацвіли б своїми візерунками перед очима
нового покоління; може, вони їм щось перекажуть. Вона вже
довідалася в транспортовій компанії: ціни велетенські, але,
вишкрябавши до самого дна калитку, може, нам таки вдасться той шалений задум. І я вважаю, що так треба зробити. Я її
розумію, бо тітка Матільда, якій вона звірилася у цьому, зараз
надіслала телеграму, апелюючи до Раїниного інстинкту самозбереження і закликаючи її до ощадності на пізніші роки, коли
тітки вже не стане. Це дуже розсмішило Раїну: кожний з нас має
інші потреби з приходом старшого віку, а вона хоче впорядкувати свій верстат.
Тим часом радію Камілею, яка дуже поважно ставиться до
наших спільних лекцій. Раїна провадить з нею довгі розмови,
коли вони обидві рушають на проходи до Ботанічного саду.
Маю враження, що те спілкування виходить Камілі на користь,
хоч Раїна не має з нею багато терпцю: запізнена Камілина
дитячість часто її дратує, і вона твердить, що в мене якась блаженна терпимість вислуховувати Камілині сумніви й побоювання і провадити їх – зовсім природно – до спокійного русла. Я
маю більше терпцю з людьми, Раїна – зі справами, з речами. Не
раз доводиться годинами направляти якийсь початий узір, винаходити нові розв’язки. Її взори – нерівномірні, і тим самим вони
мають інші норми й засади, ніж традиційні килими. Розв’язка
якогось узору – це наче складна гра в шахи: треба її відчути
кінцями пальців і меандрами мислі. Це начеб розв’язувати якусь
* Кандідо Портінарі – найбільший бразилійський маляр (1903-1962).
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складну життєву трудність, це виклик на двобій із матерією,
яка пручається. І вона довго розв’язує такі ґордонські ґудзи,
не одним помахом меча, тільки з пильністю і запопадливістю
малої вишивальниці, якій забракло нитки, і від розв’язання того
ґудза залежить докінчення її розпочатої роботи. А моя флейта розливається по саді у вечірнім сутінку, витворюючи для неї
те потрібне підсоння, щоб завершити задумане діло. Ми рідко
перекидаємося словами в таких годинах, але добре відчуваємо
одна одну.
Тому сон цієї ночі такий безмежно сумний. Я знаю: коли
Раїна перестане ткати свої килими, тоді й моя флейта замовкне.

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ
Місто завмерло, вулиці спорожніли, я ледве дочекався автобуса, щоб заїхати додому, бо довелося трохи забаритись у
видавництві і перевірити шпальти роману, що ось-ось має побачити світ, а тут ці футбольні змагання, що відривають усіх від
нормального способу життя і задурманюють народ, так неначе
нема на світі інших, важливіших справ і подій; не те, щоб я був
проти спорту, аж ніяк, але не можна погодитися з таким явищем, коли спорт перетворюється в релігію, коли люди тратять
усі поняття пропорцій, божеволіють, убивають, умирають через
те, що м’яч потрапив чи не потрапив у сітку, в той-таки час,
коли поруч хтось конає з голоду чи провадить останній бій з недугою, чи падає перед життям без перспектив, коли генії здобувають для людства винаходи, щоб поліпшити земне існування,
коли науковці відкривають нові соняшні системи, коли мистці
одуховлюють світ безсмертними творами, про які ані собака не
гавкне, – невже це справедливо? – питаю себе, а автобус жене,
наче скажений, порожніми бульварами, бо водієві хочеться
сповільнити темпо десь у Копакабані перед магазинами, які виставили телевізор на вулицю, так що перехожі і проїжджі мають
також змогу пережити ті піднесені хвилини спортивного оргазму, коли кожний почуває себе патріотом, навіть коли всі інші
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години року чинять на некористь своїй країні і своєму народові
шахрайством і ледарством, але, як сказано, Бог є бразилієць, Він
не дозволить нам поразки, зрештою, ми ставимо свічі і Богові,
і чортові, забезпечуючи в такий спосіб з усіх боків вислід змагань, і всі дивимось заворожені в екран: поліцист і злодій, лікар
і пацієнт, жебрак і банкір, хіба тільки вмираючі звертають свої
очі до надспортивних сфер, де вже байдуже, хто тут унизу
вийде переможцем, бо ж їм ідеться про останню гру, але нею
зацікавлені тільки ті, кого вона стосується, бо інші тільки здвигають плечима, мовляв, моя хата з краю, всіх нас колись чекає
та хвилина, хай тільки не зараз, бо зараз – ґо-о-о-оль! Бразилія!
над вулицями майорять зелено-жовті стяжки і прапори, народ
гуляє на асфальті, вималюванім різними візерунками і написами, навіть кора дерев помальована національними барвами,
ніби ніхто ніколи не чув про екологію, що останнім часом стала такою популярною серед молоді; вибухи бомб, постріли з
пістолетів, експльозії вогнів сповняють повітря запахом сірки,
ніч гомонить від вигуків, співів, реву, реготу, вулицями мчать
і трублять божевільні авта, з яких віють прапори футбольних
клюбів; різні групи людей виходять з помешкань смажити
шашлики, зараз-таки на тротуарі, розперезані обожнювальники
бразилійського спорту п’ють “кайпірінью” з горілки, цукру й
душеної цитрини, очевидно, всі певні, що Бразилія вийде переможною з усіх змагань і стане вчетверте чемпіоном світу, бо
інакше було б несправедливо, інакше не до гадки, хіба б противники грали нечесно або суддя був би підкуплений, бо ми
найліпші, ми найкмітливіші, ми най-най-най; і тут нема жодних дискусій, воно так і не інакше, хто цього не знає? – хіба
якийсь останній йолоп, або відлюдок, або ненормальний, або
звихнений, або кастрат, або бабій, або педераст, або куку-намуню, або, або, або – і з такими думками я подався не додому,
тільки до садиби пань Раїни й Альми, щоб відсвіжити голову й
дихнути нормальним повітрям, а там мені відчинила двері зеленоока лань, і я, стративши голову, прямо взяв її в обійми, переживши в наступнім моменті через свою сміливість найбільший
переляк у своєму житі; але, на моє превелике здивування, вона
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зовсім не пручалася, тільки прихилила голівку до мого плеча,
що налило мої груди такою радістю, що я потягнув її за руку
до вітальні, де пані Раїна і Альма, не зважаючи на галас цілої
нації, сиділи заглиблені в партію шахів, і, станувши перед
ними, я, не вітаючися, церемонійно промовив: “Достойні пані,
маю честь попросити в вас руку панни Камілі”, – на що обидві
приязно всміхнулися і хвилину мовчки нас оглядали, а потім
пані Раїна сказала: “Нарешті! Ми вже давно приготовані на цю
подію!” І, підвівшися з крісла, ніжно нас обняла й поцілувала,
тоді, коли пані Альма потайки витерла сльозу і також пішла за
прикладом своєї посестри; і нас четверо пережило найкращі
години мого життя, попиваючи запашне вино у бібліотеці і
відчуваючи, як теплий осінній вечір западав поволі на сад і наливав дім урочистою півтінню, вносячи запах глини знадвору,
насичений терпкими прянощами мигдалевого листя, що падало з гілок у всіх відтінках – від зеленого, жовто-помаранчевого
до темно-бурячкового кольорів, часто з такими малярськими зіставленнями і накрапуваннями, що хотілося б зберегти їх назавжди; але, на жаль, вони скороминущі, так, як і полиск каштанів, які щойно вилущилися; і я подумав тоді, що всі
наші переживання, всі найкращі хвилини, на жаль, минають,
як і краса осіннього листя й каштанів, бо все земне пливе й не
повертається, отже, треба рятувати кожну хвилину й переживати її з найглибшою свідомістю одноразовости, щоб принаймні
мати вдячний спогад про неї; у такий спосіб проєктуємо її у
вічність, де вона дістає інший вимір, – ці думки напевно навіяла
мені пані Альма, і раптово мною стрясла свідомість, що всі ми
колись минемося, особливо вони обидві – Раїна і Альма – колись нас покинуть, бо таке право життя, що старше покоління
випереджає молодших, і що нам з Камілою колись доведеться
перейняти на себе цей дім серед дикого саду й передати нашим
дітям його зміст, що вони обидві нам указали; і я обняв Камілю
за плечі і сказав їй, цілуючи медове волосся:
– Ми будемо далі прясти нитку цього килима, кохана.
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ПІДСУМУВАННЯ
Пречистий зимовий ранок. І ось ми обидві, як давніше,
гуляємо серед манюсеньких вивірок і мавпочок, котрі живуть
у дуплянках крислатих фікусів. Якраз цвітуть мімози. Добре
ще раз побачити їхню синяву зелень, наповнити груди їхніми
пахощами, що нагадують материн дім у горах. Хто там тепер
живе? Чи партенонський кедр, що його посадила Раїна, вже
виріс під хмари? Певно, порозцвітали голубі й рожеві гортензії
над потоком, що нагадують засльозені дитячі лиця.
Вкінці ми мусіли продати той дім, бо не вистачало грошей
на Камілину науку, а в житті треба вибирати найважливіше.
Дивлячися на минуле, я рада, що моя доля не зійшлася з Орляндовою, бо так ми, крім нас обох, нікого не скривдили.
Раїна завжди вірна своїй неіснуючій країні, кажу – неіс
нуючій, бо тепер вона зовсім інша від тієї, яку знала з дитинства, якою постійно жила, яку постійно шукала по світі. Раїна
всюди залишилася чужинкою. То – її доля.
Обидві ми рішуче відмовилися від лікарні, бо всі шпиталі
й санаторії пахнуть мені сиротинцем. Навіщо вони нам? Адже
все вже сповнилося, що мало сповнитися, все завершене, ми не
збираємося безконечно продовжувати це існування. Наші надбання переймуть Каміля та її діти. Вона поволі дозрівала, але
вірю, що її життя не просиплеться крізь пальці, наче пісок. У ній
приховано енергію, хоч, може, не мистецьку. Каміля – дитина
дії. Вона могла б бути партизанкою в диких горах, місіонеркою
серед індіян, лікарем серед прокажених. То вплив Раїни. Каміля
не могла не помітити, з якою наснагою Раїна тче свої килими: то щось наче ревна молитва. Молодим треба прикладу, не
проповідей.
Чи Лавро стане письменником? У нього бистрий, критичний
розум, але просте і чисте серце. Невже вони не перечать одне
одному? І ще в нього той безпереривний струм слів, наче водоспад. Він талановитий, і бажаю йому, щоб той талант не змарСтарі панянки
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нувався в шухляді. Раїна і я більш-менш шухлядні мисткині,
бо прекрасні Раїнині килими рідко показувалися на виставках, і навіть ті були переважно приватними нерозголошеними
імпрезами. Якби вона жила десь у Парижі, могла б стати славною, як Люрса*. А моєї флейти слухають, крім Раїни і Камілі,
самі сабія**. Ось якраз тут один із них кумедно підстрибує на
двох ніжках. У траві повно плодів жамбо, що мають рожевий
м’якуш і пахнуть трояндами. Сабія любить клювати жамбо.
Якраз Раїна розглядає розкішну геліконію*** під деревом,
повним рожево-фіолетових квітів, що пахнуть грибами, і плодів,
що подобають на барнаві м’ячі. Я не томлюся подивляти це дерево з листям високо в кроні і з цвітом та плодами одночасно,
зараз-таки при стовбурі. Воно зветься мавп’ячий абрикос.
Чи Раїнині килими доїхали до мети? Ми не дістали ніякої
вістки: то наче кинути камінь у плесо: підуть перстені води, і
знов поверхня гладка й таємна. Треба надіятися. Ми завжди
жили якимись нереальними сподіваннями, якимись неземними
ідеалами. Ми, певно, старі, дивакуваті панянки, на думку наших
друзів, але воно нас зовсім не ображає, бо ми думаємо подібно.
Ми вже давно навчилися сміятися з себе самих. Я ж залишилася
ціле своє життя вірною якійсь неіснуючій людині.
Небо, наче блаватна хустка, мерехтить так привітно, але чи
буде нам легко, у вирішальній хвилині, позбутися цієї глини, з
якої ми ліплені? Крони пальм навіюють нам якісь знаки, але ми
ще не вміємо їх відчитати. Каміля буде плакати, але молодість і
Лавро допоможуть їй знов усміхатися.
Шкода тільки, що смерть не така благородна, як хотілося б.
Вона страхітна, погана, болюча, але це вже останній етап, і треба його витримати. Хай нашу плоть прийме святий вогонь, щоб
ми не ввижалися Камілі застрашуючими скелетами. Наш попіл
Каміля має поховати під корінням куща манакá.
А тепер не думаймо більше про ті останні речі, бо над
нами світить найзолотіше сонце і доріжка між моріжками пря* Жан Люрса – французький сюрреалістично-абстрактний маляр і килимар
(1892-1966).
** Сабія́ – співучий помаранчево-чорний птах Бразилії.
*** Геліконія – рослина з великими чорно-жовтими китягами цвіту.
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мо запрошує до відвідин острову з равеналями* серед садового ставу, де якраз порозцвітали водні амазонські лілеї. Ходім
упиватися цим життям до останньої краплини, Раїно, бо ми
ним завжди впивалися, навіть тоді, коли інші думали, що ми
постили. В кожного інший спосіб жити життя, а ми витворили
наш власний, і якщо ваш бенкет не на подобу нашого, нічого не
вдіємо, але з глибини серця ми вам не заздримо.

ВИБОРИ
Місто знову в гектичному настрої: це наші славні президентські вибори, і кожна партія всіма зусиллями намагається перекричати своїх суперників, аж містом важко протиснутися між
автами з голосниками, пішоходами з різними течками, пакунками, коробками, візочками, торбами або прямо з необхідним
під пахвою чи на голові, – всі говорять нараз, розмахують руками, штовхаються, регочуть, наступають сусідам на ноги; на
вулицях сила-силенна подертого паперу, що злітає із роззявлених вікон, по барах снується безліч напіводягнених людей зі
склянками пива і кубками горілки в руках, всі дискутують, сваряться, обнімаються, цілуються, сльозявлять, слинять, плюють,
ригають, копняками відганяють бездомних собак, що шукають
біля них поживи, інші простягають їм рештки м’яса з тарілки на
аркуші газети, і собаки, забувають заподіяну їм кривду, – зовсім
так, як наш народ, що вдячно ластиться до тих, хто його обікрав
до кісток, тільки якийсь мудрагель обліпив ціле своє авто такими написами, що викликають загальний аплявс: “Голосуйте за
суку, бо ми втратили довір’я до її синів!” – але поліція тягне власника до відповідальности за такий брак патріотизму, і ніхто не
знає, чим це все скінчиться, бо найважливіші речі відбуваються
в нас дискретно, з сурдиною, в кожнім разі ніхто більше не бачив того авта; і так одна подія затирає попередню, бо життя пливе й пливе безустанно, міняються персонажі, але не міняється
сценарій: ми завжди ще під статуєю Христа на Корковадо, і
* Рід пальми, якої стовбур подобає на заплетену косу.
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сапфіровий океан виблискує за луками наших дільниць, моргає
своїми вітрильниками, пестить своєю бризою, ніби нічого не
змінилося, а врешті в нас стільки зовсім нового від вознесіння
Альми і Раїни, що, напевно, нероздільні на тому світі, і тепер
моя дружина Каміля, попрятавши одну з кімнат, зібрала за допомогою Шіка всіх вуличників нашої дільниці і зорганізувала
приватну школу, вже коли до справжньої школи дуже важко добитися дітям навіть нормально заможних родин, тому дивним
дивом ті пустуни допомагають їй з малими направами, орудками, і навіть правлять нам за своєрідних ангелів-хоронителів, бо
коли раз якийсь драб увечері хотів відібрати Камілі торбинку,
коли вона поверталася з міста, зараз його оточила ціла зграя
тих підлітків і закричала: “Облиш, то наша вчителька!” – і драб
розвіявся в пітьмі, – це все оті дивовижі нашого міста, в якому
діються небуденні речі серед наших важелезних буднів, як і те,
що серце з тонкого мосяжного і бронзового плетива, яке билося
над камінною лавочкою під нашою горою, перестало битися,
і Сантіно пролив ради цього багато сліз і ледве дав себе переконати, щоб залишитися з нами з огляду на своїх двоє дітей,
які також користуються Камілиною школою, за що Северіна,
його маленька, рухлива жінка, допомагає нам у господарстві,
а він сам дбає за сад, якого ми за домом перетворили на город і засіяли потрібною городовиною, залишивши тільки спереду його буйність і дич, так, як це любили за життя наші дві
добрі феї, – хай Господь їх милує! – що намагалися передати
нам іншу систему вартостей серед цього світового хаосу; тоді,
коли найбільше безчестя буяє якраз там, де мала б розцвітати
цнота й безкорисність: на верхів’ї нашого уряду, в нашому
конґресі, в палаці депутатів і камері сенаторів, які самі виготовляють для себе нові привілеї, підносять свої державні платні з
різноманітними додатковими жетонами на позапрограмові видатки, такі, як телефони, листування, ресторани, готелі, мотелі,
масажистки, балерини, проститутки тощо, дискретно гендлюючи
наркотиками і спекулюючи в банках грішми, призначеними
для пенсіонерів та інвалідів; і нормальний народ не знає, як
йому прожити до завтрашнього дня, особливо ж коли в когось
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величенька сім’я, а ціни хліба, рижу і квасолі щодня зростають, і
ніхто вже не розбирається в цих грошах з безконечними зерами,
так що багатьом доводиться прямо кинутися під колеса потяга
або повіситися з відчаю, але це все нікого там угорі зовсім не
зворушує, і навіть коли б з’явився врешті якийсь добродій нації
серед тієї багатоголової гидри, його задзьобали б інші довкола,
без яких одиницям сьогодні важко що-небудь вирішити, і так я
не вбачаю веселих перспектив для нашої країни, якої політики
обросли смальцем егоїзму і пихи, хіба що молитви дорогої пані
Альми діють з-поза гробу і розливають по затверділих серцях
голос флейти, що кличе до інших поземів і показує світ, де прекрасними барвами горять волічкові узори пані Раїни, де весело
по квітистих левадах гуляють усі звірі маркізи Емілії Кароліни
Фернанди дос Сантос е Прадо, де Манфред і Люкас дружньо
розмовляють на лавочці під хлібними деревами, а Еоля радісно
вітає Олівера, якого вимолила з далекої тривожної подорожі, де
зустрічаються всі розділені друзі, всі батьки зі своїми дітьми, де
всі віддалі стали близькими, так що та неоціненна далека країна
пані Раїни лежить поряд нашого кварталу, і вона знов тече медом
і молоком, і її люд щасливий та юний, як і наш, і ми відчуваємо
вдоволення, що один одного розуміємо, що дивимося в очі одні
одним, де нема причаєної облуди, де любов розмикає наші
змисли сприймати невідоме й нове без осуду, – тоді весь світ
наливається солоддю, заокруглюється, наче велетенський прозорий свят-іванський бальон, і пливе між сузір’ями спокійно й
лагідно, як це було споконвіку в первіснім пляні, щоб усесвіт
сіяв суцільною гармонією і щоб людина променіла, як вершина всього створіння, і я думаю, – обоє з Камілею так думаємо,
що життя – прекрасне і що варто старатися, бо тільки старання
надає нашому існуванню єдиного справжнього виміру.
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КАРАВЕЛЯ

Navegar é preciso; viver não é preciso.
Fernando Pessoa
Мореплавити – конечне; жити – не конечне.
Фернандо Пессоа
Романові Нижанківському,
мореплавцеві,
авторка

АТОЛ
Океан зморщеним обрусом розстелився по ранішній обрій.
Батута стояв на одній нозі, зігнувши другу наче флямінґо, й загострив зір на одній точці, що більшала, зближаючися до атола.
Врешті можна було помітити рибальську барку з дивним маяком, чи, пак, щоглою, а насправді з довготелесим Поліфемом на
повний зріст, що не вміщався на задній лавці, терши колінами
передню, де сидів рибалка Ненажера.
– Не колихайтеся, до чортової матері, а то акули нами
поснідають! – викликав заодно морський лев, але Поліфем не
розумів його своєрідної мови темношкірого тубільця і тільки
показував перед себе рукою, кажучи:
– Атол, атол!
Врешті, вони причалили. Весела хвиля й лютий Ненажера
кинули баркою об коралевий риф, і Поліфем стрімголов бебехнув у солону воду.
Батута метнувся на поміч, подав обидві руки й витягнув незвичайного гостя на пісок.
– Директор видавництва Вестберґ-Бельман, Кнут Вестберґ,
– ввічливо зголосився Батуті, який скромно відповів:
– Прем’єр Батута. Приємно з вами познайомитися, але раджу вам скинути жакет, краватку, штани та все інше й висушити
їх на камені.
– Але король? Як мені бути в такому одязі, чи без одягу? –
ламаною португальською мовою бідкався Поліфем-Вестберґ.
– Король тепер дуже зайнятий, зрештою він не зважає на
одяг, чи на брак одягу.
Тільки тоді Вестберґ приглянувся ближче до прем’єра, що
сягав йому до пояса й стояв перед ним без сорочки, в мухобійкахсандалях на один палець.
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Це йому додало відваги; він звільнився з мокрого одягу,
розгорнувши його сушитися проти сонця на прибережному
камені.
– Ви дуже білі, – завважив Батута. – Можете згоріти. Сидіть
краще в тіні, а я принесу вам кокосового молока.
Заки Батута побіг по напій, Вестберґ кинув оком на острів.
Здавалося, зусібіч його облягали коралеві рифи, і тільки манюсенька гавань, де він причалив і несподівано встиг скупа
тися, була оздоблена гладкими каменюками, і там він сидів під
крислатим хлібним деревом з орнаментально повирізуваним
листям, де якраз метушилася й пищала мавп’яча родина, що
цікаво приглядалася голій, велетенській, білій людині. Зараз
поруч було видно декілька бананових стовбурів, а за ними ліп
лянки, покриті, як виглядало, цукровою тростиною. Між коко
совими пальмами, на шнурках, лопотіло на вітрі барвисте плаття. Здалека докочувалися яскраві дитячі голоси і жіночий сміх.
Прибігла мініятюрна сіра білочка, стала на хвилину оглянути
велетня, що був для неї неабиякою появою, а потім веселими
стрибками зникла в гущавині.
– Який привітний цей острів: люди, тварини... – мріяв
Вестберґ.
Прийшов Батута з розрізаним кокосом. Свіжий напій привів
Поліфема до тями.
– А король? – спитав він.
– Король дуже зайнятий, – відповів Батута. По довгій мов
чанці Вестберґ наважився ще раз спробувати.
– Державні справи? Стратегії?...
– Король підв’язує помідори.
– О!...
Батута відчув, що треба щось додати, бо ті чужинці такі
необізнані й невирозумілі:
– ...А потім король має лекцію в університеті...
– В якому університеті? – зчудувався Вестберґ. – Де ж тут
університет?
– Там за банановими трощами.
– Скільки ж вас, жителів, на острові?
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– Тридцять два. То значить: тринадцять дорослих і дев’ят
надцятеро дітей.
– А скільки студентів в університеті?
– Трьох. Двоє на ґрадуаційних курсах, а один на постґра
дуаційнім. Мій син, Реко-Реко, – додав з гордістю.
Вестберґ намагався бути поважним, хоч його свербіло розреготатися.
– Що ж студіює ваш Реко-Реко?
– Усе, – з гідністю відповів Батута, на що Поліфем тільки
засвистів з подиву.
– А бібліотека? Де ж у вас бібліотека? Без бібліотеки нема
студій!
– Є в нас бібліотека; король одідичив старі книжки від
букініста на суходолі. Маємо навіть Бритійську енциклопедію,
і Реко-Реко вже всю її прочитав, хоч нам бракує трьох томів:
чотирнадцятого, п’ятнадцятого і двадцять сьомого. Я дійшов
щойно до половини...
– Ну й пощастило мені! – радів Вестберґ, уявляючи вже тепер свій новий роман під заголовком “Атол”. – То ж то будуть
мої нордійці з захватом читати!
На прохання велетня, що вже обсушився й одягнувся, Батута повів його між халупами до бібліотеки.
При стежці смагла дівчина збирала ягідки з рясного куща, і
Вестберґ довідався, що така смачна ягідка називається “пітанґа“,
і що з неї смажать повидло, і що дівчині на ім’я Маїра. На порозі
однієї халупи сидів Ненажера з мискою, повною рижу з чорною
фасолею і борошном мандіоки.
– Тут я живу, – гордо сказав Батута. – Чи бажаєте оглянути
садибу?
Очевидно, велетень бажав і був дуже вдоволений із запрошення. Він мусів скорчитися, щоб увійти до житла, що складалося з двох частин, при чому майже перекинув Ненажеру,
який захищав від аварії свою миску і, сидячи на порозі, не
переставав напихатися з дерев’яної ложки.
В одній частині хатини були розвішані гамаки з природного волокна, а в другій – стіл, лави і скрині з якогось дерева, що
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мало приємний запах ялівцю. На одній стіні висіла стара картинка Богоматері, яку називають Носса Сеньйора Апаресіда,
Об’явлена Богородиця, чорна, як і самі жителі атола, що її статую якийсь побожний рибалка, – звісно не Ненажера, – знайшов в одній із приморських ґротів. Але то було багато, багато
років назад, а з часом вона стала патронкою Бразилії, до якої
моляться навіть і поклонники бога Ошаля*. Єдине вікно виходило на город, де кучерявилося бадилля динь, зеленіли стручки
кіябо** та їжакуваті машіше***. Ні сад, що зеленів крізь прогалини стін авокатовими й манґовими деревами, ні город не були
огороджені й переходили в дику рослинність атола.
Велетень відчув, що поживу варили надворі, і запах смаже
ної кукурудзи залоскотав його ніздрі. Батута помітив, що гість
зголоднів.
– Чи підемо спершу оглянути бібліотеку, чи раніше по
обідаємо? – чемно спитав Вестберґа. Велетень засоромився, що
по ньому пізнати голодного, тому відповів:
– Може, спершу бібліотеку...
Вони подалися стежечкою між банановими тростинами до
такої ж ліплянки, тільки що з однією кімнатою, оббитою довкола
полицями, на яких стояли різноманітні томи з ботаніки, зоології,
географії, медицини, історії, філософії, психології, – одним
словом, еклетична суміш різних наук, що наповнила Вестберґа
невимовним подивом. То були, переважно, старі видання, деякі
навіть перестарілі і дуже зужиті, або навіть погризені термі
тами, однак старанно загорнені в пакунковий папір.
– Це наш король подарував бібліотеку... – озвався молодий
голос. Тоді велетень помітив невеличкого, миршавенького юнака, що сидів у кутику з товстезним томом морської біології.
– Мій син Реко-Реко, – представив його Батута.
– Дуже приємно познайомитись, – ввічливо відповів Вест
берґ і потиснув хлоп’ячу руку. – Я вже чув від батька про вас.
* Ошаля – африканський бог неба.
** Кіябо – бразилійська городовина.
*** Машіше – бразилійська городовина.
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Потім вони сиділи довкола вогнища, смакуючи куліш і
квасолю зі сушеним на сонці м’ясом, посипаним борошном
мандіоки, приправленим смаженою цибулею. Вестберґові здавалося, що він ніколи не їв чогось смачнішого.
Діти з цілого острова позбігалися і з розтуленими ротами
оглядали його велетенські ноги. Інші жителі прийшли нібито
довідатися від Ненажери про базарні ціни на суходолі, зокрема
жінки нібито, щоб позичити борошна в дони Розалії, дружини
Батути, яка перевищувала всіх балакучістю і розміром довкола пояса. Вестберґ мав нагоду побачити всіх громадян атола,
що правив йому за якийсь давно забутий край міту, і він жив
у півсні і у півяві, в якійсь дивній мрії, до якої схильні люди
північного сонця і довгих зим.

БАТУТА
Я так і думав, що наш атол зачарує цього довгоногого
ґрінґа!* Як він витріщував очі на кожну дрібницю, наче б то
були бог-зна які коштовності: дерева, кущі, плоди, тварини, вже
не кажу про моїх дітей, особливо обох синів. Дивувався, що
вони мають імена інструментів: Реко-Реко, Аґоґо і Куїка, хоч
насправді це тільки назви для домашнього вжитку, бо їх хрищено Герменжілдо, Елевтеріо і Сімфороза на честь святих, яким
присвячено день їхніх народин, але хто кликав би нещасне, безборонне створіння такими дивними іменами? Тому, що й мене
звуть Батута (бо ж я хрищений Бенто, а батута – то дириґентська
паличка) всіх дітей прозвано для співзвучности інструментами,
які віддають щось із вигляду чи характеру кожної дитини. РекоРеко, наприклад, худорлявий, із хвилястими ребрами, схожими
на праник, і якби їх потерти дощинкою, вийшов би звук, наче
в реко-реко**. А в Аґоґо*** дзвінкий, низький голос, як на
* ґрінґо – чужинець.
** реко-реко – дерев’яний ударний інструмент африканського походження.
*** аґоґо – два злучені дзвоники, з яких добувається звук залізною паличкою.
Каравеля

279

хлопця його віку; він нагадує оті чорні дзвоники, що їх наші
предки привезли з Африки. Ну а Куїка* постійно скрипить тонесеньким голоском, наче б хтось його перетягав, немов намащену воском мотузку, крізь вузький отвір коробочки. Всі вони
люблять співати і грати на ґітарі, хоч ніхто їх не вчив, як треба
перебирати пальцями по струнах. Вони вже народилися з цим
умінням, і не диво, бо мій дід був славний на цілий сертан** як
співець популярних баляд і ґітарист.
Білий ґрінґо тільки дивувався й дивувався. Розгорнув якийсь
том енциклопедії й почав випитувати нашого Реко-Реко, з якого
висипалася на нього така повінь знання, що той чолов’яга забув мову. Вже пізніше король пояснив йому, що Реко-Реко має
фотографічну пам’ять і що знає, наприклад, без таблиці всі логаритми. Роззявивши рота, велетень вибелькотів, що його треба
б забрати на високі студії до Европи, на що король відповів:
– Навіщо? Чи був би там щасливий? І пощо Европі ще
одного нещасного генія? Хай він буде ним тут, у своїй країні,
для своїх людей, яким він більше потрібний.
– А ви самі? – спитав тоді велетень. Король сказав:
– Я – мореплавець, син своєї землі; куди б не заніс мене мій
корабель, всюди несу її знамено.
Пан Вестберґ, так називається ґрінґо, нюхав кожну квітку
на кущах, які ми посадили обабіч стежки до палати. Не знаю,
що він собі уявляв, але виглядав дещо розчарований помітивши,
що вона була вся на взір наших хат, тільки не ліплена з глини, а
плетена з гнучкого галуззя і покрита саморобними ґонтами, бо
король любить займатися будівництвом. У затишній затоці, яких
сто метрів від палати, стоїть готовий тулуб невеличкого корабля,
і всі вільні хвилини, коли не займається лекціями й вирощуванням на острові нових рослин, він присвячує тому кораблеві,
якого місія нікому з нас не відома. Знаємо тільки, що перед
кількома роками король причалив до нас на розбитих рештках
подібного корабля, і так почалося його існування серед нас.
* куїка – примітивний інструмент, що видає з себе звук схожий на хрипіт.
** Сертан – північно-східний краєвид запілля Бразилії з відпорною на постуху рослинністю
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Білий ґрінґо розпитував мене про моїх батьків і мою жінку,
записуючи постійно щось у своєму нотесі. Його також невимовно цікавило, що баба Фльорінда передчуває нещастя навіть на
сусідських островах, і що ми можемо їй довіряти більше, ніж
барометрові, коли має наскочити гураґан, або навіть звичайна буря, так що Ненажера ніколи не вибирається човном без її
благословення. А про мою молодість і весілля розповіла йому
Розалія, якій годилося б утяти язика, бо чи випадає розтренькувати по чужих країнах наші особисті справи? Велетень просто
впивався її словами, прямо розцвітав, а мені було соромно як
хлопчикові, якого зловили на псоті. Ех, то було тверде дитинство!
Ми жили серед сертану Каїко, що славне своїми страшними посухами. В матері було сімнадцятеро дітей, і всі вони, крім мене,
повмирали або на спухле від голоду черево, або від жовтої гарячки. Мати вмерла при родах вісімнадцятої дитини. Ґрінґо дивувався з такої плодовитости, але чим іншим залишається чоловікові
займатися в гарячі ночі сертану? Садити нічого, поливати нічим,
зрештою, і так сонце пожерло б увесь труд. А дитина родиться, як Бог дасть, і вмирає, мов горобчик, також з волі Божої.
Після смерти матері, мені було тоді шістнадцять років,
батько послав мене тяти цукрову трощу до небагатого, але набагато майновитішого від нас Кльодоалда, і там я задивився на
його наймолодшу доньку Розалію, – ви не повірили б! – струнку
красуню, одначе старий скнара не хотів віддати її за когось, хто
однією долонею спереду, другою ззаду заслонював свою наготу.
Тоді ми вирішили втекти. З двома клунками Розалія і я добилися до моря; я роздобув за всі ощадності стару балсу, і ми
подалися на ласці доброго вітру в пошуках нового поселення.
Спершу причалили до малого острівця, де стоїть капличка Святого Петра Рибалок; там ще й досі живе старенький священик,
падре* Онофріо, який поблагословив наш союз: Розалія тоді
вже була в тяжі з Реко-Реко. Падре порадив нам плисти далі до
цього атола, де тоді вже жила одна родина; з неї сьогодні залишилася баба Фльорінда, якій понад сто двадцять років, бо
* Падре – отець (священик).
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пригадує собі ще принцесу Ізабеллу, що покінчила з панщиною
і невільництвом негрів.
Ми почали корчувати хащі й доглядати землю, щоб мати
мандіоку й чорну квасолю. Я ловив рибу, і так ми якось жили,
але не наважувалися повертатися навіть на базар до суходолу, бо батько Розалії був відомий з твердої, упертої вдачі, а на
північному сході всякий непослух карається ножем для стинання цукрової трощі.
З часом почали напливати до атола ще й інші жителі. Перший прибув Жасінто, той самий, що змайстрував диво-корону
з коралю й перламутри для нашого короля. Ніхто не повірив
би, що таку тонку роботу здійснено без ювелірного приладдя!
Жасінто втік із в’язниці, куди запроторив його, звинувачуючи в
рабунку, багатий гендляр бавовни, Філімберто, а в дійсності той
ситий кабан зазіхав на Жасінтову дівчину, Зефінью. Оскільки
суддя в нас, переважно, стає по боці багатшого й міцнішого,
звертатися до суду було марно. Допоміг у біді побратим Ненажера, що перехитрив в’язничну сторожу, вдаючи п’яницю й бешкетника. Жасінтові, хоча він самоук, але володіє майстерністю
ювеліра, вдалося шпилькою від Зефіньїної коси розімкнути за
мок в’язничної келії і тихо, мов рись, у пітьмі втекти між високі
кактуси сертану, де ніякий чорт його не знайшов би. Він живився солодкими плодами пітанґейри*, пив воду зі стовбурів
ґравати ́**, аж півмертвий дістався до дюн і морського берега,
де на нього чекала спасенна барка Ненажери й повезла на атол,
який здається йому раєм на землі, і де він роками тужить за
своєю Зефіньєю. Жасінто робить усілякі прикраси: браслети,
дармовиси й сережки, а Ненажера, що поселився разом із ним
серед нас і відданий йому як пес, возить ті цяцьки своєю баркою на торг до суходолу і міняє їх на сушене м’ясо, риж та інші
потрібні речі.
Згодом ми самі дечого навчилися, бо біда й потреба є найкращими вчительками: почали плести нетязі для риболов’я та
виробляти найпотрібніше домашнє причандалля. Тепер цим
* Пітанґейра – кущ із солодко-кислими ягідками.
** Ґраватá – рід бромелії з рожево-червоним цвітом.
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займається Амброзіо. Жінки шили одяг, а баба Фльорінда на
вчила їх виплітати веретенцями на подущинці всілякі мережки.
Одначе, ми буди неписьменні, необізнані в найпростіших
справах людського спілкування, а таким важко знайти стежку в
гущавині сучасного буття. Найгірше ставало, коли хто хворів;
тоді ми не знали, як зарадити. На однім із сусідніх островів живе
знахар Аґріпіно, відомий зі своєї потужности. Ми були змушені
звертатися до нього. Він обкурював хату хворого різним зіллям,
зашіптував воду, якою казав його омивати, змішував напої з тертого буйволячого рогу й лайна дикої свині та вимагав за свою працю великої данини. Хоча люди, якими піклувався, вмирали від
лікування, але він виправдувався, що виною було їхнє недовір’я
до нього, всемогутнього знахаря Аґріпіна! І ми й надалі в потребі
шукали його, бо краще мати хоча слабку надію, ніж жити без надії.
Тоді з’явився в нас король. Спочатку йому не довіряли, бо
був білошкірий і синьоокий, а такі бажають тільки використати
дурного тубільця. Однак він нічого від нас не хотів і в усьому
сам собі давав раду. Ми здалека приглядалися, як він починає
господарити. Уламками нашої мови, він договорився з Ненажерою, поплив із ним на суходіл продати свій годинник і привіз
на заміну всіляке знаряддя і різне насіння. Тут він завів город
з незнаними нам плодами, посадив ряд овочевих дерев та збудував собі хижу. Крок за кроком ми почали підходити ближче і,
помітивши успіхи старань, наслідували його. Він запопадливо
чистив власне подвір’я, разом з дітьми, що його обожнюють,
витягав сміття з потоку, який перетинає наш атол. Невдовзі навчився говорити по нашому, і ми почали вважати його своїм.
Безкористливо давав добрі ради й допомагав у всіх потребах.
Часто сидів з нами біля ватри і слухав пісень та гри на ґітарі, а
часом співав, але таких пісень, що шуміли наче буруни, віяли,
як буйний вітер, або як легіт, що біг по квітах. Ми не розуміли
його мови, але мелодія брала за серце.
Якось припадком познайомився на суходолі зі стареньким
букіністом Озорієм, возив йому городовину й овочі в заміну
за вживані книжки, якими й так ніхто там не цікавився. Коли
старенький сеньйор Озоріо помер, то залишив королеві в спадКаравеля
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ку все своє майно. Хату ні, бо сам жив як комірник, але домашні
речі, книги, старий глобус, компас і кишеньковий золотий годинник на ланцюжку. Тим годинником щасливий спадкоємець
відкупив свій давній, а домашні речі роздав жителям атола.
Тоді почав свою справжню місію: навчив нас читати, писати й рахувати. Оскільки в нас тут не було обов’язків крім того,
щоб прожити сьогоднішній і забезпечити завтрішній день, про
цес навчання біг незвичайно швидко. Особливо Реко-Реко став
губкою, що всмоктує в себе все нове.
Одного дня ціле посілля подалося до його хатини, – то не
була ще палата, – й понесло йому корону роботи Жасінта.
– Будь нашим королем, – сказав я. – Король, має владу і
престиж, але він відповідальний також за своїх підданих. Нам
треба мудрого володаря й оборонця, що бере собі до серця долю
кожного. Чи приймаєш корону нашого атола?
Він задумався, а потім сказав:
– Буду вашим королем, тільки не знаю, як довго. А ти будь
моїм прем’єром, – додав.
І в такий спосіб я, Батута, темний жнець цукрової трощі,
став першим міністром.

ПОЛІФЕМ
Мій батько, Єсаяс Вестберґ, працював гірником у Булі
ден, де видобувають мідь та золото. Гірниче життя не було
йому по душі, як, зрештою, й будь кому, і коли він одружився
з хуторянкою Ельзою Мартенс, вирішив перекинутися на ріль
ництво. Нова родина переселилася до невеличкої батьківської
посілості в Ґеталяндії, де я прийшов на світ. Моє дитинство пе
ребігало між ланами жита, біля озера Венер, з декількома від
відинами Ґетеборґа й навіть Мальме; там з якоюсь, невимовною
й незрозумілою всім і мені самому, тугою я провожав поглядом
заморські кораблі, які залишали гавань і зникали на обрії Ска
ґеррака. Вже тоді збудилася в мені охота до пригодницького життя.
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Закінчивши середньошкільне навчання в Ґетебурґу, я почав
працювати у видавництві Лінде-Бельман, одночасно відвідуючи
ґетеборґський університет. Мене полонили студії літератури,
що вдовольняла потребу мати уявний світ, куди мене вабило.
Ще перед закінченням студій, помер спільник Бельмана, а той
ніколи суцільно не віддавався видавничим справам, з якими я
вже тоді був добре ознайомлений, тому він запропонував мені
співдирекцію видавництва. Очевидно, я згодився, бо то означало не тільки вершок кар’єри, а й фінансову незалежність і
перспективу одруження з Люцією Теґнер, зі старої, традиційної
шведської родини.
Чому я не одружився? Люції не можна б назвати красунею; до того вона трохи захуда й надто поважна: носить дещо
старомодні сукенки в спокійних тонах, не вживає косметики,
не шукає гучного товариства, грає на флейті й любить робити довгі проходи серед самітнього краєвиду. Якщо б у неї дома
був пещений кіт, я сказав би, що вона має ідеальні прикмети,
щоб стати старою панянкою. Є в ній, одначе, щось таке, що
мене бентежить: гарний скандинавський профіль і розумна, часом іронічна розмова. Маю враження, що вона плекає до мене
щось більше ніж тільки товариські почування, але не встиг у
цьому переконатися, бо в такому випадку треба б мені зараз
зважитися на одруження. До цього змушував би мене гонор і
відповідальність перед достойною родиною.
Я задумав, однак, взяти собі заслужену й омріяну відпустку,
щоб врешті написати той роман, що від довгого часу вовтузиться в моєму черепі, – може, щось на взір Свіфтового “Ґул
лівера”. Північне світло вже трохи мені надбридло; захотілося
тропічного краєвиду, гарячих пісків, смаглих дівчат... хоч би
для порівняння з нашими Еддами й Інґеборґами. Розглянувши
всі можливості, я вибрав острів Фернандо Норонья, де фльора і
фавна перебувають ще в первісному стані.
Острів справді зачарував мене: його фантастичні гори
давали ще з палуби корабля враження якогось неймовірного
світу ґіґантів, з котрими в мене, мабуть, спільні предки. Кров
варягів зашуміла в мені. Я мусів пронизати зіницями, мозком і
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клітинами плоті всі закутини тієї нової для мене землі, зробивши з неї свою власну.
По декількох днях блукання порожніми пляжами, оглядин
старої фортеці, пірнання в зелено-синіх хвилях між велетенськими черепахами й китами, що саме парувалися, розгортаючи
над поземом океану величаві вахлярі своїх хвостів, смакування
морських ласощів у товаристві молоді, що приплинула сюди
з екологічними ідеалами, я помітив, що пережив уже все, що
можна було пережити. Особливо дратували мене туристи свої
ми голосними, порожніми балачками й вимогами від небагатих
жителів острова: чому матераци в готелі тверді? Чому крім нуркування, риболовства й прогулянок по острові не зорганізовано
інших розваг? Чому нема нічних забав, кабаретової розваги й
таке подібне?
Я кипів з люті і намагався якось утихомирити їхні претензії
ламаною португальською мовою, склеєною з інформацій у
словнику. То виявилося зовсім зайве, бо саме тоді всі обліпили
якогось невеличкого чолов’ягу з обличчям подзьобаним віспою,
який витягав з торби через плече всілякі цяцьки з перламутри
й коралю. За короткий час він позбувся серед галасливої юрби
всього добра і, наповнивши торбу паперовими грішми, збирав
ся відплисти на своїй барці. Носом вітруючи новизну, я запропонував йому пообідати зі мною, на що його обличчя розцвіло
наче пишний гарячо-жовтий гібіск.
Ми сіли надворі побіч ресторану при одному із столиків під
смугастою парасолею, і я замовив приправлений риж із креветками на дві особи, але виявилося, що треба повторити його пайку. Смакуючи біле пиво, чолов’яга розговорився. Я зрозумів з
плутанини його слів, що він живе на якомусь атолі, що там є король, який носить дорогоцінну корону з коралю й перламутри,
що то найкращий і найславніший острів океану, хто його не бачив, той нічого не бачив, і так далі. Я зацікавився. Пообіцявши
чолов’язі добрий обол, він згодився забрати мене з собою, якщо
в мене невеликий баґаж , щоб не перевантажити барки.
І отак я подався за голосом своєї ненаситної цікавости до
атола. Я не знав, що там мене чекає, але сподівався якихось не286
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звичайних переживань, що дали б мені достатньо матер’ялу для
нового роману, в чому аж ніяк не помилився.
Мій причал був дещо своєрідний... може, і не конечне про
нього розписуватися, одначе потім набігло на мене стільки нових вражень, що я ладен заплатити своєму Харонові ще з десяток подвійних обідів! Перш усього, я познайомився зараз таки
з прем’єром атола, містером Батутою, надзвичайною людиноюерудитом, якого син виявився природним генієм, що серед мавп
і сірих білок дав мені повний виклад про менади Ляйбніца й про
квантову фізику.
Мене привітали всі жителі атола, дорослі й діти, – чарівні
особи, особливо, муляточка Маїра, про яку напевно ще буду
писати. Зворушила мене розповідь мадам Батути про важкі
переживання її сім’ї перед одруженням і про переселення на
острів, що став також прибіжищем інших вельми особливих
людей, таких як маестро Жасінто, який міг би успішно заснувати ювелірню на П’ятому Бульварі в Нью-Йорку.
Одначе, кульмінаційною точкою моєї пригоди вважаю
знайомство з королем атола! Я був заскочений побачити перед
собою русявого юнака, більш-менш мого віку, в перетертих на
колінах джинсах і кратястій сорочці з закоченими рукавами, що
якраз витягав кліщі з шерсти свого собаки. Помітивши мене й
моє отетеріння, він помив у цебрику руки, привітався, та заразтаки запросив на кайпірінью, себто напій з горілки та мнутої
цитрини.
З ним разом я обійшов весь атол, – якихось сім квадратових кілометрів, частинно ще зовсім диких, а частинно старанно загосподарених, з обробленою землею, засадженими садами, чистими джерелами, чепурними житлами і – я зовсім не
жартую! – з досить багатою бібліотекою та навіть своєрідним
університетом, який відвідують три талановиті студенти; один з
них син прем’єра, про якого вже була мова, а двоє інших – його
брат Аґоґо і красуня Маїра.
– Ви перетворили цей атол у рай на землі! – вигукнув я захоплений.
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– То їхня власна заслуга, – відповів король. – Я тільки показав їм стежку до раю.
Ми надибали по дорозі чотири дерев’яні хрести на горбиках, і я зрозумів, що то цвинтар.
– Хто тут похоронений?
– Батьки баби Фльорінди, дитина столяра Амброзія, що
померла ще янголятком, себто невинного віку, та Кльодоалдо,
батько Розалії, який приплинув сюди весь обідраний і хворий,
щоб помиритися з донькою. Вона доглядала старого до самого кінця, і хоч його тіло було покрите страшними смердючими струпами, вона їх обмивала в арніці й календулі*, обтинала
старому нігті на руках і ногах, стригла волосся, голила бороду, годувала рідким кулішем, коли він уже не був спроможний
добре ковтати... Він лежав на чистій постелі, що пахла туалетним милом, яке вона дістала на Різдво від Батути й ховала між
білизною. Старий плакав, мимрячи, що негідний, негідний…
– Прости, Розаліє, прости й ти, Бенто, мені старому дурневі,
що думав тільки про гроші. Багатство жараракою** затроює
людське серце... Бог покарав мене, я заслужив на кару. Простіть,
діти, і хай вам Бог відплатить за мене…
– Хай Господь вам простить, як і ми вам прощаємо від повного серця й глибини душі, – відповів Батута.
І так старий помер. Ми привезли отця з парафії Святого Петра Рибалок і влаштували йому християнський похорон.
Та розповідь мене зворушила, але цікавість не дозволяла
довго роздумуватися про серце й душу людини.
– Що ви робите, коли хтось захворіє? – спитав я.
– Збираю лікувальне зілля й трави. Крім того, – усміхнувся,
– як бачите, маємо сонце й воду. А коли справа надто пильна,
посилаємо дельфіна про підмогу...
На моє здивування, король ознайомив мене: освоєний
дельфін виконує в них ролю листоноші, себто переносить з незвичайною швидкістю листи в закоркованій пляшці до маяка,
* Календуля – лікувальне зілля.
** Жарарака – рід отруйної змії.
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біля якого живе лікарка, що піклується жителями довколішніх
островів. Ніхто не знає, хто вона й звідки походить. Відомо
тільки, що має доньку, яка вчиться й живе в дівочім пансіонаті
сестер урсулінок, і яку вона відвідує на суходолі.
– Невже дельфін знає, кому передати вістку? – спитав я з
недовір’ям.
– Знає. Одного разу нам була потрібна ін’єкція проти отрути коралівки*: нога нашого олійника Жануарія вже почала
синіти; ми її підв’язали міцно під коліном і післали дельфіна,
що з’являється на мій свист. За півгодини він повернувся з
ін’єкцією у пляшці...
Не знаю, чи вірити цій інформації; часом виглядає, що король уважає мене наївним і закоханим у цей атол мрійником, то
й вигадує всілякі дивовижні розповіді. Хай! Я запишу цю, все ж
таки, як документовану правду у своєму романі.
Коли запав вечір, – це відбувається тут дуже швидко, – ціле
поселені зібралося довкола ватри. Варили лущену кукурудзу з
молоком, медом і корицею. Жасінто сидів окремо й дивився на
місяць, що піднісся над морем наче золотий малай.
І мене взяла за серце та дивна туга, що бере нас якраз за
тим, що ми втратили, або за місцями, де нас нема. Я пригадав
собі вітальню нашого дому, де мати краяла дітям свіжоспечений
хліб і мастила мені окраєць золотим медом...
Жасінто гриз стебло якоїсь травини. Його губи тремтіли.
Але знов цікавість поборола в мені всі інші почування:
– Чи поліція не припливає сюди? І взагалі, які стосунки атола із суходолом? Чи жителі зареєстровані, чи мають документи,
чи платять податки, чи мають зобов’язання супроти держави?
– хотів я знати.
Король розсміявся.
– Ви думаєте категоріями цивілізованої людини. Жителі
цих диких островів, переважно, неграмотні втікачі від офіційної
сваволі й зовсім не бажають, щоб про них знали. Живуть собі
вільно, як дерева, або як тварини, яких єдиною думкою є захиститися від грабіжників. Держава не дає їм ані школи, ані праці,
* Коралівка – отруйна змія.
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ані охорони, ані лікарської опіки. Які претензії така держава
може до них мати?
– А лікарка? – спитав я. – Усе ж таки є якась мінімальна
опіка...
– Лікарка живе як свята. Вона нічого не вимагає за свою
поміч. Люди самі їй привозять потрібне для життя, часом навіть
дрібні гроші на ліки, але вона не дістає жодної платні від держави, крім невеличкої пенсії по чоловіку, що помер заки народилася донька.
– Ви знайомі з нею?
– Раз бачив її. Вона якась нереальна. Ходить по джунґлях
з розвіяним сивим волоссям. Здається, що її очі світяться в
сутінку.
Я задумався. Усе ж таки Реко-Реко чи Аґоґо схочуть колись переселитися до міста й зажити, як інші. Що тоді? Король,
здається, відгадав мої думки:
– З часом виникнуть інші завдання, інші потреби... Доти
мусить підрости й дозріти нова ґенерація...
Ватра погасла, люди порозходилися по хатах, король
підвівся і запросив мене до палати, де розвішано гамаки на
нічліг.
– Будьте моїм гостем, – сказав.

СИРЕНА
Найважливіше моє зайняття – каравеля. Вона – внутрішній
голос, який чую вдень і вночі. Будую її вже роками, з любов’ю
витесую кожну подробицю, щораз міняючи якусь із них, але
незабаром вона повинна стати готовою. При кілі стоятиме
прекрасна ґалеонська фігура, хоч для неї треба б мені якоїсь
живої модельки. Оскільки тут, крім Маїри, нема гарної дівчини,
я заклопотаний. Маїра – соромлива і цнотлива юнка, до того
Аґоґо в ній по свої клапаті вуха закоханий; вона ніяк не захоче
позувати мені, так би мовити, у “природному” стані.
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Роздумуючи, я прийшов до затоки, де стоїть уже готовий
тулуб мого судна, скинув свою корону й поставив її в безпечному місці на вершку каменя з рифами, щоб хвилі її не досягнули.
Батута вимагає, щоб я постійно носив на голові корону, мовляв, то потрібно для престижу перед населенням атола. Ніяк не
можу його переконати, що справжньому королеві зайва корона:
його короною мають бути характер і діла, а вже навіть коли має
корону, накладає її на голову тільки для великих урочистостей,
на державні свята, ювілеї і тому подібне. Однак Батута впертий,
наче віслюк, і часом треба відступитися.
Отже, коли я заходився з пам’яті різьбити свою ґалеонську
фігуру, знічев’я почув тихий спів: він звучав, як голос Пана по
мушлях, або як легіт Зефіра між кучерявим листям хлібного дерева. Я помітив між рифами чудову дівчину, що до пояса виринула з води і рухами причалу хвилі кликала до себе. Якби була
в небезпеці і треба стало б рятувати її від валунів, я стрімголов
кинувся б у море, але вона співала...
– Ти бачиш, що я зайнятий, – збентежено я сказав, помітивши
її голі груди, по яких спливали золоті рибки. Вона засміялася
так, наче б хтось розсипав по каменях перлини.
– Ти дуже самопевний. Що ти тут тешеш?
Ну й нахабне створіння! Мені хотілося пожартувати, навіть
подражнити таку сиромудру істоту:
– Ґалеонську фігуру, як бачиш. Тільки треба модельки. Хочеш бути моєю моделькою? – спитав я, бувши певним, що вона
обурено відмовить.
– О, так! Я завжди мріяла бути моделькою! – сплеснула в
долоні і притьмом вискочила на берег. Тоді я побачив, що вона –
сирена, бо замість ніг мала риб’ячий хвіст у лусках барви весел
ки. Я отетерів, однак не хотів, щоб вона помітила моє захоплення і діловито відповів:
– Добре, та коли я буду різьбити, маєш сидіти там, на камені,
але спокійно, не вовтузитися, як дзиґа. Мені треба дванадцять,
ні, п’ятнадцять сеансів, щоб закінчити роботу. Втямила?
Вона знов засміялася й закинула своє пишне волосся, схоже
до водорості, на спину. З нього випала на пісок морська зоря.
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– А чим мені заплатиш? Адже моделькам, наскільки знаю,
платять за позування, – кокетливо сміючись розсипала свої перлини.
Я подумав, що єдина цінна річ у моїй посілості це – корона, якої не міг віддати. Вона відгадала мою думку, бо поспішно
сказала:
– Ні, ні, я не хочу твоєї корони! Маю кращу там, на дні
моря. Ти міг би дати мені... кохання...
Що за безцеремонна особа! – подумав я, але не розсердився, бо її пропозиція і бавила мене, і одночасно була дуже спокуслива. Я ближче приглянувся сирені: ніколи не бачив я такої
красуні: очі, як два озера, де купається місячне сяйво, уста –
найчервоніший з червоних коралів, руки – білий льотос у повному розцвіті. Одним словом, з місця я закохався; боявся, одначе,
це їй показати, щоб моя робота при каравелі не постраждала.
– Гаразд. Але спершу: десять сеансів, ні, може, треба буде
тільки вісім, або сім.
Отже я вирізьбив свою ґалеонську фігуру...
Як тільки зняв свою останню стружку, з перлистим сміхом
сирена обняла мене за стан, наче малого хлопчика, й потягнула
до моря.
Ми спустилися на дно, покрите кущами коралю; табуни
срібних рибок лоскотали наші тіла. Величезна морська анемона, наче багаторуке індійське божество з наелектризованими кінцівками зближалася до нас, але сирена тільки майнула
їй рукою, і рожево-фіолетна парасоля змінила напрям. Руді,
м’ясожерні кущі приязно віяли своїми кучерями, що нагадували левині гриви, та сирена добре відала їхні хитрощі і зручно
веслувала руками серед усіх небезпек підводного царства.
Вкінці, ми заплили до однієї з печер і так безумно кохалися
на її жабуринних килимах, що всі краби з неї повтікали, а крім
того я вперше у житті спізнився на лекцію морської біології в
університеті, чим дуже здивував своїх студентів.
Я думав одружитися з сиреною в церковці Святого Петра
Рибалок, бо так годилося б гоноровому коханцеві, і об’явив їй
свій намір. Вона химерно похитала головою і мовила:
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– Ти бажаєш зробити з мене людську жінку, що варить
обіди, пере чоловічі сорочки й няньчить дітей, а я – вільна сирена, зрештою і не християнка. Моє кохання – теперішній дарунок, не відомо, як на довго. Також і ти не маєш будь-якого
зобов’язання і можеш покохати іншу, коли забагнеться. Я й мої
сестри-сирени не знаємо, що таке вірність чи послідовність і
вважаємо їх людськими забобонами.
Я подумав: справді, було б дивно мати хвостатих донечок і
синочків з поплавцями між пальцями.
Тому, дорогий містере Вестберґ, атол не має first lady, по
яку ви мене розпитували.
Вестберґ сидів замріяний. Місяць кидав по хвилях золоту
луску, і велетень ніяк не думав про спочинок, вдивляючися в
море. Хто його знає, все було можливе на такому атолі! І якщо
король не пустив віжки своїй фантазії, то в сирени могли б бути
сестри, може, ще кращі ніж та, що звела короля. Щасливець! –
думав зідхаючи.
З оселі долинав до нього звук ґітари. Він здогадувався, що
то Аґоґо грав для Маїри, і що вона, лежачи в гамаку й майже засинаючи, усміхалася в пітьмі. Довкола атола, в синьому океані,
танцювали сирени, і він майже-майже чув їхню пісню.

РЕКО-РЕКО
Коди Ненажера готував свою барку до відчалу, прибіг до
нього задиханий Реко-Реко:
– Я їду з тобою.
Ми всі були певні, що то – молодеча забаганка, що йому
захотілося побачити дотепер небачений суходіл, особливо, базар зі своєю метушнею, де продають і купують різноманітний
барвистий товар. Жасінто подарував йому навіть кілька саморобних цяцьок, за які він міг би щось для себе придбати.
Вони відплинули. Але яке було наше здивовання, коли Ненажера повернувся сам. Сказав, що Реко-Реко вирішив дістатися
до якогось більшого міста, бо на базарі в містечку при гавані не
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було того, за чим він шукав. Ми не турбувалися, бо хлопець уже
дорослий, кмітливий і здатний усюди дати собі раду.
Минав день за днем, і ані сліду від Реко-Реко. Я почав журитися, дорікати Ненажері, що залишив його самого.
– А спробували б його затримати! Він упертий, як ви самі!
– відгризся Ненажера.
Також і король почав тривожитися, бо часто перекидувався
з нашим велетнем, який тепер живе у нас постійним гостем,
англійськими словами, ніби жартома, а насправді, я це добре
відчув, щоб мене ще більше не непокоїти. Розалія молилася новену до нашого патрона, Святого Петра Рибалок, і вже почала
другу до Богородиці Апаресіди, благаючи, щоб Реко-Реко до
нас повернувся.
І справді, за який місяць чи за півтора, він приплинув на
чужій балсі, брудний, неголений, худий, мов сушена тріска, але
безмірно щасливий, бо привіз зі собою три томи Бритійської
енциклопедії, яких нам бракувало в бібліотеці: чотирнадцятий,
п’ятнадцятий і двадцять сьомий.
Після щедрої вечері, коли робив їстивні перегони з Ненажерою, почав нам розказувати свої пригоди: як мандрував
від букініста до букініста, перегортав гори старих книжок,
розкладених для продажу на тротуарах, не пропускаючи жодного передмістя, жодного закамарка, поки не віднайшов усіх
томів, саме того самого видання, що й наше.
Всі були сповнені подиву до мого сина, особливо, король і
пан Вестберґ, але тоді сталося щось таке, що потрясло нас усіх,
наче передчуття якогось страхіття: баба Фльорінда, яка сиділа
скулена в кутку, нараз почала дрижати і гірко плакати. На наші
настирливі запитання, вона тільки, хлипаючи, відповідала:
– Книжки... книжки...
Ми не розуміли, що хотіла тим сказати.
Вранці Фльорінда померла. Її смерть сталася наче в малої
пташини: душа здригнулася й відлетіла відчиненим вікном у
сад, піднявшися на висоту крон і вознеслася до неба, як душі
всіх інших праведних.
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Був гарний, соняшний день. Легкий вітерець кучерявив голови манґових дерев, що саме розцвітали. Ми послали Ненажеру з баркою по падре Онофріо, а я викопав глибоку могилу.
Після молитви, король, Жасінто, Аґоґо разом зі мною спустили
домовину на мотузах до ями, закидали її землею і поставили
на ній хрест з евкаліпта, роботи кума Амброзія. Жінки співали
побожних пісень, чоловіки підмугикували. Всі були дуже зво
рушені.
Тоді я помітив, що між нами не було Реко-Реко. Коли
ми повернулися до хати, я застав його заглибленого в том
енциклопедії. Навіть не хотів обідати, відганяючися від запросин і погроз, хоч завжди був у нас лагідний і слухняний. Так
просидів цілий день, не обідавши, не вечерявши, затоплений у
вісті, що зберігала коштовна для нього книга, а коли запала ніч,
засвітив свічку і читав далі. Я довго сидів на порозі хати і чекав,
щоб та свічка згасла і він урешті поклався спати, але даремно.
Потім сон знеміг мене самого, і я пішов спочити. Вранці, як
тільки збудився, помітив, що Реко-Реко все ще читає. Не знаю
навіть чи він спав хоч годину тієї ночі.
Так минав день за днем, і ніяк не можна було його відірвати
від тих трьох томів, доки їх не перечитав від дошки до дошки.
Тоді напала на нього велика байдужість. Сидів, переважно, під манґовим деревом без руху й без зацікавлення, ніби заморожений. Ми пробували завести з ним розмову, приходили й
інші люди з ним перемовитись, але він тільки сумно дивився на
нас і мовчав. Щойно коли прийшов король, підвів втомлені очі
і мовив:
– Усе вже мені відоме...
– Ні, Реко-Реко, – відповів йому король. – Не можеш знати
всього, бо ніхто його не знає. Наприклад, що воно таке: втілення
людської душі, свідомість власного “я”, позагробове життя, віч
ність?...
– Це все – утопії, – відповів він. – Я вірю тільки в науку і в
те, що вона доказує. Віра не належить до доміній науки.
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– А тайна мистецтва, Реко-Реко? Що вирішує його позем,
що є рушієм естетики? Що чинить якусь картину, якийсь музичний твір геніяльними?
– Все то – умовні речі, залежні від смаку і звичаю епохи,
– відмахнувся він. – Для мене, мистецтво ніщо інше як суміш
усіляких конкретних первнів. Сприймаємо світ нашими змислами: і симфонію, і картину, і храм. Усе інше – метафізика, себто
справи, яких годі доказати. Своєрідна людська вигадка, або самодур, як і віра.
Король поїхав до острова з маяком, щоб поговорити з
лікаркою, і привіз її з собою. Ми були вражені її виглядом: то
була жінка дозрілого віку, середнього зросту, струнка як молода дівчина, в довгій спідниці з простого волокна і в широкій
блюзці, рукави якої покривали рамена, спадаючи до ліктів.
На ногах мала прості сандалі; руки й шия були без прикрас.
Розвіяне морським вітром волосся творило довкола її голови
срібний німб, а очі дивилися в глиб співрозмовника і дуже сяяли. Ніжним голосом сказала моєму синові:
– Природа, хлопче, це – надзвичайно глибока криниця, якої
ніхто ще не збагнув... Вона має безліч таємниць до розгадання,
що й залишається майбутнім дослідникам.
– Бажаю їм щастя й успіху, – сумно відповів Реко-Реко.
– Ти ще такий молодий... Чи знаєш, що таке любов?
– О, так. Фізичний притяг, своєрідний магнетизм двох тіл,
наповнених позитивною і негативною енергією…
– А добро і зло?
Реко-Реко задумався. Зрештою мовив:
– Це – та сама двобічна монета. В дійсності, немає між
ними різниці...
Сидів майже лежачи під манґовим стовбуром. Листя
шелестіло, білочки радісно плигали довколо нього, а перед ним
грали в сонці стобарвні хвилі океану, немов велетенський орган.
– Не можу нічого вдіяти, – сказала королеві лікарка. – Це
якась дуже своєрідна, глибока мелянхолія.
Вона від’їхала.
Перед світанком Реко-Реко згас.
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САНТА
Смерть Реко-Реко, наче торнадо, струснула атолем. Ніхто
з нас не сподівався такої трагедії; всі були приголомшені, наче
б їх пожалила блискавиця, навіть не відчували суму. Щойно по
декількох днях Розалія заплакала. То був тихий, глибокий плач
матері, якій забрали частину її самої, і який не вгавав. Куїка зашилася десь у хащі, як перелякана тварина. Батута ходив довко
ла хати, шукаючи собі ради. Я поклав руку на його рам’я:
– В тебе є Аґоґо і Куїка. Це твоє майбутнє.
– Але як на довго? – Батута підвів до мене червоні очі. –
Вони також читають ті гореносні томи.
– Їм не пошкодить. Дивись, і мені не зашкодили. Але РекоРеко був крихкою посудиною на такий безмір знання, що він
поназбирував, наче струсь, який ковтає кольорові камінчики.
Це так, якби хтось хотів помістити в одному дзбані весь океан,
не розлявши ні однієї краплини.
Батута задумався.
– Чи Господь прийме його душу невірника? Він нічого не
хотів слухати про небо й пекло, він не молився...
– Бог знає, яким сотворив єство Реко-Реко. Бог – щедрий,
Батуто. Виміри вічности – то не наші виміри. Твій син тепер
певно щасливий, бо побачив віч-на-віч той інший вимір, котрий
понад наукою.
– Розалія розхворіється, коли не перестане плакати... – журився Батута.
Тоді ми помітили човен, що наближався до атола. В ньому
була тільки одна людина, що вправно володіла веслами. Човен
прибив до берега, і з нього вийшла лікарка. Вона тримала в руці
кошик з різними барвистими шматками.
– Я до дони Розалії, – сказала, привітавшись, не гаючи часу
підійшла до хатини й заплескала в долоні. Розалія, вся в сльозах,
з розпухлим обличчям, з’явилася на порозі, але лікарка зовсім
не зважала на її вигляд.
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– Доно Розаліє, маю до вас велике прохання. До вас і до
Куїки... Бачите, я заснувала невеличкий сиротинець, там на
острові Маяка. Маю вже п’ять дівчаток і три хлопчики. Треба
нам іграшок для дітей, бо знаєте яка біда, коли діти не мають
чим бавитися. До того ж острівець – малий, дітям ніде бігати,
чим займатися. Отже я подумала, чи ви і Куїка не могли б зробити з цих шматок кілька ляльок... Я вам за це віддячу.
– Що ви, пані докторко! – Розалія обтерла хвартушком сльози. – Ми радо, це ж для сиріт...
Лікарка вийняла з кошика саморобну ляльку й показала Ро
залії, як її шито. З нізвідки з’явилася Куїка й цікаво приглядалася.
– Іди сюди, Куїко! – прикликала її лікарка. – Ти вже велика
дівчинка і певно вмієш шити.
Куїка заперечила головою.
– Ні? Тоді треба навчитися. Мама покаже. Всі розумні дів
чатка вміють шити. Будеш відтепер кравчинею ляльок. Правда,
цікаво?
Куїка усміхнулася. Вже мала чим пишатися перед іншими
дівчатками атола, Ноемі і Суелі, з якими забавлялася тільки
мушлями й камінчиками.
– Бачу, що ви вживаєте природні ліки, – сказав я лікарці, коли вона попрощалася з ріднею Батути. Вона тільки
всміхнулася. – Пробачте, я навіть не представився вам. Роман
Мореплавець, – додав, кланяючись.
– Приємно познайомитись. Санта Зіллязбирачка, – дотепно
відповіла.
Я був радий. Хотілося якнайбільше довідатися про неї, але
лікарка не грішила балакучість, як наприклад Розалія, і скоро
відпливла своїм човном.
– Вона свята! Подивіться тепер на моїх двох, прибитих горем жінок вдома! Забавляються ляльками... – Батута був зачарований і, водночас, огірчений.
– Це ж для сиріт, – відповів я, щоб помирити його два
протилежні почування.
Санта почала навідувати атол. За виготувані ляльки привози
ла жінкам нитки до вишивання й усякі взори, так що залишало298
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ся мало часу на сум і на плач. До Розалії і Куїки скоро долучилися Ноемі й Суелі, а також їхня мати, Аврелія, олійникова жінка.
Незабаром Ненажера почав возити на базар, крім Жасінтових
цяцьок, ще й вишивані рушнички, серветки й обруси, навіть
покривала на ліжко, але стидався продавати жіночі речі, тому
часто разом з ним вибиралася на суходіл також Куїка.
Якось Санта привезла з собою дуже худу й беззубу жінку,
перелякану наче горобець, що потрапив уперше до клітки. Разом
пішли вони до хатини Жасінта, і лікарка мусіла підтримувати
незнайому, щоб не впала, ще й приговорювати до неї, щоб не
втекла. Жасінто сидів на лавці перед хатою з улюбленим котомволоцюгою на колінах, що терся об свого господаря. Коли помі
тив обох жінок, покинув рудика, протер очі, ніби не довіряючи
їм, і кинувся до новоприбулої:
– Зефінья, моя рідна душечко, ти приїхала до мене, ти мене
не забула!
– Ні, Жасінто, я ніколи не могла б тебе забути...
Зефінья ридала, її беззубий рот здригався, а Жасінто цілував
її худі щоки.
– Яка ти худенька, моє серце, які твої руки спрацьовані...
– Я вже стара, Жасінто. Стара і знищена, як бачиш. Довелося залишити рідну хату й піти в найми далеко від нашого сертану... Тепер приплила сюди з доброю панею, щоб ще хоч раз на
тебе подивитися...
– Тут ти розцвітеш, моя кохана, як кучерява гвоздика.
Жасінто сяяв від щастя, а Зефінья тільки плакала. Він казав,
що не пустить її ніколи від себе, а вона йому заодно нагадувала
про старість і свій беззубий рот.
– Тут ми можемо зарадити, – всміхнулася Санта. – Тільки
Зефінья мусить на тиждень поїхати зі мною...
Треба було втихомирювати недовірливого Жасінта, постійно
запевнювати, що його Зефінья повернеться.
Минув для нього неспокійний тиждень, і коли Зефінья повернулася, то була зовсім інша, бо засвітила йому назустріч
білими зубами... Справді, вона розцвіла, як кучерява гвоздиКаравеля
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ка або пишна японська рожа, виймала з рота нову протезу і з
гордістю показувала її довколишнім:
– То дона Санта, то дона Санта дала мені зробити, – заодно
повторювала.
– Я зроблю тобі ще кращі зуби, з перламутри! – запевняв її
Жасінто.
Через тиждень, в нашій оселі відбулося весілля. Зефінья
пишалася в недільному платті, в серпанку з марлі та вінком із
цвіту помаранчі на голові, як годиться незайманій дівчині, а
Жасінто сяяв у новій пасмастій сорочці і довгих штанах, узутий
у черевики з вітрильного полотна. Старенький падре Онофріо
поблагословив пару і пригадав їй обов’язок християнського виховання майбутніх дітей, з чого присутні тільки підсміхнулися,
бо у новоодружених давно минув той час, коли можна б споді
ватися нащадків, але вони були такі щасливі, що геть розвіяли
той сум, який висів над атолем.
Я, бувши свідком, подбав про бенкет зі смаженою воловиною й пивом, а Санта привезла з собою велетенський корж,
прикрашений кольоровими цукерками. Молодь ще довго грала
на ґітарі й співала під повнею місяця при ватрі що поволі загасала.

ЗНАХАР
Здавалося, що все повернулося до доброго в нашому поселенні. Жителі працювали, продавали плоди землі й свої вироби на базарі суходолу, діти вчилися. Батута старався, щоб усі
мали якесь зайняття, раз у Святому Письмі сказано, що людина
має трудитися в поті чола. Смерть Реко-Реко навіяла на нього
містичні думки. Він почав глибоко вірити, що вона була післана
небом для очищення від земної спокуси: пихи знання, Ада
мового гріха, що бажав бути наче Бог, відаючий добро і зло.
– Всі ми, і вчені й невчені, нічого не знаємо, що не об’явить
нам Святий Дух, – роздумував він. – А Святий Дух – вільний
дар Господній, що його отримують тільки вибранці.
300

Каравеля

Він постійно носився з Біблією і вчитувався в дії апостолів,
з часом перебираючи в нашому атолі ролю місіонера. Люди
підходили до нього, щоб він їх поблагословив, що він робив,
ховаючи відразу руку за спину, щоб ніхто її не поцілував.
– Що ви! Я – грішна людина, негідна почестей. Благословляю вас, як своїх дітей, бо Господь подарував мені вже багато
років...
Одного разу, коли Батута сидів з Біблією на колінах під
манґовим деревом, обізвався до нього хрипкий голос:
– А що? Ваша Санта змоглася врятувати Реко-Реко? А,
може, допомогла йому тільки дуба дати, хе-хе! Треба ж вам
ученої лікарки, щоб хтось допоміг околіти? Добре вам так, невдячне стерво! Ви замінили мене на оту шубравку, що обманює
всіх і забирає в мене прожиток! Але – моя влада, моя кара, моя
помста!
Батута здригнувся. Він гадав, що то голос диявола, котрий вийшов з пекельного полум’я, щоб його спокусити, але
потім помітив знахара Аґріпіна, всього в лахмітті, обліпленого
реп’яхами, брудного і розкуйовдженого, що трясся, немов у
пропасниці. Першим його враженням був жах, але по кількох
хвилинах перемогло милосердя:
– Не базікайте дурниць, Аґріпіно! Ви, певно, голодні. Ходім,
Розалія дасть попоїсти...
– Не хочу вашої милостині, ковтніть її, задушіться нею! –
озвірився знахар. – Я – всемогутній лікар і заробляю своїм знанням. Мені зайва ваша миска рижу і чорної квасолі, я плюю до
вашої миски! – і з люттю сплюнув.
– Бог з вами, Аґріпіно, – мовив Батута, – не ображайте дарів
Господніх, щоб колись вам їх не забракло.
– Бог? Той, що вигідно розлігся на хмарі? Що загарбав усе
моє? Я проклинаю його і його небо, хай воно трісне й розлетиться, мені його не треба! – Аґріпіно кидався, мов у лихоманці,
з його рота бризкала піна, очі жахливо заверталися, і знічев’я
він зник у хащах, так непомітно і несподівано, як і з’явився.
Батута перелякався. Він бачив, що Аґріпіно – божевільний,
а від божевільного всього можна сподіватися: міг напасти на
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людину. Треба остерегти поселення, щоб уважало, особливо,
на дітей. Разом з Вестберґом і Ненажерою, ми подались углиб
острова в пошуках знахаря. Треба б його примістити в якійсь
лічниці для божевільних, може у в’язничній келії, щоб не нападав на безборонних. Ми перейшли вздовж і вшир увесь атол,
але ані сліду від нього! Зник, мов рання мряка. Зрештою, ми подумали, що він відплив на своїй балсі з другого кінця острова,
але підсвідоме, глухе почуття нас не покидало.
Ненажера, що вештається по всіх усюдах, мав іншу думку
щодо Аґріпіна.
– Він зовсім не божевільний, як ви думаєте. Він – біснуватий.
Люди бачили, як удерся до церкви Святого Петра Рибалок однієї
неділі, і коли падре підійшов до вівтаря з келихом, що його бе
регли в захристії, підняв кулаки вгору й заревів таким диким голосом, що всі завмерли з жаху. Щось десятеро чоловіків мусило
його на силу витягати з церкви. Кажуть також, що він – чорто
поклонник...
Ми не знали, що з того справжнє, що людська вигадка, але
ця розповідь нам ще раз пригадала: треба бути на сторожі.
Наспів чудовий травневий ранок, і з ним разом причалила
Санта. Поруч із нею стояла струнка дівчина з віночком каштанових кіс на голові.
– Моя донька, Ірія, – сказала Санта.
Ірія привіталася. В цілому єстві дівчини було щось принадливе: і рухи, і голос, а особливо усміх, давали враження
весняної свіжости. Вона здавалася втіленням юности, з очей
пливло внутрішнє сяйво. З ніжною ласкою оглядала атол і всіх
його жителів, особливо дітей. Ми пішли між хати. Новоприбулі
знову зустрілися з жінками й принесли їм рештки різнобарвні
тканини й нитки.
– Ірія займається сиротинцем, бо мені важко, – сказала Санта.
– Діти там не мають досить місця. То все таке маленьке, –
додала дівчина. – Ні дерева, ні кущика, саме каміння. Тепер я
шию їм платтячко, і треба помічниць, – усміхнулася. Дівчата
зараз, одна перед одною, голосилися допомагати.
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– Якщо діти не мають де бігати, чи не могли б ви їх часом
сюди привезти? – несміливо озвалася Зефінья. Ми з захопленням підхопили цю думку.
– Було б чудово, – задумалася Санта. – Але звідки взяти
балсу на восьмеро дітей?
От і проблема! – подумав я, – але і завдання для розв’язки.
Покинувши на деякий час свій корабель, разом з Ненажерою,
Жасінтом і Аґоґо, я різав дерево, в’язав колоди, Амброзіо тесав
лавки, жінки шили вітрило, одним словом, за тиждень величенька, міцна балса висипала на атол, разом з Ірією й Сантою,
гурт спочатку засоромлених і тихих, а за короткий час голос
них, розгуляних дітей, що бігали наче кульки ртуті за білками
й мавпочками, збирали на березі мушлі й ласували лісовими
ягодами.
Ірія вміла їх зібрати до гурта, розповідала їм, або показувала щось цікаве. Я не міг надивитися на ту дівчину, таку просту й
одночасно з поставою й гідністю князівни, помітивши з деякою
досадою, що також і велетень не спускав з неї очей. Але вона
того не помічала і ставилася до нас як до друзів своєї матері, з
пошаною на віддалі.
Після тієї першої вдалої прогулянки товариство відчалило
до острова Маяка. Батута прийшов до моєї палати наче б то трохи засоромлений, але я відчув, що йому свербів язик. Спочатку розказував якісь небилиці, а потім примітив, що властиво,
сиротинець можна б зовсім перенести на атол, збудувати йому
ширше приміщення, бо ж матеріял у нас є, і тоді Санта з донькою могли б тут жити і що, врешті-решт, – вистрілив, – атолові
треба також королеви.
Я висварив його за такі натяки, і він спустив голову, як винний школяр. Вестберґові також не подобалося таке втручання в
інтимні сфери, й він почав свистати якусь моряцьку пісеньку.
Батута забрався до своєї хатини цілком нещасний, але його гумор покращав, коли наступного дня я його потішив, що думка з
сиротинцем на атолі зовсім добра, але щоб більше не згадував
про королеву, на що він радо пристав.
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Після переговорів, Санта згодилася перенести сиротинець,
хоч атол був на сім миль далі від суходолу ніж острів з маяком.
Зміркувавши з другого боку, були й вигоди: вона мала б допомогу від жінок, особливо від Зефіньї, якій боліла потреба віддати
комусь материнську любов, для якої доти не мала відборця.

ЗАПОВІТ
– Го, го, го, Кнуте! Ти надто довго засидівся в цім раю на
землі? Пам’ятай про свої обов’язки, адже відпустка давно скінчилася! – кажу сам до себе. Дивлюся на рясні пітанґейри й кущі
ягід арасá, що Маїра збирає на повидло до кошика. Хотілося
б скуштувати такої ягідки, але помічаю між деревами постать
Аґоґо, що підспівуючи, прямує назустріч дівчині, яка аж сяє
від ласкавости до того шмаркача, якому певно тільки двадцять
років, або двадцять два, не більше. Зрештою, що мені до чужих
залицянь? Мене вдома жде Люція, в якої тільки пещений кіт
анґора... а, може, й нема кота, і вона грає на флейті й робить
довгі проходи самотніми краєвидами, дожидаючи, що знічев’я,
на закруті стежки, з’явиться високий, мужній стан її вимріяного,
у снах леліяного принца...
– Я повертаюся до Швеції! – вигукнув я вголос, відірвавши
короля від майстрування при кораблі. Він лукаво подивився на
мене й спитав:
– А сирени? Не тужитимете за ними?
Я енергійно заперечив:
– Можете собі забрати ціле кодло з їхнім приданим. Мені
надоїло розшукувати між лускою принади їхньої плоті!
Він сердечно розсміявся. Я помітив, що його каравеля осьось готова, і що на ній уже навіть віяв прапор у національних
шведських кольорах.
– Це не барви Швеції, – відмітив він, – тільки барви її союзника, дорогий Вестберґу! Не забувайте, що наші предки
пліч-о-пліч воювали під Полтавою, зі штандартом Карла XII.
Разом у нас було бажання розгромити імперію, що наживалася
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стражданнями мільйонів і блищала перед світом загарбаними
заслугами, з яких плела собі лавровий вінок...
Тоді я попрохав розказати мені історію свого життя.
Він сів на камінь при морі, де вже красувалася його каравеля, втопив очі десь на крайобрії, та й почав несамовиту епопею:
– Я народився на чужині, в час ісходу земляків, коли Европою трясла Друга Світова Війна, і рідна земля опинилася
між двома ворожими вогнями. Батько, лікар, пішов з друзямипартизанами, а мати, театральна акторка, – її звали Мар’яною,
– залишилася, з огляду на хвору сестру, у Львові. Завжди, як
сутеніло, заїздило під її вікно чорне авто і виходили з нього
два ввічливі чоловіки, щоб поговорити з нею. Спершу приязно
розпитували про чоловіка, куди він дівся, які вісті передавав, і
тому подібне, потім почали страшити погрозами, а далі одверто
й брутально заповідали ув’язнення й тортури, які вона вже й так
у душі переживала. Відповідала, що не має вістей від чоловіка,
що, зрештою, була правда, та й боїться, що він уже не живе.
Їй було невимовно важко грати в театрі веселі ролі, бо
тільки поверталася до хати, відновлялися відвідини. Вночі слухала кожний шемір надворі, не могла спати, й це могло допровадити її до божевілля.
Коли Львів упав урешті під нову владу, і жорстокі розправи
напередодні чудом її обминули, здавалося наче б то люди могли з пільгою відідхнути, що дуже скоро виявилося гіркою ома
ною. Порятунок обернувся на суцільне пекло, а з визволителів
вилущилися істинні демони. Її найближчих друзів позабирали
й нищили разом з євреями; врешті прийшли й до неї, однак
один могутній комендант карного корпусу, великий любитель
театру, пізнав у ній відому акторку, і тим разом вона спаслася.
Зрозуміла, що залишатися у Львові було те саме, що й чекати на
ешафот. Отож; у ній заграв талант сценічної артистки з умінням
переображень: передягла сестру за жебрачку, а себе за сільського
хлопчика, – вона була невеличка й худенька, – обидві подалися
до села, а звідтам, городами і пільними стежками, все далі на
південь. Люди милосердилися над двома змореними жінками,
годували їх, чим могли, й показували найбезпечнішу дорогу.
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Так вдалося їм, продаючи родинні цінності і завжди в інших
переодягненнях – раз як циганки, то знов як бабуся з глухонімим
унуком – перебрести Черемош і дійти до Чернівців, де вже зов
сім знеможена сестра залишилася в однієї селянки, що колись
була їхньою нянею. Сама Мар’яна дісталася Прутом аж до Чорного Моря, і з Констанци, грецьким кораблем, до Істамбуля.
Все це були неймовірні штудернацькі пригоди молодої жінки
в розпуці.
В Істамбулі віднайшла одну давню знайому, з якою студіювала драматургію у Відні, і з її допомогою звернулася до швайцарського Червоного Хреста. Через деякий час дістала першу
вістку від свого чоловіка.
Після розгрому Повстанської армії і він також, подібними
дорогами, добився до Атен, де після довгих років скитальської
долі зустрілися чоловік з жінкою. Їм удалося зліпити своє розбите гніздо в Колоносі, дільниці, де, за давнім мітом, боги прийняли в землю страждальну плоть Едипа.
Там я прийшов на світ. У грецькій школі змалечку захоплювався, не менше ніж точними науками, уявним світом старовинних геленців. А батько розказував мені, малому, про наших
славних предків: князів, козаків і повстанців... Я зачитувався
творами світової пригодницької літератури: “Одиссеєю”, “Енеї
дою”, “Люзіядами”, казками “Тисячі і одної ночі”, новелями
Дзозефа Конрада... Припадком я познайомився з будівничим
човнів, Деметріосом, і пересиджував у нього в Піреї довгі години свого дозвілля.
Скінчивши навчання в середній школі, вирішив, як можна
було передбачити, віддатися студіям мореплавства. Часто їздив
на морські виправи, самотужки вивчав усі таємниці корабля, так
що вже перед закінченням студій добув патент капітана. Заледве
здав свій іспит, метнувся з одним товаришем у вир пригодницького життя, в якому відчував спадок своєї вигадливої матері.
На прощання, батько міцно мене обійняв і мовив:
– Тобі призначено жити в широкому світі. Пам’ятай тільки
одне, сину: всі твої діла матимуть печать твоєї дідизни. То – свята печать. Світ буде судити твій народ по твоїх ділах.
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Ті слова вкарбувалися в мою душу. Пращаючись із батьками, я відчув, що ніколи більше їх не побачу. Вони загинули
кілька років пізніше в землетрусі що навідав Атени.
Колись я надибав на камені під манґовим деревом Біблію
Батути, розгорнену на Одкровенню Йоана, глава 12:
“І знамення велике видно було на небі – жінка одягнена в
сонце, і видно було й інше знамення на небі – великий дракон
червоний... і на головах його – сім діядем... і повержено дракона
великого, змія стародавного, званого дияволом і сатаною... і я
почув голос могутній... “Нині настало спасіння і сила і царство
Бога нашого, і влада Христа його...” І коли побачив дракон, що
він повержений на землю, переслідував жінку, яка народила
сина-мужа. А жінці дано двоє крил орла великого, щоб полетіла
в пустиню. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти
її нащадків, що зберігають заповіді Бога...”
Хто та жінка, одягнена в сонце? Богомати? Церква? Україна?
Моя мати?... Так я роздумував, хотівши зрозуміти вістку, що
була мені подарована того дня...
Розповідь перебив Батута, який прибіг сказати, що якийсь
молодий чоловік приплинув на балсі і хоче говорити з королем.
Я хотів дискретно забратися, але Роман мене затримав. Новоприбулий, з гарним, овальним обличчям і стрункою поставою,
представився як Гелдер Резенде Кампос, що шукає місця для
лікарської практики й питає, чи міг би він дворічну практику
відбути тут, на атолі. Подумавши про майбутній сиротинець, король радо згодився; зазначив, однак, що приміщення на острові
дуже примітивне, і що всяка робота тут за простибі.
– Знаю, – усіхнувся молодий лікар, – але мені не йдеться про
заробіток, бо мої батьки достатньо заможні. Йдеться про досвід.
Король хотів знати, з якого джерела він довідався про атол.
– Від Ірії, – відповів він, і тим усі загадки і здогади були для
нас розв’язані.
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ГЕЛДЕР
Жінка Амброзія, Ріта, носиться знов з велетенським черевом, наче б була в дванадцятьмісячній тяжі. Перша її дитина померла скоро після народин. Ріта зараз знов завагітніла, бо дома
бракувало маленьких крочків, що приносять щастя батькам.
На біду, в неї почалася кровотеча. Ми турбувалися та ждали на
прибуття Санти, але видно щось їй мусіло перешкодити, або,
може, їй не вдалося знайти потрібного зілля.
Безрадний Амброзіо, як мала дитина, то підходив до
хворої, то бігав по хаті, як хрущ, що потрапив у кімнату, б’ється
об чотири стіни й не годен знайти вікна. Ріта блідо усміхалася.
Почувала себе погано і злегка постогнувала.
На порозі з’явилися Розалія й Зефінья. Перша діловито
підійшла до печі на всяк випадок загріти води, а друга ласкаво
приговорювала до Ріти:
– Все буде добре, не журися...
– Боюся за життя дитини...
– Що ти? В тебе певно будуть двійняки, судячи по твоїм
череві!
– Не дай Боже! А то треба б усього подвійно: і платтячка, і
пеленок, а потім сандалів, і зошитів, і олівців...
– То ще не так скоро. Зрештою, невже ти живеш тут сама?
– В мене є ще речі по Куїці, – обізвалася Розалія. Вони
потішали Ріту, як тільки могли, але обидві були перелякані, наче
дві овечки, її виглядом.
За той час я пішов випустити Арґоса на двір, що гавкав і
скавулів, як навіжений, та дряпав двері, що він ніколи не робить. Як тільки собака відчув волю, стрімголов метнувся в глиб
атола.
– Треба піти за ним! – вирішив Батута, що якраз навинувся.
– В собак є віщий інстинкт.
Я це й сам подумав, і ми подалися гущами аж до берега по
другім боці атола.
308

Каравеля

– Там між рифами прив’язаний човен Санти! – вигукнув
Батута. Ми подалися крізь гущу в пошуках. Знічев’я ми почули
жалісне скавуління Арґоса і з тривожним передчуттям пішли
йому назустріч. Врешті, ми знайшли її. З розкиненими на землі
руками, з в’язанкою зілля в п’ястуку. В її черепі була глибока рана.
Моє серце скорчилось у грудях, я не міг промовити слова.
– Існує дух тьми, існує пекло, – з болем промовив Батута,
христившись.
Ми знали, хто то заподіяв, і пекла нам безрадність. Це жахливе мусіло вибрати собі якраз найневиннішу жертву, світилище
добра й милосердя!
Ми сплели з галуззя лежанку й понесли небіжку до посілля.
Був болючий, сірий день.
Приплив Гелдер, і я попрохав його привезти Ірію. За той
час Ненажера подався за отцем Онофрієм.
Глухий лемент нісся над атолем. Санту поховано над вечір
в морі сліз і молитов. Жінки вінком оточили бліду Ірію, що ломила в розпуці руки, і оглядалася довкола, шукаючи когось очима. Коліна їй згиналися, й Розалія тримала її за стан, щоб не
заточилася.
Небо трохи роз’яснилося, зійшла перша зірниця.
– Цить, – втихомирювала її Розалія. – Бачиш ту зірку над
пралісом? Це душа твоєї мами в Божій долоні. – Ірія тільки сумно усміхалася.
Над скорботною громадою знічев’я розрізав повітря подвійний дитячий плач.
– Ріта! – кликнула Зефінья, бо в нашому горі ми зовсім забули про породіллю. Жінки метнулися вперед, за ними все поселення.
Ми знайшли Ріту облиту слізьми й усмішкою. Біля неї
стояв молодий лікар, оббризканий кров’ю, а обабіч щасливої
матері лежали близнята, що верещали на все горло. Всі стояли
приголомшені, але Гелдер діловито пригадав:
– Дітям треба дати купіль.
Тоді жінки кинулися допомагати.
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Гелдер ніжно обняв Ірію. Вона підвела на нього сумні очі
й мовила:
– Ти залишив мене саму в найтяжчій годині…
– Відваги, будь сильна, Іріє! – він гладив її заплакане личко.
– Ти ще не раз будеш сама, коли твоєму чоловікові доведеться
рятувати життя.
– Так, він гідний її, – подумав я зі зреченням.
– Дивний цей день, – сказав Вестберґ, коли ми поверталися
до палати. – Це вічний двобій двох містерій, які Реко-Реко не міг
збагнути. Жаль, що він їх не може вже пережити в усій величі.

ІРІЯ
Розалія й Зефінья не відступали від Ріти й її двійняків.
Вирішено, що хлопчик буде називатися Мурільо і що хрещеною буде Розалія. А дівчинці буде ім’я Санта, і на хрещену маму
призначено Зефінью. Обидві майбутні хрещені мами запопад
ливо піклувалися немовлятами, обсипуючи їх саморобними
дарунками: покривальцями з гачкованою коронкою довкола,
плетеними черевичками й шапочками. Ріта все ще журилася,
як то буде пізніше з дітьми, які з’явилися двійнею, хоч вона
сподівалася тільки на одне. Але її потішали, що двоє дітей
краще виховувати, ніж одинака; вони разом бавляться і дають
матері можливість займатися іншими справами. Зефінья розказувала про двох братчиків-близнят, які розуміли один одного
так добре, що один доповнював думку другого:
– Мама купила нам...
– ...рогатку на базарі,
– ...і ми будемо...
– ...стріляти горобців,
– ...але тато відбере...
– ...бо то гріх убивати пташок.
Ріта сміялася й забувала свої майбутні турботи.
Погода, яка обіцяла гарний кінець дня, раптом змінилася.
На небо почали насуватися темні хмари, посутеніло, а вночі
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зірвалася шалена буря. Вітер гнув вершки евкаліптів мало не
до землі, немилосердно тряс кучерявими головами манґових і
авокатових дерев, безжалісно обриваючи їхні плоди, що глухо
гепали об землю. Чути було перелякане скигління мавпочок, які
ховалися по дуплянках. Навіть у Арґоса наїжачилася шерстина, і
він неспокійно бігав сюди й туди, намагаючися вирватись надвір.
– Сиди спокійно! – наказав я йому, щоб не гасав по болоті,
що дуже любив робити.
Дощ періщив атол, витворюючи в землі глибокі рівчаки,
якими спливала до моря жовта вода.
– Що за чортячий шабаш! – гукнув Аґоґо; він приніс нам
гарячу вечерю від Розалії, але хоча був увесь до нитки перемоклий, зараз щез у пітьмі.
Справді, то була ніч дикої оргії всіх первнів разом з демонами й відьмами, чи пак карнавал лихих африканських та
індіянських божищ: блискавиці, на подіб’я галузистих вогненних дерев різали чорне небо, громи стрясали атолем, як маків
кою серед поля, і щойно під світанок залягла над ним глуха
тиша, гейби сірий саван, що покриває мертвизну.
Арґос знову заскавулів і просився надвір. Я рішився піти
з ним погуляти й поглянути, якої шкоди вдіяла нічна туча.
Відчувши волю, собака притьмом метнувся в гущавину. – Певно, якась дичина, – подумав я.
Арґос гавкав, наче скажений, глибоко в хащах атола і не
повертався на мій поклик. Зрештою Вестберґ і я вирішили піти
вслід за ним. У ту частину острова важко було продертися, з
огляду на густі кущі, переплетені ліянами, і слизьке каміння
поблизу озера, оточеного рифами коралю. Вкінці ми надибали
Арґоса, що стрибав довкола поваленого блискавицею потужного дерева.
– Це робота нічної бурі, – сказав я.
– Ні, це дія Божої справедливости, – натхненно мовив Батута, що за нами пішов.
Тоді я помітив під розколеним стовбуром розчавлене тіло
Аґрепіна. Поблизу ми надибали його хижу, а в ній цілий вівтар африканських божків, його покровителів. На білому коні, в шоломі,
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гарцював змієборець Оґун; побіч нього стояли Омолю й Абалюе,
владарі духів; Шанґо з розгорненою книгою знання. А особливо різні Ешу, з яких ми розпізнали Помбу-Жіру й Чорну Пан
теру. Аґріпіно приносив їм жертви. Біля порогу хижі, в глиняній
мисці, стояла приправлена мандіока, довкола неї розставлено
свічки, перев’язані червоно-чорними ритуальними стяжками.
Можна зрозуміти, що посілля атола не хотіло дати знахареві
могили серед дорогих покійників, але Ірія сказала:
– Не судім його! Тепер він під Божим судом. Живий він був
страшний, але мертвий – жалюгідний. Моя мати напевно йому
простила. Молімся за нього.
– Чи ви чули, містере Вестберґ? Чи окаянний не перетворюється в святого в присутності такого світла? Тут – альфа й
омега всієї філософії, мій друже.
Я зрозумів, що в Ірії тепер одна думка: продовжувати матірне діло, суцільно присвятитися атолові і його жителям, особливо, сиротинцеві. Обіцявши Вестберґові розказати решту
історії свого життя, я погладив голову свого собаки і сказав:
– Арґосе, ти знайшов жертву і винного. Ти – королівський
пес.
Арґос був тієї ж думки.

МОРЕПЛАВЕЦЬ
Був привітний, літний день. Ми сиділи перед палатою й
пили цитринаду.
– Отож, дорогий пане Вестберґу, я почав своє моряцьке існування, – продовжив розповідь король. – Спершу, різні
міжнародні компанії давали мені доручення повезти, здебільшого, якийсь торговельний корабель до певної пристані,
віддати там свій ладунок і забрати інший. Я возив різні товарі
з Пірея до Сантоса, звідтам до Калькути чи Оссаки, пережив
безліч різноманітних пригод у цікавих країнах. Потім вибирався своїм власним вітрильником у мандри по світу. Часто доводилося жити деякийсь час гостем у султанів, чи королів, їздити
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на швидких арабських конях, чи на верблюдах, чи на слонах,
ночувати в шатрі серед пісків пустелі, чи в гірських печерах.
В Джібуті, наприклад, я залишився, щоб на замовлення
уряду влаштувати морський акварій, що став окрасою держави. Мені дали до розпорядимости палац з обслугою, і я
жив там у невідомих доти розкошах, шанований місцевою
людністю. Одначе, в країні почалися політичні заворушення і
переслідування державних чиновників. Хоч я був у тих справах
зовсім невтральний, довелося ходити озброєним, щоб захищати
власне життя. Був змушений покинути той край і повернутися
до Атен звичайним моряком на чужому кораблі. Звідтам знову
почав шукати нових працедавців.
– Що за переживання! – вигукнув я з захопленням. – Це все
подобає на пригоди Сінбада!
Для більшого піднесення король приготував нам обом по
склянці кайпіріньї.
– То ще ніщо, – усміхнувся значущо. – Якось моїм завданням було завезти великий ладунок звоїв шовку з Гонконґа до
Мадраса. По дорозі біля Адаманських островів, корабель потрапив у монсунову зону, зломалася щогла і вітрильник перехилився, поволі наповняючися водою. Я гукнув залозі рятуватися
в човнах, а сам попровадив ранене судно до порту, врятувавши
цим увесь товар. Довідавшися про цей подвиг, назустріч мені
виїхав старий магараджа, сидячи на білому слоні, в почеті своїх
вельмож. Він велів своїм слугам постелити для мене від гавані
до палацу шовком тканий килим, і я був цілий місяць його гостем. Вечорами ми сиділи на атласових подушках і грали в шахи
з яспису й опалю на срібно-золотій шахівниці біля водограю, де
прекрасні ґейші, вдягнені тільки в прозорі серпанки, виводили
свої танці...
Тут я не витримав:
– Пробачте, але ґейші – японські куртизанки, не індійські!
– Ви праві, – згодився він. – Але магараджа був замолоду
в Японії і так сподобав собі тамошніх куртизанок, що привіз їх
щось із сорок до Індії...
– Мусіли також за той час постарітися...
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– То ж не ті самі. Старшим припало до душі жити в Мадрасі.
Вони написали своїм сестрінкам і братанкам, щоб перенеслися до Індії. Їх привезено туди щось на рік чи два перед моїм
прибуттям... Вночі я почув голос флейти, що прявся срібною
ниткою. Я підвівся зі свого ложа на тигровій шкірі і навшпиньки пішов заглянути до атріюма з фонтаною. Там стояв на
розквітлому лотосі синьошкірий бог із місячними очима і грав
на флейті, а довкола чудові гурі з дармовисами в носах виводили хоровід. Поруч, на ослінчику з трояндового дерева, сидів
рожевий слон з вінком орхідей на шиї і читав “Магабарату”...
Одна з тих прекрасних одалісок стала моєю вчителькою любовних забав “сансара”... Взагалі, дівчата наввипередки бажали
мене навчати того мистецтва, але я мусів усе ж таки вибрати
одну з них, і то була неперевершена Ананда. Одначе, магараджа
був ревнивий і, помітивши мої поступи в науці, задумав мене зі
світу згладити. Ананда остерегла; вона показала мені таємний
коридор від палацу до гавані, де стояв мій корабель, і повісила
на моїй шиї коштовний амулет з рубінів і золота, який я, на
жаль, загубив у битві проти двадцяти трьох акул..., але це вже
належить до іншої пригоди...
Я почувався трохи ображений.
– Маю враження, що насміхаєтеся з мене, ваша королівська
достойносте. Ви добре вимішали ґейші з одалісками й гурі, до
того ви, певно, – люнатик, або вам приснився бог Вішну* й учений Ґанеш**. Також і ваш ладунок шовку мусів би перемокнути
при аварії корабля, а якщо він був надто ушкоджений, ви не могли б з найчародійнішим амулетом покинути Мадраса. Признайтеся, що ви посипали цукром цілу вашу індійську розповідь!
Роман сердечно розсміявся.
– Авже ж, цукром і корицею, бо хіба не маєте на думці писати цікаву книжку про мої переживання? Але, якщо таке ваше
бажання, далі буду розказувати без прянощів, хоч до часу мого
відчалу корабель підрепаровано.
* Вішну – індійський бог-сотворитель.
** Ґанеш – індійський бог-слон, покровитель наук.
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Отже, поминаючи Мадрас і акули, повернемося до Атен
після мого побуту в Джібуті, – почав він наново.
– Одна болівійська компанія доручила мені привезти з
Монтевідео до Амстердама ладунок кави. Я полетів до Уруґваю,
і з листом доручення подався до морської компанії, а звідтам
просто на палубу корабля. Мене здивувало, що то виявився
невеличкий вітрильник, приблизно як цей, що будую. Також і
ладунок невеликий. Я був спантеличений, що за перевезення
такого непомітного товару морська компанія видавала гроші на
мій літак і досить високий гонорар.
При відчалі, директор компанії взяв мене за ґудзик жакета й
повів до невеличкої каюти:
– Ладунок мусить дійти на місце призначення цілий і неушкоджений. Запорукою є ваше життя.
Ця об’ява мене вельми заскочила й затривожила, але тоді
було вже надто пізно, щоб відмовитися від підписаного договору.
Нас було четверо на вітрильнику. Використовуючи один робочий день на морі, коли треба було звивати вітрила, зоставшися сам з ладунком, я надпоров один мішок, де мала бути кава,
але натомість звідтам посипалася цівка білого порошку.
– Кокаїна! – подумав я, і тепер уся містерія стала мені ясна.
Я передумував кілька днів і ночей, як врятувати моряків і себе з
тієї халепи, відаючи, що коли не довезу вітрильника з його товаром на призначене місце, де нас чекали спільники тієї компанії,
над нами всіма висіла помста міжнародної мафії, що гендлювала наркотиками, і яка знайшла б нас у будь-якій мишачій норі,
бо ті люди не знають милосердя.
З другого боку, несучи в серці батьківський заповіт, я не міг
довезти тієї отрути на загибель молоді. Треба було знайти якусь
хитру розв’язку. На моє щастя, небо подбало про неї.
Ми були ще на південній півкулі землі, між дикими, незалюдненими островами Атлянтийського океану, коли почалася
шалена буря, приблизно така, як оця, що ми недавно пережили
на атолі. Хвилі заливали палубу, і помітивши в пітьмі якийсь
острів, я гукнив своїм хлопцям:
– Рятуйте своє життя, а я намагатимусь спасти вітрильник!
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Вони метнулися з рятівничими обручами в море і, так
надіюся, дісталися до берега. За той час моїм судном кидав скажений чорторий. Перед очима знізвідки виринула чорна стрімка
скеля, і я скерував вітрильника прямо на неї. Коротко перед зударом, я також стрибнув у кип’яток хвиль. Чув ще глухий гук, а
потім, тримаючись якогось відламка, плив і плив і плив, здавалося віками, аж море занесло мене на цей атол...
– Неймовірна історія! – вигукнув я.
– Але цим разом справжня. Решту вже знаєте.
Я задумався. Справді, життя нам готує такі несподівані
зіставлення долі, що подобають на вигадки, на якісь сюрреалісти
чні картини. Я відчув глибоку симпатію до того короля, що перейняв володіння на такому мініятюрному атолі, посвятивши
йому найкращі роки свого життя.
– А ваша корона? – нагадав я собі знічев’я. – Де ваша корона? Я дуже бажав би побачити те диво з коралю й перламутри,
про яке розказував мені Ненажера.
Король гукнув на Аґоґо, що обтинав галузки орнаментальних кущів перед палатою:
– Біжи й принеси мою корону, хлопче! Вона там на камені
біля вітрильника, – пригадав він собі. Аґоґо побіг, але за якийсь
час повернувся збентежений і порожньорукий.
– Де корона? – спитав король.
– Там мева звила гіздо й сидить на яйцях, – виправдався
хлопець з екологічними ідеалами.
Так я і не побачив тієї славної корони, бо і король шанував
материнські мевині почування.

АҐОҐО
Ненажера забрав Вестберґа баркою до суходолу, звідки
він, цього разу, вирішив полетіти до Стокгольма, з огляду на
спізнений реченець своєї відпустки. Ми сердечно попрощалися.
– Може, ви колись припливете на своїй каравелі до
Скандинавії. Я винен вам гостинність, а ви мені – куртуазну
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візиту, – сказав він, термосячи мою десницю. Маїра принесла
йому на прощання кошечок пітанґ. Він поклав одну ягідку до
рота і глибоко зідхнув:
– Ці ласощі для щасливця, – сказав і скочив до барки, мало
не перевернувши її. Ще добре, що Амброзіо пересунув задню
лавку на пів метра, так, щоб велетень не мусів їхати навстоячки.
Як звечоріло, на небо виплив величезний срібний місяць, що
покрив цілий атол павутинням чародійного проміння. В таку ніч
білки не шугають по гіллі, мавп’яче плем’я не бешкетує, тільки
лінивець, припавши цілим тілом до стовбура, своїми замруженими очима хоче відчути нічне диво й наївно усміхається.
Аґоґо сидів на звислій ліяні, мов на гойдалці, з ґітарою на
колінах. У таку ніч йому не хотілося спати. Щось невиразне,
якийсь неспокій, наче сверблячка, викинули його з гамака, і він
поволікся зі своєю ґітарою до близького дерева з ліянами, що
звисали наче товсті гадюки і правили вдень за іграшки родині
мавп.
Примістившися на ліяні, хлопець задивився на місяць. Цей
був для нього вже не місяцем, тільки небесною Люною, прекрасною богинею з обличчям його Маїри. Побренькуючи на
струнах, Аґоґо почав імпровізувати:
Люно чудова, якби ти була дівчина,
Я приставив би драбину
До небесних оболонь...
Йому, раптом, стало дуже весело. Він зіскочив з ліяни й почав танцювати з ґітарою, наче б вона була його дівчина.
Ти була б моя назавше,
Поцілунком замішавши
І свій лід, і мій вогонь...
Здавалося, що всі дерева, всі кущі почали ритмічно колихатися, а хлібне дерево з чудернацько повирізуваним листям
плескало в долоні, розбудивши всю пташню атола, підспівуючи
разом із ним, аж папуги розчепірили зелено-помаранчеві крила
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й завертали свої округлі очі, весело перекидаючись з однієї на
другу ногу. Аґоґо був у шалі надхнення:
Бо на небі – лиш одна Люна чудова,
З нею мила є розмова:
Так плюскоче нам ручай!
Буду всіх святих благати,
Щоб прийшли нас повінчати,
Хай розквітне Божий рай.*
Аґоґо вдарив ще кілька разів по струнах і зважився.
Досвіта він пішов до Маїриної оселі і заплескав у долоні.
Вийшла її мати, дона Евлялія, обвела зором хлопця в недільному
одязі: довгих штанях, білій сорочці, полотняних черевиках – і
усміхнулася:
– Заходь, Аґоґо! Які в тебе справи?
– Все, що я маю сказати, скажу прямо тут, доно Евляліє. Я прийшов просити вас благословення, бо Маїра одружиться зі мною.
Мати Евлялія вдавала здивовану.
– Та невже вона згідна, щоб одружитися з тобою? Ти вже
говорив з нею?
– А треба перше говорити? – перелякався хлопець.
– Так, принаймні, годиться, – сказала Евлялія.
Тепер Аґоґо зовсім утратив самопевність. Евлялія повела
його до хати, де Маїра якраз застеляла стіл білим обрусом до
сніданку, а сама пішла на город, нібито по зелені перці. Аґоґо,
завжди такий рішучий, стояв зніяковілий перед дівчиною, що
хитро підсміхалася.
– Добридень, Аґоґо! Ти вибираєшся на суходіл? Бачу, що
певно маєш там якусь принаду, що так вичепурився.
– Ні, я не вибираюся, я думаю... я гадаю...
– А, може, в тебе тут якась принада? Скажім: Суелі, або
Ноемі...
– Що ти, Маїро! Це ж дітлахи...
Аґоґо майже плакав. Побачивши таке його збентеження,
лукавій Маїрі стало жаль знущатися над ним:
* Бразилійська народна пісня.
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– Отже які в тебе справи? Що ти хочеш мені сказати, Аґоґо?
– ласкавам голосом спитала його. Аґоґо підвів спущену голову,
подивився їй прямо в лице і сказав:
– Я хочу тебе спитати, чи ти одружишся зі мною, Маїро. Я
знаю, що не маю краси, що в мене клапаті вуха, що я незручний з
такими дівчатами, як ти... Але я щиро тебе кохаю і буду тебе шанувати всі дні свого життя. Ти згідна бути моєю жінкою, Маїро?
Маїрі набігли сльози на очі.
– Певно, що я згідна, дурний хлопче! Я вже давно чекаю
на ці твої слова! Ну, йди, поцілуй мене врешті, але не так, як
цілуються в церкві після отченаша...
Цього не треба було щасливцеві двічі говорити.
Мати Евлялія, що стояла під дверима, тепер увійшла, ніби
зовсім приголомшена несподіванкою.
Вирішено, що вінчання має відбутися на Різдво, коли цвітуть помаранчеві дерева, і що доти молоді мають покінчити
свої студії, а Аґоґо збудувати нову хату, що дала б приміщення
новоженцям і їхнім численним нащадкам.
Мене повідомлено таки того ранку. Їх двоє, Аґоґо й Маїра,
прийшли з великим кетягом золотих бананів, які я дуже люблю. Я пригостив їх кайпіріньєю, від якої порожевіли смугляві
Маїрині щічки, й вона, завжди така стримана, весело щебе
тала. Аґоґо виструнчився і споважнів, як годилося статечному
господареві ще не збудованої хати, майбутньому чоловікові
красуні атола й сусідніх островів і батькові ще не народжених
дітей, окраси південної земної півкулі. Арґос весело гавкав і
танцював довкола наречених.
Я довідався багато новин: Вестберґ подарував Аґоґо перед
від’їздом свій фотоапарат, і тепер хлопець має на гадці зробити
всім жителям знімки для особистих документів, як каже. Він
вирішив замельдувати всіх мешканців атоля в найближчому
містечку на суходолі. А ще він і Маїра хочуть скласти там учительський іспит, щоб мати офіційне право закласти школу. Крім
того, докинув, усі повнолітні мають голосувати на найближчих
виборах, бо то – їхній громадський обов’язок.
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– А чи жителі знають щось про кандидатів? – спитав я з
насмішкою.
– Ми довідаємося, – відповів хлопець, і я певний, що він це
зробить.
Я помітив, що моя місія скінчилася й також зважився: треба
передати скіпетр у молоді руки.

СВЯТО ЛЮНИ
Я об’явив Батуті своє рішення. Він прийняв його мовчки,
але я відчув, що страждав.
– Батуто, атолові треба молодої крови.
– Хто вас заступить? – скорбно спитав.
– Аґоґо. І атол матиме королеву!
Батута сумно усміхнувся.
– Хто буде новим прем’єром?
– Це – вибір короля, але гадаю, що хтось з віночком кіс на
голові.
Прем’єр задумався. Дув гострий вітер, і прапор на вітрильнику лопотів.
– Куди ви попливете?
– У широкий світ, мій друже. Моїм напрямом завжди буде
Чорне Море, але мореплавець напевно не знає, куди понесе його
каравеля долі. Одне тебе прошу: бажаю до свого відчалу веселого свята, без сліз і лементу, щоб залишився нагрітий сонцем
спомин – і вам і мені.
– Хай станеться ваша воля, – урочисто мовив прем’єр.
Він пішов до оселі сповістити новину жителям.
Задуманий, я підійшов до каравелі, оглянув її струнку будову й захотів відійти, коли ж почув тихий сміх. Обернувшися, не
помітив нікого.
– Невже мені причулося? – спитав сам себе, але знову
щось задзвеніло біля каравелі. Тоді помітив: то була ґалеонська
фігура, що сміялася. З її рота сипалися перлини.
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– Чому тобі так смішно? – спитав я розлючений. Тоді вона
перестала сміятися, і перлини покотилися з її очей. Я дивився,
як вони падали, наче краплі дощу, витворюючи у хвилях округлі
перстені.
– Не плач і не смійся! Що хочеш мені сказати?
– Скажу на морі, на морі... – відповіла вона й задеревіла.
Я ще раз оглянув свій твір і відчув задоволення. Мої руки будували цю каравелю з великою любов’ю: кожний стружок у ній
мені дорогий. У каюті були компас і глобус від Озорія – старий
букініст знав, що мені залишити в спадку! Майстре Деметріосе,
а вам завдячую найбільше: оцю свою любов до моря, що глибша, ніж любов до життя! Бо хто будує каравелю, того притягає
море, так як його притягає місяць. Це – фатальність, як і кохання.
Потім мене понесло у глиб атола. Тут проплило стільки
років мого життя! Я полюбив цей острів і його природних людей, намагався підіймати разом з ними їхні тягарі. Людське серце – плодовите, дало щедрий урожай. Вони мене багато навчили,
ті невеликі зростом, але великі душею мешканці атола. До кінця
своїх днів уважатиму їх своїми побратимами й посестрами:
тебе, дорогий Батуто, тебе, господине Розаліє, тебе, запопадли
вий Ненажеро, вас, вірні Жасінто й Зефіньє, вас, молоді Аґоґо,
Маїро, – всіх вас, мої друзі, особливо тебе, неземна доброто,
Іріє! Хай Господь буде з вами всіми! Я віддаю вас під покров
Матері Божої Апаресіди і під опіку Святого Петра Рибалок.
Серед оселі горіло велике вогнище, в казані кипіла канжіка
з кукурудзи й молока, розносилися пахощі меду й кориці. Чути
було бренькіт ґітари: грала Куїка, бо Аґоґо і Маїра крутилися
в танці на малому майданчику серед хатин. Розалія розносила
напої з соку маракужі. Мене всі привітали радісно, як завжди.
Молодь тупцювала й плескала в долоні. На небо знов виплинув
місяць, а тоді всі почали:
Люно чудова, якби ти була дівчина,
Я приставив би драбину
До небесних оболонь...
І я також приєднався, підхопивши мелодію:
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Ти була б моя назавше,
Поцілунком замішавши
І свій лід, і мій вогонь…
Ірія сиділа з Гелдером у веселій громаді, і я радів, що юність
перемогла її страждання. Молодь у розпалі танцю зробила велике коло, і я опинився в середині.
Бо на небі лиш одна Люна чудова...
Справді, яка прекрасна та місячна королева, що пливе собі
незаймана між білими хмаринами й мерехтячими зірками...
Пісня дзвеніла коловоротом.
Буду всіх святих благати,
Щоб прийшли вас повінчати,
Хай розквітне Божий рай!
– співав я з непомітною зміною.
Старі, сидячи на порогах , гомоніли всі одночасно, не можна
було розібрати про що. Може, вони навіть не слухали одні одних,
тільки тішилися своїм голосом і близькою присутністю друзів,
вдячні за цю свіжу ніч з таким великим золотим місяцем. А діти,
між ними й сироти, яких тим часом розміщено по хатах, бігали
довкола вогнища і на довгих дрючках смажили качани кукурудзи,
вигукуючи від задоволення. Арґос весело обстрибував Аґоґо.
– Ось де твій майбутній пан, – сказав я подумки.
Ще заки ватра погасла, я непомітно відійшов з громади.

ҐАЛЕОНСЬКА ФІГУРА
Глибоко дихає море. Потужні груди піднімаються до неба
і спускаються до Аду; над ними тільки вічні світила. Воно –
могутній владар, що торкається континентів високими бурунами й розсипає по берегах надмір своїх цінностей: мушель,
бурштинів, коралів, морських зір. Часом, одначе, воно викине,
ніби виклик на двобій, рештки розбитого судна і чиєсь мертве тіло. Це – прекрасне і страшне божество. Прекрасне, коли в
соняшнім чи місячнім світлі грають у його хвилях різнобарвні
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самоцвіти, коли леготи його кучерявлять, коли майже видні на
його шкірі перехресні дороги кораблів, що пливуть від обрію
до обрію; а страшне своїм непроникливим царством глибин,
своїми підводними велетенськими м’ясожерними жителями,
своєю неспокійною, ненаглядною вдачею, що спроможна розбивати, ковтати, приносити смерть і руїну.
Мореплавець свідомий цих істин, але він закоханий у море,
а коханці не бувають розсудливі, обережні. І, зрештою, до чого
здалися б розсудливість та обережність? Море мудріше й хитрі
ше від них.
Я покинув атол і все, що на ньому було моїм; корону, палату, та навіть вірного Арґоса, залишив у спадку майбутньому
королеві, Аґоґо. Наче новонароджений, без майна ступив на чардак своєї каравелі й підняв якір. Вранішнє сонце, що саме показало перше проміння своєї голови, було свідком мого відчалу,
ніхто більше. Правда, між стовбурами дерев замайоріло щось
наче постать Батути, але то міг бути тільки привид. Свіжий
вітер дув мені назустріч, прапор лопотів на щоглі.
– Пливемо до Чорного моря! – вигукнув я. – До синіх Дніпрових лиманів до рідної землі з балядовим степом, нагрітими
сонцем співучими ланами, нивами в килимах різноквіття! Там
возносяться достойні бані соборів, силюети замків і башт,
жевріють фундаменти попалених церков... Там политий дорогою кров’ю чорнозем, а в скибах іржавіють стремена, шоломи й поламані шаблі, й біліють черепи моїх предків... Земле
прабатьківська, ти моя!...
Там вітер несе добру вість Україні на листку “Одкровення” Святого Йоана: “І повержено дракона великого, змія стародавного, званого дияволом і сатаною”... “нині настало спасіння
і сила і царство Бога нашого, і влада Христа його”... “а жінці
дано двоє крил орла великого”... “і вознесено дитя її до Бога та
престола його”.
Десь при вікні, під вишневою галузкою дівчина вишиває
рушник, я бачу її тонкі пальці, може, для мене вишиває, співає
стародавну пісню про козака в поході, чи про мене, що виплинув у світ і що тепер повертається.. “Благослови, мати, бо вже
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стелиться хрещатий барвінок мені на вінок”... Потужні дзвони
розносять голоси з Юра по Карпати, хлопці сиплять порох до
порохівниць, почнуться гучні вечерниці, місяць у чересі – на
музики, гей! Я пливу до своєї крови, це кров моєї землі мене
кличе!
– Ти наречений моря... Ти – мореплавець...
Знову цей голос нізвідки. Оглядаюся й помічаю ґалеонську
фігуру, з рота якої сипляться перлини.
– Це ти? Отже, кажи, ми на морі!
– Ти завжди будеш у пошуках своєї землі, завжди будеш тужити, завжди будуть тобі уявлятися дорогі береги... Ти завжди
наново будуватимеш своє судно до незнаної пристані, ти завжди будеш неземним серед земних.
Але твоєю долею – широкий океан, безмежний як небо,
твій довічний бог і твій демон, від якого не маєш порятунку, бо
він вирве тебе з будь-якого союзу, з будь-яких обставин. Ти – наречений моря, воно твоє віно й твоє прокляття, втікати від нього
– невдячний почин, бо й вийде нінащо.
– На мені батьківська п’ядь землі...
– О, ти їй вірний! Ти завжди останешся її сином, ти зберіг
печать свого роду. Але твоя земля залишиться тобі тільки як
мрія, як сон...
Заклинаю тебе на довічне мореплавство! –
Ґалеонська фігура випняла груди, підняла крила і гордо,
навіть не глянувши на мене, повела каравелю в напрямі врані
шнього світла.
І я накладаю на себе вантаж – долю мореплавця.
До яких обріїв? До якої гавані? До якого царства?
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КОЛЯДНИКИ
Вже стільки літ гряде моє Різдво
то в санях кучугурами снігів,
то драбинястим возом по курній дорозі,
то по асфальту серед хмарочосів,
гірським хребтом і перевалом,
вад пралісом і по летючих дюнах,
по ріні й плащеницях океанів...
і завжди ще несе мені
зворушення, що розгортає душу
для радости й таємного знання,
що все на світі треба нам
переболіти, щоби знов
з усіх жахіть, страждань і смертей
в моїм народі народився Бог.
Цього року я не дістала, хоча б однісінького листа на свята.
Мої Свята... Дім урочисто прибраний, як завжди: вертеп, оздоблене деревце, (не ялинка, бо тут їх немає, але синява японська
туя з ніжними шпильками), рушник на іконі, свічки у світильни
ках, кутя в холодильнику... На бальконі порозцвітали різнобар
вні африканські фіялки, навіть помаранчева, цяткована лілія, що
її називають “золотим руном”, розвинула свою зірчасту чашу.
Я розіслала безліч листів на всі сторони світу й багато саморобних прикрас із повсті й пацьорків для дітей моєї широкої сім’ї
з родичів і друзів, але намарне виглядала щовечора поштаря...
Відчинила вікна заскленої веранди й шукала на небі віфлеє
мську зорю.
Треба піти тисячами доріг,
але не згубити в імлі
напрямку до тієї зорі,
що призначена ще
від теплого ліжечка,
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з якого можна було оглядати
жирандолі з дрібних кораликів
і її, голубу зірку на вершечку ялинки,
де кожний янгол із морщеної бібули
мав вартість грудки щирого золота,
й на кожну розбиту кульку,
крихку як мильна банька,
не вистачило б плящинок для сліз,
що їх знаходять ще й досі
між скибами Трої.
Потроху, в зеніті сонця губилося
первоцвіт снігу,
бродилося в пазурах джунґлів,
по саванах дюн і шукалося
десь на Чумацькому шляху
своєї заплаканої зорі.
Так було сказано.
І, може, коли вона об’явиться,
мов Віфлеємська зоря,
своїми тисячми вогнів
спопелить мене на порошину,
сповнивши моє призначення.
Я вже давно навчилася самотности. Це – суміш гордости й
незалежности.
Прилинь, самотносте, ти найвірніша з рідних!
Дивися: благословиться на світ,
слухай: цикади лаштують скрипки
привітати концертом сонце.
Ти навчиш мене мудрости дня:
молитися з геліотропом
і пестити чорно-білі клявіші –
потіху роботящих годин.
Пишу листи, наче осінь малює листя,
що вітер розвіває світом
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і, розгуляний до байдужости,
кидає прохожим під ноги.
Чому живу так далеко від решти нашої, колись – цвітучої,
родини, там?.. Знаю, що рідні притулили б якось мене біля себе,
але в них самих мало простору, потрібного для творчої праці. А
починати самотужки новосілля від ложки, стола й ліжка? Я вже
втомилася. Життя не було лагідне, але, врешті, я – облаштована,
можу наосліп знайти кожну мені потрібну дрібницю, можу бути
вільна й ще корисна іншим. Серед божевілля цього тропічного
міста я зуміла збудувати свою фортецю.
Згасло Різдво. Відгоріли на пляжі новорічні вогні.
Єманжа* вже дістала свої подарунки:
ґлядіолюси, вінки з пахучого зілля, свічки.
Тепер спочиває, мабуть, на дні моря
і оглядає в перламутровім дзеркалі свої прикраси.
Папа дав urbі et orbi благословення,
але білі голубки миру
не воркочуть на Близькому Сході,
і цей рік починається землетрусами, метелицями
та затьмаренням місяця.
Мені він приніс вузлик радощів
і повні бесаги турбот,
але тричі благословенне
все, що пливе з пресвятої десниці.
Час іде чавунним кроком. Щодня переживаємо велетенські зміни, які трясуть плянетою, наче маківкою. Ще встигаю
зі своїми щоденними обов’язками, але часом – чи це ознака
пізньої старости? – втікаю в спогади. Так і тепер, пригадався
інший Новий Рік, перед багатьма роками.
Барвисті кульбаби вибухали над затокою Ґванабари
й топили парасольки насіння в її золотих хвилях,
а ми – три в білому, як велить новорічний закон,
боялися наступити на якусь свічку чи троянду в піску,
– дарунки тубільців для прекрасної Єманжі,
* Єманжа – богиня моря в африканських богів
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що мережками білих спідниць накривала всі береги;
але коли з вершка готелю “Меридіян” почала
спливати зоряна лява,
і всіма пляжами з гортанок голосників
понеслась музика,
заглушивши концерт цикад у коронах фікусів,
балерина Рома смерчем закрутилася
на тротуарі по хвилях чорних мозаїк.
Тоді Терезія, втілення музики, мовила:
– Це – чародійна ніч, і не тільки для цього міста.
А як там святкують у вас, у Києві, чи у Львові? –
Моє серце, раптом, стиснулося аж до болю:
як святкують сьогодні мій Київ і Львів,
і Карпати під ґуґлями снігу?
Не знаю... – Ходім додому, – я вирішила.
– Новий Рік відсвяткуємо ще іншим разом.
Роки повторяються, повторяються свята,
але ми вже не підемо втрьох над море Копакабани:
Рома й Терезія бенкетують у вічності,
тільки я завжди ще питаю себе: як святкують
мій Київ і Львів і білі Карпати
там – далеко, за сімома морями?...
Нині – Щедрий Вечір...
Знаю, що моя Обіцяна Земля вже не та, з мого дитинства.
Там настали великі зміни, але разом із буйною пшеницею понаростало багато бур’яну...
Я вже не в силі полоти. Уже пізно. Кожна дія вимагає багато зусиль, а в мене їх залишилося хіба ще на одну книжку, або,
може, на дві.
Хотілося б віддати там земний трибут народові, що дав мені
життя, але також і тим, хто був супутником цієї дивної дороги
в меандрах.
Сутінок виповнив усі закутини, але свічки радісно замиготіли. Я почула – човгання перед вхідними дверима, наче б хтось
намагався обтрусити сніг з обув’я. Почула притишені голоси,
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а потім багатоголосо: “Нова радість стала”! Двері самі розкри
лися, і ввійшло їх дванадцятеро, як апостоли, усі в німбах.
Сійся-родися,
жито й пшениця
І всяка пашниця!
Зерно покотилося по долівці.
Дасть тобі нива
Доброго жнива,
Сонце на скроні,
Щедрі долоні!
Світло било від них, я чула рідні голоси, але не змогла ніко
го пізнати.
– Познімаймо німби, щоб вона нас узріла, – сказав один голос.
– Тільки не всі разом, а то вийде балаган, – відповів інший.
– Ми прийшли до тебе на Святу Вечерю.
Я зажурилася: стільки несподіваних гостей, і як їх усіх пригостити? Вони зрозуміли, наче б я думала вголос.
– Не турбуйся, нам вистачить по зернині маку. Ми з іншої
дійсности.
– Коли познімаємо німби, я все ж таки не відмовлюся від
одного голубця! – мовила одна осяйна постать. Вони миготіли
в сутінку, як вогні великих свіч, особливо, коли засміялися зі
співрозмовника. Мені також причалила на серце тепла хвиля,
що ті світлі гості не позбулися деяких рідних прикмет.
– Чи між вами є мої батьки, або хтось із родини? – запитала
я зворушена.
– Ні, вони всі за великим столом твоїх предків. Сьогодні
Він сам їх гостить. Там і для тебе вже приготоване місце... Ми
тут – тільки делеґація. Вправді – досить добірна... Кожний із нас
буде окремо з тобою говорити, розкаже тобі деякі деталі життя,
які ти, може, забула, а, може, і не знала. Адже збираєшся писати
книжку, правдоподібно, останню, а то – мозольна справа. Чи не
здався б тобі все ж таки якийсь комп’ютер?
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– О, так! Ти повинна б дещо змодернізуватися! Живеш тут
наче середньовічна кастелянка серед квітів, килимів і книжок,
далека від практичних об’єктів, що так спрощують ваше щоденне існування...
На мене наплинуло обурення, бо деякі свої погляди, наче
скам’янілий ліс, захищаю від модернізації.
Дорогі друзі! Не переконуйте мене,
що слід, урешті, іти нога в ногу з тисячоліттям,
покинути старосвітську машинку до писання
й придбати новий комп’ютер,
який за нас думає, швидко вирішує
розв’язує всі шаради, передбачає погоду,
таємні пляни Бен-Лядена,
та переказує вісті з інших галяктик.
Зважте, що я ще з ери мітли, тріпачки й праника,
в мене дома не було ще ніколи
машини до миття посуду чи прання білизни,
сушарки, чи навіть старенького форда.
Порохоїд рідкісно чинний,
бо мій кіт не переносить какофонного реву,
а я респектую його смак у музиці, –
котів поважали навіть у давніх часах єгиптяни,
а Бодлер їх підніс у поезії до півбожественної аври.
Тому залишіть мені мій старий Baby Hermes,
ремонтований стільки разів, скільки латані
Абу-Касимові капці, а я вам великодушно
залишаю комп’ютер і подібні здобутки цивілізації.
– Ну, не сердься. Ми по-доброму нам самим зайві ті винаходи, які завтра стануть пережитками. Якщо тобі їх не треба,
забудь пораду. Хай тобі пощастить із новим твором. Дай, Боже,
щоб він мав успіх у читачів…
Я відповіла з ображеною гордістю:
Не мрію бути бестселером,
не бажаю гучної слави,
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ні ладану зі срібних кадильниць.
Мені зовсім добре без них
тут біля чорного Бехштайна,
під папоротями на веранді,
з моїми книжками, з моїм котом,
з мушлями й камінцями з-над моря.
Єдине, що хочеться,
написати щось кругле, мов яблуко,
бути з нього вдоволеною
сказати собі: це може бути, я рада.
– Однак, не можеш заперечити, що майже кожний твір
розрахований на читача... Як би не було, ні один письменник
не старався б про видання свого твору, і ти також нетерпляче
ждеш, коли він, урешті, появиться на полиці книгарні.
– То правда, але мої книжки читатиме тільки горстка людей. Останню я щедро порозсилала по родичах, друзях і чекала
на якусь реакцію. Тільки дві-три особи відгукнулися кількома
словами про неї, інші тільки подякували за пам’ять, а дехто
взагалі не обізвався... Наступного разу надішлю книжку тільки
тим, хто читає й думає.
– Ось яка ти жорстока! – засміялася одна душа.
– А признайся: чи твоя Муза дуже вередлива? Чи сліпить
очі витонченням, наче самоцвітами? Чи бажаєш захопити разючою ориґінальністю? Що вимагаєш від своєї нової книжки?
Мене не тішать розкоші,
немов летючі муравлі,
що гублять крила,
і не цікавлять твори –
мухи-одноденки скороминальні.
Мій смак запроєктований на вічність.
У тому коді
я крок за кроком розглядаю
буття людини,
де кожен твір надуманий,
щоби тривати.
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Впиваюся вином з долонь безсмертя,
хочу глядіти зорі, які кружляють
у вічнім танці,
і чути на всесвітньому роялі
концерт для крон, галуззя і коріння.
Хай і моя короля розцвітає,
щоб бути в світлі.
– Це високосний проєкт... Дай, Боже, щоб ти його здійснила.
– Але вистерігайся гордости, бо все, що маємо й на що
спроможні, – тільки дань.
– Я свідома цього, – відповіла я в покорі.

ТЕРЕЗІЯ
– Терезіє! – вигукнула я з невимовною втіхою.
Бона відклала свій німб на віко піяніна, і я взріла її такою
молодою і прекрасною, що не могла втримати сліз радости.
– Я бачила тебе такою в сні, на горі, в вінку архітектурних
споруд, де ти подобала на світлу статую, доповняючи якийсь
чудовий живопис.
– Це я надіслала тобі той сон, наче мою сучасну знимку,
щоб ти мала про мене уяву.
– Як тебе – мені бракує, Терезіє! Щоб я, хоч деколи могла
почути той голос темної закраски в телефонній трубці! Мені,
часом, так дуже треба твого лагідного слова, або хоч твоєї німої
присутности. Але знаю, що твоє тіло вже розвіялося в ранньому
леготі того зимового дня...
Прости мені, рідна,
за твій герметичний притулок
серед мовчазного праху,
що начинює урни в рівних рядах соборного склепу.
Твій прах волів би лежати в обіймах коріння,
чи в кучерях моря,
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або, на подіб’я предків,
у кроні русявій цвітучої липи,
мов у пташинім гнізді.
Одначе, як відгадати
час, призначений дереву
і наміри дроворубів?
Як відати, чи до моря
з чиїмись святими мощами
не вкинуть звірине падло
або жебрачу ганчірку?
Усюди – отрута,
і люди вже не здатні
відрізняти святе від гнилизни.
Привітніша тиша мармуру
там, де домує молитва,
де плями розсіяні світла
а, часом, кроки прочан
серед ротонди колон.
Прости мені, рідна.
У твоїй малій урні
б’ється моє спустошене серце.
– Я ж казала тобі, що завжди буду поблизу.
– Ти світишся зорею вночі крізь вікно над моїм ліжком. Я
завжди чекаю години, коли маєш з’явитися, і сумую, коли небо
захмарене.
– Є й інші ознаки...
– Знаю. Це ти кинула мені під ноги червоний цвіт флямбоян, який колись малювала. Я помітила його на асфальті, принесла зів’ялого додому, але він віджив у склянці перед твоїм
портретом.
Що робиш, рідна, в другому світі?
Може, поливаєш кокосові пальми,
де посуха, росою?
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Може, на небеснім верстаті
тчеш веселку в індіянському взорі?
Може, граєш на флейтах бамбуків
негринятам фавелі,
а вони думають, що то вітер?
Але, певно, що з янголами говориш
у формі поезії,
бо тільки такою мовою
там спілкуються.
І, певно, що з ними співаєш
Святу Літургію
на тисячу триста гласів!
Терезія поблажливо всміхнулася. Напевно, подумала, що я
уявляю собі вічність світськими образами й поняттями, але ж
я – людина, як мені її уявляти на інший лад?
– Чи пригадуєш, як ми ходили берегами затоки Ґванабара
пішки – від твого дому до мого? Як подивляли світла, що місто
стелило по воді? Як безслівно проводили творчі неділі, коли було
домовлено написати одне оповідання і вивчити напам’ять одну
фуґу Баха? А ще, як ми подорожували Америкою й Европою?
– Певно, що пригадую! Одного разу, на італійському кордоні,
довелося спати на залізничному двірці. Мене затримано, бо забула продовжити візу, і ледве корабель не втратила в Ґенуї, де
моя супутниця, тітка Леночка, чекала з моїми валізками... Всі
янголи сміються з моїх пригод! Але тоді ти не їхала зі мною.
– Ти завжди була розсіяна.
– Але найкращою була наша спільна подорож по Україні,
коли ми возили квінтет “Тандарадей” і виступали в різних містах. Який прекрасний твій край і як я полюбила його людей,
його краєвиди! Пригадуєш? Ми знімалися десь на Полтавщині
серед левади і, дослівно, потонули в маках. Я привезла додому
цілий гербарій українського зілля й листя...
– Як солодко згадувати ті дні!
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– А потім... ти мусіла врешті зробити лад з моїми книжками, партитурами й інструментами, що залишилися... Налигалася досить пороху! Прост и мені...
– Що ти! Ще не відучилася постійно просити прощення? То
я прошу твого розгрішення, бо в годину твого відходу, – то була
холодна, зимова ніч, – я спала, наче один з Його учнів у Гетси
манському саду. Я залишила тебе самотньою у вирішальну хвилину, і це болить мені до сьогоднішнього дня.
– Вже не пригадую... Натомість радію, що всі мої речі
розділені й приміщені так, як годиться, як я бажала б.
– Ти вся променієш, Терезіє! Яка я рада за тебе!
– Це – нагорода від Нього за моє скалічене дитинство...
Я знала, що Терезія була прибраною дитиною вже старшого подружжя, яке намагалося зробити з неї успішну, практичну
людину. Однак вона не вміла жити такими категоріями. Її госпо
дарство було щедрим хаосом, яким користувалися різні друзі й
численні галапаси, то ж часто доводилося їй допомагати на прожиток, тим більше, що коли в неї був гріш, вона зараз його видавала на якусь нову платівку, або на ще одну флейту... Ніколи
не купувала собі щось з одягу чи прикрас. Наскільки собі пригадую, усе було дароване. Мала незвичайну потребу бути всім
корисною й пригорщами роздавала свою любов, і свої достатки. Очевидно, її надуживали й використовували. Може, вона й
помічала, але не противилася.
Коли померла, неодружена й швидко постаріла, її тіло лежало в каплиці на цвинтарі. Довкола домовини почали збиратися давні й нові друзі, і те, що вони про неї розказували, могло б
виточити з каменя і сміх, і сльози.
Почали тоді пригадувати її лекції музики, і незадовго каплиця перетворилася в голосну концертову залю з різним, спочатку духовним, опісля світським а то й карнавальним репертуаром, із флейтами, ґітарою й ударними інструментами. Сльози
висохли. Я ніколи не переживала такого величавого, радісного
похорону.
– Моя мати, не кажу тепер про названу матір, тільки про
дійсну... не хотіла мене. Я була нешлюбною, небажаною дитиКоляда на щедрий вечір

339

ною, що з’явилася в цнотливій міщанській родині. Коли матірне
тіло почало набирати вимірів вагітности, вона втекла з нашого
містечка до Мюнстера, де я народилася. Тоді віддала мене милосердним сестрам до сиротинця, а сама повернулася до своєї
родини. Я не зазнала материнських пестощів, не знаю навіть,
чи вона хоч раз мене кормила при грудях...
Коли мені було два роки, приїхала багата, бездітна сім’я
з Південної Америки, мої прибрані батьки... Я виростала в
добробуті, але до названих батьків відчувала боязливу пошану,
на яку вони особливо звертали увагу. Одначе мені так хотілося
материнських пестощів! Мною займалася десятилітня півіндія
ночка Северіна. Я просила її, щоб хоч раз узяла мене на руки й
пригорнула, але вона сама була ще така маленька!
Після довгих років, довідалася, що моя рідна мати ще живе,
і наважилася її відвідати. Коли з’явилася на порозі її дому в цьому плащі... – Терезія засміялася, бо, справді, плащ був із тих, що
його вдягають водії трамваїв, – вона взяла мене за мандрівну
перекупку, і замкнула двері.
Я ще раз подзвонила.
– Чого вам треба? – спитала вона сердито.
– Я... ваша донька, Терезія.
На її обличчі розлився переляк. Потягнула мене до кімнати,
замкнула двері, і позатягала фіранки на вікна. Мені тоді було
приблизно тридцять, і я була пізньою в неї. Та стара жінка, моя
рідна мати, боялася, щоб хтось із сусідів мене не помітив, не
пізнав у мені її дитини... Придивлялася до мене, чи, радше, до
мого одягу, і мовила:
– Мені казали, що тебе прийняла багата родина...
Я мала враження, що вона побоювалася, чи я не прийшла
чогось від неї вимагати.
– О, так, мої батьки достатньо багаті! – сказала я напохваті.
– Хотіла вас бачити, то – усе.
І так я попрощалася, без обіймів і поцілунків. Та зустріч
дуже мені боліла.
Одначе я простила їй, також своєму батькові, якого ніколи
не бачила.
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Особливо вона жила у вузькому світі, у дрібничкових обставинах, і була його жертвою. Але все ж таки, людське серце
повинно б перерости такі перепони...
Я подумала, що також і названі батьки Терезії, хоч і маючі,
належали до тієї самої верстви суспільства. То були дрібні
міщани, які через настирливу працю і чесність добилися маєтку.
головними прикметами їхнього успіху були – ощадність, лад і
поміркованість.
Якою різною від них була Терезія! Щедра до розтратности,
з одвертими серцем і душею, ірраціональна, до безтями закохана в музику... Обожнювала мистецтво, поезію, завжди купалася
в їхній аврі: відвідувала всі виставки, заодно перечитувала й переписувала для друзів улюблені поезії. Ніколи не знала, скільки
в неї грошей, і часто приходила до мене позичати якусь дрібну
суму, якої, звісно, ніколи не повертала.
– Тепер ти щаслива, Терезіє? – спитала я, пригадуючи її
давню, сумну усмішку.
– На моє сучасне блаженство не вистачає слів, – відповіла.
– Ти ніколи не була релігійною: не ходила до церкви, не
знаю навіть, чи вірила в Нього...
– Я поважала Церкву і її науку, особливо близьким було
мені релігійне мистецтво. Не знаю, чи я вірила, але безмежно
Його любила. Це було рішальне... Коли я станула перед Ним, з
риданням кинулася до Його ніг.
Він підняв мене із землі, і нечайно узріла я себе в Його
зіницях – перевтіленою, світлою... Усі мої земні болі впали з
мене, мов шерехи, що тануть у весняному сонці. Тоді я заспівала
на широке небо!
– Терезіє, – мовила я зворушена. – Прийди по мене, як настане моя година.
– Прийду, але не сама. Його Мати в шатах із коралів і Надія
прийдуть зі мною.
Я хотіла її обняти, але вона була безплотним світлом, що
залишило тільки невимовну солодь у грудях.
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ВАЛТЕР
– У тебе рясні квіти на бальконі. Видно, що їх добре плекаєш, – сказав Валтер, вішаючи свій німб на кілок канавки.
Я зраділа його появою.
– О так, Валтер, – усі вони, майже всі... є дарунками від
друзів. Оці “Адамові ребра” від Франсіски, оті “циганські коси”
від Павля, а та “португальська мережка” від тебе, пам’ятаєш?
– У мене вона ніколи не була така пишна!
Валтер часто заходив до мене зі своїми мальованими й друкованими сукенками, спідницями, обрусами й покривалами. Я
їх радо купувала, раз тому, що треба було йому помагати, але
особливо тому, що його твори були незвичайно ориґінальні й
виконані із прецизією майстра. В Університеті колеґи сміялися,
що я вдягаюся виключно в “мальовану уніформу”, та що я – Вал
терова моделя. Також і моє житло його витворами прикрашене.
Разом з ними він деколи приносив розсаду свого квітника.
За давнім звичаєм, нишпорив тепер по всіх закутинах,
оглядаючи новизни, особливо мої останні витинанки. Він мав
на те право, бо завжди ставився до мене з добротою. Коли я
хворіла й не мала прислуги, він приходив і питав, чи мені треба
щось полагодити: понести листа на пошту, купити лікарство в
аптеці, принести пиріжка із сиром, або рагам-тлукум з арабської
крамниці, скип’ятити воду на чай...
– Це твій кіт? – спитав, помітивши мого чорно-білого пуму.
– Він расовий?
– Так, Валтере, у нього суміш усяких рас...
– Де ти його набула? – гладив мою звірюку.
– На сходах нашого будинку.
– І як його назвала?
– Кличу його Куць, але повне ім’я звучить: пан Коцький,
Самійло Кішка, Lorenzo Magnifico, Feirefis*, Bem-amado**…
Валтер засвистів із подиву.
* Чорно-білий брат Парціваля з роману Вольфрама фон Ешенбаха.
** Улюбленець (порт.).
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– Ти мав неабияке щастя, Куць. Це так, наче б виграв
мільйон реалів у льотерії!
Я пригадала собі, що він дуже любив тварин. Якось до нього прилетів голуб, і почалося справжнє дружнє спілкування з
комірником на шафі й комензалом, на столі. За якийсь час стало
помітно, що то не голуб, а голубка. Господар віддавав їй клапті
тканин і ниток для будови гнізда. Одного разу голубка щезла,
і він мав підозру, що хтось із сусідів скрутив їй шию, бо птах
став такий довірливий до людей, що залітав також і до інших. Я
знала, що то боліло моєму другові: почувався винним. На свята
пересилав нам картки з мальованим голубом.
Валтер був малий, миршавий, негарний. Колись я познайомилася з його братом: пристойним, високим, успішним нащадком італійських еміґрантів... Але, усе ж таки, він був більшим
від брата: йому належав вимір мистецтва. Всебічно обдарований, він не тільки був художником-малярем, але й акторомімпровізатором, сценаристом, творцем карнавальних костюмів
і театральних декорацій...
Підійшов до однієї етажерки й добув із полиці тонко вирізь
блену руку, дерев’яне екс-вото, що я набула колись під час
подорожі північним сходом Бразилії.
– Я завжди мріяв про цю ангельську руку. Вона так надається
для пантоміми... Але ти, скупа, не хотіла її подарувати!
– Валтер, я справді скупердяга на такі речі, але тепер глибоко каюся. Як хочеш, візьми собі ту цяцю!
– До чого вона мені тепер здалася б? У нас там інші справи
й зайняття.
Валтер помер на СНІД. Терезія ходила зі мною його відвідати, коли вже догоряв. Я ще принесла йому мальовану соро
чину з Куби, на якій красувався зовсім схожий на нього прошак
зі зграєю птахів на подертому капелюсі. Він блідо всміхнувся,
бо все йому боліло. Останній раз, пригадую, ми занесли йому
грушок, які він дуже любив... На другий день він згас.
Я цікавилася його перетворенням: тепер він, що завжди ходив із головою під смішним капелюшком, схованою між рамеКоляда на щедрий вечір
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нами, стояв стрункий, з артистичною шевелюрою, де давніше
блищала лисина.
– Як ти дістався між вибранців? – вирвалося нехотячи. Він
трохи засоромився й мовив:
– У мене було декілька запитань до Нього, що мучили мене
навіть у годині смерти. І знаєш? Там усе ж таки демократичний
лад: усі мають право на слово, і навіть без посередників. Тоді я
відважився сказати:
Ти відкупив своїми страстями
всі болі всесвіту,
також тварин, комах, рослин.
Ти їм даси хоча б маленьке небо:
всім поневіреним собакам
і покаліченим котам,
і коням з головою в мішку,
що крутять воду на сухі поля,
всім замордованим волам і курам,
які годують наші животи?
Змилосердися, Господи,
над своїм всесвітом!
Я бачив дві мурашечки,
що йшли гасити спрагу
краплиною роси;
це так, як ми п’ємо при джерелі.
Дай також їм
хоча б маленьке небо!
Тоді він поглянув на мене з такою любов’ю, як ніхто до того
часу. Моє серце тануло.
– Ти страждаєш за болі всесвіту?
Я відповів:
Бездомний собака
сидить біля кіоску з газетами
й чекає на свого брата,
Святого Франческа,
з мискою їжі...
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– Ти за нього болієш?
– Не тільки
Вирубують ліс на горбі.
Сім’я саґінів*
по телефонних дротах
збігає на базар
у пошуках бананів.
Родина Святого Франческа
є також нашою...
– Так... Люди могли б помогти в правлінні всесвіту.
Бог не сотворив метелика
в емалевих барвах веселки
для проколення шпилькою
в колекції хлопчика,
ні на оздобу попільнички –
сувеніром туристові.
– Але я болію також і за людей. Деяких … – поправив себе.
– Прошу Тебе за тих, хто живе й умирає в пороках, так як і я, але
забудь мене, – я негідний. А от їх не забудь:
Старий сліпець жебрає лепти,
може, щоб купити сивухи.
Тепер він має право
на якийсь час забути
цей вовчий світ
у видінні майбутнього раю.
І, на закінчення авдієнції, я мовив:
Змилосердися, Господи,
над своїми створіннями,
визволи їх від гріха пожирання,
дай мир і злагоду
акулам, крокодилам, носорогам,
кобрам, скорпіонам і людям,
* Рід малих мавп.
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бо Твої – царство, і сила, і слава.
Тоді Він підійшов і обняв мене з великою добрістю:
– Май довір’я до мене, бо не менше від тебе люблю свій
твір і все, що в ньому. Ходи, Валтер! Будеш годувати птахів
неба й поливати лілії піль!...
Валтер зам’явся, потім мовив:
– Також тобі хочу подякувати, якщо часом молишся за мене.
Бо направду не знаю, за що Він огорнув мене такою ласкою... –
додав, наче з чемного обов’язку.
Не знаю, чому Господь наділив мене такою незручною
прикметою, що завжди плачу з радости. Валтер – помітив і спитав зміненим тоном:
– Там, у кухні, у тебе не залишився, припадком, якийсь кусень коржа з яблуками?
Я відповіла:
Колись, у неабиякий день,
напевно, спечу коржа!
Дотепер вдавалися тільки борщі, –
їх прославив во віки вічні
один відомий канадський поет.
Колись, у неабиякий день,
може, на празник Харалампія,
святкуватимемо з коржем,
(щоб, хоч без закальця)!
– Це надто довго ждати... Дай черпак того борщу!

АННА-МАРІЯ
– І ти між онімбленими, Аннінья? – радісно спитала я АннуМарію.
– Бачу, що ти здивована, – збиточно всміхнулася.
– Я втішена, хоч, правду мовивши ти щонайвище заслуговуєш на Чистилище...
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– Як добре, що Він поблажливіший від тебе! Скажи, до
якого поверху Дантової конічної гори ти мене відправила б?
– Сама добре знаєш! З твоїм талантом, – що ти зробила зі
свого життя? Мала всі дані, щоб стати успішного маляркою, а
була нянькою всіх дітей вашої родини, медсестрою всіх недужих (включно зі мною), дамою товариства, фризеркою, педі
куристкою, акушеркою, бозна-чим більше. Властиво, знаю:
м’ячиком пінґ-понґ усієї широкої сім’ї, що прекрасно тебе використовувала!
– Чи Він не велів підставити друге лице, коли тебе вдарять?
– Ти не мусіла брати це так дослівно! Твоїм першим обов’яз
ком було розвивати свої природні здібності. Та коли ми вже при
Євангелії, то хіба пригадуєш притчу про закопаний талант...
Анна-Марія задумалася.
– Це так, але часом вибір важкий.
Вона була донькою й сестрою ґенералів, передостанньою
з десятьох дітей однієї славної, традиційної родини науковців,
письменників і політиків, що в минулому столітті грала важливу
ролю, особливо в Парані, але попала в неласку тодішнього президента Жетулія Варґаса. Позбавлена всіх достатків, з гідністю
несла свою вбогість. Цукор до кави був тільки для гостей дому, а
з дітей тільки хлопці мали привілей учащати до вищих училищ,
безплатних для синів ґенералів. Анна-Марія, як і її сестри, здобула освіту самотужки. Особливо вона, з близною на однім оці,
з огляду на родинні обставини бідна на іграшки, забавлялася
освоєним оцелотом, лазила з ним по деревах, або зачитувалася
всім, що попало до її рук у родинній, багатій бібліотеці. Розмовляла плинно еспанською, французькою й англійською мовами,
але не мала жодного диплома. У сьогоднішньому світі не досить належати до еліти, носити серед гарячого літа коронкові
рукавички й ажурові панчохи...
– Ти мене запрягла у віжки, – сказала, сміючись. – Пригадуєш
наші лаври в інститутах іноземних мов, а потім – в університеті?
Ти не знаєш іншої дружби, крім роботящої.
– То правда, Аннінья. Не вмію сидіти на канапі з руками в
подолку.
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Все ж таки ми пережили багато гарних годин. Тоді ти ще
малювала, і я досі маю портрети нас трьох: тебе, Терезії й мене,
а також твою фавелю з шістдесят шостого року...
– Пригадую наше знайомство у відпочинковому домі в Ау
біля Курітиби, що його провадять черниці. 3 нами спілкувалася
тоді сирійка Антоньєта, учителька латини в гімназії Божого
Провидіння, і вона брала тобі за зле запопадливість, з якою ти
годинами вишивала в гаю рушничок. А потім дістала його в дарунку й була дуже засоромлена...
– Так, пригадую собі деякі веселі хвилини нашого спілкува
ння, зрештою, не тільки веселі... Але веселі легше згадувати.
Наприклад, той епізод з плятиновим годинником, який направляв Жозе Кандідо...
Треба пояснити, що в Анни-Марії було п’ять братів і чотири сестри – усі вони дуже своєрідні. Жозе-Кандідо, високий
офіцер при летунстві, був малослівний, але вигадливий. Розказували, що раз урятував життя якомусь кабокляткові* з запілля,
забравши його своїм літаком-одномоторівкою до лічниці в
Курітибі. Наскільки погода була не з найкращих і літаком кидало, він провадив його однією рукою, а другою годував з пляшки
немовля, щоб ковтало молоко і не відчувало болю у вухах.
Отже, в Анни-Марії перестав працювати дорогоцінний плятиновий годинник з брильянтами, – родинна реліквія з добрих
часів, і Жозе-Кандідо вирішив, що його направить. За якусь годину, коли повернулася, побачила свою коштовність у вигляді
ґвинтиків, коліщат і шрубок, думаючи, що пропала навіки. Однак після обіду брат передав їй відроджений скарб, що працював нормально який добрий рік. Опісля, усе ж таки, треба було
понести його до годинникаря.
– Що то за шарлатан направляв вам цей годинник? – вигукнув
обурений майстер. – Тут замість шрубки – скалка зубочистки!
Анна-Марія, як і вся її родина, переживала кожну політичну
подію, попадаючи в ораторську пасію. Я часто не була згідна з
її поглядами, що здебільшого, віддзеркалювали погляди братаґенерала Антоніо-Карлоса. Він жив з розбійницькою кулею в
* Кабакльо – мішанець негритянської й індіянської раси.
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серці, яка попала якраз у місце, де її не можна була оперувати.
Носився з нею ще з десяток років, що змусило його відмовитися
від кандидатури на президента Бразилії.
Все ж таки я цінувала ідеалізм Анни-Марії, хоч переважно
– відірваний від реальности. Особливо перед виборами вона
дослівно хворіла з протесту проти одного й обожнювання якогось іншого кандидата, з якого пізніше часто розчаровувалася. Я
трималася обережніше з моїми симпатіями, бо з досвіду знаю,
як легко обіцяється перед виборами золоті гори...
Передвиборча кампанія:
кандидатів – макітра маку!
Ніби то кожна зернина,
повна гідности й цноти,
тільки й думає про кругле блаженство
нещасного громадянина...
Обіцює діямантові дармовиси
всім голодранцям,
бездомним – вілли між водограями,
голодним – фаршовані фазани,
хворим – двадцять чотири годинну
опіку в майбутніх лічницях,
безногим – безперервний
гучний карнавал,
дезертирам в’язниць – амнестію,
повіям – шлюб у соборі, в білому,
з вінком і довгим серпанком.
Чому ніхто не скаже: Я буду
кожного з вас годувати
хоча б рижом з квасолею,
а ввечері постелю для кожного
сінник і покривало?
Я навчу вас читати й рахувати
на захист перед обманством,
і покажу дорогу до Божого царства
у власнім серці.
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Тоді дозволю також собі
зачерпнути з котла поживи
й покласти камінь під голову,
як ніч настане.
Зробивши довгий стрибок в історії й географії, думаю про
сьогоднішні обставини, взявши під люпу свого чорно-білого
жителя дому й констатуючи факт, що в будь-якому місці на
світі діється однакове, і що час – дуже слабосильний фактор у
світових подіях.
Lоrenzo Magnifico, vulgo Куць,
лежить серед келихів на обрусі
й вахлюється хвостом.
Nouveau-rich, безстидник!
Забув про своє пролетарське походження
й блошиве дитинство на сходах!
(Подібність до когось із Парляменту –
тільки припадок).
Анна-Марія була якийсь час ученицею славного маляра
Бразилії – Кандіда Портінарі, з яким я також через неї познайомилася. Хоч талановита, ніколи не досягнула в мистецтві своїх
можливостей. Працювала опісля в Конґресовій бібліотеці
при американському посольстві, та була знаменито обізнана з
усіма літературними новинами. Збагачення своєї книгозбірні й
постійну присутність під час моєї довгої легеневої недуги – завдячую їй.
– Він, певно, тебе прийняв до Себе за самаритянську діяль
ність, – сказала я.
– У Нього такі несподівані категорії... Найбільше Він оці
нив те, що я помагала тобі в перекладах із тієї невідомої у світі,
ображеної літератури...
Іншим членам родини така відданість Анни-Марії була
зовсім байдужа, або навіть не бажана. Правда, не всім, бо найстарший брат, літературознавець і музичний критик, Жозе,
завжди ставився до мене із прихильністю. Одначе, маю вражен350
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ня, що дехто, особливо одна сестра і її діти, ревнували за нашу
приязнь. Мабуть, тому ніхто з родини не повідомив мене про
інсульт Анни-Марії, про її смерть і похорон, хоч ми жили на тій
самій вулиці. Про це велике горе я дізналася зовсім принагідно,
і то мені дуже боліло.
Але непроглядні є меандри Провидіння: до року вся старша
ґенерація родини вимерла: три сестри й два брати, між ними – і
ґенерал.
Анна-Марія залишиться в моєму вдячному серці: її самозрозуміла відданість, скромність, солідарність. Я це їй сказала.
Її відсутність, разом із відсутністю Терезії, дали мені відчути
глибоку самотність.
Пливуть каравели років
за обрії снів, не знаю,
чи були явою,
чи маревом.
Усе, що знімалося крилами,
що світлом наливало,
потонуло в олив’яне море,
в оази фатаморґан.
А те, що тавроване щемом,
що в дитячий п’ястук
загнало б окрилену,
в сивизні осталося,
в карбах обличчя.
Загубленою бджолою
несу гіркий мед
до розбитого вулика.
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ОЛЕНА
Олена скупала мене своїм голубим поглядом і тією їй притаманною ласкавою усмішкою, яка без битви здобувала всіх довкола.
– Як добре знов бути з тобою, – я мовила.
– Як добре згори бачити землю своїх предків! – відповіла.
Тоді я пригадала, що вона за життя не була в Україні.
Ти вже неземна, подруго,
і твої очі в блакитній хітині,
що тут були вістунками .
тих невіданих далей,
де святкується зустрічі,
вже дома.
Листкуєш Премудрість
у книзі Сімох Печатей
серед птахів шестикрилих
і дів з горючими лямпадами.
Колись ти дівчам дріботала
плоскогір’ям, під дахом аравкарій,
зі щемом за стріхою предків,
якої ніколи не бачила,
і христилася трьома пальцями
на взір богомільної баби,
княгине-селянко з ласкавим словом
і усмішкою між дрібними морщинами.
Скажи нам: яке там буття,
де вже нема смертей?
Передай вістку
горлицею на підвіконні,
чи сонячною бджолою крізь шибу,
згадай, що тут ми дружили.
352
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Навчи нас нести наші дні
до тієї мети, яку ти здобула,
немов пливучи в повітрі,
щоб навіть нехотя не стоптати
якоїсь билини.
Олена була дочкою українських еміґрантів. Батько приїхав
до Бразилії дванадцятирічним хлопцем ще з кінцем дев’ятнад
цятого сторіччя, мати – дев’ятнадцятирічною з початком двад
цятого. Вони побралися в 1912 році. Про обставини в Новій
Землі, що здалека виглядала чудовим Ельдорадом, писав правду
Іван Франко...
Батько важко працював, але був свідомою, освіченого людиною, тільки не міг присвятитися вихованню своїх трьох дітей,
залишаючи їх під опікою майже неграмотної матері, що вросла в
побут нової батьківщини, і своєї сестри Рози, яка прибула до неї
малою дитиною. Від тітки Олена навчилася трошки української
мови й письма. Їй довелося самотужки торувати свій шлях.
Передчасна смерть батька зовсім відірвала її від предківського
кореня. Залишився в спадку Шевченківський “Кобзар”, але вона
розуміла з нього тільки те, що поетові хтось заподіяв кривду, що
він був нещасною людиною. Одначе мотиви того страждання
ніхто їй не пояснив.
Десь, у глибокій підсвідомості притягало її до себе якесь задрипане галицьке село під Борщевом, звідки походила мати: гаї
беріз, розквітлий верес..., а ще, може, начитані в “Кобзарі” мрячні
поняття про хвилі Дніпра, широкий степ, прославлений Київ...
Я познайомилася з Оленою, тоді вже досить відомою паранською поеткою, через посередництво Анни-Марії. Втрьох
ми взялися опрацьовувати Антологію української літератури
португальською мовою, бо я ще була початківцем на полі люзитанського слова. З моїх чернеток Анна-Марія витісувала прозу,
тоді, коли Олена посвячувалася поезії. Крок за кроком пізнавала
країну своїх батьків, її минуле, багатство її духу.
Перша Антологія, видана 1959 року, має багато недотягнень і непорозумінь. Вона появилася друком без моєї редакції,
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бо тоді я лежала в лічниці Санта Марія на передмісті Каскадура
в Ріо-де-Жанейро, у жалюгідних санітарних обставинах, і лікарі
давали мені ще тільки три місяці життя. (На марґінесі згадаю,
що всі вони вже відійшли...)
Друге видання Антології, під назвою “Viburno Rubro”
(Червона калина), використала багато з першого, але доповни
ла його різними матеріялами з редакцією Аїлі де Олівейра
Ґомес, Марії Терези дос Сантос Арантес, Гелени Ернестіни
Фернандес, яка померла перед появою книжки, і з історичнобіографічними замітками Миколи Геца, тоді – директора Товариства прихильників України (ТПУК) у Курітибі. Але, ніде
правди діти, усюди, де забагато відповідальних, трапляються
небажані помилки. Це переконало мене в майбутньому зменшити число співпрацівників.
З Оленою була одна біда: ревна католичка, вона скрупульозно відмовлялася перекладати будь-що, на її думку, єретичне,
навіть коли воно далеко відбігало від єресі. Така доля припала
десятій частині Франкового “Мойсея”, коли я переклала весь
твір і непорозуміння вияснилося, – вона наладнала приязні
взаємини з поетом.
В мене було з Оленою довгорічне листування. Переважно
воно відносилося спільних перекладів, але часто вона надсилала також зразки своїх найновіших поезій.
Улітку 1966 року їй довелося лікувати ревматизм на чорних пісках морського побережжя в місцевості Гварапарі, у
штаті Еспіріто Санто, куди подалася зі своєю подругою Леєю
де Абреу. Лея, талановита письменниця, подзвонила до мене й
запропонувала приєднатися до них.
То було коротко після моїх перших відвідин України,
відколи я її залишила в юності. Ще повна свіжих, глибоких переживань, я поставила свій ультимат:
– Гаразд, я поїду, але під одною умовою: ми втрьох перекладатимемо українську сучасну поезію на португальську мову.
Діставши згоду наскільки в мене якраз були університетські вакації й не було інших пильних зобов’язань, я сіла
до автобуса, і за декілька годин приєдналася до своїх под354
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руг у надбережнім готелі. Зараз потім ми лежали над морем,
притрушені чорним манґанітним піском, але озброєні листками
паперу й олівцями, перелицьовуючи українських новаторів на
португальський лад. Повернувшись до Ріо-де-Жанейро, я здала
книжку до друку під назвою “Girassol” (Соняшник), у такий
спосіб познайомивши бразилійський світ із першими своїми
друзями-шістдесятниками.
У 1967 році Микола Гец, великий шанувальник Олени Ко
лодій, звернувся до мене з ідеєю перекласти ряд її поезій на
українську мову. Це мав бути їй подарунок на сімдесятиріччя,
але видання затягнулося, і побачило світ щойно через рік. До
тоненької книжечки з моєю витинаною обкладинкою ввійшло
22 перекладів зі вступним словом і перекладом однієї пісні авторства Миколи Геца та гармонізацією на чотири голоси Петра
Кучми.
Заходом українських установ у Курітибі, на вісімдесяти
літний ювілей поетки, вийшла друком українсько-португальська антологія її поезій, “Luz Infinita” – “Безконечне світло”,
де Микола Гец – відповідальний за португальський, а я – за
український текст і обкладинку. До антології ввійшли також два
переклади Григорія Кочура й чи не найкраща знімка Олени із
шальоновою хусткою на спині, і з кошиком, повним писанок. На
жаль, між учасниками свята не було вже Миколи Геца, великого
Олениного поклонника, який помер коротко перед тією подією.
Я прилетіла на неї до Курітиби у вишиванці, і тоді востаннє ба
чилася з Оленою.
Вона померла в аврі святости, оплакувана цілим містом,
всією Параною. В неї було безліч поклонників у Курітибі й
запіллі, до них належала також і бразилійська еліта. Поезії Олени вивчають у школах, деклямують на святах, зроблено навіть
короткий фільм про неї, як читає свої твори. У місцевім меморія
льнім парку, з монументами різних паранських етній, стоїть
церковця бойківського народного стилю, що притягає багато
відвідувачів. У тій церковці на стінах приміщено великі панелі з
Олениними віршами. Серед окружної зелені вони подобають на
легкі, білі метелики й, здається, ось-ось випурхнуть між високі
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парасольоваті аравкарії й трепотом своїх крил змішають пахощі
орхідей та мімоз із терпким ароматом м’яти й любистку...
Незрима скрипка
грає в душі людини
прадавню пісню…
Я помітила, що її ноги не торкаються землі, і срібні кучері
розливаються хмаринами на моєму бальконі.
Пливу на хмарі
в азаліях світанку
й фіялках ночі...
Вона говорила у формі гай-кай, яку так дуже любила. Справді, виглядало, наче б то западала якась аметистова ніч, то знов
ніби рожевів світанок. Я забула про час дня, і переживала диво.
Олена напівговорила, напівспівала:
Бачу вітчизну,
якої не відала,
лиш серцем чула.
Яка прекрасна земля,
що народила
незнаних предків.
Скупана в сяйві
їхніх облич і німбів,
стаю святою.
Я не знала, чи за горою сходив місяць, чи Оленин німб.
Колись розказували мені про наших перших переселенців
до Альберти.
Василь Курилик намалював таку картину, де нещасна родина
безборонно стоїть віч-на-віч із незайманим, одвічним пралісом.
То були нужденні, неграмотні люди, яким довелося корчувати
ліси і привести до розцвіту канадські поля, що буяють пшеницею. Їхні діти й онуки – уже давно стали англо-саксонцями й
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заселюють університетські катедри й політичні пости Канади.
Аж ось у четвертій ґенерації прокинулася українська стихія.
Оленині українські гени прокинулися ще за її життя. Це
мусіло так статися вже хоч би тому, що в неї не було нащадків.
Вона залишилася бразилійською поеткою, але свідома свого
українського коріння. Людське існування, у тому – і пережиття
нації, має якусь таємну закономірність.

АЛЯЇР
– Чи ти дивилася сьогодні на хмари під захід сонця? Чи це
не диво з див, яке нам дозволено зовсім даром і незаслужено
переживати? Ті сафіри, смарагди, ґранати, що переливаються
одні в одних, перетворюючись то в палати з опалю, то знов у
золоті буддистські чи маянські святині, то знов у вахлярі з павиних пер?
Аляїр знову був у захваті, наче дитина, що зачарована штукарством трапезиста чи престидижитатора в цирку. Я була засоромлена, бо коли недавно подзвонив до мене і спитав, як я
провела час, застукав мене якраз у поганому настрої.
Їжакуватий день:
нічого з пошти не приніс,
поколов, понудив,
звився в клубок
і спить за африканською фіялкою.
Не знаю, що мені робити
з таким химерним днем,
мов з вередливим хлопчиком,
якому забрали рогатку,
щоб не стріляв у шиби.
Хай виспиться! Може, тоді
візьметься за щось доцільне,
бо ж не годиться
розкидати наші години
наче кришини для горобців.
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– Я тебе не розумію, – дивувався Аляїр. – Як ти, поетка, так
можеш дивитися на світ і справи? Не бачиш, що все довкола –
суцільне свято? Що ми – вибранці, щоб його переживати? Не
дозволь, щоб будень ковтнув тебе, як кит Йону!
– Ти бачиш там, на небі, – одні самоцвіти, а я часом – потоки крови і поту, і не спроможна замружити вічі на все пекельне
зло: захланність, використовування безборонних, пониження й
покривдження невинних, нелюдяність, самолюбство...
– Обжирство й пияцтво, перелюбство, садизм, сатанізм,
содомство, педофілію, некрофілію..., – сміючись доповнював
Аляїр.
– Адже вони існують, – боронилася я.
– Певно, що існують. Але тобі не вільно тільки про них думати.
Пам’ятай:
Цикада, як Паґаніні,
грає для тебе концерт
на одній струні.
Розчинений світлом
погідний ранок
змиває з землі
баюри крови й поту.
Треба, щоб люди
скинули з себе все зло,
наче змія, що скидає
свою плямисту сорочку,
бо схоже на янгола,
який у срібнім леготі
розсипує золоті кучері,
ступає на землю
молоде божество.
Звільняйся з болів,
що приковують до вчорашнього дня,
й знімайся до шпилю висот.
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– Треба не тільки самому до висот зніматися...
– Очевидно. Ти ж це робиш, коли пишеш поезії.
– Чи ж цього досить, Аляїре? Чи не шукаємо якихось вигідних
параванів, щоб утікати від дійсности? А вона ж така жорстока!
Світ вимагає якоїсь мудрої дії, але якої? Яке добро може зробити
цьому світові самотня жінка, відірвана від свого материка? Питаю
себе, чи я зуміла принести хоча б невеличке добро цій плянеті.
– Це питання нашої совісти. Всі ми повинні так себе питатися; думаю що відповідь у кожного інша.
– Ти тепер у вимірі мудрости: порадь, що зробити, щоб заслужити собі так хоча б невелику премію...
– Великі премії даються часто за малі діла. Це ж не так, як
премія Нобеля, що часто дістається недостойним.
– Ну що ж? Адже наділяють її тільки люди, а в них – свої
категорії.
– Не наша справа таким журитися!
– Ми відбігаємо від теми. Мені йдеться про іншу премію,
ту потойбічну...
– Я сказав тобі: її дається за малі діла, за ті, які тільки ти в
даній хвилині можеш зробити.
– Це дуже загальна відповідь.
– Подумай: люди метаються за великими діями, за славою, престижем, багатством, але що з того всього залишається?
Може, згадка в історії, не завжди похвальна... А ось Тереси з
Калькути ніхто не забуде.
– То була свята. То не всім дане.
– Може, але всім дане колись, в одній хвилині, робити те своє
мале діло, тільки для нас призначене, що тільки ми спроможні
виконати. Саме життя нам показує, про що йдеться.
– Ми робимо, навіть нехотя, стільки злого. Скільки болю я
завдала, не бажаючи нікого скривдити... Ховалася за свої права...
– То було потрібне, щоб ти сама себе перевірила й пізнала.
– Гіркий досвід, Аляїре!
– І в мене був гіркий досвід. І то в останній хвилині...
Аляїр був признаний як найбільший математик у Ріо-деЖанейро. Він мав широченні професійні знайомства, листуКоляда на щедрий вечір
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вався з найвизначнішими науковцями світу, різні університети
й наукові установи Европи й Північної Америки запрошували
його на доповіді й дебати, але жив дуже скромно, відданий своїм
уподобанням і друзям. Ревний католик, зірвав пізніше зовсім
з традицією своєї молодости й став поклонником старогрець
кої, вільної манери життя, хоч завжди ставився до релігії своїх
предків з повагою. Пригадую той вечір, коли прийшов до сестри й ще з порога гукнув:
– Найновіше сповіщення науки: більш правдоподібне, щоб
якийсь наймодерніший літак, який вибухне в повітрі, знов самотужки уцілів, ніж те, щоб світ повстав сам від себе...
Був центром серед своїх друзів, що приходили в неділю
пити чай до Аїлі, яка любила нас усіх пригощати з витонченою
щедрістю. Там гуторилося про найновіші події, особливо в аврі
мистецтва, і Аляїр збиточно мені підморгував, коли починалася
якась гаряча дискусія, бо любив стояти осторонь і приглядатися
до чужих пасій. Я мала враження, що був у всьому зовсім певний, що жодна стороння думка йому не потрібна.
Одночасно поводився як кавалір: дозволяв усім обстоювати власні погляди. До мене ставився сердечно, майже породинному: завжди посилав зі своїх далеких подорожей якусь
мистецьку картку, завжди привозив якусь малу пам’ятку: альбом ґобленів із Кльойстерс, чи рушничок із дрібним китайським вишиванням.
Говорив гугняво: я мало його розуміла в телефоні й навіть
тоді, коли слухала його доповіді на філософські теми у віллі Ляже.
Був закоханий у красу. Шукав її в природі, у людях, у
творчості. Пригадував слова Достоєвського, що краса спасе
світ… Краса була йому божеством. Але людям не дано повністю
її пізнати, і Аляїр став жертвою своєї філософії: обожнював
свого вбивцю.
Я бачила його на смертному ложі: здавалося, що спав
спокійним сном, виглядав щасливий.
Тепер я не сміла його спитатися, але зрозуміла, що Господь прийняв його ради тієї йому притаманної скромности та
ввічливости до всіх довкола. Ні, він не приносив жертв, але завж360
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ди мав напоготові якесь добродушне слово, веселу усмішку або
ввічливий жест. Не знаю, скільки це все важить у вічності, але,
взявши до уваги його власну філософію, ті справи мусять мати там
усе ж таки якусь ціну. Він не переносив брутальности, грубости,
браку виховання: його манерами були лагідність, тактовність,
гармонія. До своїх батьків, що померли кільканадцять років
раніше, – я була знайома з його матір’ю – і до своєї сестри він
ставився з найбільшим пієтизмом, з найбільшою увагою. Може,
це вона відмолила свого єдиного брата від Господнього гніву?
– Чи ти помітила, яке незвичайне проміння розсіває цей повний місяць сьогодні? – спитав мене.
Справді, мені також видавалася ця ніч якоюсь особливою.
Пригадала собі, що то було навечер’я Епіфанії, Богоявлення!
І я була в колі своїх дорогих гостей-колядників, які прийшли
мене привітати. Я не була одинока! Це наповнило мене великою вдячністю й теплом. Кинула оком довкола по своїй садибі
й помітила, що все впорядковане, що всі мої справи в добрій
долоні цієї благословенної години.
Тоді, аби розвіяти свій давній поганий настрій, я сказала
Аляїрові, який гойдався на місячному промені:
Мій кум – срібний місяць
це – кіт домашній:
лазить полицями
й не перекине ні одної книжки.
Фіялки на бальконі
повертають закохані очі,
коли хоч загляне
вікном до світлиці
й розсипле нехотячи
трохи срібла по всіх усюдах.
Тоді навіть чорне піяніно
дістає срібне покривало,
а звисаюча папороть
здається припорошена інеєм.
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МАРТА ЕЛЛЕН
Я працювала над “Антологією німецької літератури”, що
мала стати підручником моїм студентам, і часто зверталася до
Марти за порадами. Вона, родом з ельзаської родини науковцівлітераторів, була добре обізнана з німецькою й французькою
літературами. Ми почали дружити. Я часто відвідувала її в
дільниці Ріо Компрідо, де жила з тіткою в невеличкому домі
із квітником, куди приходили на каву також відомий орнітолог
– професор Гельмут Сік із дружиною, угорець Карлос Ченкей
(згодом – колега-ґерманіст), Юлія Неґелє, одна з небагатьох
людей у Ріо, які мали Диплом англійських студій. Товариство
завжди було добірне. Ченкей сипав анекдоти, а професор Сік, з
абсолютним слухом, відмахувався рукою: – Хай би замовк отой
дурний канарок у сусідстві, бо я чую здалека голос африканського жайворонка!
– Мені ти здавалася легковажним метеликом, – звірилася
Марта. – Аж після деякого часу я помітила, як поважно ставишся до життя й праці.
Мартине перше враження не здивувало мене, бо також й
інші люди мали про мене подібну думку. Професор Юрій Шевельов, наприклад, уважав мене “розпещеною дитиною”, але
незадовго переконався, що “розпещена дитина” – усе ж таки
достатньо роботяща. Коли перейняв становище головного редактора “Сучасности”, запропонував співпрацю, і мою збірку
віршів “Мандаля” помістив на перших сторінках ювілейного
двадцятирічного видання журналу.
Юрій Лавриненко також мав негативний погляд про мене,
але з іншої причини. Він приписував мене до прихильників
Радянського Союзу, коли в шістдесятих роках я відвідувала
Україну, і із цього приводу, як я потім дізналася, каявся на
смертному ложі. Через таке сумне непорозуміння я не попала в
його книжку “Зруб і парості”.
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Одним словом: проживати в Бразилії й тільки в коротких
інтервалах належати до нашої громади, має деякі складності.
Однак, Марта швидко – наскрізь “пересвітлила” мене своїми
рентґенівськими очима.
У ті роки я була дуже зайнята, бо тоді, крім лекцій в
університеті Святої Урсулі, готувала ілюстрації для португальськомовного культурного журналу в пакистанському посольстві.
Згодом те посольство, через внутрішні чвари, перестало існу
вати. Зате Марту Бекер вибрано директоркою німецьких курсів
у новоствореному Бразилійсько-німецькому інституті культури
(пізнішому – Інституті Ґете), куди вона запросила також і мене
на викладача німецької мови.
Ті роки були повні своєрідного працьовитого чару. Пригадую собі наше спільне кориґування іспитових тестів (кожний
із викладачів кореґував одну сторінку), і вибухи сміху на кошт
бідних студентів!
– Подай присвійний займенник: Еr ruft... Hund. Відповідь:
Еr ruft sich Hund*.
– Подай у множині: Mein Bruder hat eine Uhr. Відповідь:
Meine Brüder haben Huren**.
Наші сходини завжди були товариські, веселі. Ділову частину обговорювали швидко й об’єктивно, а решту – заповнювали
кавою й тістечками, перед святами – навіть вином. Ми готували для найкращих учнів дарунки із книжок та ілюстрованих
календарів, щедро дарованих німецьким посольством. За свої
гроші Марта купувала святковий папір і золотий шнурок для
обгорток, усе робилося для наших учнів – як удома, серед роди
ни. Різдво з передачею нагород святкувалося врочисто й усі ми,
також обдаровані, у доброму настрої поверталися додому.
У Марти він, настрій, був невичерпний;. Поблизу жила
одна наша старша колежанка, Марґаріда Варт, вершок наївного
обмеження.
– Як приємно, мабуть, летіли літаком, висунути у вікно
руку, і відчути легіт надворі... – сказала колись.
* Він кличе... пес. Він кличе себе пес.
** Мій брат має годинника. Мої брати мають повій.
Коляда на щедрий вечір

363

То знову, при якійсь, нагоді, згадано хор кастратів у Сикстинській каплиці. Марґаріда хотіла знати, що таке кастрат. – Це
співак, у якого дуже високий голос, – відповіла їй Марта, оминаючи деталі.
Марґаріда мала брата, який грав на органі в протестант
ському костелі, і одного разу вона представила його товариству:
– Мій брат, кастрат.
Після нашого свята, Марґаріда настирливо намагалася проводити Марту, а ця шепнула мені:
– Зроби щось, щоб я не мусіла повертатися додому разом
із нею!
Отже, я сказала:
– Марто, здається я випила сьогодні трохи забагато вина,
проведи мене!
На другий день ціле німецьке Ріо-де-Жанейро довідалося,
що я була вкрай перепита! Але наскільки інформацію подала
Марґаріда Варт, ніхто не приписував їй великої правдоподіб
ности.
Марта радо займалася ручними роботами: плела на дротах,
гачкувала, вишивала, з кольорового паперу робила кошички й
торбинки, з кораликів – зірки на ялинку, і всім тим добром обда
ровувала своїх друзів та їхніх дітей. Часом вона посилала мені
вигадливі віршики, імпровізовані малюнки й подібне. Навіть
короткі записки були дотепні. Коли вона з Юлією Неґелє потонула в латиномовну лектуру “Енеїди” Верґілія, якось Марта мені написала: “Культурний аташе “телефоніксіт”, щоб ти
з’явилася в консулят”.
Я мала повну течку всяких таких пам’яток від неї, і споді
ваюся, що Центральний державний архів-музей літератури й
мистецтва України в Києві все те, що має такий незвичайний
кольорит, не викинув на смітник. Бо часом навіть дитячі ма
люнки, чи святочні картки, можуть бути носіями цікавих подробиць про епоху й людину.
Коли я лежала в санаторії Санта Марія в Каскадурі, задри
панім передмістю Ріо-де-Жанейро, Марта завжди відвідувала
мене з дарунками, особливо – з веселими книжками, серед яких
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до сьогодні моєю улюбленою залишилося “Оповідання пустуна” Людвіґа Томи.
Серед усіх забав і жартів, одначе, вона мала для мене якесь
важливе, філософське слово, як те, що ми ніколи не спроможні
віддати комусь вчинене нам добро, але маємо віддавати його
іншим на дорозі життя.
Як жінка, вона була мало приваблива: низького, присадкуватого росту, з нерівною аркадою зубів і яснами, що визирали
при широкій усмішці. Короткострижене срібне волосся бурхливо гніздилося над мудрим чолом і голубими очима за ши
рокими склами окулярів. Мабуть, вона страждала з того приводу. Чоловікам вона не подобалася, тільки професор Ченкей мав
до неї особливий сантимент. Він, давній офіцер австрійського
війська, любив пікантні жарти й завжди пробував зловити на
вудку якусь молоду жінку. Раз я не втрималася й досить нечемно спитала, чому він, урешті, не одружиться з Мартою? Тоді
він, незвичайно ніжно, виправдовувався, мовляв, повинні були
зустрінутися замолоду, щоб разом старітися, бо тепер було б їм
важко взаємно приймати свої недомагання, і що Марта завжди
залишиться в його пам’яті як добрий геній, що дозволив йому
працювати за своїм покликанням. Він уважав її наймудрішою,
найсердечнішою, найближчою йому людиною.
– Пам’ятаєш, як нас четверо: ти, Лідія Бранд, Ченкей і я
застрягли в ліфті між восьмим і сьомим поверхом? То було в будинку нашого Інституту, десь біля дев’ятої вечора, коли закінчи
лися лекції, і обслуга замикала браму. Ми виходили останні, і
мали шанси переночувати в ліфті.
– Що будемо діяти? – затривожено спитала Лідія.
– Співати, – бадьоро ти відповіла.
I ми почали наш нічний концерт. На щастя, нас почули й
урятували. Ченкей кепкував, що сусіди не могли спочивати
через той музичний рейвах у ліфті, тому поспішили з допомогою...
– У дійсності, він нас подивляв, що ми не впали в гістерію,
– крадькома ти мені сказала.
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Часом ми з Мартою роздумували про жорстокість. У Бразилії
ми мали до цього досить прикладів, особливо в ставленні до жінок.
Які це жахливі звичаї
причаїлися в нашім довкіллі,
переодягнені в невинні маріонетки:
вішати шматяного Юду, топити Марену,
каменувати чорта, колоти ляльок голками...
Колись ті символи мали живих заступників,
особливо заступниць, бо жінка носить
відьмарське тавро містерії та спокуси:
це Ева винна за гріх первородний,
це Іфігенія мусіла стати офірою
за не свою провину,
це Жанні дістався костер за видіння,
це Аґнеса в глибі Дунаю
спокутувала чисте кохання...
Ще й досі на Сході жінки в паранджі
нагадують сумних кипарисів
серед руїн Ефезу й Риму.
Марта дуже переживала всяку несправедливість, усяке пониження. Кожна агресія боліла їй. Ченкей розумів її.
Довгі роки вона проживала опісля в шварцвальдському
Фрайбурґу, де я кілька разів її відвідувала. Уже майже осліпла,
їздила зі мною, щоб показати Пекельну долину між високими ялицями Шварцвальду, а потім – до Брайзаху, зі своїм зна
менитим вівтарем у соборі.
– Тепер підведися п’ятьма східцями ліворуч, вкинь до
скриньки одну марку, і потисни ґудзик на стіні, тоді освітиться
вівтар, – диктувала вона мені з пам’яті. А потім докладно
розповіла, що мені оглядати в Кольмарі, крім Ґрюневальдського
розп’яття...
Опісля Марта перебралася до санаторії для сліпих, мужньо
переносивши всі недоліки високої старости.
– Як тобі живеться, Марто? – питала я в телефоні.
– Порядно, – відповідав її бадьорий голос.
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Марта була поеткою, драматургом, перекладачем, але ніхто,
або мало хто, знав про це. Її творчість ховалася в тіні.
Я переклала її “Хрестоносний похід” і видала друком. Це
була єдина книжка її життя. Залишилося тільки іншого – поезій,
п’єс, статей... Де це все поділося? Хто перебрав те й буде тим
клопотатися? У неї були племінники, яких вона щедро обдаровувала, але, наскільки мені відомо, ніхто нею особливо не
цікавився, коли догоряла в інституті для сліпих у Шварцвальді...
До неї приходила якась дама, що піклувалася хворими, і від неї
я отримувала останні вісті.
– Пам’ятай за життя полагодити все конечне, не відкладай
на останню хвилину. Сама заверши свої земні обов’язки, щоб
не обтяжувати інших. Ми надто довіряємо нашим силам, а завтра може бути запізно... Треба дати призначення всьому, за що
відповідаємо. Розумний господар не кидає напризволяще всього того, що із трудом здобув.
Своє тіло вона заповіла університетському патологічному
інститутові, якому треба мерців для секцій, призначених для
майбутніх лікарів. Медичний відділ Фрайбурґського Університету був зворушений таким зрозумінням.
Я рада, що до кінця Мартиного життя була присутньою біля
неї телефонними розмовами, а коли вже вона не була спроможна чути, писала їй на квітистих картках, якими вона так дорожила.
Марта померла майже столітньою. Я вдячна, що вона передала мені своє світосприймання без сантиментальности, і
вирішила слухати її порад.

ЛЮБКО
– Як добре, що ти прийшов до мене, Любку! Я хотіла тобі
ще багато сказали. Тоді, у притулку еспанських сестер, я була
така приголомшена, що забула язика в роті. Хотіла подякувати
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тобі за все, що ти й Реня зробили для мене. Ви мене завжди так
сердечно приймали, з таким самозрозумілим теплом...
Пригадався 2003 рік, коли я востаннє була в Нью-Йорку, і
перебувала в гостинній домівці Наукового Товариства Шевченка на Четвертому бульварі.
Одноріг з ґоблену в Кльойстерс
пробив рогом мряку над Гадсоном,
що вже не Летою, за якою
погасли вежі фінансових зон,
де цифри сонячних ер провадять
безконечні ряди обарінків-бейґелів
(відсотки відсотків з довгів Південних Америк),
а темна церковця Трінітас
ще більше зіщулилася
між циклопами Вол-стріт.
За Летою вже відпливли
обличчя Барки, Лимана, Прокопа,
і наш день розділений на парастаси,
на тризни, поминки і ювілеї.
Десь на Ріверсайд гасне
Гуцалюкова грімниця,
а в сусідстві підстрибують чорні кафтани,
галасують пейси і ярмулки,
але між ними не помічаю
актора Ізака Леві*, люфтменша**,
що жив із вітром у дірявих кишенях.
У Метрополітанському вже на ялинку
позліталися тафтові янголи,
а інквізитор Ель Греко
свердлить поглядом єретиків.
У Сант-Патріку – Йоганн Себастіян:
фантазія-прелюдія-фуґа,
а Шостий бульвар розкішний
у світлячках на деревах.
* Галичанин, приятель Франца Кафки.
** Їдіш: бродяга.
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Після щедрої метелиці
чалапаю кашею зі снігу й болота
по Сого, та розглядаю
африканські іграшки на вітрині,
аж утомлені ноги повертаються
у притулок на Четвертому бульварі,
де рідні душі годують віршами,
та поять зеленим китайським чаєм.
Пам’ять глибше потонула:
То було в шістдесятих роках, я доповнювала студії компаратистики в Колумбійському Університеті й жила на піснім хлібі,
бо Бразилія ще й далі належить до Третього Світу. Не бажала,
однак, упасти в українське ґетто, бо завжди любила працювати самотужки. Зрештою, саме життя мене попровадило таким
руслом. Боялася замотатися в якусь політичну партію, завжди з
гордістю залишаючи собі привілей безпартійної українки.
З другого боку, яка духом убога й мистецькими здобутками мізерна була та громада, мені вона була вітально потрібна
як зв’язок з Україною. Очевидно, існувала також духовна еліта,
і до неї належали Гуцалюки, з якими я познайомилася десь у
Літературно-мистецькому клюбі на Давн-тавні. Вони запросили мене до себе на чай, і я попала до розкішної мистецької садиби серед великих полотен, де струнчали фантастичні церкви,
мінарети, мережі ґотичних соборів, мости випинали хребти над
вітрилами, плятанові гаї кучерявились над гарячими луками
морських заток, достигали соковиті фіги й помаранчі...
Любкова палета – вельми щедра на кольори, з кожної, я сказала б, необароккової картини вибухає ґейзером життєрадість і
мерехтить, наче фатаморґана хвилястими мазками в гарячому,
плинному світлі.
Господарі приглядалися до мого захвату, бо всі подробиці,
з яких складається людське житло, були дуже ориґінальні. На
низьких столиках, серед килимів та орієнтальних тканин, лежало й стояло безліч різьблених шкатулок, статуеток, агатових,
оніксових та порцелянових цяцьок.
Було помітно, що там жили люди мистецтва.
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Любко й Реня вибиралися на сезон до Парижа, і довідавшись, що я в пошуках за кімнатою, вирішили примістити
мене на час відсутности в своїм помешканні на Ріверсайд, з видом на парк і нічні світла Нью-Джерсі за Гадсоном.
Я жила тоді, наче княжна між Любковими картинами й
пам’ятками з різних подорожей по світу й підливала їхні вазонки із квітами. Господарі дали мені дозвіл варити в кухні й приймати в салоні своїх колеґ. Про кращі обставини перебування я
не могла навіть мріяти, беручи також до уваги, що могла ходити
пішки до близького університету, і купувати по сусідству все
конечне до прожитку.
Гуцалюки цінували товариство, приймали в себе дома, як і
відвідували друзів, гамірно святкуючи й реаґують на всі прояви
американської україніки. Були близькими Нью-Йоркській Групі
поетів, обстоювали їхній смак і захищали перед обстрілами
традиціоналістів, Любко робив нам усім портрети й обкладинки до книжок.
Потім Реня писала мені до Ріо про всі нью-йоркські плітки.
Ми її крадькома називали Ельзою Максвел* української громади за її гострий, бистроумний язик, який не щадив нікого,
навіть найближчих. Я щиро любила їх обоє, кожного – на свій
лад. Реня була зовсім віддана своєму чоловікові, адораторкою
його картин і успішною посередницею між ним і покупцями
бо Любко обмежувався малюванням, і радо залишав практичну
частину своїй любій половині.
Коли сьогодні згадую свої нью-йоркські переживання, неод
мінно попадаю в авру їхньої сім’ї, що завжди цікавилася моєю
продуктивністю й підтримувала мене на дусі, чого мені так дуже
було треба, особливо, коли довший час перебувала осторонь.
Постійною турботою їхньої сім’ї був єдиний син, змалечку
дивна дитина, якась не своя, що завдавала батькам багато прикростей і рано померла. Ті заховані болі, певно, спричинилися до Любкового інсульту й паралічу. Ходив опісля з палицею,
малював лівою рукою, а Реня видушувала для нього фарби на
палету.
* Американська журналістка й коментаторка соціяльних подій.
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Одного разу в їхньому домі сталася пожежа. Звугліла приватна колекція Любкових творів. Потім Реня померла. Я надсилала їй чай кори іпé, яку тут п’ють проти раковиння, але не
допомогли ані чаї, ні трансфузії крови, – настав час…
Коли я останнього разу була в Нью-Йорку, довідалася, що
Любко в старечому домі. Посестра Оксана Радиш пішла зі мною
його відвідати, понесла йому улюблені малини. Я із трудом його
впізнала. У спільній з іншим чоловіком кімнаті, де його при
містили, не було нічого особистого, крім двох знімок на вікні:
одна – шлюбна, з Ренею (їх двійко таких молодих!) і друга, із
сином. Ніхто в тому домі навіть не мав підозри, що містер Лю,
як його називали, був славним малярем. Коли я згадала його
творчість, він обурено відпекувався, мовляв, усе те нічого не
варта…
Як швидко минули в його житті престиж, добробут, витончене оточення, родина, друзі... Я бачила перед собою опущену,
стару, зламану людину, і серце щеміло з болю. Сказала тільки,
що ніколи його не забуду, і що повезу спогад про нього й Реню
до Ріо-де-Жанейро.
Заким мій літак долетів до Бразилії, його вже не було між
живими. Боюся, що спомин про давні, щасливі дні його добив,
що не міг пережити того раптового усвідомлення своєї тотальної
втрати...
Тепер Любко жартівливо мені приглядався й випитував, чи
я далі займаюся такими забавами, як пересилкою книжкових
пачок в Україну й видаванням чужих поезій. Може, кепкував
трохи з мене. Я відгризалася:
Навіщо це божевілля?
Носити на пошту каміння на піраміди,
яких адресатам не треба?
Обдиратися з рештки пір’я
для чужого лету?
Мені сказано: ніхто не подякує...
Ніби хтось вичікує признання,
чи деклярацій любови?
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Це просто – стиль життя
для дезертира банальних утіх,
старозавітного стовпника,
чи факіра на цвяхах,
чия покора є гордістю,
чия гордість – покорою,
бо ніяк не спосібний
вдовольнитися джезом,
мерцедесом і телебаченням,
що правлять за життєве виправдання.
Любко так сердечно реготав, ніби слухав еротичних фантазій Юрка Тарнавського, або ніби я розказувала якусь дотепну
анекдоту.
– Але десь на світі є цунамі, торнадо, землетруси... – мабуть, хотів тим сказати, що є інші, визначніші світові події.
Землетруси, торнадо, цунамі –
це кара Природи
за людські іграшки:
зброю, наркотики, гроші.
Знайшли б собі інші забави:
є мушлі на берегах моря,
барвисті камінчики в горах,
робили б колекцію поштових марок,
пускали б паперових драконів,
розв’язували б шаради,
клали б пасьянс –
невже в них вивітріла фантазія?
Любко далі сміявся, але я знала, що він мене дуже добре
розумів.
Тепер я питала себе, чому якраз йому припала така страшна доля: втратити спроможність малювати, переживати смерть
сина й дружини, а під кінець життя – нидіти в притулку старечого дому, без власної кімнати, серед різнорідних людей, далеких від зрозуміння того духом багатого світу, до якого належав.
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– Я також себе так питаю, – мовив Любко, читаючи мої
думки. – Ми багато дечого не вміємо собі пояснити, бо наші
категорії – обмежені. То мій син спричинив пожежу в будинку. Він був палієм... Нещасна дитина... Хотів бачити, як по
пеліють мої найкращі картини! Бажав любуватися, мов Нерон
пломеніючим Римом... Тепер ми разом: він зі мною й Ренатою.
А ти пригадуєш отой світ ідей, про який писав Плятон? Там збе
режені всі мої твори. Я таки залишився великим майстром!

МАТИ ЕВХАРИСТІЯ
– Дорога мати Евхаристія! – Я обняла стару жінку в сірій
бавовняній рясі. Її обличчя променіло.
Однією з найсердечніших постатей, що зіграли вирішальну
ролю в моєму житті, була мадре да Евкарістія Даньєлю, мати
Евхаристія. Я познайомилася з тією вже не молодою бретонкою зараз після свого докторського іспиту в Католицькім Уні
верситеті в Ріо-де-Жанейро, коли подалася в пошуках за працею
до Філологічного Факультету Святої Урсулі на поручення професора Авґуста Маньє, славного зі своїх праць із середньовічної
літератури, що був одним із моїх іспитуючих.
Мені доручено викладати німецьку літературу, що до того
часу виконувала Марта Еллен Бекер, яка на заміну за втрачені
лекції перейняла всі курси німецької мови. Мати Евхаристію
вибрано тоді директором факультету, який згодом став універ
ситетом.
Червонолиця, голубоока черниця, схожа радше на селянку,
ніж на викладача латини, греки та клясичної літератури, чарувала своєю безцеремонністю.
– До кляси, шановні колеґи! Почалися лекції! – плескала
вона в долоні й наганяла повільних викладачів, які стояли групами на коридорі. Її власні лекції починалися завжди грецькомовним “Богородице-Діво”: “Хайре, Марія, кехарітомене...”
Виклади були незвичайно цікаві, і я вирішила доповнити
свою культуру, не пропустивши, здається, ні одного з них, як
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і піддалася її думці вивчити старогрецьку мову, – бути здат
ною читати деякі тексти в ориґіналі. Це відкрило мені двері
до пізнання старовини, а особливо було корисне при пізніших
кількаразових відвідинах Греції. Латину я достатньо знала з
Німеччини, бо в Тюбінґенському Університеті вимагали від
ґерманістів іспиту “лятінум маґнум”, перед яким моя подруга
Армґарт Тренделєнбурґ і я зачитувалися томами Лівія й Таціта.
Очевидно, не всі панянки, які студіювали в Санта Урсуля,
були приготовані на теми грецьких трагедій, так що деякі мами
поскаржилися єпископові, буцімто мадре Евкарістія розказує
своїм студенткам непристойні епізоди...
– Що за провінція! Яка зацофаність! – вигукувала, сміючись, директорка.
Злосливі критики на її особу вщухли, коли вона отримала
від короля Греції, через посередництво посла на терені Бразилії,
найвищу відзнаку Геллади, – орден Святого Михаїла, за наукові
заслуги, особливо переклади, але також – за археологічні розкопки на терені Арґоліди, про які ніхто не знав. З тієї нагоди в
університеті відбувся врочистий бенкет, і лихі язики рад-не-рад
прикусилися.
Вона завжди була справедлива й доброзичлива. Коли з початком 1952 року я захворіла, і була змушена на кілька років
перервати свою навчальну діяльність, матері Евхаристії завдячую, що Санта Урсуля тримала для мене місце викладача.
Пригадую собі одну подію, що відкрила мені рубець її
таємничого минулого. Іспитові праці були в нас анонімні: з
них віддиралося окремий листок, на якім було ім’я автора,
ідентифікованого щойно після оцінки. Одного разу один такий листок пропав, і я не могла довідатися, хто був автором
іспитової праці. Мати Евхаристія пильно подивилася крізь свої
окуляри й мовила:
– Це, певно, якась монахиня.
– Як ви знаєте?
– Подивися на почерк: так каліграфічно пишуть тільки
черниці.
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– Але ж бо ваше письмо зовсім не каліграфічне, – зважилася я.
– Певно, що ні! Я пішла до монастиря вже дорослою, скришталізованою особою, яка добре знала, що хотіла...
Якраз така особистість могла мені щось сутнього сказати.
Ми стали подругами. Мати Евхаристія не пропустила ні
одного з моїх викладів української літератури в надпрограмових курсах.
Університетові треба було більше місця для нових кляс, і
урсулінок переселили з університетської клявзури до шикарної
вілли в Ляранжейрас. Я кількакратно відвідувала їх, особливо
у Великий Четвер, евхаристійне свято. Мати Евхаристія була
невдоволена:
– Глянь: тут усе – мармур, паркет, вітражі... Адже воно не
годиться для черниць, які вибрали вбогість. О, як я хотіла б,
щоб мене перенесено до Багії! У Сальвадорі все простеньке,
дерев’яне, матраци із соломи, але на подвір’ї монастиря – галас
молоді, сердечність...
Спершу матері Евхаристії довелося переїхати до Кашіяс у
штаті Ріо-Гранде-до-Сул, і створити там новий філологічний
факультет, але опісля сповнилося її бажання, і римський материк урсулінок перекинув її до Сальвадора, де вона виховувала
нове покоління викладачів, і де скінчилося її незвичайне життя.
Ми листувалися: переважно вона писала мені французькою мовою, а я відписувала португальською.
Після її смерти, перебуваючи в Европі, я відвідала Морле в Бретонії, звідки вона була родом. У великому монастирі
урсулінок тамошня настоятелька розказала мені дещо про її
молодість: батько-вдівець, ідучи на війну, залишив найстаршій
доньці четверо дітей під опіку. Їй було тільки дванадцять років,
а найменшому братіку – два... Батько повернувся аж з кінцем
Першої Світової Війни... Урсулінки, у яких вона ходила до
школи, помітивши неабиякий талант, послали її на вищі студії.
Після закінчення університету дівчина відважилася вступити
до монастиря.
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Я ходила по монастирськім травнику в атрії сірого будинку
з ґотичними вікнами, і уявляла собі оте дівча, що мало таке важке й одночасно геройське життя. Опісля подалася в подорож по
Бретонії в розшуках за пізньо-готичними “кальвер”, камінними
групами фігур довкола хреста, і пригадувала собі слова, що правили їй за дороговказ удома, і на стежках Південної Америки:
– Найважливіше в житті – це святість.
Я мала щастя дружити зі святими особами – такими, як
професор Теодор Штайнбюхель, мати Евхаристія, Терезія,
Марта, Левко, Надія... Справді, протягом мого довгого життя в
мене було багато людських ангелів-хоронителів, які своїм при
кладом учили щедрости та безкорисної любови. Я не була доброю ученицею, і дорого за це покутувала. Одначе Він знає про
всі ті злети й падіння моїх зусиль, Він їх осудить і виправдає по
справедливості.
Мати Евхаристія дивилася на кожну людину, як на образ
Бога:
Обідраний вуличник,
босий, замурзаний,
просить молока з кавою
при вході до пекарні.
З нічим відправлений,
посвистуючи піднімається
на горб, до фавелі.
То був Ісус Христос.
Як легко такий чорний Ісусик може перетворитися на розповсюджувача наркотиків, перепродуючи заборонений товар серед учнів публічної школи на розі вулиці за пару нових тенісок
або навіть за обильну вечерю... Недавно такого гульвісу – йому
було чотирнадцять років – застрелено перед нашим будинком.
Може, він крав небезпечно зароблені гроші... Над’їхали на
мотоциклі два типи в чорних окулярах, – з тих, що верховодять
трафиком у фавелях, і випалили в хлопця кілька вистрілів. Удома я думала, що то фоєрверки з нагоди футбольних змагань...
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Такі сцени можна в нас кожного дня пережити. Щоденно
в цьому місті гине більше людей, ніж під час війни у В’єтнамі
чи Кореї... Смерть приймається як щось нормальне, навіть таку
несправедливу, брутальну.
Серце людини щораз більше обростає корою. Всюди на
світі тепер володіє банкове конто, вілла з басейном і люксусовий
автомобіль, або яхта. А мати Евхаристія мріяла про солом’яний
сінник у Сальвадорі!
Колись перетне твою стежку
богиня Атена, в подобі старої бретонки,
і скаже, простягнувши десницю:
– Туди твоя путь до Ітаки!
Не гай часу по дорозі,
не збирай камінців, що виблискують,
то – не самоцвіти, ні золото,
тільки злуда в сяєві місяця.
Візьми карафу води з джерела,
пригодиться в годині полудня,
взуйся в сандалі, щоб ноги
не ступали по гострій ріні,
прикрий удень свою голову
від проміння зрадливого сонця.
Тобі сказано довго блукати
меандрами білого світу,
твоє життя – кривий танець,
циганська дорога, а мусиш
дійти до мети, що призначена
ще від години зачаття.
Часто нам скаже істинне слово
божество крізь маску людини,
і треба зуміти слухати
мови, на звуки земної,
що рине з небесних джерел.
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Це наче вчуватися в голос флояри,
чи в шум водоспаду
погідного пообіддя
десь у підніжжі Говерлі.
Мати Евхаристія весело гуторила тепер з Терезією й Мартою, – адже вони знайомі ще з тих років, коли Санта Урсуля
була тільки Філологічним Факультетом, у який учащала мала
горстка студентів. Тепер будинок широко розбудований, однак
на сходах перед головним входом далі стоїть біла статуя святої
Анжелі, фундаторки чину урсулінок. Я спиналася впродовж
тридцяти років по тих сходах. Але тепер – це вже великий уні
верситет з різними факультетами, де навчаються тисячі молодих людей у професорів, що були колись моїми учнями... Хто
з них пригадує собі ще першу директорку цього закладу, що
віддала свої знання й працю молодим майбутнім науковцям і
викладачам цієї країни, матір Евхаристію?
– Яка гарна вона тепер, яка щаслива! – думала я, дивлячись
на її просту рясу з дерев’яним хрестом на шиї, на всміхнене
лице під сірою хусткою.
– Мати Евхаристіє, – пригадала собі знічев’я, – якою мовою
моляться янголи в небі “Богородице-Діво”?
Вона збиточно подивилася на мене, підморгнула білою
бровою й мовила:
– Очевидно, що українською!

ЕВГЕН
– Ти молодо виглядаєш, – мовив Евген, сідаючи на круглий
стілець від піяніна.
– Я бачила нині Весну! –
сказала колись мала дівчинка.
– Яку Весну? – спитали.
– Весну з розвіяним волоссям,
що завжди усміхається.
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Вона говорила про мене.
Як швидко Весна стає Осінню,
волосся – бабиним літом,
усмішка – гіркою калиною...
– Тобі не вільно гіркнути. Ти маєш творити.
– Знаю, це моя доля. Але розкажи про себе!
– Що тобі розказувати? Знаєш, що я ніколи не тинявся по
світу, як ти. Найдальше, на що здобувся, то побережжя Ліґурії.
Дивився на альбатросів з думкою, що, напевно, бачили більше
простору за своє коротке життя.
– Ти не збирав у наплечник нових вражень...
– Мені вистачало моєї вітчизни – мого Чорного Лісу. Я знаю
там кожен закуток, кожне дерево, кожен камінь...
Евгенові була дана вітчизна. Він не мусів шукати своєї дороги по світу: вона бігла від його дому крізь поле, засіяне жовтим цвітом, крізь веселі горби, короновані замками і господами
вздовж прозорого Некара й золотого Дунаю.
Йому належало моє молодіжне кохання. Стрункий, темноволосий і синьоокий носився з віолею. Вечорами можна було
чути крізь гилля бузку й форзиції його етюди. Ми жили на тій
самій вулиці над рікою, і я часто його бачила, як переходив повз
мої вікна зі своєю білявою дівчиною. Тоді я дуже переживала
таку несправедливість власної долі.
Треба було пережити, переболіти, переждати, щоб вирости.
Я мусіла йти крізь пустелі, праліси, дюни, але не загубити своєї
вузенької, рідної стежки. Серед чужого, часто – ворожого світу,
наче стежа у воєнному оточенні. Треба було часто йти в сутінку,
спати, не стуливши повік. Ще й досі мені здається, що мої очі
світяться вночі, як очі диких тварин.
Мені треба було звільнитися від свого кохання.
Питаю себе: коли розгадаєш
усі ці знаки, що шепчуть,
що натякають, що настирливо
переконують, висячи в повітрі?
Нагострюю слух і зір, щоб зібрати
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розсипані вісті всесвіту, як збирається
у жменю перші фіялки.
О, буття нерозгадане, переповнене
мертвими справами, що заступають
обличчя світла та намагаються
бути першими й незамінними
тоді, коли ходиш у тіні сумнівів
на подіб’я сновиди серед сновид.
Ці хвилі Голосу намарно котяться
до вух заглушених криком ярких бакханалій,
де жести – вже автоматичне
ворохоблення маріонеток
якоюсь зневажливою рукою.
Слухай дощу, який довгими пальцями
на ксилофоні дахівки
грає тобі вість і пише її постійно
сльозами по шибі;
слухай вітру, що ніжно листає
сторінки акації. Яку поезію
читає тобі серед ночі?
Наново бути собою! Звільнитися,
як осінню звільняється дерево
від зів’ялого листя, щоб наново
в подуві леготу зазеленіти весною.
Пригадую, як ми після довгих років зустрілися на фрайбурґському залізничному двірці. Замолоду він був носієм незви
чайної, клясичної вродливости. За ціле своє довге життя мені не
довелося бачити іншої людини з такими прикметами. Справді,
де він проходив, – підсоння перетворювалося, начебто зненацька з’явився якийсь античний бог, – не Гермес Праксителя, але
артеміссіонський Зевес. (Я завжди була вразлива на сувору, не
солодкаву красу). Сині очі здавалися ще темнішими через майже чорне, буйне волосся, яким славилася також його сестра, що
в ній було закоханих багато моїх товаришів.
Давно ми товаришували: ходили на студентські вечерниці
й танцювали на широкім подвір’ї тюбінґенського замку, разом
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співали в університетському мадриґалі й опісля в професійному
хорі Ахенбаха, об’їздивши з концертами різні міста повоєнної
Німеччини. Евген завжди ставився до мене з повагою й товариською сердечністю. Може, справді мої почування стимулювали його самозакоханість, – невідомо, але той невеликий недолік
його характеру тоді не важив для мене багато.
Здалека помітила його постать, що нічим не змінилася. Не
змінилися сині очі, хіба, може, дещо поблідли, як небо восени. Але темне волосся перетворилося в ліс під важкою плахтою
срібного снігу.
Він також зараз мене пізнав. Ми були схвильовані, розмова
не клеїлася.
Його дім стояв серед широкого килима-травника, де росло
декілька беріз і ялиць. Довкола дому цвіли кущі темно-червоних
троянд, а під ними стелилися братки й матіоли. 3 веранди можна було дивитися на сусідський сад і на поля, чорними рубцями
лісу облямовані.
Я познайомилася з його Ільзою, яка зворушливою гостинністю намагалася здобути мою приязнь. Виглядало, що побоювалася, чим може перетворитися та несподівана, нова зустріч. Я
усмішкою впевнила її, що всякі утопії недійсні.
Потім ми ходили по його рідній землі. Він ніколи не зумів
би полюбити іншої, зробити її своєю, так і я не можу. Ми – пара
різної породи, здатна до приязні й поваги, ні до чого більше. Ця
свідомість погодила мене з долею давньої, нібито покривдженої
юнки.
Пільною стежкою зайшли до лісу з високими ялицями. Серед гущі темно-зелених дерев стояло одне – найвище, із брунатними, мертвими шпильками.
– Що тут діється? – спитала я зачудована.
– Не знаю. Сохнуть дерева...
Чи то була якась таємна вістка?
Мені запам’ятався той епізод, коли однієї зими наново
полетіла пережити Різдво університетських років. Пригадалася “Різдвяна ораторія” Баха, яку ми співали в пізньоґотичному
тюбінґському соборі, освітлена ялинка біля ратуші, скрипучий,
Коляда на щедрий вечір

381

непорочний сніг і малі радощі від друзів: якась вимріяна книжка, якась вишивана закладка, нові рукавички від мами... Хотіла
знов перенестися в ту авру снів і сподівань, коли світ таємни
цями й надіями наповнений...
Пережила розчарування. Була безсніжна зима, мені не вдалося поїхати до Нюрнберґа на славний “Кіндльмаркт”, різдвяний
базар, і купити для Терезії дерев’яного, мальованого паяца, що
ворохобить руками й ногами, бо всілякі забавки й маріонетки
використовувала для постановок дитячих п’єс. Господарі дому,
де я перебувала, переконували мене, що різдвяні базарі всюди
однакові, то й довелося податися до середмістя в надії на якесь
зимове диво.
На моє здивування, замість традиційних колядок, звучала там якась циркова музика із бляшаними, духовими інструментами. У кіосках продавали гарячі білі ковбаски, печені яблука й підігріте червоне вино із прянощами; там скупчувалася
голосна, неохайно одягнена, нецікава молодь із кульчиками в
носах і різнокольоровими чупринами в неймовірних зачісках.
Після довгого шукання біля різних лавок із фабричним крамом,
урешті, я надибала плястикового паяца – його вирішила не купувати. Замість нього придбала солом’яну зірку – єдину, що
нагадала мені давні роки. У трамваї помітила, що хтось із тієї
молодої громади спритно позбув мене гаманця із грішми.
– Сохнуть ялиці! – подумала я тоді. – Як добре, що Евген
живе на селі у своїм домі серед непорочної зелені, яка наче перстень огортає його світ.
Опісля прийшла вість від нього: мусів піддатися важкій
операції, але лікарі запевняли, що є надія... По довгій перерві
надійшов сумний лист від Ільзи...
Що залишилося по ньому? Якась загублена мелодія серед
Чорного Лісу... Він не мав багато друзів і жив серед тієї природи, яка його оточувала – і вже давала ознаки хвороби. Чи то
кара за минуле тієї країни? Але Евген ні в чому не був винний:
його ранили в першій битві, десь на італійському фронті, і від
того часу йому було дозволено перебувати осторонь від не своїх
ідеалів і грати на віолі... Хіба, що існує колективна провина...
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Правда, колись було в ньому також дещо з молодечої фривольности й легкодушности, як тоді в костелі, коли, сидячи
в останній лавці під час богослужіння, читав у томі Оскара
Вайльда “Фантом Кентервіля”...
Пригадалося, як ми сиділи на його веранді й пили не солоджену чорну каву. Потім господарі попровадили мене кімнатами,
і я могла подивляти їхню обстановку, із чого, чомусь, не залишилися в спогаді ніякі подробиці. Тільки в сальоні Евген закурив
люльку й почав показувати різні картини на стінах. Я зрозуміла,
що то була його аматорська творчість, і що він очікував від мене
признання. Але картини здавалися мені дуже пересічними, і
ніяк не хотілося їх хвалити. Не знаю, чому в мене така критична
вдача. Евген виглядав дещо розчарований... Може, і, справді, у
ньому була самозакоханість, на мою теперішню думку, негативна прикмета вдачі.
Однак він довго страждав перед смертю, а біль і музика –
очисні. У вічності, мабуть, приймається найскромнішу лепту.
Коли надходять жнива, стинають разом кукіль і волошки. Є така
бароккова пісня про смерть, що жне різного роду квіти...
– Я маю тебе в добрій пам’яті, Евгене! Дякую тобі за наш
прохід стежкою серед цвітучого жовтого поля й за останній концерт на віолі. То було гармонійне закінчення нашого неспільного
життя.

CАЛІМ
З мало освітленого кутка з-за шафи із книжками з’явилася
його нічим не особлива постать. Я ніяк не могла пригадати, де
ми колись зустрічалися.
То мусіло бути перед багатьма роками. Хвиляста, темна чуприна зі срібними смугами, лице глиняної барви, наче того, хто
погано відживляється, але очі – такі привітні, ласкаві... Притьмом я пригадала:
– Салім!
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– Так, Салім, а я думав, що не пізнаєш мене вже хоч би тому,
що я з’явився в такому особливому товаристві!..
– Що ти! Хіба знаєш, що в мене нема упереджень!
– Правда: в домі твоїх батьків я відчував себе наче серед рідних. А то ж були важкі ті дрезденські роки. Довелося
закінчувати студії в холоді й голоді: над головою літали ескадри
аліянтських літаків...
– І метали смертоносні бомби...
– Але ми були молоді, і заки почалися ті страхіття, ми
зуміли все ж таки зачерпнути трохи тієї свіжої радости, що призначена молодості. Бачу в тебе тут на етажерці “Перські казки”,
о! навіть із моєю присвятою твоєму батькові! Я дуже його поважав. Тільки по кольору шкіри він пізнав, що в мене була виразка шлунка. Всі ми тоді голодували, і все, що мені доводилося
їсти, мені шкодило. А твій батько сказав: “Саліме, борошно з
кукурудзи знайдеш без марок у крамниці. Вари собі куліш, то
– здорова й проста їжа!” – Справді, куліш мені не шкодив, і я
перетривав той критичний час.
– До нас заходили різні чужинці з міжнародної студентської
громади: китайці, турки...
– Так, так! Пригадую. Я навіть ревнував за вашу приязнь.
Зі мною ви обі, Зоя й ти, читали рубіят Омара Хайяма й поезії
Гафіса, а з турками танцювали на веранді!
– Саліме, це ти мав привілей, бо ті турки й китайці не були
обізнані з літературою – тільки з математикою, фізикою, хемією.
Ми ж не розумілися на ретортах і не вміли робити штучних
рубінів. Ти поглянь, я ще й досі з любов’ю зберігаю у своїй
книгозбірні “Казки 1001 ночі”...
– Так, так, – ти ще й досі живеш казками, наче Шехерезада, сидячи тут, далека від світу, на старім перськім килимі,
що своїми геометричними взорами нагадує тобі гуцульські...
Взагалі, бачу, що любуєшся в іслямському мистецтві: ось
туніська коробочка й тарілка на кус-кус, турецька торбинка, марокканська плящинка на парфуми, арабський мосяжний піднос,
млинок до кави...
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– Ти забуваєш про індійську завісу з малюнком Вішну,
про нашиване пано із дзеркальцями, слонами й леопардами,
індіянські іграшки й веретенця для мережок, китайські вазочки й птички, африканські маски, перуанські глиняні тварини,
бразилійські екс-вотос і, врешті, українську амфору Цвілика,
вишивані рушники, обруси, подушки, верети на канапах, килим
від Ярослава...
– Ну, ну, вже досить! Не хвалися! Бачу, що ти наповнила
своє царство міжнародним крамом, багата принцесо!
– Я не багата. Всі ці речі або дарунки, або куплені на базарі,
не в туристичних крамницях. Я люблю те, що народ виробляє
для своїх власних людей, і переважно це дешеві речі, хоч у них
якраз багато душі якоїсь країни.
– А тут, що в тебе – на підвіконні?
– Не бачиш? Це – моя колекція кактусів, щоб злодій, який
лізтиме вікном до моєї книгозбірні, добре поколовся.
– Невже хтось сьогодні ще цікавиться книжками?
– Ти не повіриш, але в Кабо Фріо, де я дванадцять років
викладала поетику, злодій закрався до моєї приятельки Марілії.
Уяви собі: вкрав її дорогоцінний нашийник, перстень із бри
льянтами й... мою книжку з присвятою!
– То мусів бути хіба якийсь твій студент!
– Бачиш, які студенти були в мене!
З одвертою цікавістю Салім розглядав марокканську торбинку, прикрашену слонокістю й півшляхетними самоцвітами.
Спитався, чи я знаю, що вона призначена, щоб ховати в ній Коран. Я знала.
– Бачу, що в тебе Коран тут на полиці. Невже ти його читала?
– Очевидно. Ти хіба також читав Новий Завіт?
– Читав, і до сьогодні зачарований його змістом, його муд
рістю. Пророк Іза полонив моє серце. Коли я з Ним особисто
познайомився, хотів це сказати, але Він усе знав без моїх слів.
– Я не відала, що в тебе такі високі знайомства!
– Не кепкуй! Ніби ти сама не розмовляєш із Ним щодня?
– Так, але наше знайомство – дуже давнє... Від народження.
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– Також – і моє. Хіба Він не знає поіменно кожне своє ство
ріння?
Я засоромилася, бо Салім, очевидно, був правий. Пригадала собі, що в його країні відбувається інша дійсність, ніж у казках 1001 ночі. Хотілося, щоб на світі був мир, щоб люди ставилися одні до одних із повагою, не підкреслювали своєї різниці,
тільки намагалися зрозуміти інших від себе в контексті їхньої
історії й культури.
Салім усміхнувся, і, відчитавши мої думки, мовив:
І прийдуть тріє царі
з Іраку, Чечні й Афганістану,
принесуть Ісусові в дарі
те, що залишили бомби й танки.
Скажуть: Будь собі цар Юдеї,
наша нафта Тобі не скалкою в оці,
волієш, пільних лілей
і птахів неба.
Ми не з Твоєї отари,
але пішли за звіздою
Тобі поклонитися:
любі нам завжди мудреці, святі й поети.
Ти – наш пророк!
– Чи Мохаммед не буде ревнивий за такі слова?
– Чому? Він сам признавав Ізу як пророка. Між нами є
різниці, то правда, але найважливішим є закон любови, перед
яким бліднуть усякі інші розважання.
– Саліме! Ти вчиш мене бути християнкою!
Він знов усміхнувся, здавалося, сумовито.
– Щоб усі християни жили по-християнськи, і щоб їхня
віра не правила їм за таран, щоб здобувати чужі фортеці!
Тільки гідний приклад спроможний когось переконати, а не –
проґресивне месіянство.
Я зовсім була згідна з його думками. Бачила, що також
мати Евхаристія ставилася до нього з ніжністю. Терезія ба386

Коляда на щедрий вечір

жала познайомитися з перськими піснями, бо колись, під час
нашої еспансько-марокканської подорожі, дві іранські студентки захоплено вивчали пісню “Заквітчали дівчатонька”, яку ми
разом співали. Цікаво, що сталося з тими гарними, розумними
дівчатами? Салім міг не бути з ними знайомий, бо студіював на
Заході десять років раніше.
– Ти забуваєш, що я тепер в іншому вимірі, і що ваші земні
мірила вже мене не обходять, – сказав він, сміючись.
– Якщо ти так усебічно ознайомлений, то розкажи про долю
тих твоїх ріднячок, що любили співати.
– На жаль, вісті про них не веселі. Сулейка – вона з околиці
Іфтагана, одружилася, то значить: дядько її одружив за багатого
купця, якого вона зовсім не знала, і який уважає свого жінку
такою власністю як верблюда, чи вівцю...
– Наскільки мені відомо, батько її дуже любив, і вислав на
студії музики до Мюнхена...
– Але після його смерти головою родини став старший
брат, у якого ще давні принципи. Жінка повинна бути матір’ю
й господинею, ходити до міста вся в чорному, з покритою головою. Скінчилися мрії про якесь музичне майбутнє, працю в
консерваторії й тому подібне. Вже й не кажу про якусь кар’єру
солістки, бо для багатьох іранців це – трамплін до західної розпусти.
– Невже це закон Мохаммеда?
– Очевидно, що ні. Але ти знаєш: усе залежить від інтерпретації Корану, так як і Біблії. Інакше не було б на світі стільки
сект. А всяке сектантство протиставиться головному законові
любови...
– А Ліда? Її родина, як мені відомо, вся досить проґресивна,
її брат Кіро...
– Якраз через свої ідеї попав у неласку уряду. Там – свої
амбіції й манери розправлятися з інодумцями... Ліда шукала за
ним по цілій країні, зверталася до міжнародних організацій,
до самого аятоли, але нічого не помогло. Спочатку їй натя
кали погрозами, потім заборонили працювати в шпиталі, а ти
знаєш, як нам потрібні лікарі! Вкінці також і вона пропала, не
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знати, чи з приводу своїх розшуків брата, чи через маніфест
проти калічення малолітніх дівчаток... Ми маємо ще стільки
середньовічних залишків...
– Нещасні жінки! Усюди на світі вони – найбільше покарані
долею... Скільки страждань на світі...
Я відчула якусь містичну нить, що єднає різних людей під
різними знаменами. Тоді сталося диво: я, начебто, перетворилася в стару чеченку. Побачила себе, ніби згори, на степовому
плоскогір’ї, худою жінкою, в чорному, над трупом убитого сина.
Різкий вітер удирався до тіла, сипав пісок у зморшки обличчя й
очі, торгав розкуйовджене волосся, що його вже не могла захистити хустка з довгими торочками. Довкола нісся лемент таких
матерей як і я, а також молодих, виснажених жінок, мабуть, дружин і сестер. А довкола них уже світилися очі степових хижаків,
які дожидали години свого шатанського бенкету над мертвими.
Я клякнула на килим, якого там, на Сході, вживають для
молитви, і мовила:
У паранджі скорботного серця
відправляю свою панахиду
за далеких сестер і братів
із нутрощів історії,
що десь там полягли жертвами,
від степової навали,
десь під тирсою й полином
по їхніх костях чвалав тарпан
з гривою в гураґані,
і з білих черепів пив вино
хам захланний.
Сьогодні справляю свій Рамадан
за всіх вас – сьогоднішніх давніх.
– Добре знайти, хоч у далеких країнах, посестру в думках і
відчуваннях, – зворушений, мовив Салім. – Я також молитимусь
за твоїх сестер, що масово залишають свій рідний край у по
шуках за заробітком, і часто потрапляють у різні кляндистинні
організації, які торгують дівчатами, доводивши їх навіть до
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самогубства. В якому вовчому світі живемо! Здається, нічого
не змінилося від часів Чинґіс-хана. Але горе тим, хто спричинить такі обставини! Всі дерева показують на них пальцями,
все каміння кричить про їхню ганьбу. На них скотиться громом
Його страшний гнів!
Свічі дуже замиготіли.

ЛЕВКО
– Я знаю, що ти здав свій іспит і став лікарем, – мовила я до
Левка, який висунувся зі сутінку в білому плащі, зі стетоскопом
на високому чолі.
– Це, хіба, нормальне закінчення студентського існування,
не думаєш?
Я хитро засміялася.
– Ти не закінчив би його без нашого талісмана, пригадуєш?
Він відповів таким самим лукаво-грайливим тоном:
– Ставши перед суворим професором анатомії, що відбирав
іспит, я намацав у кишені той браслет із кораликів, що ти з Зоєю
мені сплели. Професор грізно на мене подивився, і я відчув
якусь негативну енергію. Біля катедри стояв вазон з рододендронами, тоді я крадькома спустив ваш амулет між його гілки, і
одразу професор ласкаво всміхнувся, задавши легке питання...
Весела хвиля мене огорнула. Пригадалися спільні молодечі
забави, безжурні дні кутських вакацій. Левко закінчив тоді
останній рік медицини у Львівському університеті а ми дві, гім
назійні шмаркулі-дзиґи, не дозволяли йому, коли лежав у гамаку між двома яблунями, спокійно перечитати книжки, щоразу
вигадуючи різні псоти й ігри, аж, нарешті, він піддавався нашим невтомним витівкам.
Від доброї феї, пані Слави, Левкової названої матері, потім
довідалися, що Левко пішов до повстанців. Знали й більше, але
не хотіли тоді допустити до себе таких думок. Ми були ще такі
жадні молодого, безжурного щастя, такі неприготовані до жорКоляда на щедрий вечір
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стоких ударів нашого часу, відсували їх якнайдалі від себе, а
вони тиснулися у вікна й двері, запирали віддих.
Ще день годує паляницею сонця,
і я живу, мов бджола,
від квітки до квітки.
Щось діється в нашій галактиці:
вулкани, цунамі, війни,
і ми спускаємо руки
від світанку до сутінку.
Є горе, що нам не дано
стримати, але є інше, болючіше,
що б’є від нас, мов ґейзер,
страшним джерелом.
Не пригадую, хто нам приніс ту жахливу вість, що нашого друга спільних дитячих забав, лікаря партизанів, зловили й
замордовали в підвалинах НКВД. Про подробиці ми ніколи не
довідалися. Не довідалася про них також і його названа мати,
наша дорога пані Слава, що роками шукала Левка по різних
республіках Радянського Союзу, і страждала за ті розшуки по
різних в’язницях...
Тепер я придивлялася до нього. Виглядало, що лікарський
халат набирає багряної барви, здавалося, що весь замочений у
гарячій крові, яка зараз почне капати по долівці. Його обличчя
скорчилося, і ціле моє тіло задрижало.
– Левку, тобі болить! – я вигукнула, наче б сама відчувала
його страсті.
Він відпружився.
– Уже давно не болить, але навіть тепер не можу забути всіх
тих вигадливих тортур і найниціших образ людської гідности!
Тоді не в силі навіть стримати потоку сліз, хоч вони, нібито не
годяться чоловікам...
– Залишім ті упередження!
До Левка повернулася рівновага.
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– Так, існують упирі, жадні всього, що родюче й цвітуче,
захланні на чуже обійстя... Але коли дивлюся в глиб нашої
історії, терплю найбільші болі: скільки між дітьми тієї самої родини ненависти, зависти, пихи, самолюбства... Вони ще й досі
затроюють наш чорнозем більше ніж Чорнобильська аварія!
Ми – самі собі найбільші недруги, як скорпіони вміємо жалити
самих себе смертоносною отрутою...
Я подивляла його. Левко! Той самий, що грався з нами,
ще дітлахами, якого ми лоскотали кропивою, коли спав у гамаку між двома яблунями, який кидав за нами гниличками, і
ми втікали на горище клуні від його бомбардування... І який
пішов у ліс з нашими хлопцями, щоб з ними носити до криївки
важкі ладунки, який рятував ранених, який правив їм за приклад для доброї смерти...
Левко стояв тепер гей би в повітрі, в багряних ризах, наче
якийсь мученик з давньої ікони, святий Стефан чи Григорій.
Якось дивно було уявити, що він – той самий, якому ми писали
ілюстровані листи з різними вигадками, вдягали в тюрбан, як
нашого пашу, і який не міг собі дати ради з двома докучливими
пустунк ами.
Він піднявся до незбагненної висоти, у виміри якогось ще
невідомого іншого буття.
– Як чудесно він перетворився там, потойбіч! – думала я й
із пильністю приглядалася до нього.
Це був ніби той сам Левко з нашого дитинства, але одночасно якийсь інший. Наскільки собі пригадувала, у нього був
довгий ніс і надто високе чоло, що обіцяло ранню лисину. Тепер він видавався носієм якоїсь надземної краси, наче різьба
апостола Йоана із брайзахського вівтаря, або як мозаїка Христа – Пантократа із собору в Чефалю. Так перетворюються хіба
тільки святі...
– Життя – це велика містерія, великий подарунок власної,
незамінної ідентичности, – мовив Левко.
– Поясни мені, – попросила його.
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– Чи ти вже застановлялася над тим, чому будишся кожного
ранку тією самою особою, чому твоє людське “я” поселилося
якраз у тобі?
– На такі питання нема відповіди, або є тільки одна.
– Так, тільки єдина, пам’ятай.
–Я вірю, Левку. Для мене Він є володарем народжень і
смертей, надія тих, хто метається понад провалля сумніву, щоб
Він їх пригорнув на тому боці.
– Дехто хоче доказів... їх не дістанеться, бо тоді віра не мала
б ніякої ваги.
– Однак, часом, діються чуда. Вони ж підносять рубець заслони...
– Їх можна зрозуміти, як випадковість... І їх удостоюються
тільки вибранці.
– Що є найбільшою заслугою в Нього?
– Жертва.
– Така, як ти приніс? Я не знаю, чи була б здатна на ту,
останню... Ще, якби йшлося про себе саму, але якби довелося
посвятити для неї свою матір, чи дитину...
– Жертва – вільний, страшний дарунок. Часом вибрати життя є також жертвою. Подумай про Ґалілео Ґалілея, який прилюдно зрікся своїх святих переконань, утративши славу, престиж
і друзів, щоб могти працювати для правди. Тепер нам якраз
найбільше треба таких щоденних, сірих героїв.
– Знала деяких із них...
– Думаєш про Григорія Порфировича, Вусате Сонечко й
інших... То – вічні світила, великі будівничі, дороговкази.
– Для кого? Для тих, що в наркотиках висмоктують пройдешню хвилину, нищать гробівці, обдирають із цінностей церкви? Чи для тих, хто будує собі палати в підвалинах Софійського
собору? Хто задихається джезом там, де мали б лунати псальми
й канти?
– Якраз для них особливо, щоб їм отворилися вічі на
справжні вартості народу й на тих, хто в ньому упосліджений...
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Я думала про ту молодь, якій так рано довелося розпрощатися з дорогим життям. Для неї збереглися інші, безсмертні
клейноди.
Кому шумлять епопею
дуби і ялиці?
За ким тужить вітер,
що як потужний беркут
б’ється об шиби?
Про кого розказує дива
вечірня ватра
й кидає іскри іржаві
в русло Черемоша?
За ким, весною, ридають потоки
й голосить пастуша флояра?
За ким це гудіння землі,
що чорніша від жалю?
Ці стогони гір, ці розп’яті дороги?
Чий одяг у крові змочений
одягає світанок?
І прийшла відповідь, наче в сні нашептана розрада:
Це він, що на подіб’я плянети
танцює довкола сонця,
хто зоряний веде хоровід
на Чумацькому Шляху,
перед ким схиляє чоло
важкий колос пшениці,
а яблуня біло-рожевий
розстелює килим,
кому пісню пісень
усі дзвони розносять,
срібноусно всміхаються річки,
а з верховіть, наче з хорів
стоголоса пливе хвала
над рідні оселі.
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Приплинула хвиля великої радости. Я усвідомила собі, що
Левко там торжествує з моїми рідними – Василем, Миколою,
Іваном і їхніми друзями. Знала, що їхня жертва залишиться у
свідомості народу, у нашій свідомості.
Левко був післанцем тієї групи, що серед потойбіччя мені
найрідніша. Надіюся також зустрінутися з ними в грядущому
часі.
Я глибоко йому вклонилася.
Левко майнув вікном веранди вгору, і я тільки помітила в
останній хвилині його червоний плащ на рубці неба.

НАДІЯ
Я пішла назустріч Надії з розгорненими раменами.
Пригадуєш, сестро,
ті дні, тавровані лихом?
Босоніж ми бігли по розбитому склі,
ховаючи в грудях пісню
від хижих вух.
Пригадуєш кажанів
неситих на свіжу кров
з упертого серця,
що раділи б узріти нас
розтоптаних і роздертих
між континентами?
За нами кришилися гори,
западали в землю святині,
але з обріїв виростали
нові аркади соборів.
Ми, первородні Завіту,
відреклися гучних бенкетів,
бо нас годувала манна
в пергаментах палімпсестів.
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Надія всміхнулася тим особливим чаром, притаманним її
сім’ї.
Коли почалося наше знайомство? Мабуть, у шістдесят
п’ятому році, коли Іван Драч повів мене до їхнього житла поблизу Ботанічного саду, де якраз розцвітали бузки й троянди. А,
може, дещо пізніше, коли я виступала вперше перед київською
авдиторією із двома перекладами Поля Елюара? Від першої
хвилини ми вибрали одна одну на постійне спілкування, що
означало тоді якомога помагати переслідуваним і покривдже
ним. Очевидно, не обійшлося без особистої приязні: обміном
книжками, касетами із записами пісень, дрібними пам’ятками,
зустрічами, прогулянками. Ми були частиною тієї галузистої,
але монолітної родини, де не зналося хизування чи компетиції.
Усі ми бажали тільки одного: піднести престиж України у світі.
У пізніших роках, після Надіїної каторги й переселення на
Захід, ми час до часу зустрічалися, хоч ті, переважно короткі,
зустрічі ніколи не були програмовані. Нас притягали ті самі середовища, ті самі духовні зацікавлення й потреби.
Вона листувалася зі мною, часом, широко виливаючи на
папір свої розумні думки, побоювання й сподівання. Про неї багато людей писали спогади, бо вона була особливою людиною,
ніколи не ставила себе на п’єдестал і завжди появлялася там, де
була потрібна поміч, чи потіха. Її праця – для інших, в обороні
людських прав і рідної культури, також була покрита начебто
сурдиною: про неї не багато говорилося.
Вона стояла якраз переді мною як Надійка, змовниця в
різних обставинах, що тепер, по роках, видавалися веселими й
навіть смішними, втративши всю свою авру небезпеки.
– Пригадуєш, як ми гуртом ходили до Пущі Водиці, де Галя
– майстер йоги – стояла на голові, Євген заходився коло ватри,
щоб готувати полуденок, а навколо нас снували, наче безбарвні
нетлі, якісь невиразні тіні?
– Як забути таку прогулянку! А пригадуєш, як ми з Льолею водили за ніс такого хвоста, що плентався з награвачем за
нами від дніпрового пляжу до сходів на Володимирській гірці?
І як ми зійшли з половини гори вниз, а він розгубився, не знаюКоляда на щедрий вечір
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чи, що йому робити, бо коли б також спустився, признався б до
своєї професії...
– Адже він і так був розшифрований.
– Але, може, ще не був у цьому певний.
– А пригадуєш, як ми приїхали в гості до Ірпеня? У кухні
Григорія Порфировича – Ірина Михайлівна, Льоля і я наліпили
щось із двісті вареників, тоді коли ти з Миколою й господарем
дому дискутували про переклади Льорки... Потім вареники
зникли, мов роса на сонці... Але, вправді, між гостями були ще
Олесь у жахливій рожевій вишиваній сорочці й настовбурчений Льоня... Тобі треба було що дві години, зголошуватися в
міліції... Ми сміялися, бо ти казала, що мусиш подзвонити до
поліції...
– А що? Не правду казала? Питали, хто мене завіз до Ірпеня,
а я відповіла, що хлопці мене вкрали.
– КҐБ мало про тебе думку, що ти – свавільна дівчина із
гнилого Заходу, ласа на різного роду пікантні пригоди.
– Добре, що так думали! Підсунули мені до товариства
супутника-красеня, який чемно носив за мною в торбі книжки
із засекреченими вістями про засуди й ув’язнення...
– Ти, справді, безсовісно використовувала нещасних каґе
бистів, так як тоді в Почаєві, коли їм довелося носити за тобою
воскові свічі й свячену воду, від якої, за інформацією старої про
чанки, усі біси розвіваються в дим.
– Я сказала своїм хоронителям: “Хлопці, чемно поводьтеся,
а то я вас покроплю свяченою водою, і вже знаєте про наслідки...”
Ми сміялися з усіх тих пригод, які могли мати зовсім не
веселі наслідки.
– Ти була така очайдушна! Море було тобі по коліна, ні –
океан!
– Ті шістдесяті роки вважаю вершиною свого життя. Тоді я
закохалася в Україну...
– Невже тепер не розкохалася? По всіх цих розчаруваннях?
– Ні, не розкохалася. Помру із цієї фатальної любови.
– Я також померла від неї.
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– Ти сміялася: “В мене поганий рак, але невже є добрі раки,
крім тих, які їмо?”
– У таких обставинах найкраще сміятися.
– Коли ти під кінець мусіла брати морфіну, щоб перенести
болі, я сказала тобі в телефонну трубку: “Жертвуй твої страсті
за Україну...”
– Дорога, сестро, я ж їх уже раніше пожертвувала.
Я згадала Архів-музей у тіні Софійського собору, де, по
традиції, збираю на чай деяких київських друзів, бо завжди не
вистачає часу, щоб усіх особисто відвідати. Ми почали прикрашати стіни гостинної кімнати нашими підписами: там, крім наших, також автографи Валерія, Андрія й Марії, Софії, Галини, а
до них приєдналося більше й більше...
– А пригадуєш, Надіє, як ми перетворили стіни АрхівуМузею в писанку? Тоді ти принесла мені солом’яного ангела, що тепер прикрашує щорічно мою ялинку. Невже ми тоді
востаннє бачилися?
– Ні, то було на тризні Леоніда Лимана, у Вільній Академії
Наук, у Нью-Йорку... Але добре, що на стінах Архіву-Музею
залишився якийсь наш слід. Буде пам’ятка.
Знічев’я півтінь моєї світлиці почала наповнюватися пахощами м’яти й різнобарвним сяйвом, що пливло хвилями, наче
північне світло, міняючись від золотого в листв’яно-зелене,
опісля у волошково-блакитне й фіялкове, то знов у темно-багряне.
Я стояла зачудована, а Надія пильно дивилася в одну точку
на обрії зоряного неба. Усі гості пішли за її прикладом, і на їхніх
лицях малювалися радість, і хвилювання. Зі сходу неземних
просторів надпливала до нас прекрасна жінка в одязі, вишиваному намистинами коралів. На голові несла самоцвітну корону.
Від неї било таке яскраве світло, що я заслонила руками очі,
щоб не осліпнути.
– Надіє, скажи мені, рідна:
Хто та жінка
від якої б’є світло,
наче від тисячі дзеркал,
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що відбивають південне сонце?
Мої очі не здібні
узріти, хоча б силюету
такої краси.
Сприймаю її очима душі
й відчуваю містерію,
наче б торкалася божества.
– Це – Його Матір Коралів, покровителька наших еміґрантів. Скажи їй усе, що в тебе раною на дні серця.
– Будь посередницею, сестро Надіє!
Бо ще моїх уст не торкнулася
жарина, яка очищає.
Я – негідна перед кивотом
Бога живого.
Це ж – Його дароносиця,
що тримала при грудях
начал усього, що істинне.
– Нам дозволено безпосередньо
до неї звертатися.
Вона тут з’явилася
тільки для тебе,
як колись твоїй матері, ще дівчатком,
над возом повним снопів пшениці,
тоді, як збирали з поля хліби в Майданію.
– Я подарую їй це намисто
здавна для неї призначене.
Це – коралі моєї матері, Діво Маріє,
це – її намисто, ще неодруженої.
Я дістала його від баби, як придане,
один разок, що зостався з декількох,
збережений у таємнім закутку
бориславського дому з верандою
крізь усі страхіття воєн і неволі.
Візьми його, Мати Божа Коралів,
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прикраси ним покров, чи ризи Ісуса,
я дарую Тобі свій скарб найдорожчий,
ці тяжкі, насиляні краплі крови
мого роду, з якого мало вже залишилося.
– Вона прийняла твій дарунок!
Це добрий знак для нас усіх!
Це значить, що її ласкава долоня
Над нашим народом!
Мати Божа Коралів стояла тепер наче прозорий вітраж у
вікні. За нею віяли опахалами пальми на срібних стовбурах, а
червоний Левків плащ, що майорів на сході неба, золотів уже
на рубцях. Я знала, що це світанок, що незадовго зійде сонце
Епіфанії, Богоявлення.
Оглянулася. У світлиці вже не було нікого. На світильнику
догоряв ґніт. Але почування одинокости залишило мене, бо я
ще відчувала довкола себе присутність моїх гостей минулого
вечора, і серце переповнювалося вдячністю й любов’ю до них,
а також до тих, що були ще, хоч далеко, моїми супутниками.

ТОТЕМ
СКАЛЬНИХ СОКОЛІВ

СТАРІ КУТИ
За часів небіжки цісарської Австрії й пізніше, за часів Юзефа Пілсудського, мимо всіх негараздів, Кути почали розвиватися. Хто там жив давніше – невідомо, та коли розбирали старий млин, Федько Дубій знайшов турецький кинджал у піхві,
інкрустованій коралями й туркусами, та й подарував нашому
лікареві, якого всі дуже любили.
А в сусідському селі, Тюдеві, недалеко від русла Черемошу,
був колись цвинтар, і коли копали яму, щоб поховати небіжчика,
лопата розбила глиняну урну, з якої висипалися срібні гроші.
Отець Захарій казав, що то римські монети. Що з ними сталося
– не знаю; гадаю, що їх зужили на прикраси до намиста, або до
табівок.
Але за моїх часів жили в Кутах чотири групи людей:
українці, вірмени, поляки й жиди. Пишу “жиди”, і тут не треба
дошукуватися чогось образливого. Як на мене, жиди балакають
їдіш, а євреї – івритом. Перші – старосвітські, народні хаси
ди з пейсами, у кафтанах і ярмулках, з побожними рабинами й
мелодійними піснями; другі – всесвітні громадяни, нап’ятновані
інтелектуалізмом. Особисто, маю більшу симпатію до жидів, бо
вони зв’язані з моїм дитинством.
Ті чотири групи жили по-сусідському; часом були між ними
чвари, але існувало також приятельське спілкування, особливо
між українцями, жидами й вірменами, бо поляки вважали себе
державними жителями вищого рівня.
Скільки незабутніх постатей залишилося в пам’яті! Ще
бачу старенького вірменського священника, худого й чорного, наче ворожбита, або святця із коптської ікони, як, до колін
підкотивши сутану, перестрибує калабані на вулиці Снятинсь
кій, і поспішає до білого дому нашого молодого лікаря – назвім
його Полімедом – на партію шахів. Або престару бабцю Ватькову (їй було тоді вже близько ста років), у довгій, темній спід
ниці і вовняній хустці з торочками на спині, яка жила в домику
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серед кущів аґрусу й порічок, і яку завжди можна було надибати в костелі поруч, коли стукала палицею за кожним кроком
об кам’яну долівку. Ми, діти, її боялися, бо подобала на Бабу
Ягу. Або знов веселого аптекаря Соломона, одруженого з короткозорою панею Тавбою, що цілими днями читала крізь цвікер
німецькі романи, і напів-одруженого, чи пак: час-до-часу одруженого зі своєю розквітлою секретаркою Розою. То також директора польської школи, бо української не було в Кутах, поляка, з українським прізвищем Городецкі, що їздив на лещатах
і грав на скрипці.
Бувало, що вранці адвокат-поляк, назвім його Мартіяном,
– відчиняв вікно своєї канцелярії, а по другім боці вулиці наш
Полімед, з польським прізвищем Ґардецький, провітрював свою
ординацію; тоді можна було почути такий діялог:
– Dzień dobry, panie doktorze! Co słychać nowego?*
– Добридень, пане меценасе. Та нічого нового, хіба, що
бабця Ватькова дістала місячні.
Прохожі мали вже причину весь день веселитися.
У середині міста, оточеній здебільш жидівськими низькими крамничками, була площа, вимощена пласкими камінцями,
де щотижня відбувався базар.
До Кут приїжджали літники з Варшави, вмощувалися по
селах, купалися в Черемоші, заїдали куліш із бриндзьою, і
уважали наших гуцулів своїм населенням. Скуповували на
базарі вироби наших людей: кераміку, килими, верети, вишивки, писанки й наповнювали ними свої музеї. Кажуть, що по
сьогоднішній день можна надибати по світу гуцульські вироби
з написом “Польське народне мистецтво”...
Але в Кутах тоді ще ніхто не переймався такими справами.
Школа, як я вже згадала, була польськомовна, з окремими
годинами української мови, яку викладала вірменка, доброзичлива пані Музат. Її доня, грубенька й повільна Юзя, ходила до
тієї кляси, що й Ліда, донька нашого Полімеда. Вимоги були
мінімальні. Діти співали неділями, в церкві чи в костелі, вивчених релігійних пісень. Про дитячий хор у божниці ніхто не дбав...
* Добридень пане докторе! Що нового чувати? (польськ.).
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Особливо торжественно відбувався день Святого Миколая
в Народному домі, де брали участь старі й малі, де публічна
опінія говорила устами святого угодника, тому ніхто не мав права стовбурчитися, і чорт Антипко радісно роздавав різки навіть
достойним гостям, таким як отець Захарій і наш Полімед. Часом
запрошували на таке свято також аптекаря Соломона, який не
відмовлявся, і з задоволенням вислухував від Святого Миколая
цілі літанії про свої мальфарські напої й масті, що помагають
людям швидше дістатися до неба.
Полімеда, одначе, святий угодник хвалив за те, що збирав у
церкві гроші на тацю. Він ішов між двома запаленими свічками
й приговорював:
– Дай, скниро, ще одну п’ятку! Це ж на церкву, на славу
Господню! – або: – Стидайся! Я добре знаю, що ти продав пар
целю* й можеш покласти на тацю принаймні десять злотих!
Усі сміялися стиха (дім Господній треба шанувати!), але
коли наш доктор ішов із тацею, вислід завжди був щедрий!
Отець Захарій не знав, чи ганити, чи хвалити такі витівки
Полімеда, і вкінці їм здавався, бо народ їх любив, і врешті
нікому не діялася якась кривда.
А ще люди любили дитячі імпрези, де завжди була нагода любуватися молодими акторами. На постановці п’єси “Наш
квітничок”, як тільки піднялася куртина, Дзвіночок показав
пальцем на повну залю й вигукнув до Мачка:
– Лідо! Глянь скільки людей на нас дивиться!
Цілий рік містечко глибоко переживало свої празники.
На Кучки й на Пасху рабин Абрагам Єчес розсилав своїм
сином Наумом макаґіґи й маци по домах християнських родин,
щоб, хоч раз, змогли покушати небесної манни, приготованої
його господинею, що навчила пані Полімедову, Софію, готовити “ґефільте фіш”, себто рибу “по-жидівськи”.
Варка, служниця в домі Полімеда, за ніякі гроші не взяла б до рота такої маци, “де, напевно, додається краплину
християнської крови”. Це був голос поєний середньовічними
віруваннями, які ще не викорінилися в народі. Доктор Полімед
* Земельна ділянка.
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насміхався з Варки, що накручувала на гарячий цвях свою просту, наче кінську, волосінь.
На Чесного Хреста люди прикрашали вікна й балькони килимами, а діти в процесії сипали пелюстки троянд перед дароносицею; на Йордан процесія йшла на замерзлий Черемош, і
отець Захарій трираменним свічником христив воду в пробитій
полонці; на Великий Піст, коли були заборонені співи й гулі,
заслоняли дзеркала. Тоді дівчата чесали одна одну, щоб не
згрішити гонорством, яке залишалося на Великдень, коли всіх
обдаровували писанками, то цвітистими, гей би батиком мальованими, то знову дрібно дзірґаними, наче ґердани з кольорових
пацьорок.
Улітку жителі Кут займалися готуванням городини на зиму;
у великих залізних баліях по садах смажили повидло зі сливок,
сушили яблука, грушки, а також гриби, що рясно вибухали із
землі серед буків і грабів. Під зиму влаштовували вечерниці, і
кутчанки виробляли прикраси до вечірніх сукенок та вигадливі
котиліони*, куди вписувалися до танців охочі кавалери.
Але найбільшою подією тижня був, одначе, базар. Тоді
напливало з гір до міста багато вишиваних рукавів, золотом і
сріблом тканих запасок, цвітистих хусток і щедро прикрашених кептарів. По манері, як жінки зав’язували хустину, чи якого
крою були рукави, ще й якими барвами вишивані, можна було
вгадати, з якого села походила дівчина, чи жінка. Тих приписів
дуже точно дотримувалися.
На базарі продавали всячину за гроші, але деколи вживалося стародавнього обміну: ти даси мені курку, а я тобі дам мішок
кукурудзи; або: я вам заплачу постолами за вирваного зуба... Усі
ті люди розмовляли м’яким гуцульським говором, і їхні звичаї
були витончено ввічливі.
Правда, траплялися також криваві міжусобиці, особливо,
коли йшлося про образу, або зраду. Про такі події розказували баляди, які родилися й умирали, як люди. Гуцул міг жити
в крайній біді, але ніколи без фантазії, без пісні. Наші Карпа
ти були справжнім раєм на землі: не безгрішні, але в полум’ї
* Саморобні книжечки для тієї нагоди.
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божественної потреби краси. Хто раз їх переживе, нап’ятнують
до самої смерти.
Кути були останнім містечком перед горами. За ним тягнулися села вдовж Черемошу, наповнені леґендами, звичаями,
повір’ям. Це був окремий світ невідомого начала, нищений
різними пануваннями, щоб змаліти, як русло Черемошу, коли
вирубано карпатські ліси.

ШВЕЦЬ ЯКІВ ҐУДЗ
У Старих Кутах, над бистрим тоді Черемошем, що стрибав,
наче лошак, по камінню й носив на своїм хребті довгі дараби,
а в час повені навіть цілі хати й худобу, жив собі Яків Ґудз. Бог
відає, чому він був якраз шевцем, весь день пересиджував над
залізною стопою із шилом і дратвою, нікуди не вештався, але
знав усе, начебто його очі самі по світі блукали і визбирували
там різні барвисті намистини. Умів розказувати, як ніхто, про
людей, їхні звичаї та пригоди, то веселі, то сумні, а найчастіше
переколочені з його фантазією, що мусимо йому простити, бо,
може, він сам свято вірив у свої вигадки. Був людиною начитаною, але любив також скидатися на якогось примітивного
філософа й балакати по його манері.
– За небіжки цісаревої, якій, як каже пісня, “кальвін нехрищений запхав шпиндель затроєний”, наші люди шєнували
цісара й цісареву, бо на тарелях малювали їх образи. Дехто їздив
до Віднє вчитиси, а дехто був там навіт послом чи сенатором.
– Але що правда то правда: село бідувало. Цісар не дуже
дбав про нашу Ґаліцию, що далеко від Віднє... Тоді багато людей повірило лихварам без совісти – і виїздило далеко за море,
аж до Бразилії, де гадали надибати добру землю. Аякже, добру!
То були дикі ліси з різним гаддєм, і з индиянами-людожерами.
Наш Иван Франко по правді пише про ті сумні часи!
А народ співав. Якби воно не було! Тому й згадав нашого
митрополита Шептицкого, що їхав до Бразилії з пастирскими
відвідинами, бо він був пастирем, хоч не на полонині. “Ласка
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Божа учинила, жи си шифа1 не втопила”, співали, а на кінец:
“Най жиє на многі літа наш ладика, Дмитро Політа”.
Також і в наших Кутах не було инакше. То був чєс, коли наших хлопців вербували до войска. Австріяки – вчений народ. Ми
й не знали, жи місце походженє рекрута записане, за перепро
шенєм на... його гузици, а вони знали! Войсковий дохтір казав
рекрутам стати рядом, скинути портки й перехилитиси в поясі.
Він ішов позаду від одного до другого й відчитував: “із Кут, із
Кут”2, навіт, як хто був із Косова, чи зі Снятина. З того видно,
жи наші Кути були вже тоді у великім шацунку.3
Одна пісня каже, жи наш жовнір фурт-фурт4 ладував, бо
єго у войску добре годували, давали навіт риж із цинамоном, а у
вечорі він ішов собі “до кантини, а щеґульнє5 до дівчини”, отже,
житє не було таке кепске”.
А який меч6 відбувавси в Кутах! Як копне наш хлопец пил7
ку – вона полетит разом із черевиком до брами!
Але поляків наш цісар більше любив, і віддав їм нашу
Ґаліцию. Тоді обставини погіршилиси, бо поляки не хотіли,
аби наші люди вчилиси у високих школах, гороїжилиси на наш
Народний дім, на “Маслосоюз” та инші наші институції. Наш
прапор був заборонений, але що файного зробили наші люди,
вважалоси польским... Само населенє часто не знало, хто воно,
а як хто знав, боявси признатиси до свого коринє, бо тоді з него
сміялиси, а часто навіт замикали в криміналі.
Тим часом більші міста польщилиси. Правда, деякі з них,
жи лежали на “Шовковім шляху”, бо був хустками вистелений, приймали всяких людей. До них, наприклад до Львова,
приїжджали різні купці й учені на фірах, на верблюдах і на кораблях та й балакали по-різному, але довкола жили таки наші
люди. Навіт один польский суддя, жи приїхав з Варшави до мене
Schiff (нім.) – корабель.
Ist gut (нім.) – добре, в порядку.
3
Schätzen (нім.) – цінити.
4
Fort-fort (нім) – безупину.
5
Szcególnie (польськ.) – властиво.
6
Match (англ.) – змагання в копаного м’яча.
7
Piłka (польськ.) – м’яч.
1
2
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з відклеєною підошвою, признавси, але так, аби його краяни
не чули, жи Львів – українске місто,“бо якою мовою балакают
сільскі перекупки на базарі?” В таких випадках рішає корінне
населенє, не окупація.
А окупацій у нас було: гей, гей!
І так, від окупації до окупації, наше містечко маліло, корчилоси, і врешті перетворилоси в село.

ШТЕФАН
Часто я слухала оповідань Якова Ґудза в товаристві його
сусіда, горшкодрая Макара і того внучки Катрусі, кмітливої
дівчинки, яка роздумувала кожне його слово й часом із недовірою
до нього приглядалася. Ми сиділи на дзиґликах довкола нього,
і він не переривав своєї шевської роботи. Те, що розказував про
Штефана, спробую передати своїми словами, якщо забуду його
власні, бо час – не матінка, багато дечого затирає. А ще треба
мати на увазі, що шевцеві розповіді залежали також від його
слухачів; він допасовував до них свій стиль, свою уяву.
Однієї повені ціле містечко пішло дивитися на скажений
Черемош, що метався на скоках на подіб’я божевільного змія.
Він також покинув свою роботу і пішов оглянути те видовисько, що наводило на всіх страх і боязнь Божу. Бачить: хвилі несуть молочну корову, і ніхто не здатний її рятувати! Далі – пливе
цілісінька хата, а на даху скавулить біло-жовтий пес. Тут якийсь
непутящий метнувся в саму крутіж, і давай тягнути хату на берег! Але хто міг би побороти Черемош у такій люті? Тут і він
пропав, пішов під воду й ніхто його більше не бачив.
Аж ось одного ранку Яків Ґудз помітив на розі вулиці якогось нібито знайомого хлопця в півгуцульській і півміській
ноші, з бесагами на спині й малим жовто-білим собакою побіч.
– Чи не треба вам, майстре, сільнички, цукорниці, або хоч
файної ложки?
– Потребувати не потребую, але покажи, що там у тебе в
бесагах.
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Заки хлопець виймав із бесаг своє добро, Яків йому приглядався.
– Чи не будеш ти той сміливец, що рік тому метнувси в Черемош тєгнути хату на берег?
– Як не бути, коли то був я? – засміявся леґінь.
– І ти не втопивси? Усі люди гадали, що тобі прийшов
амінь!
Леґінь, його звали Штефан Моканюк, розказав, що втратив
тоді притомність. Роз’юшені хвилі понесли його аж близько до
устя, де Черемош уливається до Пруту, і він збудився на ріні, як
собака лизав йому лице, якраз той малий жовто-білий із даху
потонулої хати. Тепер, сказав, він побудує свою хату сперту об
камінь, щоб Черемош не міг її відібрати.
Так і сталося: Штефан поставив свою садибу, притулену
хребтом до каменя на Овиді.
– Це так, аби ворог мені в очі дививси, не ховавси з ножем
за мою спину, як прийде ласий на мої скарби...
Які скарби міг мати той Штефан у півгуцульському,
півміському одязі, зі своїм співучим говором? Хіба те, що гуцул
на шкірі носить.
З невеличкого подвір’я, наче денце бочки, де Штефан збудував перед скалою свою хату, розгортався перед ним такий
краєвид, що обливає душу гречаним медом. За широкополими
смереками, що своїми нижніми гілками прилягали до узбіччя,
мерехтіли у світлі сині гори з ясно-зеленими плямами полонин,
побіч шумів і тряс бородою водоспад, а ранні мряки підносилися
сновидіннями в голубизну неба. Унизу гадючим тілом кучерявився Черемош, і здалека можна було чути агойкання хлопців
на дарабах і голос пастушої флояри та дзвоники овечих чи козячих отар. Перед сходом і заходом сонця бив об скалу і від
зивався відгомоном пташиний щебет із різних голосів, наче потужний мегафон.
– Коли десь був рай, то хіба тут, – думав Штефан. – Там
у долині такі ж крислаті горіхи і яблуні, і там могло рости оте
дерево добра і зла, про яке говорив на казаню отец Захарій.
Хіба деінде росте така кучер’єва папороть? Або такі кущі, що
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їх називают рододендронами й азаліями, у барвах вишивань
на кептарі? Або такі малинники й ожинники як тут довкола?
А навіт зараз коло хати такі килими афин, ґоґодзів і суниць,
що жменями можна збирати? А гриби? Кілько їх можна знайти
кождого ранку між буками й грабами? Або в ліщині? Є й такі,
що не годятси, але яка радість надибати на плаю такого леґіня в
червонім капелюсі! “Доброго дня, красивче, але най тебе дідько
на сковороді смажит! Мені доста оцих у бурих крисанях”. Ось
тут довкола мої скарби!
– Штефан жив у злагоді із природою, – оповідав Яків Ґудз.
– Годував свого Довбуша, так назвав свого пса, і водив на пашу,
зараз коло скелі, свою єдину козу, що давала єму молоко й навіт
трохи сиру до кулеші. Годував із руки лісових птахів, і лебеді
й пелікани сідали йому на рамена й на голову. Раз лелека хотів
звити собі гніздо на єго чуприні...
– Може, ви перебільшуєте трохи, сусіде! – завважив горшкодрай Макар. – Де коли лелеки робили гнізда на людскій
голові?
Швець задумався.
– То мусів бути якийс чужий лелека, який не знав тут наших звичаїв. Але я не сказав, що він звив своє гніздо, тільки жи
хотів звити. – І далі продовжував свою розповідь про тварино
любителя Штефана.
– Одного разу іде Штефан видоїти свою козулю, аж глип! У
неї при соску вуж – молоко ссе.
– Ей, вужику, – каже Штефан – залиши й мені трохи до
кулеші. А я тобі в миску надою.
– Відтоді при дверях стайні завсіди стояла посудина з молоком для вужа.
А другим разом іде Штефан по гриби, аж із поміж дерев
виходит велике медведище.
– Доброго ранку, вуйку! – каже Штефан. –Уже снідали,
шпацируєте?*
А медвідь на те:
– Де там снідав! Голодний, шукаю чим черево наповнити.
* Spazieren (нім.) – проходжуватися.
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– То ходім до мене на сніданє! – запросив Штефан.
Прийшли до хати, медвідь сів за стіл, господар зварив кулешу, набрав медведеві й собі до мисок, ще й гуслянки налив у
глечики. Медвідь узяв ложку в праву лапу, смакує кулешу, бере
глечик за вушко – видно, мав панске вихованє, попиває гуслянкою, смакує.
– Файно дєкую за сніданє, – каже.
На другий день, ще сонце не зійшло над смереками, медвідь
приходит до Штефана й приносит дупло, повне шершеневого
меду.
– Спробуй, це добре на простуду, коли в костях ломит. Не
мусиш іти до аптекара Соломона...
Отакий то був Штефан: усі звірі його поважали, навіт слони, жирафи й тигри його любили...
– Діду Якове, а де тут у горах слони, жирафи й тигри? –
спитала Катруся.
– Тепер нема. Усі виїхали за границу. Але давніше, за часів
Штефана, коли я був ще малим хлопчиком, їх повно тут було.
Навіт на ярмарок ходили дивитиси на мальовані макітри й
коновочки Цвілика... Одного разу жирафа поклаласи на м’єкий
ліжник з Яворова, і ніяк не можна було її звідтам вигнати, аж
з’явивси покупец на той ліжник, і власник мусів віддати жирафі
половину заробітку.
– І що вона з ним зробила? – хотіла знати Катруся.
– Купила собі таку довгу цукерку, як її шия, й лизала її щос
із півроку...
Отже, тим разом оповідання було для Макарової внучки.
Швець Яків Ґудз знав усе на світі, і кутчани дуже його
цінували. Тільки отець Захарій недовірливо хитав головою,
коли слухав похвал на його обізнаність.

ЗАЛИЦЯННЯ
Поставив тефан хату із хребтом на камені: стіни із кругляків
навхрест мудро зложені, два вікна з видом на Черемош і букові
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ліси за рікою, двері з одвірком і засувкою від сіней, широке ліж
ко і лави вздовж стола й під вікнами, щоб було де гостям сидіти,
бо “гість у хату – Бог у хату”, як каже народна мудрість. Біля
хати – невеличка стайня для козулі, з яслами на сіно замість
іншої обстановки. Довбуш спав у сінях. У хаті була ще піч, але
Штефан вагався вимазати її глиною й вапном, бо йому снилася
піч із жовто-зеленими кахлями, що на них був намальований
Святий Миколай і церковця з трьома банями, а ще що ведмідь
там на басі грав, хлопець з дівчиною танцював, і жовнір пив
горілку й полював на оленя.
Штефан був задоволений зі своєї роботи, але все ж таки
щось його муляло, свербіло й не давало спочити. Щось йому
бракувало.
“Ага, знаю! Це той клятий мисник!” – пригадав собі, бо не
було де подіти глиняної посуди, хоч мав усього три миски й пару
глечиків. Пішов по деревину, потім сів на подвір’ячку й почав
тесати. Ніколи не вчився того ремесла, але возив також і до Косова на базар різні маслянички, бербенички, пасківці, корячки
й рахви гарно різьблені, ще й мосяжним дротом вибивані, або
випалювані в різні цвітисті взори, і дохід вистачав на прожиток,
коли не було вагомішої роботи дроворуба.
Тепер так перейнявся своїм ділом, що не помітив на плаю
свого побратима Илька, який сперся на топірець й уважно приглядався, що Штефан майструє.
– Гей, братіку, ти, як бачу, щос файне різьбиш! А отец
Захарій віддавна шукає майстра на іконостас!
Мисник щойно родився, але вже багато обіцював своєю мережаною лямівкою.
Увійшли до хати. Илька довго не було в тих околицях, і тепер він цікаво розглядався. Під сволоком із різьбленим хрестом
стояло вирите: Року Божого 1898. Узрівши розлоге ліжко, сердечно розсміявся:
– Збираєшси женити з Параскою Грималюк?
Штефан розсердився, бо та огрядна Параска надокучила
йому своєю ввічливістю: завжди приходила ніби “по дорозі“, так
ніби гора була простим шляхом до міста, і завжди із пляшкою
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доброї настоянки, пампушками з маком або плесканкою бриндзі.
Була багатою ґаздинею, удовою, із широкою хатою зараз у стіп
Овида, двома коровами в стайні, городом і горіховим садом
побіч... Ще не вивітріла з неї охота до любощів, а тут навіялася
така спокуслива нагода... А Штефанові було ніяково приймати
від неї дарунки, але також ніяково від них відмовлятися, бо не
любив нікому робити прикрости.
Помітивши Штефанову ґримасу, Илько не настоював на
смішки.
Тим часом кутчанки почали помічати високого, чорночубого леґеня з орлиним носом і сірими очима, що не звертав уваги
на жодну з них. Оглядалися за ним, коли йшов на базар з бесагами наповненими добром своїх рук, чи навіть раніше, як носив
товсті гиляки на будову свого обійстя.
– Чи ти, Насте, кинула оком за скальним соколом?
– Хто б за ним оком кидав! Хіба гниличкою, або шишкою...
– відпирали Настя, Анничка, Василина, гордо піднісши носа. А
Штефан ні на одну з них не озирався, наче б вони прозорі, неіс
нуючі. Треба було якимсь чином пригадатися, звернути на себе
увагу. Бувало, якась дівчина вдавала, що загубила на стежці намисто, чи сережку.
– Чи не надибали ви по дорозі до Пеньківки такої сережки?
– питала дівчина і простягала на долоні свою цяцю, а пару до
неї несла завинену в хустинку в пазусі сорочки. Він тільки перечив головою і йшов далі, не зупиняючись на балачку.
–Такий зарозумілий! – думала ображена дівчина.
Тим часом удова Параска видумувала інші манери, щоб
якось зобов’язати Штефана.
– Простіть мені, сусідоньку, не хочу вас ображати, але не
можу слухати говірок про вас, що ходєт по всіх усюдах...
– Які можут бути про мене говірки? Я мало з ким балакаю,
не то, щоб по людях ходити.
– Отож, милий сусідоньку... Кажут, нібито ви... до жінок не
добираєтес, тільки з Ильком спілкуєтес...
– Ну і що? Він – мені як брат ще з дитинства. Наші дєді
вкупі на дарабах їздили, і наші нені були рідними сестрами.
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– То, ніби так, – зідхала Параска. – Але все ж таки, знаєте,
які є люди. Раз хтось пустит таку брехню, що ніби ви з Ильком
разом... по гриби ходите й там, ви знаєте... – Параска таки не
здобулася на відвагу, щоб ясно сказати, що сама вигадала. Штефан засміявся.
– Авжеж, ходимо, бо я си на грибах добре знаю. а він у
горшкодрая Макара вчивси, і більше в місті жив.
І так спроби Параски, тим часом, не привели до бажаного висліду. Іншим разом вона прийшла озброєна в відвагу й
вирішила покінчити зі Штефановою несміливістю. То було вже
під вечір; вона з’явилася в Штефановій хаті зарюмсана.
– Що си з вами стало? – спитав Штефан, завжди готовий
помогти комусь у біді.
– Сусідоньку, відай я дуже хвора... Отут мене коле й коле...
чи не маєте якогос зіллє на мою слабіст? – Вона ростібнула кептар, а під кептарем не було сорочки, тільки рожеві перса привабливо випиналися.
– Сусідко, це тому, що ви без сорочки по світі ходите.
Бійтеси Бога! Адже ночі вже холоніют, ще можете якоїс біди на
голову накликати! – усміхнувся Штефан, що зразу розчолопав
Парасчині хитрощі.
– Ви, сусіде, направду ничого до жінок не маєте!.. Люди не
брешут! Бігме не брешут! – обурилася Параска.
– Я не маю такого зіллє, якого вам треба, сусідко, але Гнат
Крохмалюк із Рожнова його має. Підіт до него, він вас вилікує!
– сказав тепер уже лютий Штефан.
А Гнат був відомий на цілу Гуцульщину бабій, що села й
навіть далекі хижі на полонинах засіяв своїми нащадками. Параска гримнула дверима й забралася, тепер уже по-справжньому
зарюмсана. А тому, що була дзьондзьористою й гоноровою
ґаздинею, більше не заходила до Штефана.
От такий був собі Штефан Моканюк, – закінчив свою
розповідь Яків Ґудз.
Але насправді, Штефан марив про дівчат. Любив танцювати “аркана”, грати на флоярі, любив жартувати й співати. Але
ще не прийшов час на залицяння. Дотепер він, який добре розу
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мівся на дівочих чарах, оберігався від можливих пасток, бо раз
гуцул зобов’яжеться, – мусить женитися, інакше йому грозить
страшна помста від цілого племени ображеної дівчини.
А Штефан не хотів, не вмів ображати.
Взагалі, тоді ще спілкування між кутчанами й кутчанками були невинні; любощі залишалися на час після одруження,
і дорого платилося за всякі відхилення від норми. Тим самим
молодість довго тривала. То був час мрій і невідомих розкошів,
поезії й казки. А весілля правило за вершок уявного щастя, і
одружені часто жили в шанобливому спілкуванню аж до пізньої
старости. Очевидно, як усюди, були також винятки, особливо тоді, коли патріярхальний лад родини намагався рішати за
своїх нащадків і змушував їх виходити заміж чи женитися не
по власному виборі. У таких випадках шлюби часто кінчилися
трагічно.
Але про це не від нині говорить світова література.

МРІЯ
Церква в Яблуниці була вщерть наповнена народом. Усі
хотіли оглянути молодого з тамтого берега Черемошу. Дівчата
зацікавлені спозирали на ще вільного дружбу, який дивився
тільки перед себе.
Штефан не міг відмовити побратимові Илькові, але почував себе в ролі дружби не зовсім свобідно. На щастя, весілля
відбулося як слід, і після церковного благословення всі подалися на гостину.
Тут уже грали троїсті музики: скрипка, цимбали й бас, аж
іскри сипалися на молоду траву. Штефана закортіло погуляти,
бо вже давно не був на весіллі. Ухопив першу дівчину скраю й
закрутився у жвавій коловерті. Дівчина дріботала, як годиться,
Штефан розгорівся в танці, аж із нього піт струмів; боявся, що
постоли розчахнуться з такої крутежі. Знічев’я почув поблизу
грубий голос:
– Де моя Мрія? Хто бачив мою Мрію?
416

Тотем скальних соколів

Огрядний дядько з люлькою в зубах і в широкому шкіряному
чересі, що блищав мосяжними прикрасами, веслував між танцюристами й прибився до нього. Міцним рухом руки вхопив
дівчину за плече й гримнув:
– З ким ти танцуєш, Мріє? Добре знаєш, що ти не для якогос знайди, тільки для Микити Ґурея призначена!
Штефан отетерів. Був спокійної вдачі, але коли хтось ступив йому на ногу, не забував язика в роті.
– Беріт собі свою цяцю, тут багато дівчат уміє танцувати!
Дядько занімів. Дотепер ніхто не всмілився так нехтувати
його донькою.
– А ти хто такий відважний? – спитав грубіян.
– Штефан Моканюк з Овида коло Старих Кут, – задзьористо відповів хлопець. – А ви, хто ви такі?
Дядькове обличчя налилося кров’ю. Він тільки глянув на
весільних гостей і вицідив:
– Бач – знайда, бо навіт не знає, хто я!
– Це наш війт, Олекса Попадюк, найбільший багач в окрузі.
Не задирайся з ним, – тихо остеріг Илько.
І щоб добре закінчилася така недоречна для весілля пригода, мати молодої почала припрошувати гостей до вареного
й печеного. Тепер усі звернулися в бік довгого стола, покритого льняним обрусом, де пахощами приманювали голубці з
кукурудзяною кашею й солодкі наливки. Молода Пріська не
була багата, то й весілля не справлялося за всіма приписами,
торжественними співами й давніми ритуалами бо, на жаль, також часи змінилися.
Гості позасідали на лави й чекали, щоб їх припрошували,
як годиться. Запопадлива ґаздиня знала свою повинність і намагалася всім догодити, а ґазда доливав гостям у чаші.
Тепер, коли вже ніхто на Штефана не звертав уваги, почав
він очима шукати тієї дівчини, з якою крутився в танці, що її
батько називав Мрією. Вона сиділа між дружками зі спущеними повіками, і довгі вії не показували барви очей. Штефан
підійшов ззаду й спитав:
– Чи ти, справді, мрія?
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Дівчина почервоніла й заперечливо кивнула головою.
– А як тебе звати? – спитав Штефан.
– Марія... – тихо відповіла.
І хлопець подумав, що огрядний дядько вигадав найвідповідніше ім’я своїй дочці.
Гості смакували голубці, попивали солодкими наливками, й
розвеселилися. Ніхто вже й гадки не мав зважати на Штефана,
що, освоєний, розбалакався з Марією. Розказував їй про свою
нову хату, про козулю й Довбуша, про лісових звірів. Дівчина
цікаво прислухалася, усміхаючись деколи.
– Ти хочеш піти за того, як його, Ґурея?
Марія здригнулася, здавалося, що зараз розплачеться. Штефан не звертав на те уваги, і ще раз спитав, чи любий їй той
Микита, що батько придумав їй за пару.
– Він страшний, – сказала. – Грозит, що коли не піду за
него, запалит нашу хату, дєдю зарубає, а мене силою візме. А
дєдьо, хоч і кремезний, боїтси його, бо Микита з жандармами напиваєтси, а в Коломиї має спільників у суді, яким хабарі
платит. Усі то знают, але мовчат, хоч він сам тим вихвалюєтси.
Кажут, що він – розбійник, і що, за перевалом, у него діти від
чужої жінки...
Штефан був лагідної, вдумливої вдачі, але такі вісті збудили в ньому давню, гуцульську кров.
– А чи пішла б ти за мене, Маріє-Мріє? – нараз спитався,
сам перелякавшись свого голосу.
– Піду, – спокійно відповіла; підвела на нього свої очі, а
вони були сині-сині.
“Моя мрія”, – подумав Штефан.
Заки весільні гості веселилися, Штефан і Марія пішли до
саду на розмову.
Хто не розуміє тієї розмови, якій зайві будь-які слова? Коли
світ найпрекрасніший з усіх можливих світів, повний терпких
пахощів рути й чебрецю? Коли поле вдягнене в низинкову вишивану сорочку, а Черемош грає на всіх своїх скрипках і гуляє
“аркана” на скоках? Коли ліс, таємничий і звабливий, манить
давніми казками й новими леґендами? Хто не розуміє тієї мови,
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що шумить, тьохкає, співає вітром, листям, травами, леготом,
хмарами й божевільним серцем?
Хіба той, хто постарів, ніколи не бувши молодим.

НІЧНІ ВІДВІДИНИ
Отець Захарій відправив вечірню, відмолив свою повинність у Часослові, і після своєї пісної вечері із задоволенням ліг
до ліжка, випроставши свою втомлену спину. То була найулю
бленіша хвилина дня, коли не треба було вже нічого пильного
робити, коли можна було віддатися своїм думкам і надіям, бо
його церкві необхідним був іконостас. Як то так, що збудовано
церкву без нього? Адже це одна з головних прикмет, що від
різняють наш храм від латинського!
З недільних доходів, вінчань і христин ледве чи можна було
на нього надіятися. Хіба, щоб несподівано з’явився якийсь меценат, але хто міг би ним бути? Знав, що в Кутах, серед наших
людей, не було аж такої заможної сім’ї. А доктор Полімед ще й
до того часу не сплатив свого рентґена, що його спровадив для
своїх гуцулів аж із Відня.
– Поможи, Господи Боже, бо це – на Твою славу, не на мою!
– молився сердешний отець Захарій.
У тій хвилині почув легкий стукіт у двері.
– Хто в таку пору вештається по світу? – пробурмотів не
зовсім по-доброму. – Хіба хтось умирає, і в останній хвилині
бажає ще помиритися з Богом Тайною Святої Сповіди? А, може,
хтось уже помер, і треба дати знати паламареві, щоб подзвонив
на упокій?
Надягнув на себе старий халат, надів пантофлі і пішов
відчинити двері. Вийшов на поріг, а там – Штефан із павиним
пером на капелюсі і якась дівчина з карамбулею на чолі, наче
до шлюбу.
– Що на тебе напало, Штефане, та чи ти здурів? Хіба це
година, щоб когось будити?
Штефан зняв капелюха й низько вклонився.
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– Не гнівайтеся, отченьку, але ми не маємо іншої ради. Марія
втекла з хати, і ми прийшли, щоб ви нас зараз тут повінчали.
– Що це за поспіх, Штефане! Чейже ніхто з вас не вмирає!
Перед шлюбом дають оповіді для народу, щоб, якби хто знав
якісь перепони...
– Ніяких перепон тут немає, отченьку, – нетерпляче перебив Штефан. – Моя Марія ще молода, ніколи не вінчаласи, а
мене знаєте не віднині. І між нами нема ніякого, ні близкого, ні
далекого спорідненє, на це я божуси.
– Та навіщо вам так спішно? – спитав уже подратований
отець. – Адже женитися, то не така проста справа, як скочити з
Вижницького моста в воду! Вінчання – одне із сімох Таїн Гос
подніх, і без підготування я шлюбу не даю.
– То навчіт нас, дорогий, ласкавий отченьку, що ми маємо
знати, а ми обіцяємо, – правда, Маріє? – всего дотримуватиси,
що ви скажете.
– Я не розумію, навіщо весь цей поспіх, чому не можете почекати, як усі інші парафіяни.
– Не можемо, бо завтра прилетит той шалений Микита
Ґурей, якому Маріїн дєдьо обіцяв Марію, і тоді буде вже запізно,
бо він її силою за собою поволочит.
Отець Захарій мав добре серце й розумів, що, справді, могла б виникнути біда. Із другого боку мав обов’язок дотримуватися церковних звичаїв.
– То зачекайте принаймні до ранку. Як серед ночі давати
шлюб! Ідіть, спочиньте, а вранці щось придумаємо.
– Отче, – тепер уже Штефан утратив терпець, – у мене є
одне ліжко. Адже ви не хочете, щоб ми вже перед вінчанєм разом спали! Коло мене буде лежати не колода, лиш Марія, і ми не
з тіста ліплені! То було б брати гріх на душу, але було б також
гріхом не грішити! І ви були б у тому винні, не ми!
Отець Захарій почухав потилицю. Він завжди розумів тих
чесних грішників і не хотів бути причиною їхнього гріха.
– То добре, – згодився. – Заходьте. Не підемо до церкви, бо
там темно, і треба б будити паламаря, щоб свічки позапалював.
Я тут одну засвічу перед іконою Пресвятої Трійці, але маєте
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вислухати всіх порад, які душпастир дає своїй отарі. Перш
усього треба висповідатися.
Отець Захарій надів на себе епатрихіль і сів у крісло. Першим
Штефан, потім Марія побожно клякнули перед ним і витрясли
все, що мали грішного на душі. Отець дав їм розгрішення.
– А тепер слухайте, – мовив. – Одружені мають бути вірні
одні одним аж до самої смерти. Мають любитися, прощати одне
одному будь-які прикрощі і завжди повертатися до злагоди в
хаті. А крім того, ви маєте прийняти всіх дітей, які Господь вам
пошле, не шукати ніяких викрутасів, не ходити до ворожки, ні
по аптеках Соломонів. Зрозуміли?
Ці останні приписи не були дуже ясні Штефанові, ні Марії,
але вони згідно притакнули головою, бо їм треба було якнайшвидше одружитися.
– Це не весілля, тільки церковне благословення – мовив
отець Захарій, перехристивши пару.
– Але чи воно так само важне, як і церковний шлюб? – затривожився Штефан. – Бо знаєте, отченьку, завтра прилетит
дєдьо Олекса, або той розбійник Ґурей, а тоді ми скажемо, що
ви нас одружили, і що тепер пізно для когос іншого, бо наш
союз – нероздільний.
Отець Захарій був задоволений із такого розуміння його навчань. Бог бачив, що треба було якось розв’язати той замотаний
ґудз. Микита Ґурей і його недобра слава були йому добре відомі
й помагали оправдатися самому перед собою.
Молоді поцілували його руку й подалися до дверей. Тут
Штефан щось собі нагадав, обернувся до нього лицем і сказав:
– Не журітси, отченьку, про іконостас. Я вам такого вирізб’ю,
як у самій Коломиї! – мовив і зник із Марією в пітьмі.

ЖОЛУДЬ
Зашуміло, загуло, – причвалав на спіненому коні Олекса
Попадюк, вигукуючи так голосно, що аж від скелі Сокільського
відбивалося:
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– Де той нехрист Штефан Моканюк, що пірвав мою Мрію?
Най усі громи на него скотятси! Най блискавиці єго, єк суху
смереку, спалят! Най, де він днює, і де він ночує трава не росте,
пташки не щебечут, нияка тварина не родитси! Вона ж у мене єк
сніжна лілея росла, нихто не смів до неї торкнутиси! А тепер?
Вона на всіх язиках, єк дика грушка, буде! Єка ганьба на мою
стару голову!
Він і кричав, і плакав, і рвав своє сиве волосся.
Отець Захарій, почувши шум у місті, пішов швидкою ходою, щоб його приборкати.
– Що це ви, Олексо, так вигукуєте! Адже вони вже повінчані,
тут нічого ганебного нема, і мусите із цим погодитися. Штефан
– порядний хлопець, працьовитий, буде вашу Марію шанувати.
– Вже повінчані?! Коли ж вони вінчалиси? Де?
– Я їх повінчав, Олексо, бо то була їхня воля. А мені не
вільно відмовляти Тайни Одруження, щоб молоді не грішили.
Ще шуміло, ще гуло, а потім утихомирилося.
– Може, і так краще, бо той Ґурей, той розбійник, був би
моїм зятем... Але не думайте, що він так скоро помиритси, як
я старий.
І справді: надлетів шалений Ґурей, пирхаючи слиною й вогнем, мов навіжений змій.
– Де той гульвіса прокажений, що пірвав мою Мрію? Я єго
на порох, як у моздірі, зітру!
– Не лайтеся, ґаздо, вже пізно. Марія – одружена, не гнівіть
Бога своїми погрозами!
Роз’юшений Микита не хотів слухати. Полетів, мов скажений, на Овид – розправитися зі Штефаном, але там вірний
Довбуш і лісові звірі, що любили Штефана, не допустили його
до хати. І так, проклинаючи долю, Марію і її чоловіка, ні з чим
забрався Микита. Казали, що ніби повернувся до своєї сім’ї за
перевалом. Але то була неправда.
А Штефан і Марія зажили в хатині на Овиді... Штефан витесав і повісив на сволоці гарно різьблену колиску, і за деякий
час сплатив отцю Захарію свій довг майстерним іконостасом,
яким славилася церква у Старих Кутах...
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Дома Марія, що була пещеною дитиною й тільки мріяла,
стала проворною ґаздинею: пряла, шила, вишивала, пекла, варила...
Олекса помирився зі Штефаном, привіз на фірі під Овид,
а потім тачкою аж під хату, її віно: подушки з дертого пір’я,
ліжники й верети, ще й повну скриню всякого черепиння, що
наповнило різьблений мисник. Дав навіть виліпити піч отими
зелено-жовтими кахлями, про які мріяв Штефан. На покутті
з’явилися на склі мальовані ікони: Богородиці з малим Ісусом,
що ссе цицю, Святого Миколая, Святого Юрія на сивім коні,
як проколює списом скрученого змія, що дише вогнем, і святої
Варвари із чашею й гілкою, перед якими Марія повісила – на
щастя – паперових голубів. Над дверима прип’яла пахуче зілля,
щоб відганяло всяких злих духів.
Однак Бог не послав молодій парі мріяної дитини, – може,
тому що були в поспіху одружені, без співів і весільних звичаїв,
а, може, подіяло батьківське необдумане прокляття, хоч Олекса
банував за внуком, а Марія була одиначкою в нього.
Штефан виявився добрим ґаздою: обвів подвір’ячко воринею, посадив біля хати грушу й морелю, видовбав східці із плаю
аж до їхньої хати, щоб Марія не томилася, коли поверталася з
базару чи із церкви. Вони ходили в неділю на Службу Божу до
Старих Кут, де правив отець Захарій.
Одного ранку пішов Штефан по дрова до лісу, а назустріч
йому вийшов голий дідуган із бородою аж до землі.
“Я десь його вже бачив” – подумав Штефан, а потім пригадав, що подібний був намальований на дерев’яній стіні
Яблуницької церкви. “Хто б то не був, але певно, що він – якийс
пророк, або святий”, – додав у думці.
– Слава Йсу! – сказав і поклонився.
– На віки слава! – відповів дідуган. –Поможи мені, сину,
покласти цей мішок на спину, бо сили вже не маю.
Штефан пожалів діда.
– Я вам понесу, куди треба, – сказав. Підняв мішок, а в ньому наче пів світа, такий важкий. Закинув його на спину й поніс
за дідуганом аж до потоку.
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– Файно дєкую, але далі, куди мені треба, ти не можеш іти,
– мовив старий. – А за поміч, ось тобі дарунок! – і він добув
із мішка, і поклав на Штефанову долоню звичайний жолудь. –
Посади його на поляні за хатою, тоді дістанеш, що бажаєш.
Штефан подякував, узяв жолудь і глянув, а за дідуганом – і
слід пропав.
– Що за диво? – сказав сам до себе. Прийшов до хати й
розповів Марії свою пригоду.
– Та ж то Святий Онуфрій із нашої церкви! – сплеснула
вона в долоні.
Пішли разом і посадили той жолудь так, як велів Святий
Онуфрій. Марія ходила майже що днини на те місце, аж раз
помітила, що із землі виколювалася щепа молодого дуба. Тоді
почала приспівувати дубові, аж виросло молоде деревце. І хоч
вона була хрищена й по-церковному побожна, почала приносити дубикові дарунки: підливала його борщем, приказувала, щоб
він добре розвивався і голубила його стовбур, як малу дитину.
За якийсь час виріс великий, міцний дуб, і в його кроні сокіл
звив собі гніздо. Потім знайшлася там пара соколів. Одного
дня, то було 19 вересня, у празник Чуда архистратига Михаїла,
пішла Марія під свій дуб зі збаночком борщу, а тут загриміло,
зашуміло, і з гнізда покотилося на землю, їй під ноги, соколине
яйце. Вона взяла його в пазуху, щоб не змерзло, і понесла до
хати. Там подумала й поклала його в колиску.
Серед ночі Штефан і Марія почули дитячий плач.
– Яка дитина тут плаче? – спитав Штефан.
– Це – наша дитина, дарунок від святого Онуфрія, – відпо
віла Марія.
Засвітили світло, а в колисці малий хлопчик плаче на
лушпині соколиного яйця. Марія взяла його на руки і дала йому
соска; у неї вже від кількох днів груди набрякли молоком. Хлопчик почав ссати.
Штефан не міг надивуватися таким чудом. Уранці понесли
дитину до церкви, щоб охристити. Назвали Михайлом, але кликали Чудом.
І так Чудо ріс їм і людям на добру славу.
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Яків Ґудз розказував цю подію декілька разів, бо слухачі
хотіли її завжди наново чути.

ВИЗВОЛИТЕЛІ
Був теплий вересневий день. Полімедова Ліда, Макарова
внучка Катруся, Юзя Музат і рабинова Пепі гасали по саду, граючись “хованки” й “лапанки”, та робили такий пекельний галас,
що доктор вийшов з ординації зі стетоскопом на шиї й насварив
на них. Забава притихла, але не на довго, і Полімед урешті махнув рукою: зрозумів, що старіється.
Також і на обійстю Штефана все променіло. Чудо розкладав на лаві перед хатою свої скарби: різнобарвні й різноформні
камінчики із Черемошу, каштани й коробочки. Сонце лилося на
Штефанову родину лагідним світлом. Марія, давніше втомлена й сумна, розцвітала материнським щастям, а Штефан набрав
гідности господаря й батька родини.
Тим часом чорна хмара почала із двох боків наповзати на
містечко й околицю. Директор Городецкі сидів напружений біля
радіо, що тріскотіло й шипіло та передавало жахливі вісті: німці
бомбардували Варшаву, маршували польською територією, і
незадовго могли зайняти всю східню частину держави.
– Що мені робити, докторе? – шукав поради в Полімеда,
з яким мав сусідські взаємини. У Полімеда були великі скарги
на польський уряд за ущемлення природних прав нашого народу. До того ж, уряд заборонив йому вживати заграничний
докторський титул, і не дозволив його жінці, вчительці історії,
працювати в Кутах, змушуючи родину бути роз’єднаною впродовж шкільного року; пані Софія вчителювала на Бойківщині та
приїздила до чоловіка й доньки тільки на вакації.
Усе ж таки жаль йому стало директора, якого син був
офіцером у польському війську.
– Втікайте до Чернівців, – сказав. – Перечекаєте там, а потім
час покаже, що робити.
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Того самого дня Городецкі забрав жінку з парою валізок, сів
до найманого авта й залишив школу на призволяще.
Через день Кути пережили небуденне видовище: польське військо втікало мостом на Вижницю до Румунії. Колона за
колоною в поспіху залишала свою територію, щоб не попасти
в полон німецького ворога, від якого не надіялася будь-якого
милосердя.
Один з офіцерів застрелився з відчаю, і викликали Полімеда,
але він уже не міг нічого більше вдіяти, як написати свідоцтво
смерти.
Однак Кути, тим часом, не попали під німецьку окупацію.
Вони залишилися посередині між двома вогнями: з одного боку
наступали німці, із другого – вже сунули червоні танки.
Кутчани надіялися на червоне військо. А те, що розказували про переслідування, масакри й штучний голод в Україні, вважали політичними наклепами Заходу. Усе ж таки там жили свої
люди, українці, які дозволяли своїй країні вільно розвиватися,
як обіцював радянський гимн.
Жителі з окружних сіл разом із кутчанами вийшли зі
синьо-жовтими прапорами й ґірляндами зі смеречиння й айстер
назустріч визволителям із під польського режиму, що загнав багато з наших людей у тюрми й до Берези Картузької.
– Несуть вінки на похорон, – бурмотіла під носом Варка,
яка, тим разом, тверезо думала. За кілька днів почала діяти опущена школа.
– Діти, до тепер вас за ніс водили брехуни й облудники народу. Вони здирали останню свиту з бідаків, щоб самі жили в
розкошах. Обдурювали людей, лякали пеклом, грозили. Розказували небилиці про якогось бога, ніби то він сидить на хмарах,
а наші радянські літаки знімаються над хмари, і ніякого бога
там не зустрічали...
Діти були зовсім спантеличені. Ті лекції були для них пере
кресленням усього того, що говорили батьки, чого до тепер їх
учила школа. У новому училищі висмівали отця Захарія й рабина Єчеса. Підбадьорені визволителями вуличники жбурляли за
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ними камінням, вибивали шиби в плебанії, свистіли й вигукували образливі слова.
Потроху почали завмирати ті прекрасні свята, якими кутчани
жили весь рік: празники Святого Миколая в Народнім домі, Різдво
з північною Службою Божою, колядами й вертепом, Водохре
ща на Черемоші, Великдень зі свяченням пасок, гагілками
й веснянками, – бо їх пояснювали як пережитки релігійного
блуду. Натомість треба було подрібно знати навчання “батьків
народу”, яких портрети заступали в школі настінний хрест.
По селах довкола, на подіб’я грибів після дощу, розростали
клюби для перевиховання населення. Воно чим раз то більше
замінювало гуцульську ношу, якою колись славилося, на прак
тичніше міське вбрання. Свої троїсті музики почали заступати гармошками чи акордеонами, яких раніше ніхто не знав, а
тепер стали популярними; весільні обряди замінено на новий,
світський шлюб зі штучними церемоніями. Молодь, до того
часу стримана традицією, горіла сваволею.
І то були тільки початки.
Одного пізнього вечора, доктор Полімед їхав до породіллі
в Тюдеві. Назустріч йому, у возі з конвоєм побіч, везли жахливо
спотворених трупів хлопців і дівчат у вишиванках. Свіжа кров капала за колесами, що скрипіли: “враги народа..., враги народа”...
“О Господи! Хто ж тоді той народ?” – думав глибоко вражений лікар. На те, очевидно, ніхто не дав би йому відповіди.
Нізвідки почали виповзати в містечку різні непевні постаті,
що впліталися серед жителів, винюхували, видовбували різні
інформації й шептали до насторожених вух начальства. Знов
з’явився там Микита Ґурей, який умів підлабузнюватися тим,
хто був при владі. І він не був єдиним.

СКАРБ
Марія розповіла Ильковій Прісці про великий скарб, що
його дістала від Святого Онуфрія, але не пояснила, який саме
й просила, щоб Пріска тримала ту таємницю за зубами. Пріска
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обіцяла, проте розказала про неї, також у великій таємниці,
сусідці Гандзі. І так, від таємниці до таємниці, усі довідалися,
що Штефанова родина є власницею велетенського скарбу, але
ніхто не догадався, що тим скарбом був малий Чудо, якого всі
вважали сином Моканюків. Довідався про той скарб також і Микита Ґурей, що дихав сіркою й вогнем на Штефана і його сім’ю.
Одного дня Чудо тянгув за віжки свого дерев’яного коня, аж
тут станув перед ним якийсь чоловік із кривим ротом і близною
на щоці. Хлопець подивився в його малі, хитрі очі й сказав:
– Ти прийшов за скарбом, правда?
Незнайомий був явно заскочений.
– А ти звідки знаєш? – спитав. І, не чекаючи відповіди: –
Покажи мені, де він схований.
– Не можу, – відповів хлопчина, – бо він зовсім не схований.
– Де він? Де? – грубіян ухопив його за оба рам’я й тряс, як
сливу зі спілими плодами.
– Агі! Не тряси мене, поганий дєдю! – крикнув Чудо. – Я
тобі ничого не скажу, бо ти – розбійник. Знаю, що вчора ти вкрав
із захристиї срібну кадильницу та й гроші з церковної каси.
Ґурей отетерів. Він не відав, що Чудо мав дар видіння й читав людські думки, як у книзі. Люто вхопив хлопця й процідив:
– Ти никому не скажеш, правда? Але можеш сказати, бо то
– церковне добро. Від людей загарблене! – розреготався.
Усе ж таки свідомість того, що дитина знала про його
крадіж, йому не подобалася. Він нічого про неї не згадав своїм
червоним побратимам і не поділився з ними добичею.
– Слухай, малий! Єк ти писнеш лишень одне словечко про
кадильницу й касу, то я тебе на шматочки поріжу і кину в Черемош!
– Того не зробиш, дєдю, – спокійно відрік Чудо, – бо тебе
зараз тут гадина вкусит.
Ґурей скочив, наче кип’ятком спарений, бо не помітив, що в
розгарі наступив на гадину, яка грілася на камінню.
Ухопився за литку, засичав з люті й помчав зі Штефанового
обійстя...
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Люди слухали розповіді Якова Ґудза і були дуже вдоволені
з її закінчення.
– І що? Той Ґурей, справді, згинув?
– Згинув, і чорт поніс єго чорну душу просто до пекла. А
то було так.
– Забіг Ґурей до якоїс стодоли й почав ссати рану на литци.
Тоді узрів у кутку єкогос чоловіка, хоч то було гаряче літо, в
овечім кожусі, і з файкою між зубами, з єкої розносивси дим і
сморід, єк від людского трупа. Придививси, а в того чорні роги,
єк у барана закручені, а з під кожуха стирчит нога з кінским
копитом. “Ага!” – подумав. “Тут мій спільник, треба з ним договоритиси!”
І зараз почав солоденьку розмову з Нечистим.
– Дєдичку! Оздоровіт ми ногу, що її падлюка-змия вкусила!
А я вам невинну Варку зипсую, або отцеви Захарієви трутизну
до церковної чаші наллєю.
– Добре, мій сину, – каже Нечистий. – Але ще ми зроби-ми
єдну прислугу, єк хочеш ще по світі ходити, з бабами валятиси
й самогонку пити. Грайси з молодими хлопцами й дівчатами та
шепчи їм до вуха всєкі паскудства, бо то мені дуже подобаєтси.
Ґурей обіцяв так робити, бо й сам любив такі справи.
Нечистий злизав своїм пекельним єзиком рану й оздоровив
ногу, так що він знов гасав між нашими людьми, гейби єму ничого не трапилоси...
– А ви сказали, жи Нечистий поволік єго душу до пекла... –
пригадав розчарований Макар.
– Хотів поволікти, але коли Ґурей обіцав єму тєгнути молодих у паскудства, тоді передумав. Дідько всігда непевний, не
можна єму вірити.
– А Чудо? Що з ним сталоси?
– Ничого не сталоси. Далі дерев’яним конем гравси, аж
мамка прикликала на обід. Їв кулешу з бундзом, пив гуслєнку
й виріс на високого, красного леґеня, єк його дєдьо. Марія вишивала єму сорочки й капчурі, і він був єк ясне сонце серед
зелених гір. Файнішого й розумнішого молодца не було в цілій
околици...
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Ґудзові розповіді були чи не єдиною розрадою нашого гуртка кутчан, які втікали від страшної дійсности в країну снів і казок. А під вікнами снувалися темні постаті й підслухували, чи
не було в них якихось небезпечних для влади подробиць, чи не
роздмухували нову революцію, щоб розвалити існуючий режим
безмежного людського щастя в сонці конституції батеньків народу.
Тим часом не чіплялися до Якова Ґудза, надіялися почути
мимовільні погляди його слухачів, що їх при допитах не могли додовбатися, бо кутчани були обережні і знали, де лис рибу ловить.
Одного разу, однак, таки приволікли шевця на трибуну хвалити країну, “де людина вільно так росте”. Яків Ґудз любив бачити перед собою велику авдиторію; то стимулювало його ораторську продуктивність. Знав, що приїхав якийсь високий гість, і
що партійна верхівка в Кутах хотіла почванитися представником
робочого класу, експлуатованим буржуазними націоналістами.
Яків уклонився присутнім і мовив:
– Ми, прості робітники, жили далеко від вас, достойні
сифілізовані громадяни цвітучого Радянского Союзу. Ми вамдобродіям вдячні, що будуєти школи, шпиталі, клюби й всіляку
іншу сифілізацию. Ваші літаки аж на місяць сідают і роб’ят там
порєдок серед тамошних громадян. Бо цілий світ мусит тепер
співати: “Ставайте голі і холодні”...
Від того часу його більше не кликали на трибуну.
Усі дивувалися, що на тім закінчилася його очайдушна пригода.

МАЛАНКА
Над Овидом зійшов місяць у червоному німбі, і вітер заносив свіжою кров’ю. Довбуш вив до місяця, як вовк. Штефан
вийшов на поріг і закликав його до хати.
Вибухнула війна. Кутчани думали, що нові “визволителі”
розплатяться з давніми й поможуть нам стати на ноги. Найгірше,
коли хтось надіється на чужу помічну руку! Чужі ніколи нікому
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даром не помагають, у кожній помочі хитро заховані власні
інтереси. То – у найкращих випадках, бо в інших – окупанти
стають деспотами, зловживають свою силу й перетворюють
своїх підданих на рабів.
Так сталося й у нас.
Однак адвокат Мартіян не хотів признати тієї правди.
– Адже то – Захід! Там – стара европейська культура. Там –
Кант і Геґель, Ґете й Шіллер, і Гайне – колиска гуманізму! Там
– Бах, і Бетовен, і Шуманн. То не ті варвари!
Очевидно, адвокат Мартіян не відав, що в Німеччині зі
шкільних підручників видирали сторінки поезій Гайне, як і
пісні Мендельсона з музичних альбомів. Там уже діяв варварський дух, що нівечив навіть культуру свого власного народу.
Наскільки гірше поводилися німецькі солдати з нашим
населення! Як тільки приповзли їхні танки, розпаношилося
розбійництво. Офіцери займали для себе найкращі доми, у тім і
дім адвоката Мартіяна, ходили по хатах і визбирували собі все,
що їм упало до вподоби і що вважали будь-як цінним. Цілими
вагонами забирали грабоване добро до Німеччини, а вже як
не стало що грабувати, висилали потягами чорнозем, щоб
запліднювати німецькі пісні поля. Люди правили їм за робочі
тварини: ловили на вулиці молодь, часто в одній свитині, на роботу в Німеччині, навіть не повідомивши родин.
Народ схаменувся. Молодь утікала до лісу й там організувалася. Почалася боротьба на життя і смерть, за наше пережиття! Ми вже не мали спільників, були здані на власні сили, почали дозрівати. Наше двосічне підпілля, та горстка просвічених
паростків, боролася проти двох гігантів: червоного й бурого.
А в містечку розгоріла сваволя. Солдати не мусіли здавати
нікому будь-яке справоздання: ґвалтували, убивали самотужки,
як їм забагалося. Серед міста з’явилася шибениця, що карала за
горло навіть за дрібні провини, такі, як крадіж продуктів, бо народ почав голодувати. Варвари кинулися плюндрувати святині:
пограбували вірменський костел, знищили польський, обдерли
церкву, взялися руйнувати божницю. Рабин Єчес намагався її
захистити й станув у дверях наче пророк:
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– Не смійте! Це – дім молитви! – сказав, але розбишаки
витягнули його за пейси аж на площу і розстріляли перед зжахненим народом.
Вулицями нісся лемент жидівок, коли нівечили їхні хати й
крамнички довкола базару, але їх зібрали в один гурт і зачинили
в одній оточеній солдатами стодолі. Тоді з усіх боків підпалили
трухле дерево. Там згоріли також Пепі й наша вірменська вчителька, пані Музатова, зі своєю грубенькою Юзею, бо в неї був
горбатий ніс і подобала на жидівку.
Одного зимового ранку Марія вийшла видоїти козулю, як
почула тихий зойк, наче скавуління якоїсь собачки. Пішла глянути за стайню. А там –, скулена у вузлик, сиділа мала дівчинка
із чорними, як дві ягідки терну, оченятами. Була вся півзамерзла,
у брудній сукеночці, без черевиків.
– О, Господи! Хто таку маленьку міг викинути надвір у такий час? – подумала голосно. – Хто ти, дівчинко?
Однак мала не відповідала, тільки боязко ховалася за ріг
стайні. Марія підійшла, погладила по голівці й сказала:
– Ходи до мене! Я дам тобі теплого молочка.
Взяла малу на руки і понесла до хати. Там маленька притулилася до теплої печі. Марія помітила, що вона дуже боялася,
бо весь час споглядала на двері. Коли жінка набрала до миски
каші з теплим молоком, мала жадібно кинулася до столу, але не
вміла ще тримати ложки в руці, і намагалася їсти як собачка,
прямо з посудини.
– Хто ти, маленька? – ще раз спитала її, але дівчинка не
говорила.
– О, Боже! Ти вся завошена! – кликнула Марія, коли помітила, що дитина чухала свою розпатлану, кучеряву голівку. Зараз нагріла води, налляла в дерев’яну балію. Скинула дитячу
сукеночку, під якою не було нічого, і понесла малу до купелі.
Дівчинка не пручалася, дала себе скупати й лугом вимити голову.
Марія якраз витирала її худеньке тільце грубим рушником,
коли на порозі став малий Чудо. Хлопець цікаво приглядався
голій дівчинці, бо в неї не було між ногами найменшого кутасика. “Що за диво?” – подумав, бо до того часу мав нагоду бачити
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тільки голих хлопчиків. І додав у думці: “Сарака, не має чим на
воробців сцєти...”
– Мамо, хто то?
– Не знаю, – сказала Марія. – Вона не говорит. Дуже боїтси.
Треба її у щос убрати.
Пригадала собі Чудові сорочки й гачі з минулих років, добула їх зі скрині й одягнула дівчинку, що подобала тепер на хлопчика. Коли рипнули двері і до хати ввійшов Штефан, вона двома
руками обняла Марію й боязко притулила голову до її грудей.
– Звідки цей хлопчик? – спитав Штефан.
– То – дівчинка, сюди приблукала голодна й перемерзла, –
відповіла Марія. – Не знаю, чия вона: може, циганочка, може,
жидівочка? Певно, хтось зголоситься по неї.
Одначе ніхто не голосився ні через день, ні через місяць. За
той час містечко спорожніло до половини.
Штефан і Марія пригадали собі слова отця Захарія, що
їхнім обов’язком є приймати всіх дітей, що пришле їм Господь,
і так вони взяли маленьку за власну дитину.
Понесли отцеві Захарієві її охристити й назвали Маланкою.
– Пам’ятай, Чудо, що вона твоя сестричка, – сказав Штефан. – І так треба всім говорити.
Маланчине раннє дитинство покрилося доброзичливим
плащем забуття. Чудо дістав сестру, що стала його долею.

ВТЕЧА
Коли пані Софія приїжджала до Кут, то було не тільки родинне свято в Полімеда, але й у цілій окрузі. Вона здибалася з
жінками в якійсь звичайній хаті, розказувала їм про дії з нашої
історії й пригадувала, щоб збирали по селах старовинні речі:
свічники, хрести, рушники, ікони й проче, бо треба було подумати про гуцульський музей у Народному домі. Правда, тим
часом мусіли б ховати ті скарби далеко від сторонніх очей, бо
ж люди бачили, як німці поводилися з нашим добром. Жінки
уважно слухали, і Марія була між ними. Та думка припала всім
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до душі, бо любили паню Софію, що ніжно ставилася до них і
до їхніх дітей. А до того, вона була дружиною Полімеда, а хто
не любив їхнього лікаря?
Одного ранку Чудо, щойно очі відкрив, зіскочив з постелі й
побіг до Штефана:
– Дєдю, ідіт і скажіт пані дохтір, аби забрала свою Ліду й
кошик зі своїм шматтєм і, як стемніє ввечорі, прийшла до нас.
Але аби ніхто її не видів.
Штефан знав, що то значить, бо Чудо не раз остерігав його,
і ніколи ті остороги не показувалися марними.
І справді, як стемніло, Софія з Лідою з’явилися на Овиді,
вибачаючись за такий клопіт для Штефанової родини.
– То ничого, пані дохтір, то не надовго... Ви мусите їхати
далі, але я знаю, як то робити... Треба лиш умовити вашого
ґазду, бо він не схоче залишати своїх пациєнтів...
Другої ночі Штефан пішов до Полімеда і пошкрябав у вікно.
Лікар зрозумів, що треба бути обережним, і тихо відчинив двері.
– Дохтіре, вам треба втікати. Дотепер вас не забрали, бо ви
часом також і німцам потрібні, але Чудо каже, що вже їде до Кут
німецкий лікар.
Полімед чув про Чудові здібності читати майбутнє, але ніяк
не хотів залишати своїх людей у тому спустошеному містечку. І
що сталося б із його рентґеном? Втеча здавалося йому зрадою.
– А що людям з мертвого лікара? І що рентґенові з него? –
спитав Штефан, який також начебто читав Полімедові думки.
– Збирайтеси борзо. Беріт зі собою ту шкірєну торбу з инстру
ментами. Як хто нас здибає по дорозі, то ви спішите до мене, бо
Марія дістала кровотечу.
Полімед зрозумів, що то був єдиний вихід, що йому треба
буде залишати прабатьківську землю, бо скоро він уже не міг би
нікому помагати. Але куди діватися?
– Куди ти думаєш нас забрати? На Вижницькому мості
стоїть гранична сторожа. Мудрий Соломон завчасу покинув аптеку для пожару й чмихнув через кордон, але там у нього рідня.
А в мене нікого там нема...
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– Лікарі всюди потрібні, дохтір. Ми не поїдемо на Вижницу, лишень Прутом на риболовлю. У мого вуйка є старий човен... І Прут понесе вас у Яси. А там живе ваш довжник Микола
Гриців. Пригадуєте? Ви йому колис вилікували ґанґрену, як він
ще молодим хлопцем працював на дарабах і при гайтачі нога
попала між колоди... Він вам поможе, бо ви мусите втікати аж
до Турції. Або до Єгипту... Але Бог усюди є з добрим чоловіком,
таким як ви, дохтір...
Лікар схилив голову. Він зрозумів, що Штефан говорив подоброму, як справжній приятель, як брат. Мовчки кидав у плетену скриню документи, одяг...
– Не забудьте про турецкий кинджал, – пригадав Штефан.
На другий день, фірою Макара, їхав підтоптаний дідок із
бабусею. А біля них сидів хлопчик із вудкою й плетеною скринею. Їхали вони поволі попри німецькі пости аж до Косова, а
там перебралися в човен, де вже сидів такий же старий дід із
неводом і вудкою.
– Куди це ви вибираєтеся, Миколо? – спитав якийсь подорожний.
– Їдемо на глибші води, там краща риболовля, – відповів
Микола.
– А навіщо берете бабусю із собою?
– Щоб рибу чистила. Маємо велику скриню, бо якраз повня, то й риби багато.
– Щасливо вам! – кликнув подорожний, але течія понесла
вже човен за собою.
– Щоб і далі нам так повелося! – сказав хирлявий дідуган
Полімед. Пані Софія і Ліда вдячно дивилися на проворного
Штефанового вуйка.
– Будете мати щестє, дохтір! Добрим людям Бог помагає.
Що діялося в серцях тих нещасних утікачів? Це була розлука зі своєю землею, може, на довгі роки, може, назавжди... Вони
не були ще на волі, ще треба було чекати десь у шуварах Пруту,
щоб ніччю прослизнути через кордон. Ще за ними не шукали,
але через день – запізно було б... Ото ж, Полімеде! Збирайся до
турка в гості!
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З очей дідугана Полімеда, бабусі Софії й хлопчика Ліди котилися сльози по обличчях.

СМЕРТЬ
Чудо благально обняв батька:
– Дєдю, не йдіт нині до міста, сховайтиси в лісі. Бо в місті
надибаєте Ґурея, і він вас заб’є.
Хоч як Штефан вірив Чудовим передбаченням, цього разу
думав, що обійде призначення.
– Е ні, Чудо, дєдю не так легко забити. Микита вергаєтси,
викрикує, але ничого не зробит.
– Дєдю, він із німецкими жовнірами тримаєтси, він із ними
горівку п’є...
– Дєді треба йти до адвоката в місті, бо дістав лист із суду,
що збудував хату на державнім терені... Не знаю, хто таке набрехав. Тут – ничиє місце, дике, не якас парцеля. Нихто інший
не будував би в такому місци...
– Той Ґурей на вас завзєвси, дєдю! Хоче вам відплатити за
мамку.
– Знаю, що він на мене завзєвси. Але суд – справедливий.
Тут – ничиє місце
Штефан був лагідної, але також упертої вдачі. Тим часом
Ґурей підготовив справу: не йшлося про хату на Овиді, тільки
про те, що Штефан поміг Полімедові і його жінці втекти з міста,
бо хтось видів, як оба їхали фірою, ніби до породіллі, але такої
породіллі світ не бачив. А потім хтось розказав Ґуреєві, бо всюди
повно довгих язиків, що Штефан відбирав у Варки велику плетену скриню, певно, повну загарблених від простолюддя грошей... Окупанти були ласі на ті вигадані скарби, а на Полімеда
і його жінку вже мали наказ ув’язнення. Офіційно оскаржували
лікаря й Штефана за спільництво з ворогами військового штабу.
Про це все Штефан не знав, а Чудо відчував підсвідомо, але
нічого докладно не міг сказати. Непокоїла його тривога й страх
за батька.
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Штефан зійшов з Овида й подався прямо до канцелярії адвоката, де вже чигав на нього Ґурей... Чоловік блискавично пригадав собі Чудові слова й зрозумів, що прийшла його година,
що стане жертвою того нехриста, який стояв між німецькими
посіпаками й широко всміхався.
– Доброго дня, пане Штефане! – поздоровив із наявною
кпиною, – Чи можете нам сказати, який то ворог німецкого
уряду поміг націоналістам утекти за границу? А ми ще хотіли
б від вас довідатиси, чия то жінка ходит до Народного дому
на заборонені збори? І ще ми цікаві знати, хто забрав із дому
Полімеда лозову скриню, повну грошей бідних селян? Що можете на все то сказати?
Штефан зрозумів, що це його остання хвилина, і вирішив
умерти, як справжній гуцул.
– Що я можу на то все сказати, Юдо? Для тебе маю лиш
одну відповідь: поцілуй мене в..., – і додав той соковитий вираз,
яким послуговуються в крайніх потребах обурені, горді душі.
Ґурей почув, як придорожні стовпи розреготалися дримбами, як
дерева із шумом підняли те летюче слово й понесли верхами аж
на шпилі Піп-Івана, Парашки й Говерлі. Уся Гуцулія розвеселилася й кепкувала з ненависного Микити Ґурея.
Той – зблід, як смерть. Німці нічого не розуміли й з цікавістю
їм приглядалися. Без слова Ґурей вийняв із кишені заряджений
пістолет і стрельнув Штефанові в груди. Штефан поволі заточився і, падаюч и, ще із презирством усміхався.
Гей, зашуміли смереки, заридали потоки, заревів Черемош. Довгий лемент нісся горами аж на полонини. Лісові звірі
відгадали страшну вість, і з їхніх очей капали сльози.
Марія, наче страсна Богородиця, тримала Штефанове тіло
на колінах і голубила його, наче дитину. Чудо притулив лице
до материних рамен і беззвучно плакав, а Маланка дивилася
на них, не розуміючи, що сталося. Почали сходитися далекі й
близькі сусіди та з мовчазним гнівом споглядали на вбитого і
його осиротілу родину.
Прилетів зі сльозами жалю й люті Илько:
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– Я відплачу за тебе, Штефане! Той звір Микита не залишитси без кари за твою кров!
Його слова розбудили бліду Марію, що до того часу подобала на відсутню:
– Ні, Ильку. Ти знаєш, що Штефан не хотів би того.
– Штефан був святий, а я ні! – крикнув Илько.
– І що з того, що заб’єш Ґурея? Штефанове життє не вернетси...
Илько опритомнів. Марія говорила правду.
– Так, не вернетси нам живий Штефан. Лишаєтси Божа розплата з ним...
– І та розплата скоро прийде, – Чудо раптом заговорив.
Ніхто не слухав його, хіба Марія, підвівши на сина заплакані очі.
Тим часом Ґурея схопило німецьке військо і посадило до
в’язниці. Німцям не догодив його злющий учинок, бо їм, у
першій мірі, ішлося про той скарб, що його надіялися забрати
від Штефана, не про якусь відплату за жінку. Хто міг згадати:
може Микита думав сам собі його присвоїти, не поділившись зі
здобиччю, і щоб Штефан не виговорився перед ними й не зрадив місце укривання, вирішив Штефана вбити.
За Штефановою домовиною йшли люди із цілого Покуття
співаючи “Со святими упокой”, але не з побожністю, тільки з
люттю.
Німці перелякалися: обурений народ міг роздмухати велике повстання, а заки прийшла б підмога, могли б стати його
жертвою Уже й так мали багато мороки з тими, що ховалися в
лісах...
Знічев’я хтось, наче в видінні, пригадав собі, що бачив у Микити срібну кадильницю із церкви, і що останнім часом він до
ранку пересиджував у шинку, де пригорщами витрачував гроші...
То значить, він – розбійник, і що коли військо його справедливо покарає, народ утихомириться.
Військовий суд завжди короткий, а на шибеницю багато
інших заслужило собі в німців за далеко менші провини, такі,
як крадіж консерв чи хліба з військового магазина.
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Коли Микиту вели до шибениці, він кидався, плакав,
просився, божився, що був вірний німецькому урядові, що
все – тільки якесь непорозуміння, але німці не розуміли його
заплутаної бесіди, перекладача якраз не було, і навіть так краще, бо позбулися свідка їхнього власного розбійницького господарювання в місті.
І так повис Микита посеред міста, людям на боязнь і
страхітне видовище, але ніхто його не жалів і радше був удоволений зі справедливого Божого суду.

ЧЕЛЯДНИК
Після похорону Штефана, хата на Овиді скидалася на опущену, хоч у ній жила Марія із двома дітьми. Тепер вона займалася переважно вишиванням, сиділа довгі години над полотном, задумана й наче відсутня. Чудо зайняв місце господаря:
водив кози на пашу, а потім передав те зайняття Маланці й
Довбушеві, а сам приносив дрова до печі й варив куліш. Илько часто з’являвся, щоб помогти в господарстві, але особливо,
щоб забезпечити осиротілу родину найважнішими потребами.
Приходила також Илькова Пріська, лагідна як вода, що вміла
добрими словами потішити скорбну Марію.
– Він тепер на рожевій хмарині сидит і на тебе си дивит, і на
дітей. Не бануй, Маріє, йому добре, він у ласці Бога Всевишного. Єк плакати, то хиба за того нехриста Микиту, що в пекельній
сковороді смажитси... А Штефан зі святими з вудков на рибу
ходит, або на флоярі грає, або “аркана” танцує...
Марія всміхалася потішена. Потроху хата почала оживати.
Маланка була її сонечком-зозулькою. Завжди готова до
всякої помочі, аж надто щебетлива, балакала про горобців, що
в курей кукурудзу крали, про зайця, що заліз у молоду моркву,
про вивірок, що ховали на зиму горішки в дупло, про беркута,
що кружляв над хатою й, може, хотів кинутися на курчат, яких
треба берегти.
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Чудо часом сміявся з неї, бо її оповідання мали багато вигадок, як та, що вона на Довбуші до міста їздила, щоб на базарі купити цукерку для Чуда, та якийсь недобрий хлопець її відібрав;
то знов, що вона вишиває Чудові недільну сорочку, що вже має
вінок із позоліток на весілля, і що буде за нього заміж виходити...
Марія всміхалася, а Чудо за такі небилиці злився: – Ти –
моя сестра, Маланко! А брат не сватає сестри, тільки когось
иншого...
– Такого, як Касуня? – питалася перелякана Маланка, а
потім ревіла й тупала ногами: – Я заб’ю ту погану Касуню! Я їй
коси повисмикую!
Чудові не лишалося нічого іншого, як її потішати.
– Не плач, маленька! Тепер ти ще дурненька й ничого не
знаєш, а як виростеш, сама будеш зі себе сміятиси.
– Я не дурненька! – переконувала ображена Маланка. – То
ти дурненький, що хочеш із Касунею вінчатиси...
Чудо вигадував різні нові забави, щоб її якось розпогіднити,
тоді вона швидко забувала своє дитяче горе. Усе ж таки була
непосидюща й часто йому докучала: то смикала за сорочку й
утікала, то ховала його книжку в постіль, і він мусів за нею шукати, то клала в його постіль гілку кропиви...
Чудо грозив, що її виб’є, але ніколи не важився її діткнути,
бо мати нагадувала, що Маланка ще мала і, що він має її привчати, не карати.
Так минав час. Німці покинули Кути, до останку ще мстившися над мирним населенням, а потім – знов приповзли червоні
танки.
Чудові вже давно треба було йти до школи, але з Овида це
було досить далеко й трудно, особливо в зимі. Пораду приніс
Илько.
– Найкраще, коли він буде в мене, там близько до школи. А
під боком маємо отця Захарія...
Священика, що постійно хворів, якимсь дивом обминула
більша біда. Варка мусіла покинути роботу на плебанії і працювала десь на колгоспному полі. А отець міг би навчити Чуда
дечого, чого в школах не вчили...
440

Тотем скальних соколів

Так і сталося: Илько забрав хлопця, а Марія господарила
тепер разом з Маланкою, яка потроху відбирала їй важчу роботу.
За той час приблукав до Кут, з торбою на плечах, сухий як
тріска, якийсь юнак, що хотів найнятися в будь-кого за челядника. Яків Ґудз подумав, що не погано було б мати ще одну праву
руку, бо роботи мав гей, гей! Народ не купував готового взуття,
бо такого добра адже не було в крамницях, і також не замовляв
нового в шевця, бо шкіра подорожчала; тому він безконечно латав постоли, черевики, чоботи, – щоб то не було. Вправді новоприбулий Северин не був шевцем, але ніхто не родився з якимсь
званням, і Яків навчив би його всього, що треба...
І, справді, молодець показався кмітливий і незадовго, не
гірше від свого майстра, латав людям взуття. А ще мав цікаву
звичку: любив приспівувати собі при роботі. – Так мені краще
йде, – виправдувався. Нікуди вечорами не ходив, ні з ким не
товаришував, з дівчатами – і поготів. Здавалося б, що він зовсім
уріс у своє нове звання. Хоч і мугикав, не був говіркий, і Яків
Ґудз намарне намагався видовбати з нього, звідки він, хто його
батьки й чим до того часу займався, заки прийшов до Кут.
Северин жив собі, як птах на волі: коли було що з’їсти, з
великою охотою брався до миски, аж вухами клапав, а коли не
було – приспівував собі, сидячи над якимсь черевиком... Не
дбав про свій вигляд: те, що носив на собі, могло подобати колись на панський одяг, але то мусіло бути давно. Спав у малій
Ґудзовій майстерні на сіннику й прикривався чимось подібним
до дощевика.
Одного разу зайшов до майстерні Чудо. Йому треба було
приклеїти підошву до черевика, а що в нього не було іншого
взуття, стояв на одній нозі й чекав, аж майстер упорається з
роботою.
– Сядь собі на дзиґлик, – сказав Северин і підвівся зі свого
стільця. Це був початок однієї сердечної приязні.
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СЕВЕРИН ДЗВІН
У кутчан не було підозри, хто такий Северин. Для всіх довкола він був собі звичайним хлопцем у пошуках заробітку, а
хто не шукав на світі якось протиснутися крізь обставини? Таких як він було багато, що вешталися по всіх усюдах, і часто в
інших пройдисвітів не було подібно чесних намірів, як у Северина, що зовсім присвятився шевському ремеслу. Яків Ґудз був
із нього вдоволений.
Одначе, насправді було так.
До монастиря отців Василіян у Жовкві колись приплентався сирота з якогось селища під Тернополем. Спочатку
його підгодували, підучили, а потім він угризся в монастирську бібліотеку, як кліщ в овечу вовну, і тільки сувора монаша
дисципліна в особі отця ігумена Мелетія могла заганяти його
вночі до ліжка.
Перестудіювавши твори Плятона й Аристотеля, він перейшов до ранньогрецької християнської лектури – годувався
східними мудрецями: Климентієм Олександрівським, Григорієм
Кападоцьким, Ігнатієм Антіохівським, захоплено вчитувався
в апології Святого Юстина й трактат Святого Іринея. Заглиб
лювався в твори Святого Василя Цезарейського і його брата,
Григорія Ніського, але за особливий дороговказ йому правив
Йоан Хризостом Антіохівський, що помер у якомусь чорноморському селі. Як Святий Йоан Хризостом оборонив бувшого
невільника Евтропія перед несправедливим народним судом,
так і він сам, Северин Дзвін, згодом мав захистити людину від
загрози. Та, про це знати тоді він ще не міг...
Опісля присвятився він студіям західних християнських
учителів, бо християнство отворило очі його душі на глибші
істини. “Summa Theologiae” Томи Аквінського, писання геніяль
ного домініканця Святого Альберта й “Наслідування Христа”
Томи Кемпійського були його щоденною лектурою.
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Отець Ігумен Мелетій був радий із такого ревного учня
й бачив у ньому вже свого наслідника, або – хто зна? – архимандрита... Одначе, Боже Провидіння мало зовсім інші пляни з
молодим семінаристом, який стояв уже коротко перед монашими обітами.
Северин Дзвін був уже студентом Львівського теологічного
факультету, однак через тогочасні обставини й із тим пов’язане
переслідування клеру, за порадою свого настоятеля, покинув
духовну семінарію, яка офіційно була властями розв’язана, щоб
жити серед людей як простий робітник, нести їм Слово Боже,
а в серці надалі теологічні чесноти вбогости, послушенства й
чистоти.
Тепер, коли він підвівся зі свого дзиґлика, щоб зробити міс
це Чудові, майстер запитав свого челядника:
– І як тепер, стоячи, думаєш латати черевики?
– Навчуся, – лагідно відповів Северин. Усі три вони розсміялися, і Ґудз вирішив на півгодини перервати роботу на сніданок, погостивши також тих обох малаєм із цибулею. Хлопці
радо прийняли гостину, що з доброго серця їх кріпила.
– А як там отец Захарій тримаютси? – спитав Ґудз.
– Недобре, дуже кашлєют, не годні спати. Журятси про
парафію...
– То понеси їм трохи малаю, най би кушали.
Северин звернувся до Чуда:
– А ти в отця Захарія живеш?
– Ні, але часом їм помагаю, – відповів хлопець.
– Якби треба, я також міг би прислужитися, – сказав Северин.
– Добре, в потребі тебе прикличу, – мовив Чудо.
Така нагода, справді, швидко виникла, бо отцеві треба було
якогось лікаря, а Полімеда вже не було в місті.
Северин був ознайомлений із лікарською опікою, бо якийсь
час йому доводилося доглядати старенького монаха, хворого на
легені. Він знався також добре на лікувальному зіллю, що можна було знайти на полі чи в лісі, і яке заступало в ті непевні,
жорстокі часи куплені лікарства.
Тотем скальних соколів

443

В отця Захарія, однак, була інша хвороба. Його мучила одна справа: чи перейти чи ні із греко-католицького, себто
візантійсько-західньоукраїнського обряду, на православ’я, чого
домагався уряд, бо коли відмовиться, його чекає в’язниця, а
церкву зачинять. Хотілося перед кимсь витрясти в тугий ґудз
зав’язану душу, бо сумління його мучило. До тепер він був
вірним сином своєї Церкви, а тут поставили його на роздоріжжя:
стати мучеником своєї віри, чи спасати душу своєї отари, що залишилася б на призволяще, від гріха богохульства й порожнечі,
якими квітчалися окупанти нашої землі.
У вільні від праці вечори Северин сидів біля його ліжка, і
отець Захарій, довідавшись про його минувшину, вирішив розкласти перед тим розумним юнаком свої теологічні сумніви.
– Що ти думаєш, Северине? Православні – наші брати, але
все ж таки не вважають папу наслідником святого Петра, головою Церкви, і Дух Святий, за їхнім ученням, походить тільки
від Бога Отця, не від Бога Сина... А також не признають істини
Чистилища...
– Я думаю, що найважніше тепер тримати громаду при
церкві. Не такий тепер час, щоб сперечатися про стать янголів...
Якщо православні твердять, що Дух Святий походить від Отця,
але визнають Пресвяту Трійцю, то й визнають, що Отець і
Син – єдина Особа Божа, отже, в чому тут потреба дискусії?
А Чистилище... Данте величаво описав його в “Божественній
комедії”... але в Євангелії згадки про нього нема. По-моєму, це –
одне з Таїн Господніх, і ми довідаємося про неї, коли перейдемо
в іншу дійсність. А кого вважати главою Церкви? Адже молимося за всіх християн, ото ж і за папу, і за патріярха...
– Багато дечого Церква перейняла з переказів святих, –
оправдувався отець Захарій. – Хай за моє ставлення відповідають
мої вчителі...
– Ні, отче, – заперечував Северин. – Не можемо залишати
відповідальність для других. Живемо в обставинах, що вимагають рішучої думки. Нам не дозволено в цей вовчий час залишати отари без пастиря. У школах поять молодь отруйними
науками: фальшованою історією, скупченою до матеріялізму
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філософією... Психологію вважають рубцем фізіології, занечистили мову і її словники... Як може молодь рости до світла, коли
її годують такою ідеологією, чужою нашій природі?
Вам треба жити, щоб помагати молодим зрозуміти цю жахливу, накинену лож, і в душевних цінностях шукати способу
життя. Ви, може, не будете святим мучеником греко-католицької
Церкви, але станете чесним, звичайним робітником на ниві
Господній...
Такі й подібні аргументи вкінці переконали отця Захарія,
для добра своїх овець, перейти на православ’я, залишившись у
душі вірним сином своєї Церкви.

ЧУДО
Чудо жив “на станції” в Станиславові. А то сталось так.
Отець Захарій уже ледве на ногах тримався, вже важко було
йому Службу Божу правити, а ще й журився своєю отарою, що,
через зобов’язуючу працю в неділі й свята, залишала церкву
порожньою. А вже найбільше журився майбутнім Чуда, якому доводилося, за велінням голови колгоспу, збирати ягоди й
гриби, на яких справді, будучи Штефановим сином, таки добре
знався. Він навіть любив ту непрошену працю, що дозволяла
віддаватися своїм думкам. Але який із цього був хосен для його
майбутнього?
– Тут у Кутах усі його знають, уважають сином ворога народу, і в школі він вагається рота відкрити, хоч розумніший від тих
зайдів-учителів, що напихають дитячі голови своїм сміттям...
Він тут заплісніє, – роздумував отець Захарій. – Найкраще, коли
б він забрався до більшого міста, хоча б до Станиславова, що й
не так то далеко, й завжди Марія, Илько, або Северин могли б
його відвідати...
Чудо любив свого опікуна, і часом був присутнім при
діялогах між ним і Северином, підтримуючи в душі, одначе,
ідеї останнього. Северин був молодший і мав відважніші погляди, аніж старий отець, який формувався в суворій школі бува
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льщини, і якому був потрібний довгий час до зрозуміння, що,
ставши православним священником, не зрадить своєї віри, бо
ж першим Христовим дороговказом була любов до Бога й до
людини в смертельній загрозі безбожництва.
Дозріваючи, Чудо пізнавав трагічну істину свого народу,
що нівечила духовні надбання одиниці в ім’я утопії про щасливу майбутність загалу.
“Але ж бо загал – тільки суміш одиниць”, – міркував сам із
собою. Котрий загал буде вдоволений з такого ставлення? Будуть раді знов таки одиниці, ті з привілеями... Уряд намагається
викорінити уніятську Церкву, але чи йому йдеться про те, щоб
розцвітала православна, чи радше московська, і то тільки з
колонізаторських причин?...”
Отже, тепер, завдяки непомітним старанням отця Захарія,
Чудо жив у Станиславові, у домі вдови вчителя, а за “станцію“
платив невеличкими прислугами в господарстві: направляв, що
ламалося в старому домику на передмісті, носив часом на базар кошик з городовиною, вирощеною в домашнім городчику,
чи приносив банку молока з молочарні, або вівсяні паляниці з
пекарні.
Там обслугувала його маленька Мартуся з кучерявою голів
кою; вона нагадувала йому Маланчину, бо постійно щебетала,
вовтузившись довкола своєї молодої мами. В уяві хлопця, то
було дівчатко-Україна, що колись мало розквітнути прекрасною
дівчиною, а згодом також і жінкою. Сам він дивувався з такої
уяви, ніби то Україна могла втілитися в якесь дитя.
Крадькома хлопець нишпорив у багатій і старанно береженій
бібліотеці покійного вчителя, видзьобуючи собі дорогоцінні
“заборонені” книги, спрагло ковтаючи їхній зміст у порівнянні
зі своїм уже в юності життєвим досвідом.
“Як легко дурити простий народ, що не має доступу до
джерел світової філософії й літератури! Тоді будь-яку ідеологію
можна назвати правдою, навіть, коли вона хитро ту правду толочить...”
У школі надибав однодумців, але більше слухав, аніж говорив. Розмови велися про ліс, – товариші мріяли перетворитися
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в героїв і месників народу, але Чудо тримався осторонь: роздумував, що краще переждати. Адже такий хробачливий режим
був скоріше чи пізніше призначений на загибель, навіть і без
збройного втручання...
Часом повертався додому над озером, прислухався до
жаб’ячих концертів, що наливали золоті вечорі радісними вигуками. Життя було таке прекрасне!
Кум-кума,
був і нема!
То реготався безумний Яць, який завжди говорив до рими.
– Кого нема, Яцю? – а він тільки сміявся, і тягнув Чуда за
рукав аж під міську в’язницю, показуючи на її облущені мури.
Так, йому розказували, що нічною порою звідтам вилітали
придушені зойки й стріли... З лав його товаришів почали деякі
зникати, що наповняло його тривогою. Куди вони дівалися?
Шкільна управа відмовчувалася, наче б то її нічого не обходило.
Одного ранку Чудо стрінув на сходах пекарні Мартусю, що
розпливалася в сльозах.
– Що сталося, дівчинко? – спитав, приклякнувши біля неї
на одне коліно. Але дитина тільки хлипала:
– Чорний ворон... Чорний ворон забрав...
Бо над нашим раєм
Чорний ворон літає...
– реготався рудий Яць.
Коли іншим разом Чудо пішов по паляниці, застав пекарню
зачиненою. Розпитував сусідів, і вони йому сказали, що власниця повдовіла й перебралася кудись до села, – ніхто не знав, до
якого...
За весь час свого навчання в Станиславові Чудо не повертався до матірної хати на Облазі, щоби не привертати уваги
сторонніх до своєї родини. Коли розцвіла пишна весна з усіма
своїми пахощами й щебетами, він якраз кінчив університет, але
мріяв про дальші студії науковця, і наче скальний сокіл – молодий і дужий – ширяв крила до лету.
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Повертаючись берегом озера додому, узрів серед кущів тіло
з розбитою головою. Ще свіжа кров прилипала до чола руді пасми волосся...
Зрозумів тоді, що настав час покинути студії на майбутнє.

ПОВЕРНЕННЯ
Чудо затужив за батьківською садибою, за матір’ю, за малою Маланкою. Стежка на Овид заросла папороттю й лопухами; треба було бродити ними аж до хати.
Коли він станув на порозі, обернулася лицем до нього молода дівчина із чорними очима, що нагадували гірські озера й
тягнули в крутіж. Кучеряве темне волосся тугою косою спливало на праве рам’я, і вся вона була гнучка, як лоза.
“О, Господи, невже це – Маланка?” – спитав сам себе.
Авжеж, це була вона. Він стояв, наче б його блискавиця
прошила. Вона всміхнулася до нього й мовила:
– Нарешті ти прийшов відвідати батьківський поріг! Як ти
змужнів, Михасю! Ми дуже банували за тобою.
Вона пізнала його, назвала Михасем!
Мати – він щойно тепер її помітив – обняла його й поцілувала
зі сльозами в очах. Для неї він залишився тим малим хлопчиком, що розкладав на лавці перед хатою камінчики з берега Черемошу, каштани й коробочки... Різниця була тільки в висоті, бо
тепер він мав батькову поставу. Але вона, його матінка, скорчилася й поморщилася, наче торічне яблучко, що до глибини його
зворушило.
Хотіли все про нього довідатися, і він розказував про свою
науку й про те, що доведеться знов їх залишити, може, тільки
на короткий час, щоб полагодити деякі пильні справи, важливі
на майбутнє. Не хотів ділитися з ними про своє рішення, бо
краще, щоб вони нічого ближчого про нього не знали. Це було
безпечніше для них. Усе ж таки мав кілька днів, щоб побути в
рідній хаті.
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Марія відчувала, що він говорив щось ніби крізь мряку, але
догадувалася, що на те були причини, тому не наполягала на
пояснення. А Маланка?.. Вона тільки значущо на нього подиви
лася і все зрозуміла, наче б читала долю на долоні, як циганка.
Чудо не намагався замасковувати своїх плянів, але не повертався більше до них. Ходив по обійстю й оглядав кожну закутину, кожну подробицю, наче б хотів їх назавжди записати у
своїй пам’яті.
– А Довбуш? – пригадав собі.
– Згинув рік тому, – сказала Маланка. – Завжди на тебе
сподівався, обнюхував твої речі й тихо скавулів. Але він мусів
бути вже дуже старий.
Тепла хвиля набігла на Чудове серце. Раптом хотів заплакати, але стримав себе.
– Він у тваринному небі, – сказала дівчина. – Адже тварини, як і
люди, належать до створінь Господніх. Твій дєдьо також так думав.
Чим довше Чудо перебував із матір’ю й сестрою, тим
більший сум огортав його душу. Сам не знав, чому. Дивився на
Маланку й серце щеміло... “Яка красуня” – думав. “Певно, за
нею багато хлопців пропадає. Невже в неї є якийсь вибранець?
Хтось, за кого вона піде заміж, з ким заведе сім’ю?”
Такі думки йому боліли, і він відганяв їх від себе. “Зрештою, так було б найкраще,” – переконував себе, – “щоб добрий
чоловік заопікувався нею й матір’ю. Мати вже старіються, і як
помруть, Маланка житиме в пустій хаті...”
А ти, Чудо? Ти міг би одружитися, стати господарем... Ні,
ні, то не була його дорога, на довгі роки мощена.
– Ти такий сумний, Михасю! Може, нудьгуєш за якоюсь
дівчиною? Признайся!
Вона обертала все в жарти й смішки. Був лютий на неї.
Завжди ще щось залишилося в ній від тієї грайливої дитини, що
дражнила його змалечку, і він мав охоту зловити і вибити її.
Знічев’я зрозумів, що бажав в інший спосіб її покарати:
міцно обняти й упитися губами в ті уста, що, певно пахнули
свіжими суницями...
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“Спинися, Чудо!” – думав. “Вона – твоя сестра, не вигадуй
різних блюзнірств! Не наводь гріх на душу! Поважай її, роби
їй добро, але не вплітай туди самого себе! У тебе інша дорога, коротка, і ти це знаєш! Не показуй їй своїх найскритіших
бажань... Не дай найменшої ознаки, що ти в ній на смерть закоханий, що пропадаєш за нею, що мрієш мати її всю вічність
у своїх обіймах... Але твоя земна вічність коротка, Михайле,
і ти це добре відаєш! Навіщо давати Маланці якісь недійсні
сподівання?”
Маючи дар видіння, зрозумів одначе, що надійде хвилина,
коли не зможе заховати своїх почувань, що вони вибухнуть шаленим вулканом і спалять на попіл його й Маланку. Намагався
відсунути далеко від себе те, що було призначенням, на перше
місце ставляючи себе серед товаришів, які чекали в лісі. Бажав
якнайшвидше бути з ними, але одночасно знав, що спершу мусить до дна випити чашу життя, стати дозрілим мужем, і жив
мріями на своєму роздоріжжі.

ОЙ НА ІВАНА, ОЙ НА КУПАЛА...
– Піди зі мною в гори, Михасю! Там спокійніше... І також
там святкуют Ивана Купала. Я ніколи не була, а так хочетси!
Илькова Пріська залишитси з мамкою, я вже все приготовила.
Підеш зо мною?
Чудо спалахнув. Вона пропонувала йому, чого він сам так
дуже бажав, і одночасно, чого боявся, уявляючи собі заздалегідь
розкоші тієї мандрівки одинцем із Маланкою.
– Не знаю, Маланко... Мені вправді треба рушати в дорогу,
але це не така собі прогулянка...
– Зроби мені цю прислугу, дорогий братчику! А я тобі зате
дам косицю на капелюх.
“Ось вона завжди нагадує, що ми – брат і сестра! Що мені
робити? А так манять ті гори й мандрівка з нею, коханою... Не
дурій, хлопче, відмовся!”
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Але Чудо не відмовився. Взявся мовчки готовити свій наплечник. Маланка вийшла зі світлиці, і він міг попрощатися з
Марією
– Не сумуйте, мамко! Як прийде час, ми знову будемо разом, і ніхто, ніхто нас не розділить.
– Чи Маланка йде з тобою? – спитала затривожена Марія.
– Так, вона хоче подивитися, як дівчата вергають вінки в
воду, десь там на Чорному Черемошу. Я поведу її.
– Станетси, що має статиси, – сказала Марія й далі мовчала.
Вийшла Маланка із сіней, одягнена в старовинне гуцульське вбрання, що було колись Маріїне. Чудо аж задрижав, коли
побачив її таку святочно вродливу.
– О, Господи, ти вдягнена як на весілля, – не міг здержатися. – Не жаль тобі на дорогу вдягатися в таке дороге плаття?
– Може, йду на весілля! – засміялася Маланка. – На Купала
можна зустріти свою долю.
– З долею не жартуй! – сказала Марія.
Вони вийшли з хати на плай, і Марія довго ще за ними дивилася, аж зникли за скалою.
Був теплий, весняний день, майже літо. Сонце переливалося з неба на верхи й низини, наповнювало повітря якимсь запашним леготом. Над скелями кружляли два беркути, зарисовуючи на голубому тлі знак вічности. Дзвеніли дзвоники отар,
шумів Черемош, і сільська дорога була їм двом наче вистелена
килимами. Чудо спитав:
– Не пожалієш цієї мандрівки, Маланко? Що б у нас не сталося потім?
Вона не відповіла, тільки заперечила головою.
– Мені треба буде залишити тебе десь по дорозі, бо далі
піду сам.
– Я знаю, – відповіла.
– І не будеш робити мені докорів, що залишив тебе саму
повертатися додому?
– Ні, Михайле. То я вирішила піти з тобою на свято Івана
Купала.
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Що вона уявляла собі під тим святом? Уже давно не святкували старих звичаїв, як ще за часів Штефана, коли хлопці котили з гір намащені дьогтем і запалені колеса, палили великі
ватри, а дівчата займалися чаруванням і співами. Невже щось
із того ще залишилося, чи Маланка заховала його в своїй уяві,
наче дорогоцінний нашийник? Яка гарна була вона в гуцульському вбранні, із суцільно вишиваними рукавами, зі зґардою на
шиї й вінком із позоліток на чолі! І який прекрасний був день
тієї днини! Як любо співали пташки у верховітті!
– Слухай, Михайле! Це зозуля кує. Скільки літ нам даєш,
зозуленько? Скільки років будемо жити... – хотіла сказати “разом”, але стрималася. Чудо розсміявся:
– Вона взагалі не перестає кувати!
– Бо ми вічні, – задумливо сказала.
Дорога почала томити, а їм треба було ще далеко йти. Сіли
на узбіччя горба, і Маланка добула із дзьобенки паляниці із сиром та дві цукерки.
– Ти про все подумала, сестро! – сказав Чудо, і сам задрижав, що назвав її сестрою.
– Так, братчику. Я про все подумала, – значущо відповіла,
і він ще раз здригнувся. Знав, що їх чекає призначення, що не
можуть його оминути, але одночасно лякався того, що на них
чекало, грішне й прекрасне.
– Нам треба скоротити дорогу. Не йдім цією курною, на
якій їздять вози запряжені кіньми й волами, тільки верхами,
навпростець. Там краще й цікавіше! – сказав, сам дивуючись
своєю відвагою.
Маланка згодилася.
Вони почали спершу із трудом зніматися високо над дорогою, звідки світ видавався наче списаний на долоні з усіма
своїми подробицями. Бачили дараби, які пливли по Черемошу,
що мінився блискітками, рясні буковинські ліси потойбіч ріки,
унизу поодиноких пішоходів або кіннотників, а навколо себе густу, ще людською стопою не заплямовану зелень, гудіння бджіл
і терпкий запах азалій.
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Велике почування якоїсь божественної краси їх огорнуло.
Він кріпко обняв стан Маланки, що не пручалася, і поклав її
на ягоди суниць і на кучері афин. Вона відчула вперше посмак
його губ, що впилися в її уста і що нагадували суничний запах,
і він увійшов до неї, наче ґазда до своєї ґражди. Вона обняла
його й зі спрагою віддалася його бажанню. Над ними стрибали
польові коники, літали павині очка, і вони одружилися під голу
бизною неба, як воно мало статися.

ВІДЬМУ ТОПИТИ
Маланка повернулася сама до хати, наче п’яна. Хто зустрів
її по дорозі, помічав, що вона якась інша. Почалися здогади,
міркування, потім перекидуваннями вісток через вулицю, через
тин, через перелаз. Наростала якась велика гроза, то неприхованих заздрощів, то оскаржень морального порядку, бо ж як таке
годиться серед чесних людей! Хіба то якесь відьомське діло,
щоб дівчина звела власного брата!
Маланка завагітніла, і вже не було найменшого сумніву, що
то через неї Чудо покинув хату й пішов світ за очі. Як завжди,
винною була жінка, бо то вона та спокусниця, та чарівниця, та
відьма.
В історії людства різні культури, релігії, панування вбачали в жінці джерело всього зла. Вона була та Марена, та ДіваОбида, та Баба Яга, та мачуха з казки. Через неї втрачено Рай,
через неї кришилися царства, вибухали війни й вулкани, землетруси й потопи. Її зображення в мітології переважно страхітні;
бо вона – Цірцея, Федра, Медея, Сирена, чи зваблива Берегиня.
Щоб запобігти якомусь нещастю, слід було жертвувати жінок
якомусь божеству. Так – у Мехіко, жителі Чічен-Ітса кидали в
озеро невинних дівчат, щоб бог Чак послав дощ на плянтації
кукурудзи...
Особливо грішниць треба було нищити, щоб не розсівали
свого насіння по світу, щоб не давали іншим злого прикладу,
щоб не ображали народ. Так спалювали відьом у Середньовіччі...
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Король Шаріяр* мав оправдання вбивати своїх молодих вибранок через зраду однієї! Але його самого не зобов’язувала якась
вірність.
Довга вервиця всіх тих мітологічних чи історичних мучениць, невинних жертв своєї статі. Чоловікам прощалися всякі
провини, жінкам – ні...
Марія нічого не питала Маланки, тільки сумно зідхала, –
здогадувалася, що сталося з нею. А Маланка сяяла! Весь час
приспівувала, трудилася біля хати, весела й роботяща, як ніколи
раніше, хоч завжди була услужна Марії й тримала господарство
в порядку. Коли хто питав її, де дівся Чудо, відповідала, що
поїхав учитися і що повернеться, коли настане час. Ніхто їй не
вірив, тільки Марія, яка хоч і не вірила, жила тією вісткою, бо
дуже скучала за сином.
– Чи не добре було б тобі, Маланко, відвідати отця Захарія? –
спитала, бажаючи, щоб вона дістала від священика розгрішення
й пораду на майбутнє.
І справді: Маланка вирішила прийняти добру раду і
зібралася до міста.
Як тільки вона з’явилася на вулиці, хтось із ворожого табору побіг повідомити партійне начальство, що було одночасно головним судом, про появу тієї неморальної жінки, що звела з розуму пожиточного члена суспільства, і який через неї,
правдоподібно, пішов у повстанці... Начальство любило показуватися перед народом як захист добра й цнотливости. Не треба
було нічого згадувати про підпілля, щоб не викликати небажаних симпатій, тільки роздмухувати вість про жіночі хитрощі,
які обезсилили молодого чоловіка до такої міри, що на призволяще залишив стару неньку й нормальне, пожиточне людям і
державі життя...
Маланка пішла дорогою, нічого не передчуваючи, просто
на плебанію, з рішенням висповідатися перед Богом і перед отцем Захарієм та просити прощення за свій чудовий гріх, який не
мав благословення Церкви й матері. Тоді помітила групу людей,
що зближалися з одвертою ворожнечею, вигукуючи:
* Герой “Казок 1001 ночі”.
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– Смерть розпусниці, що звела власного брата! Ганьба!
Ганьба! Хай утоне в ріці, ніж мала б народити байстреня від
нього! Такий гріх може принести нещастя для цілої громади!
Маланка перелякалася. Хотіла втікати, але не мала сили:
той, як здавалося їй, народний гнів спаралізував її рухи.
“Господи, чи справді я аж така грішниця, що могла б спричинити зло моїм власним людям, за яких Чудо пішов боротися
в ліси? Невже нема для мене пощади, тому що віддалася з кохання?”
Тут нахабні руки потягнули її за косу, хтось обняв її за стан
і намагався звалити з ніг.
– Не торкайте мене! – закричала Маланка, що викликало
тільки несамовитий регіт.
– Певно, ти недоступна, відьмо! Але що гарна, то правда.
– Можна б тобою погратися, заки втонеш у Черемошу з каменем на шиї!
Роз’юшена юрба, бо тепер ціла вулиця наповнилася очевидцями, почала знущатися над Маланкою.
Раптом понісся сердитий голос:
– Та чи ви збожеволіли, люди? Про яке відьомське діло говорите? Хіба ця жінка перша, що любилася перед шлюбом? А
ви всі – що? Дуже цнотливі, правда? І звідки ви такі певні, що
вона вагітна від брата, а не, скажім, від мене?
Народ отетерів. Дехто хотів ближче побачити, чий то голос,
який одверто признавався до батьківського сану перед цілим
містом.
– То швець Северин! – сказав хтось, і всі розреготалися. –
От парубок, нівроку! Не виходить із хати, весь час чоботи латає,
а вмудрився завагітніти дівчину, не знати, яким робом!
І сміючись почали розходитися, що не було в пляні влади,
але тепер було пізно покарати Маланкою її повстанського брата.
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ІВАН
– Прости, Маланко, але сама знаєш, що не було іншого виходу, – сказав Северин.
Маланка мовчки ковтала сльози. Завжди така відважна й
повна енергії, тепер почувалася пониженою, знищеною. Хоча
вдячна Северинові, одночасно стидалася його несподіваної
помочі. Була горда за дитину, що вже починала давати ознаки
свого власного життя. Підсвідомо знала, що то буде син, і в
мріях уявляла той день, коли Чудо повернеться до рідної хати, і
вона зможе з радістю високо піднести його нащадка. Тоді сонце
ніколи більше не заходило б над Овидом.
Северин мовчки підвів її під саму хату. На прощання сказав:
– Будь із Богом, Маланко. Я ще час від часу буду приходити,
щоб підсилювати свою брехню, бо ти ще не зовсім безпечна. А
якби тобі, або матері, було чого треба, поклич мене. Илько ж у
зв’язку з вами.
Щойно тоді Маланка збудилася зі свого півсну і зі сльозами припала до Северинової руки, щоб її поцілувати. Він
відсахнувся, але по-братньому обняв її й мовив:
– Уже добре, Маланко. Мир із тобою. – І швидкими кроками подався до міста.
Справді, мудро було, що відвів Маланку до хати, бо при
дорозі стояли групи цікавих, щоб переконатися, чи, справді він і
Маланка були собі близькі, чи, може, то був тільки добродійний
жест, щоб її захистити. Тепер уже ніхто не сумнівався про їхній
любовний зв’язок.
На тому скінчилося переслідування Маланки, бо вже була
розв’язана загадка, що не давала спокою лихим людям. Принаймні вони так думали.
Северин перейняв тепер опіку над отцем Захарієм, був йому
правою рукою при всіх орудках, лікував старенького зіллям, і
навіть у церкві правив за послушника. Яків Ґудз, що мав добре серце, дозволяв своєму челяднику на різнорідні перерви
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шевського ремесла, хоч сам аж потівся від перепрацювання.
Він догадувався про минулі роки юнака, а тепер, після явного
захисту Маланки, був зовсім переконаний, що Северин не зви
чайний собі пройдисвіт, що в ньому заховано багато дечого, про
що він ще тепер не міг сказати. Будучи людиною вирозумілою,
з великою фантазією, йому зайва була історична правда, бо міг
витворювати у своїй уяві різні варіянти, що зовсім його вдовольняло.
“Северин – не будь-хто, а що ходит із мішком на спині, то
Сковорода також ходив так убраний. Він – чоловік учений, зараз
видно. Певно, мусів забиратиси з попередного місцє, бо ниніш
ний день – не брат нам усім...”
Тим часом начальство шукало Чудових слідів. Здогадувалися, що він у підпіллі, але певности не мали. Ходили до Марії
розпитувати, але вона, справді, нічого не знала. Після декількох
“дружніх” відвідин настав спокій, бо переконалися, що з тієї
хати нічого не видобудуть. Розпитували також Северина й отця
Захарія, а ті сказали, що Чудо, мабуть, поїхав до Румунії за
кращою працею, бо там, ніби, більше платять. То були непе
реконливі оправдання, але ніхто в місті не міг нічого іншого
придумати.
Тільки в каральних органах існував здогад про Чудову
належність до повстанців, які тут і там розплачувалися з наїзниками, визволяючи товаришів із тюрми й примусової праці,
чи поширюючи на летючках інформації для населення, щоб
остерігалося.
Влада шаліла. Не знала, кого обвинувачувати в спільництві,
хто працював із тими “бандитами”, тому потворними муками
часто карала непричетних; їх тратила – людям на пострах і погрозу.
А повстанців щораз більше розростало по всій Галичині, по
Волині й Поділлі. – Воля! Воля! Рідна земля – добрим людям,
рідна мова – свята мова, рідна історія, рідна віра, рідні звичаї!
Серед тих тривожних днів зближалися Маланчині пологи.
Завжди боялася дістати якусь страшну вістку про Чуда, завжди
дожидала його самого, або хоч якесь слово для неї. Але ніщо
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не приходило, і той час чекання був їй великою мукою. Марія
натомість жила своїм уявним життям, молилася тихо перед покуттям, вишиваючи й зідхаючи в сльозах. Часто тільки сумно
всміхалася.
Маланці також було не до балачок, але вона переживала в
собі якісь недійсні події, переймалася ними, аж гарячка мучила
її по ночах. Часом їй здавалося, що хтось ходить під вікнами,
або що якась тінь паде на її ліжко і хтось її кличе. Тоді зривалася
й вибігала під місячне сяйво, але надворі не було нікого.
У такому напруженню боялася за життя своєї дитини, що
ось-ось мала прийти на світ. Приходив Северин, помічаючи її
стан, що міг перетворитися у хворобу, а то й божевілля. При
носив їй зілля і, випиваючи їхній настій, вона ставала спо
кійніша, навіть часом засинала з душевного перемучення таки
в його присутності.
Одного дня прийшов і помітив, що в Маланки почалися пологи. Марія була якраз у церкві. Маланка корчилася з болів, до
того ж у хаті було холодно. Северин приніс дров, затопив у печі
і поклав Марію на ліжко. Було запізно шукати повитухи. Коли
дитя почало родитися, він зі спокоєм лікаря, помагав породіллі,
і врешті перев’язав, перетяв пуповину та підніс угору вереск
ливе єство, щоб показати щасливій матері. Потім скупав його й
повив у чисту пелену.
Маланка назвала сина Іваном, на спогад про Івана Купала
в горах.

ЛІС
Чудо ввійшов у ліс, наче в храм, де гуділа тисяча трембіт.
Почування святочности не покидало його: кохання розбудило
в ньому цілий світ нових видінь, якоїсь досі ще не розгаданої
сили, щоб рости до найвищих істин, які дані людині. Бажав,
щоб для всіх розцвітали злагода й краса, щоб усі були щасливі.
Як дуже ті взнеслі почування відбігали від сирої дійсности,
де царили замаскована брехня й підступний терор!
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З усіх усюдів нашого краю надпливали до лісу потоки
хлопців і дівчат, які на передодні залишили шкільну лавку, танці
й співи в молодіжних громадах, і сьогодні, ще не пізнавши всієї
солоді життя, перетворилися в месників народу, де небезпека й
смерть чигали з поза кожного куща.
Уже почалася осінь холодними ночами й сльотою. До
криївки ручаями запливала вода, і багатьом, хворим, доводилося крадькома шукати порятунку по селах. Як довго можна було
живитися природними плодами, що їх давали ліс, довколишні
поля й левади, можна було ще вдержатися. Одначе, внедовзі
мала наспіти зима, а з нею біда з їжею й одягом, а зокрема ж зі
слідами на снігу, що вели до криївки.
Вісті з інших загонів не були райдужнішими. Повстанців
нищено повсюдах у краю. Їх треба було або зовсім розпустити, або віддати на геройську поталу. Але що користала Україна
від стількох смертей? Хто знав про них там, у вільному світі? І
навіть коли б і знав, то кому воно боліло? Хто заступився б коли
за якийсь народ, що все своє існування тільки й офірував свій
мозок, свої кості й м’язи для величі своїх наїзників, не здобувшись на престиж свого власного імени?
Треба було, перш за все, пережити, щоб потім, своїм розумом і впертим зусиллям, вибороти право на існування і признання навіть у ворога... Але це вимагало більше ніж геройської
смерти. Це вимагало праці над собою, над своїм характером,
над своїми звичками й уподобаннями, над пірамідою вартостей...
Чудо був свідомий того, що міг би мудро щось придумати перед владою на своє оправдання, повернутися до матірного
дому, одружитися, завести сім’ю... Ті думки, наче цілюще зілля,
напливали на душу. Та він відав, що не може шукати порятунку там, де згинуло стільки побратимів, бо в кожного існує своє
призначення. Він був ясновидцем, він знав...
Поволі криївка починала порожніти. Залишилися в ній
досвідчені воїни, які давали директиви молодшим, щоб непо
мітно поверталися до віддалених місцевостей, зі зміненими
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прізвищами й новими званнями, набутими в повстанському
вишколі від майстрів-ремісників.
Коли почав летіти перший сніг, Чудо подався на пошуки
якоїсь поживи. Думав про сховки вивірок, де можна було знайти
жолуді й горіхи. Пригадав собі, що його батько ділився молоком із вужем, отож чому тепер, у крайній біді, білочка не могла
б поділитися з ним своїм зимовим запасом? Пішов лісом, обережно ступаючи по клаптях моху і по коріннях, що стелилися
землею, щоб не залишати за собою слідів. Зрештою, молодий,
зірчастий сніг сам їх накривав.
Почала лягати густа мряка і з поза огрядних ялиць, що, наче
ґаздині в широких спідницях, його обступили, вийшов йому
назустріч голий дідуган з бородою до самої землі. Чудо пізнав
його, бо мати йому розказувала про Святого Онуфрія.
– Слава Йсу! – з уклоном поздоровив юнак.
– На віки слава! – відрік старець. – Час тобі, сину, виспо
відатися, бо чекає тебе далека дорога.
– Я не маю гріхів, – сказав хлопець.
– Ей, ей! – погрозив дід пальцем.
– Те, що ви називаєте гріхом уважаю своїм найбільшим святом.
– Так, – згодився дідуган, – але не без благословення твоєї
Церкви, яку переслідують, і не без рідних обрядів і заспівів,
яких навмисне затирають. Що ти тут захищаєш, Михайле? Не
вже тільки плоть України, чи також і її душу?
Серце болісно защеміло. Чудо клякнув перед старцем у сніг
і мовив:
– Каюся, святий отче!
– Прощається тобі твій гріх, во ім’я Отця і Сина і Святого
Духа. За покуту накладаю на тебе очисну купіль у водоспаді, –
прорік святець і ввійшов у мряку.
“Невже то було сновиддя?” – роздумував юнак, коли зні
чев’я почув близькі кроки і зрозумів, що тепер станеться, що
мало статися.
Вийшло їх трьох, озброєних аж по зуби.
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– Це він! – мовив один із них. – Давно шукаємо тебе, отамане! Покажи нам, де скривається твоє кодло. Йди попереду,
марш!
На всякий випадок, узяв протилежний напрям. Ішли довго
засніженим бездоріжжям, а вони – кепкуючи дразнили:
– Що ж, отамане! Дістанеш золоту медаль за твоє чудо! Ой,
як врадуєш товаришів своєю появою! – Вони реготали й навіть
забули про всю обережність.
Над рвучким водоспадом лежав смеречаний стовбур, свого
роду хистка кладка, що від дрижання могла повалитися в провалля. Чудо ступив на неї, інші боязко за ним. Посередині стовбура він пригадав собі свій довг Святому Онуфрієві, покуту за
свій чудовий, Церквою і стародавніми звичаями непосвячений
гріх. Знічев’я почав стрибати й танцювати “аркана”:
Гуцул оре, гуцул косить,
А гуцулка, а гуцулка, а гуцулка
Їсти носить!
Погоня впала на стовбур, обнявши його двома руками, щоб
не злетіти в прірву, і з переляку забула навіть проклинати матюками божевільного танцюриста.
Гей, ви зайди, утікайте.
Гуцулії, Гуцулії, Гуцулії
Не займайте!
Стовбур смереки зірвався, і всі вони стрімголов покотилися
в водоспад.
Водоспад із шумом поніс його до Черемошу, а Черемош,
веселими стрибками, до повноводого Пруту. Прут покотив хвилями стовбур аж до Чорного моря, а Чорне море понесло його
Босфором аж під султанську палату Топ-Капі.
Турки потім розказували, що з вікон гарему бачили серед
моря вродливого молодця в червоних гачах, і з топірцем у руці,
як весело танцював на колоді, а позаду сиділи три нахнюплені
й мочили ноги по коліна в смолистих хвилях. Пливли вони й
пливли, аж розвіялися в ранішньому світлі...
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ТОТЕМ
І знов у Старих Кутах задзвонили весільні дзвони... Северин і Маланка виходили з церкви. А з ними йшов молодий Іван,
що переріс свого названого батька, чи пак вітчима. Марії вже
не було з ними, але, певно, благословила немолоду вже пару з
рожевої хмаринки, де сиділи дід Штефан, батько Чудо й отець
Захарій. А на другій хмаринці сидів Полімед і приговорював до
Северина:
– Пам’ятай, чоловіче, що Маланка – не колода, як ляже біля
тебе...
– Дорогий докторе, – усміхнувся Северин. – Ми творимо
своєрідну родину. Маланка вірна своєму великому коханню, а
я – вірний своєму покликанню. Але нам добре разом.
У весільному гурті був ще старий Илько із Приською, дочкою Варварою й онучкою Докією, гордою дівчиною, на яку ласо
зглядалися юнаки.
Гей, гей, як час швидко минає! Наше містечко, і не тільки
воно, вперше за своє існування дихало озоном волі. Вправді
із церкви позникали старі ікони, вірменський і польський костели зяяли облущені, в руїні, божницю німці зрівняли із землею, вулиці стояли діряві, як споконвіку, площа середмістя, де
відбувалися базарі, зовсім спорожніла, містечко перетворилося
в бідне село, але зате люди вже не боялися своєї тіни, собаки
не вили до місяця. Прийшов час, як не злагоди, то все ж таки
спокійних ночей. День починався ще турботами про хліб насушний і про те, як пережити нову зиму, де знайти працю.
Северин перейняв тепер дирекцію школи, бо треба було комусь узятися за нове покоління. Маланка господарила дома, як
і раніше, в’язала всі кінці докупи, як казали.
Ніхто не дивувався, що вона стала законною жінкою Северина, бо й так довго барилися! Адже в них був уже дорослий
син, Іван... Тільки юнак був утаємничений у свій родовід, і коли
повернулися із церкви, сів на подвір’я, як колись Штефан, і по462
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чав щось майструвати. Коли його спитали, що він там витісує,
сказав, що то буде тотем скальних соколів. Мати його розуміла.
– Ліда писала, що приїде, – сказав.
– Пані Ліда.
– Комусь пані, комусь Ліда.
– Ось, як воно...
Ліда пішла по материній лінії, стала археологом. Уже приїз
дила. Гарна жінка.
– Вона думає розкопати Овид, бо, певно, знайде тут дев’ять
нашарувань Старих Кут, як у Трої...
– І ти напишеш нову “Іліяду” чи “Кутіяду”.
– Я ні, але хтось напише.
І так воно сталося: біля хати стояв стовп із зображенням
декількох соколів із піднятими до лету крилами. Коли спитали Івана, чому їх аж декілька, не тільки три, він сказав, що
зображені також майбутні соколи, себто його сини й онуки...
Яків Ґудз розказував про те з великою гордістю. Макар і
ще дехто закидали йому, що не дотримувався хронологічної
правдоподібности, бо ж Ліда мусіла бути на одне покоління
старша від Івана...
Я гадаю, що це надто педантичне бачення.
Адже в грецькій мітології сказано, що на весіллі Пелея з
Тетидою з’явилася богиня міжусобиць, Еріда, і кинула між три
богині оте золоте яблучко з написом “Найкращій”, і що всі три
звернулися до троянського принца Паріса, щоб він був їхнім
суддею. Паріс призначив яблучко Афродиті, що помогла йому
за те здобути найкращу жінку світу, себто Гелену, дружину
спартанського короля Менелая. .
З тієї причини почалася Троянська війна.
Отже, між однією і другою подією не могло пройти більш
одного року. Аж ось у грецькому таборі відзначається герой
Ахіль, син Пелея й Тетиди, які шойно одружилися! Невже, що
дозволено Гомерові, зась Якову Ґудзові?
Громадяни, ми живемо тепер у демократичній нації! І так
рід Моканюків житиме в народі...
Тотем скальних соколів

463

Катруся хотіла знати, чи можна їх відвідати, подивитися на
той тотем, але Ґудз пригадав, що його вже нема, і що хати вже
нема, і що Северин із Маланкою поїхали кудись далеко.
– Невже вони за кордоном, як оті жирафи, тигри й слони,
як доктор Полімед із дружиною, директор Городецкі й адвокат
Мартіян?
– Ні, вони надалі тут між нами, – сказав Яків. – Тільки вони
в паралельному світі, але вони завжди з нами.
Я думаю, що, може, той паралельний світ є тільки світом
уяви, в якому живуть такі люди, як Яків Ґудз... На всякий випадок, він свято вірив у те, що розказував людям. А я – вірю його
словам.

ОСТАННІЙ КНЯЗЬ
ЗВОНИМИР

Ярославові Татомиру, з проханням простити
за всі модуляції історичної істини.
Віра Вовк

ОТЕЦЬ БОГОЛЮБ
Мій батько, Боголюб Звонимир, мріяв бути правником і захищати рідних бойків від безправ’я, що бур’яном розпаношилося по нашій Самбірщині. Але не завжди мрії збігаються із сирою дійсністю, особливо тоді, коли в діда, нащадка збіднілого
шляхтича в Сільці, вітер гасав по кишенях, а дома чекала горстка голодних ротів і три доньки без приданого.
Довелося Боголюбові покинути свої маячіння про юридичні
студії й, після народної школи й королівсько-цісарської гімназії
імени Франца Йосифа в Дрогобичі, удовольнитися теологічними,
оплачуваними – місцевим греко-католицьким єпископатом,
із чим він, своєї Церкви ревний син помирився. Так з Божого
Провидіння, замість поборювати безправ’я, прийшлося йому
поборювати безвір’я, тому натяки одного сучасного письменника на аріянство роду Звонимирів, звісно, licentia poetica.
Після теологічних студій у Львівському Університеті й
Перемишльській Духовній Семінарії, читця-півця й піддиякона
Боголюба висвятили в тамошньому соборі Святого Івана Христителя на священика.
Ще перед саном душпастиря він одружився з молоденькою студенткою вчительської семінарії Сестер Василіянок у
Яворові, Оленою Тустанською. З того подружжя народилося
двойко дітей: Дарина й Нестір, себто я.
Батькове богослужіння пливло крученим потоком між різ
ними галицькими оселями й церквами, почавши від П’яткова,
при церкві Святого Великомученика Дмитрія, потім при церкві
Пресвятої Трійці в Межиброді, на Лемківщині, і далі при церкві
Перенесення Мощей Святого Миколая в Старому Кропивнику,
де був сотрудником.
Головним місцем душпастирської діяльности отця Боголюба, позначеним Божим перстом, слід, однак уважати церкву Івана
Христителя в Підбужі, де трудився тридцять років парохом. Про
дивовижний збіг обставин, зв’язаний із тим селом, буде ще мова.
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У сорок шостому році, як відомо, уряд Радянського Союзу насильно перетворив греко-католицькі церкви в храми Московського патріярхату, і так, провівши жорстоку боротьбу зі
своїм сумлінням, отець Боголюб, щоб не покидати своєї отари,
не по своїй волі став православним душпастирем, то в Гірському,
то в Бориславі, звідки доїжджав до церкви Преподобної Марії
Параскевії в Гаях Нижніх, завжди затурбований – спасінням
душ своїх бойків, яким ніс надію й кріпость у Божому Слові.
Його підняли до сану протоієрея, а згодом, у двадцятиліття знесення греко-католицької Церкви, нагородили Палицею, що правило йому за глум над власною совістю.
Усі ті важкі духовні переживання постійного сумніву, через
насильне, але й власне рішення, спричинили – інсульт і передчасну смерть. За давнім звичаєм, його поховали головою в бік
місцевої церкви.
По довгих роках сирітства намагаюся відтворити його портрет із декількох уламків пам’яти, до чого буду послуговуватися
також спогадами інших членів нашої розсіяної по світу родини.
Як доказує одна пожовкла світлина з тридцятих років, отець
Боголюб був брюнет і на чверть голови нижчий від їмості Олени, моєї матері. Він стояв ніби-то під її покровом – спокійної,
повновидої матрони з лагідними рисами обличчя і ясними очима, які передалися моїй чорнявій сестрі, що її батько, через блават очей, називав “скальним соколом”.
Вдома батько був беззастережним, але лагідним авторитетом.
Гадаю, що було б намарно копирчитися проти його волі; у
кожному випадку ми із сестрою ніколи того не пробували.
Спокійним поглядом він переконував, що треба сісти до
книжки замість грати в доміно, чи забавлятися в хованку по
стодолах і оборогах.
Ще повернуся до тієї родинної світлини, на якій зображені
різні родичі, що по величині свого росту створювали гейби ланцюг на подвір’ї кропивницької парафії, де я – другий із найменших, бо найменшою з усіх була Кася, моя тіточна сестра, донька
вуйка Стаха. Касині батьки приїжджали до нас у час вакацій, і
тоді вуйко Стах правив у церкві за паламаря. Він любив жарту470
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вати, мовляв, отець Боголюб співає “Плотію” на мелодію “Господи помилуй”. Справді, не було в батька музикального слуху;
музикальною була мамина родина, а сама вона мені малому, перед сном, наспівувала різні народні пісні й галицькі романси.
Отець Боголюб урісся в село й своїх бойків, з якими обгово
рював господарські справи, давав і брав – поради, та люб’язно
піклувався своєю отарою. Селяни були прийнятні для його
слова й із найменшою подробицею зверталися до свого отцяпароха. Війт Старого Кропивника, що буде осередком моєї роз
повіді, часто шкрябав голову, особливо, коли доводилося давати
якісь справоздання чи інформації державним установам, як от
Міністерству аґрокультури, що розпитувало про флору і фавну
місцевости.
– Та, була колись така Фльора, жи тютюн продавала, але
про єкусь Фавну ніхто з нас ніколи не чув...
У таких і подібних справах отець Боголюб завжди був помі
чний, де б він не був душпастирем: у Старому Кропивнику чи
в інших селах.

КРОПИВНИК
Ми жили “безсрібно”, як і всі бойки. Від вуйка Стаха, що
навчив мене співати “Ой п’є Байда мед-горілочку”, я дістав
скрипку, але в тата не було “дрібних” на вчителя музики, і я
грав “зі слуху”, тим то ніколи не став справжнім скрипалем, однак струнний досвід помагає мені відчути голос інструмента,
душу пісні.
Звиклі до простої поживи, нам, однак, ніколи “кишки марша
не грали”, як сміялася бабуся Осипа, яку дідусь кликав Юзею.
Уранці – житній хліб із медом і горнятко молока, на обід – пиріг
з “м’яцканою” картоплею, або чир, на вечерю – бараболя із
квасним молоком. У п’ятницю часом була риба, але я гидував
нею. До того, звісно, була причина. Вуйко Стах, що любив жартома фантазувати, розказував, як ловив рибу на вудку разом із
рабином Менделем. Першого дня тільки йому щастило.
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– Яка у вас принада? – заздрісно спитав рабин.
– Сліпа кишка, – сміючись відрік вуйко Стах (він же хірург!)
Рабин подумав, подумав... – І що гадаєте? На другий день він
виловив усіх пстругів! – тріюмфально закінчив вуйко Стах.
А ще якось у Кропивнику сталася неабияка моторошна
подія, що про неї довго в селі гомоніли. У глибокому Потоці за
Гучавою знайшли невідомого мерця, що, певно, дуже довго там
лежав, і подалися до парафії порадитися, що з ним робити.
Батько спитав про стать трупа.
– Не знати, риби з’їли...
Ну і як тут смакувати рибину?
Ми, діти, гасали навколо Гучави: Дарина, Кася, я й ще два
сусідські хлопці: Данилко й Михась Буруни. Ми гралися в “лапанки” довкола церкви, але нікому не вдавалося зловити Кася,
– шмигала, як вивірка!
Коли мені було десь п’ять а Касі чотири роки, ми, граючись у весілля, “повінчали” її з Данилком, понавішували на себе
настінні святі образи, наче фелони. Кася виглядала дуже поважна при тій церемонії, що Данилкові добре врізалося в пам’ять, і
він часто про це згадував.
Згодом, уже старшеньких, нас заставляли пасти корів. Раз
захотіла Кася погуляти охляп на молодому Гнідому, а той, фиркаючи й стаючи дибки, скинув її на живопліт. Вона приволіклася
додому вся подряпана, і що ви гадаєте? Хоч як ми, хлопці, з неї
глузували й сміялися, вона, горда, навіть не заплакала, тільки
бурилася, мов чорна хмара.
А ще вона любила спинатися по деревах. Пригадую, як
одного разу галузка зломилася й Кася повисла у своїй сукенці,
немов у мішку, баламкаючи в повітрі ногами в трикоті з довгими ногавицями, що ззаду в поясі запинався, щоб у потребі
могти спустити... Як ми реготалися! Викликували за нею: “Три
коти́, три коти́, м’яв, м’яв, м’яв!” Але, потаємно, ми всі її подивляли, бо купалася в холодному Потоці навіть тоді, коли з дерев
уже обсипалося листя, і грала на піяніні.
Життя в Кропивнику було для мене барвисте, цікаве. Що
дня виростали якісь новини, що ворохобили думками.
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Ось, скажім, батько перестудився: кололо в грудях, і тета
Нуся ставила йому “баньки”. Спершу намазувала кожну баньку
алькоголем, запалювала сірником і швидко ставила на боляче
місце, щоб виссала хворобу. По такій операції на грудях залишалися темні кружальця, як монети, і мені здавалося, що тато
дуже багатий. Але із часом кружальця блідли, і батько біднів.
Іншим разом я придивлявся, як тета Нуся п’явки прикладала до бабусиних жиляків. П’явка зараз всисалася в ногу, пучня
віла, мов набряклий чорний палець рукавички, а потім сама
відпадала. Тета видушувала з неї кров і знов кидала в слоїк із
водою. Після такої операції бабусині ноги робилися зовсім гла
денькі.
Я також дуже любив, коли в кухні дерли пір’я на пухову
перину. Євка з Рузею, а також Дарина й Кася, ставали зовсім
опірені, з пухом у волоссі й на сукенках. Ми, хлопчурі, бігали
за ними викрикуючи: “Ґе-ґе-ґе! Ґе-ґе-ґе!”, аж тато нас закликав
до захристії й навчав поважати дівчат, що нам усім на добро помагали в господарстві.
Данилко часто заходив на плебанію, і мама кликала нас усіх
до хліба з медом. Рузя бурмотіла в кухні:
– Що він тут загубив? – Сама селянка, противилася присутності сільського хлопця в “панському” товаристві.
Якось Данилко сказав:
– Що за смішне ім’я – Кася... Такої святої нема в календарі.
– Її ім’я – Катерина, але кличуть: Катруся, Касуня, Каська...
– Отак! Казка – це гарно... – І він почервонів, а я насторожився:
– Що ти, Данилку, про Касю розпитуєш?
– Я тільки так... із цікавости...
Одного разу Рузя помітила, чи хтось їй сказав, що Данилко
з Касею сховалися за стодолою. Зараз вона вхопила дерев’яний
черпак, і рішучим кроком подалася в бік стодоли. А я за нею!
І що ми побачили?
На муріжку майданчика, серед стокротків, курей, пантарок
й індиків – двойко дітлахів заглиблених над шахівницею:
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Данилко, присівши по-турецьки, і Кася, прикуцнувши на
п’ятах.
Рузя фукнула, наче змій сіркою, і бігом повернулася до
кухні, де смажила конфітури.
– Шах-мат! – гукнула Кася й побігла за кличем їхнього запаху.
Я здивований оглядав Данилка, найкращого шахіста в клясі.
– Ти дав їй виграти, правда?
– Вона так тішилася...
– Ти – дурний! Дівчатам і так у голові перекручується, особливо Касі.
Данилко мовчав.
“І так воно, мабуть, починається”, – думав я.
Такими були безжурні дні мого дитинства. Невже, справді,
воно було таке щасливе?

РОГАЛЬ
У вуйка-діда Юлька Яворського в Майдані збиралося гамір
ливе товариство на великі лови. Пригод і крови жадні мисливці,
рушницями й ґвинтівками виряджені, уранці вирушали зі своїми
псами в навколишні бори й поверталися ввечері з трофеями на
оздобу дому, або для поживи численних гостей.
Тітка-баба Марина із прислугами Ганею й Василиною вичаровувала величавий бенкет.
Я не люблю дивитися як скубають і потрошать качок і гусей, але з кухні аж по квітник, де горіли жоржини й оксамитці,
і аж по саду, де в кучерявім листі рясніли теплим сонцем налиті
ренети й пепіни, розносився заманливий запах їхньої, а також із
лавровим листям “на дико” приправленої заячої печені.
Хоч я не веґетаріянин, – жаль мені було тих тварин; ще на
передодні вони втішалися волею й почувалися безсмертними
жителями наших густих бойківських лісів: ґотури й фазани,
куниці й зайці, олені й рисі... Тих гордих рогалів, що їх розмальовують на писанках, символів сили й мудрости, було осо474
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бливо жаль. Повипихані звірі прикрашували тінисті закутини
великих кімнат, лякали нас, дітей, скляними очима й гострими
зубами, а по стінах розгалужувалися оленячі роги, і ґотури та
фазани, здавалося, курликали одні до одних і до пантарок на
подвір’ї.
Товариство обідало в саду при довгих столах, накритих особливо з тієї нагоди щедро вишиваними обрусами, власноручної
роботи тітки-баби, а також і її доньки, тети Орисі, яка, як і її
брат Зенко, брала участь у наших іграх. Разом з іншими дітьми
й підлітками, Касею та її нерозлучною подругою Оксаною (Сянею), ми справляли перегони з мисливськими псами, Аяксом і
Гектором (хай простять їм гомерівські герої за епігонство!).
Гості полуденкували серед співів і жартів, смакували знаменитий капусняк із вудженою шинкою, печений дріб з начинками в смачних поливах, дичину із прянощами, а потім різновиді
солодкі страви: грушки у ванільовому сосі, печиво з маковою й
горіховою масою, пампушки з рожиною конфітурою. Дзвеніли
важкі келихи із кришталю.
Нам, дітям і підліткам, особливо ж мені, не звиклого до таких кулінарних розкошів, гостина у вуйка-діда в час великих
ловів правила за надзвичайний празник.
Однак, цього разу об’явилося моїй душі ще більше свято: чарівна дівчинка, що приїхала аж зі Швайцарії, де жила з
батьками-мистцями, Сяня із двома каштановими мишачими
хвостиками, заплетеними в дрібушку... Я дивився на неї, як на
кольорову кульку на різдвяній ялинці, у німім захопленні.
Старше товариство чванилося мисливськими подвигами, і
придумало особливий конкурс стріляння на відстань ста кроків
до коробки сірників. Усі стрільці хибили серед сміху й кепкувань, аж тут вуйко Стах одчайдушно взяв пістолет і мовив:
– Ви всі – паталахи! – стрельнув, і коробка розлетілася.
Гості аж ахнули з подиву!
– От і майстер! – привітав його досвідчений мисливець
вуйко-дід. – Тобі, певно, пощастить уцілити Рогаля.
Про Рогаля були ще довгі розмови. Дехто на власні очі бачив
його здалека, і розказував про його велетенські роги, розгалу
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жені, мов конари старих яворів, про темно-цеглясту шкіру, що
вилискувала барвою західного сонця.
– Ось такий килим пригодився б у моїй вітальні, – марив
меценас Собудський, на що вуйко Стах скривився.
– А роги, вони були б головним трофеєм у моїй колекції, –
додав вуйко-дід.
Вуйко Стах відрік:
– Я хотів би раз його надибати, але не щоб його вбити, бо
той звір несе в собі велич наших борів.
Мені подобалися його слова, і ми порозумілися поглядами,
як змовники.
Того вечора, коли потомлені гості, між ними й дітвора, полягали відпочивати на оборогах у пахучому сіні, я подався, як
часто бувало, на самостійний прохід прилісною стежкою.
Сонце вже хилилося до заходу, але, як то буває теплою порою року, день ще золотив пагорби й село, що лежало в кітловині.
Мені також було світло на душі, збудилася якась до того часу
невідома потреба краси, бажання рости до добра, до висот... Увижалася дівчинка з кісками заплетеними в дрібушку, і приємно
лоскотав у пам’яті її мелодійний сміх... Я заспівав на повний голос “Ой п’є Байда мед-горілочку”, аж відгомін із лісу озивався.
Тоді я взрів його, рогаля: він вийшов із поміж дерев мов
король у розкішній, розгалуженій короні свого гордого чола. З
легкістю міг би піднести мене на неї, наче малого пацана, або
проколоти тут на стежці, немов мухомора.
Я став, переляканий. Він підійшов зовсім близько й подивився на мене своїми мудрими очима, які мовили:
– Будь у мирі, я – не ворог.
І повільно, безшелесно пішов у ліс.
Я довго стояв, заворожений його з’явою. Вирішив нікому
не розказувати про ту зустріч, бо, напевно, взяли б її за дитячу вигадку, а може навіть усі ті запальні мисливці вернулися б
знову до лісу на полювання Рогаля, короля наших борів, такого
прекрасного мого друга.
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СВЯТИЙ ЮРІЙ ЗВОНИМИР
Впродовж усього нашого довгого життя, хоч багато років
після дитячих ми проживали далеко одне від одного, Кася залишилася мені, після Дарини, яка, на жаль, рано померла, найближчою родичкою. У нас завжди були тотожні зацікавлення.
Більше навіть: тотожні погляди й ідеали. Пригадую, як я марив податися у фантастичні мандри кудись у височезні гори,
на золоті плеса невідомих озер, через безкрає море... Дивним
дивом у Касі були подібні мрії, тільки пов’язані з концертуванням по світу. Розказувала, що давно, за дитячих років, у
свят-андріївську ніч, їй вилився з воску корабель серед пальм,
так що досвідчені в чаруванні дівчата проповідували їй якісь
дивовижні подорожі в південні краї...
Батько був уже парохом у Підбужі. До нас часом навідувався
Данилко, що виріс уже тоді зі своїх полотняних штанів і носив “панські”, ще й здобувся на гобой, і грав мені “Ададжо”
Кореллі, пояснюючи, що композиція придумана для скрипки в
супроводі фортепіяно, але що її можна заступити гобоєм... Я
мотав собі на вус ті зауваження.
Пізніше прийшли до мене голодні роки в дрогобицькій
гімназії, де колись учився батько, і різьбилися портрети деяких
великих українців.
У голодні роки між окупаціями нас годувала доброчинна
кооператива, що збирала по базарах рештки всяких товарів,
і така імпровізована пожива аж ніяк не робила нас ситими.
Одного разу невдячні спудеї твердими кнедлями бомбардували
віконце, крізь яке просували нам обід... Юність не завжди гідна
наслідувань...
Я листувався з Касею, яка продовжувала навчання музики
на Заході; писав їй про наші бурлацькі витівки в бурсі.
Описував також різні пакості нашим учителям, за що доводилося часом покутувати додатковими задачами й гартом
пам’яті латинськими слівцями.
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Усе ж таки, дітвацькі витівки, може, через батьківське виховання, не правили мені за козирі, а товариші кепкували, що
я не талановитий до такого роду розваг. Ще й сьогодні мушу
соромитися з наших пустощів у час найсуворішої для нашого народу духовної й матеріяльної скруті. Ми далеко не вміли
оцінити посвяти наших учителів, які намагалися перещепити
нам, своєму нариб’ї, ідеалізм, себто знання, як достойно споживати хліб своїх трудів.
Був у нас професор історії, хирлявий, короткозорий чоло
в’яга, якого ми прозвали Підпенькою. На його лекціях відбувалися в останніх лавках несамовиті пантоміми й акробатичні
представлення, яких він зі своєї катедри не міг увидіти й тільки
просив зосередитися, бути уважними.
Мені було його жаль, і часом я просив своїх товаришів не
надуживати сваволі.
– Ти – лівак життя, – сміялися вони. – Дозволь повеселитися заки час, “бо молодість не вернеться, не вернеться вона!”
– співали хором.
Підпенька – вітрив свого оборонця й завжди лагідно ставився до мене, що не можна було б сказати про інших, яких обливав кислим поглядом. Одного разу запросив мене після лекції
відвідати його скромну квартиру при одній із бічних вулиць нашого міста.
Коли я з’явився, він без слова вийняв із шафи якийсь роз
тріпаний грубий том, і поклав його на стіл, розгорнувши закладкою позначену сторінку.
– Перечитай собі, – сказав, залишивши мене самого в кім
наті.
То був том Історії шляхетських родів, і з увагою я вчитувався про рід Звонимирів, один з найстарших серед нашого народу,
із характеристичним для дохристиянської Русі закінченням на –
мир. Довідався, що один зі Звонимирів був учасником битви на
Волощині в ХІІІ сторіччі. Там було також сказане, що Звонимири помішалися з Волохами й що одна їхня вітка з гербом Сас,
через Дуклю, Сянок і Перемишль дісталася до Самбірщини, що
якийсь Федко Звонимир у 1409 році жив у Сторонній, що Зво478
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нимири мали в різних часах посілості в Турці, Ільнику, Яворі,
Ісаях, Тарнаві, Висоцьку, Завадці й інших місцевостях, звідки
починаються наші старовинні роди Ільницьких, Туркевичів,
Яворських, Висоцьких... У книзі було згадано, що за воєнні заслуги Звонимири дістали від польського короля... князівство
Підбуж.
Я задумався. Виглядає, що за Божим Провидінням мій
батько став парохом свого власного князівства, що то був гей
би клич предків, щоб опікуватися тими людьми, – так, як і моє
завдання розгребти закопані скарби нашої бувальщини, топтані
й понижуванні різними захланними загарбниками. Чи воно не
типове, що польський король нагородив український рід його
власною, прадавно-українською землею?
Про те, що я довідався із книжки, розказав дома, і бабуся
Осипа зараз почала прясти свої здогади, що прізвище Святого
Юрія Змієборця, певно, було Звонимир, як і того Михайлика,
що на списі поніс Золоті Ворота аж до Царгороду, а крім них,
різні козацькі характерники також правдоподібно були Звонимири... Вона уявляла собі нашу родинну історію серед замків,
турнірів і трубадурів, тоді, коли на мою скромну думку, княжий
сан був радше адміністративний, і князі мали тоді таку ролю, як
скажім селянські війти. Кася, зі свого боку, переконувала, що
раз Саси мали герб, ішлося про дворянство з великими земельними добрами, млинами й навіть невільниками (чим ніяк не
можна гордитися), однак вони являли собою політичну силу, яка
ставила заграничним зазіханням опір. Пізніше я довідався від
вуйка-діда, що в ХVІІ сторіччі угорці спалили замок Яворських
у Турці. Отже, князям доводилося захищати своїх підданих у
час лихоліть.
На мені лягло клеймо мого прізвища. Як останній із наща
дків тутешніх Звонимирів (бо передостання родичка померла
в Сільці з початком цього тисячоліття), на мені тяжить відпо
відальність розгребти сторінки нашої страждальної історії й
розгорнути її перед необізнаними нащадками.

Звонимир

479

ЯПОНСЬКИЙ ПЕРСТЕНЬ
Порозсівало нас зернинами маку по світу... Війна – порозривала родинні зв’язки, потоптала життєві сподівання, поніве
чила дружні взаємини...
Кася залишилася на Заході, – студіювала в штрасбурґській
консерваторії. Батьки діставали короткі листи в її іронічнозавадіятському дусі, мовляв: не журіться, бур’ян не пропаде!
Спершу їй довелося працювати у фабриці нібито рентґенових
апаратів, де вона витісувала з мікроскопічною докладністю всі
його частини, хоч Бог відає, для якої машини були призначені ті
складники в час війни! Про це вона, звісно, пізніше розказувала.
Потім доля закинула її аж до Арґентини, де працювала викладачем музичної інтерпретації в Консерваторії Буенос-Айреса.
Оксана жила ще до війни з батьками у Швайцарії; там і
одружилася. Про неї ми діставали скупі вісті через посередництво Касі.
Коли німці зайняли Галичину, Кася приїхала на короткі
відвідини, що згуртували нас усіх довкола неї. Вона променіла
світом. Данилко заворожено вдивлявся в неї, аж запримітив
на її пальці викутий зі срібла й бронзи перстень, на якому був
вирізьблений соловій на цвітучому дереві.
– О, це з японського кинджала! – сміялася Кася. – Трофей
за мою цнотливість! – Вона розсівала свою безжурність, свою
одчайдушність.
– Студенткою я винаймала кімнату в заможної сім’ї з
Вюртемберґської вітки, спорідненої з поетом Фрідріхом Шіллером. Їхній дім серед саду з червоними буками став мені не
сподіваним прибіжищем, бо господарі, познайомившись ближ
че зі мною, включили мене до своєї родини й брали мене навіть
із собою у різні подорожі: до Юґославії, Болгарії, Греції, Туреч
чини, Єгипту... Ми їздили автом із причепом і, наче цигани,
жили кочівничим життям, набираючи в душі пейзажі й народи з
їхніми культурою й звичаями. Ті подорожі дуже мене збагатили.
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Одного дня родина сповістила, що має їх відвідати брат
господаря, Вільгельм, якого звали Віч (себто: чародій!), представник бавовняної фірми А-К у Японії, де довго проживав,
заки на постійно переселився до Каліфорнії. Про його дім,
екстраваґантну особистість і, очевидно, професійно-торговельну
здібність розказували неймовірні епізоди, прибираючи всякими
суперлятивами його постать.
У той самий час я збиралася відвідати Оксану в Сарає, тому
запропонувала їм до вжитку свою власну кімнату, що радо прийнято. Прибравши її, поскладавши на полицях етажерки свої
книги й ноти, постеливши килимок на столику, вона робила
приємне враження.
Повернувшись зі своєї швайцарської подорожі, Віча я вже
не застала, натомість на столику кімнати – велику китицю
тюльпанів ще й пачку дорогих конфеток із карткою, у якій гість
дякував за гостинність. Довелося також і йому подякувати за
увагу... І так почалося наше листування, у якому я розказувала про свої студії, і розмаїті подробиці щоденного життя його
родичів.
Одного дня я згадала, що вибираюся до Парижа на семінар
бароккової музики, а він відписав, що в тому самому часі про
фесійні справи кличуть його також туди, і запропонував мені
зустріч.
Отже, ми зустрілися, повечеряли в люксусовому ресторані,
а потім пішли подивитися на “Копійчану оперу” Брехта, яку
якраз там ставили. Театр був невеличкий, переповнений переважно молодіжною публікою, яка частинно сиділа на землі, або
підпирала стіни, задуха була велика.
Вийшовши надвір, нам захотілося випити склянку лімонади,
або содової води, і ми пішли вулицями в пошуках якогось ресторану або бару, однак, то була пізня година ночі, і всі льокалі
зачинені.
Врешті побачили щось на подіб’я ресторану, освітленого
червоною ліхтарнею, і пробравшись крізь зябра чорних завіс до
середини, узріли на сцені якраз закінчення “стриптизу”.
Звонимир

481

Я отетеріла, а Віч душився зі сміху з мого збентеження.
Содової води ми так і не дістали; офіціянт пропонував якийсь
гострий напиток, але я відмахнулася.
– Вибачте, ми поспішаємо на потяг, – оправдався Віч, розплатився й ми знов опинилися на свіжім повітрі. Удалося зловити таксі, і відвозивши мене до гуртожитку, Віч сказав:
– Касю, не будьте такі цнотливі; адже ми ночували вже в
тому самому ліжку!
– То правда, – я відповіла, прощаючись, – але не одночасно.
Коли повернулася до Штрасбурґа, на мене ждала посилка з
Каліфорнії з допискою: “Цнотливій панні Касі від захопленого
поклонника”. Ось така історія цього персня.
Ми всі щедро сміялися з тієї пригоди, тільки Данилко не
всміхався.
– За цноту не дається премій, бо вона – обов’язок, – сухо
мовив.

ЗАКОН СВІТЛЯКА
То був час зорепаду.
Я вдивлявся з Данилком у зазорене небо.
– Ми думаємо, що там, у далеких просторах, усе – гармонія. Турбуємося тут манюсінькими справами, але що значить
наша порошина-земля в тій велетенській будові, де відбуваються
несамовиті катаклізми, де захланні чорні діри-крутіжі проковтують не те що велетенські зорі, але й цілі зоряні системи...
Питаєшся себе: чи то з веління Творця, чи Демона?
– Говориш, як єретик! Може, не з веління, а дозволу Творця,
бо людина співпрацює з хаосом...
– Але що означає людина перед величчю всесвіту? Вона в
ньому менша від найменшої амеби!
– Несторе! Ти ж син священика! Не забувай, що за цю амебу Син Божий,Творець усесвіту, дав себе розп’ясти на хресті.
Бог хоче, щоб людина протидіяла хаосові, темряві.
Я задумався. Данилко засоромив мене.
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– Хай би кожна людина несла у всесвіт стільки проміння,
що несе світляк. Промінь до променя, світло до світла, наче колосок до колоска, що творять сніп, а сніп до снопа наповнять
усю стодолу. Треба бути світляком...
Я жив у Львові й займався дослідженням свого родоводу,
роз’їзджаючи по різних місцевостях Галичини й видовбуючи
марні інформації про своїх предків у церковних метрикальних книгах. На жаль, з руїною наших церков під повторними
окупаціями пропало безліч потрібних відомостей, зв’язаних
із бувальщиною, що вже тоді виявилося наявною стратегією
уряду, ворожого до всього українства, особливо до його історії,
справжнє обличчя якої намагалося стерти перед світом.
Мимо всіх складностей, навіть наражаючись на переслі
дування “властей”, з допомогою місцевих священиків, а часом
навіть старих дяків чи паламарів мені вдалося позбирати крихти історичних даних, з яких, як Бог дозволить, зможу зліпити
правдоподібний образ нашого родинного походження від най
давніших часів.
Тоді я працював у Інституті Історії над дослідженням старовинних рукописів, розшифровуючи закарлючки гусячого пера,
титли й скорочення вульґати. Одного дня мене покликали до директора, відомого науковця, хоч партійної особи, що прихильно
до мене ставився. Зім’ятим голосом повідомив, що я звільнений
з праці.
– Зрозумійте, товаришу, – не моє рішення. Вищим органом
не до вподоби ваше шпирання по захристіях.
– Ідеться тільки про мій родовід...
– Я знаю й уболіваю за вас, однак не можу нічого вдіяти.
Я зрозумів, що також і мої досліди в Інституті не до вподоби окупантам, і що незадовго там сидітимуть інші люди,
щоб писати згори диктовані панегірики про сонце Сталінської
конституції... Мав підозру, що й наш директор довго там не всидить, чим зовсім не помилився.
Втративши фахову працю, почав шукати будь-якої фізичної.
Удалося знайти її в тартаку, де почав заробляти на хліб насушний. То принаймні, дало мені нагоду жити близько природи, а
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часом навіть бувати на самоті в лісі. Серед нових товаришів у
праці знайшлися й такі, що раніше займалися іншим ділом, але
я не розпитував, і вони також обмежувалися на зовнішніх веселощах, співах і кепкуваннях:
– Ти наче той кіт Кіплінґа, що милується самотністю... Хіба
це життя? Не вмієш жити, друже!
Мені пригадалися насміхання товаришів із Дрогобицької
гімназії...
– Але я приглядаюся до життя... Намагаюся його зрозуміти
– відмахувався від оскаржень, спихаючи їхні зауваження на
важкий для нас усіх час, хоч десь там, у найтемніших закамарках душі, признавав їм рацію.
Однак, моєю амбіцією ніколи не було наживатися, тільки
непомітно працювати в ім’я історичної правди. Хай би я був
тим світляком, про якого згадував Данилко!

ДЗВІН
Я повернувся додому щоб пережити своє перше велике
горе: мати заснула на моїх руках. Сльози давили мої груди, я
гладив її срібне волосся, але плакати не міг. Чув її лагідні пісні з
дитинства й давні галицькі романси, і її остання усмішка залишилася, наче засушена в гербарії квітка, у моїй душі. Знаю, що
вона тепер – блаженна, а блаженним болять наші сльози.
На порозі нашої старенької кропивницької церкви надибав
Данилка зі своїм гобоєм, там колись дітлахами знімалися – він,
Кася і я.
– Також сумуєш, друже?
– Смуток – моя вроджена прикмета, – відповів, усміхаючись.
– Може,... з кохання?
Данилко спустив зір, зрозумів, – його розшифровано.
– То найвища дань... Богом дана.
Він працював на полі від світанку до пізнього вечора, і
тільки, коли вже зовсім стемніло, віддавався своєму гобоєві.
Серед ночі часто вчувався голос нашого найбільшого дзвона.
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Із дзвіниці гуділо: бам – бам – бам... Спершу ми думали,
що хтось у селі помер, і паламар дзвонить на упокій душі, але
здалося, що – ні. Хто то дозволяє собі непокоїти село нічним
дзвонінням? – думав я, огорнений глибокою жалобою після
смерти дорогої матері.
Данилко вирішив разом зі мною прослідити справу. Ми
вибралися потайки, коли добре посутеніло, з думкою зловити
нічного бешкетника. Однак зійшов повний місяць, позолотив
порох дороги, і нам довелося закрадатися городами, щоб не зрадити свого наміру. Просиділи довгий час у кукурудзяній трощі,
але дзвін мовчав.
– Видно, усе ж таки, хтось нас помітив, – міркували ми, і
домовилися повторити наш задум наступної ночі. Так і зробили.
Ніч на щастя, захмарилася. І нам вдалося, наче в шапці
невидимці, просмикнутися аж під саму церкву. Не довго чекали під тінистою покрівлею: із дзвіниці понеслося потужне
дзвоніння: здавалося, хтось бив на сполох чи ридав.
Швидкими кроками здобули ми дзвіницю й – отетеріли:
там не було нікого. Дзвін сам голосив якусь незбагненну, тривожну вість, наче б хотів остерегти село від якогось страшного
нещастя.
Ущерть потрясені, ми повернулися додому й розповіли бать
кові нашу дивну пригоду. Він слухав мовчки, зідхнув і мовив:
– Треба відмовити молебень, бо якесь велике горе висить
над нами.
Незадовго нам довелося ховатися по оборогах, у гущавині
– де хто міг, бо стали виловлювати молодь – на роботу до
Німеччини. Однієї ночі крадькома прийшов Данилко попрощатися.
– Скажи Касі... ні, краще нічого не кажи.
– Я знаю, напишу їй...
– Не треба... Вона не зрозуміє. Вона там у своєму світі, що
не мій світ. Ми опинилися на різних поземах.
– А музика?
– Є космічна музика, що проникає через усі тіні, усі перепони, вирівнює всю несправедливість долі...
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– Ти йдеш?
– Адже не буду ждати, щоб мене тут зловили, наче гицель
собаку. Тебе, може, пощадять, бо ти потрібний у тартаку, що
достачає їм дерево на будови там у них... А мене – тут треба.
Якщо не повернуся, то ніяка трагедія, радше наша спільна доля,
наше призначення.
Ми сердечно обнялися й то був останній раз, що я бачив
Данилка. Довідався потім, що він одружився з товаришкою –
партизанкою, а далі не було вістей.
Часто я роздумував, чи дзвін не голосив по котромусь із
тих, що в нетрях борів гартували зброю на захист землі і духовних цінностей від найжорстокіших грабіжників століття.
Інших цінностей у нас не було.
Знов прийшли “наші”, і перш за все скликали решту чоло
вічого населення стягнути з дзвіниці останній дзвін, щоб переплавити його на гармату й славити окупантів. Народ стояв довкола і не рухався. Його підганяли, грозили, лаяли, але люди
опускали руки. Тоді самі солдати скинули дзвін, що із зойком
упав на землю.
А серед ночі ми всі чули голос великого дзвона: він звучав
дзвінко, гейби люто.

ТАЄМНА ПРОГУЛЯНКА
Мене остерегли. Жаль, що я не подався разом із Данилком;
довелося одинцем нетоптаними стежками шукати друзів.
Ще день не сірів, коли з наплечником, де запхав трохи
харчів і білизни, завулками, городами я прокрадався в поле й до
лісу. Якраз наливалося зерном колосся жита, де можна було б, у
потребі, шукати прибіжища. У місті гірше, але часом в пригоді
стають придорожні скирти каміння, що можуть правити за сховок, коли знічев’я над’їхала б якась патруля. А вона тепер часто
кружляла містом і периферіями; з’являлася майже непомітно,
наче давун, що безшелесно повзе, щоб в останній хвилині, широко роззявивши щелепи проковтнути дичину.
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Ще цей закрут біля каплички, ще один ріг вулиці, а потім
– уже поле. Серце билося мов калаталка на Великий Піст, і хоч
ранок був прохолодний, мене обливав піт.
Знічев’я почулося шарудіння кроків, і притьмом я кинувся
в придорожній рів. То була велика дурниця, бо зараз наді мною
стояв велетенський міліціонер, що міряв мою нещасну особу
морозним поглядом.
– Вставай! Що ти там у рові робиш?
– Та я... заточився й упав. Тут лежав якийсь камінь...
– Ага, камінь! То ти так у тартаку працюєш? Куди збираються пан у таку ранню годину?
– Йду відвідати... родичів. Сьогодні в мене вільний день.
Батько нездужають...
– Іди зі мною! – суворо наказав міліціонер, і я помітив по
погонах, що він – комісар. – Я зараз покажу тобі дорогу до
родичів! Не пробуй утікати, бо дістанеш кулю в лоб!
У його руці блищав пістолет, а сам подобав на досвідченого
атлета. Моя надія про волю зм’якла й розплилася наче підігрітий
бджолиний віск. “Усе пропало”, – думав я. – “Тут і закінчиться
моє сіре життя!”
По дорозі нас надибала патруля, але помітивши міліціонера
з ранґом старшини, який уже полагодив їм довірену справу, засалютувала й поїхала далі.
Ми йшли назадгузь крутими дорогами, опісля стежками
між садами з рябиною й порічковими кущами; дивним-дивом
видавалося, що віддалялися від центру міста. “Отож власті хитро придумали свій розвідчий осередок подалі від людського
ока, щоб населення не мало підозри на їхні стратегії”, – роздумував я, шкандибаючи поруч із великаном, якого обличчя кривила глумлива усмішка.
Ми вийшли на якийсь опущений майданчик із напівро
зваленими спорудами, засіяний сміттям і щурами.
– У тебе є зброя? – грізно спитав міліціонер.
– Навіщо мені зброя?... Я ж іду до родичів, не на війну.
– До тих родичів треба йти озброєним! – сердечно розсміявся
“міліціонер”.
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– Беріть мій пістолет, пане Несторе, – щасливої дороги!
Найкраще візьміть напрям на Лугівку, опісля, через кладку на
Бистриці праворуч до лісу. А там уже самі добирайтеся.
Моя душа скинула із себе страшний вантаж, життя усмі
хнулося всіма веселковими барвами.
– Хто ви? – ще отетерілий спитав я свого Ангела Хоронителя.
– Друг Явір, – відповів він, стискаючи мою правицю. –
Мені передали вість про вас із тартака. Ми ще зустрінемося, як
Бог дозволить. – І сміючись додав: – Але брехати ви зовсім не
вмієте!
Дякуючи всім святим за таку несподівану опіку, я подався
наміченою дорогою до товаришів у лісі, свідомий своєї смішної
фіґури в рові перед повстанцем.

ВИДІННЯ
Я йшов і йшов. Стежка бігла між городами, перестрибувала
перелази, повзла під трухлявими тинами, потім таїлася між хвилястими житами, кукурудзяними тростинами, далі чимчикувала левадами, покритими низькою зеленню й де-не-де кущами,
і тоді треба було ставати прозорим. Урешті мене огорнув холод
рідкого листяного лісу, де зовсім безжурно щебетали дрозди й
синиці.
Треба було поспішати, бо не відомо, як довго в тартаку не
помічали моєї відсутності й не вдарили в бубни, щоб нацькувати на мене погоню.
Цікаво, хто дав другові Явору знати про задум моєї втечі? І
хто, та яким робом, довідався про неї? Я ж нікому не сповідався
зі своїх плянів. Хтось мусів крадькома мені приглядатися й бути
неабияким психологом. Якась наша людина в тому муравлищі
різних облич... Видно, що повстанці, мимо всіх труднощів, були
досить добре зорганізовані. Усюди непомітно, існували свої
люди, які виконували довірені завдання...
488

Звонимир

Я йшов до них, однак зовсім не був переконаний, що матимуть якусь користь із моєї особи. Вправді я – останній нащадок
князів Звонимирів, і дуже правдоподібно родич святого Юрія
Змієборця, а теж і Михайлика з потужним списом, на якому
наче перце аж до Царгорода ніс Золоті Ворота, але, напевно,
я не зразок їм потрібного воїна, ніколи зброї не брав у руки, і
ось тепер не знав би, як поводитися зі своїм пістолетом. Хіба,
у потребі, когось ним перелякати... Пригадав собі кумедну сцену, коли друг Явір поблажливо всміхався з дезертира в рові, – і
стало соромно. Що за герой-повстанець із мене! Напевно, правитиму друзям за добру анекдоту!
Ліс, на щастя, гущав, але ще крізь нього текла стежка, то
й можна було надибати якусь патрулю. Знову ж не було мудро
зразу заритися в хащі, бо тоді втеча стала б повільніша й більше
томляча. Краще було користуватися нею, як довго не грозила
очевидна небезпека.
Недалеко зашумів потік: враз мені освідомилася спрага. Я
підбіг до нього, і губи жадібно припали до води. Так хотілося
присісти на камені й передихнути, але треба було йти далі. Кожен звук гостро врізався в мої вуха, кожна суха гілка під ногами
насторожувала. Укінці стежка скінчилася, і я вдерся в темінь
бору.
Тут струнчили вже тільки шпилькові дерева, що густо росли цілими групами; доводилося часом обходити їх довкола,
щоб могти посуватися далі. Терен, обсипаний густо чатиннями,
підносився вгору. Щось затріщало збоку, і серце навіжено закалатало, але то об’явився тільки якийсь малий звір, лис або
борсук, що не менш перелякався несподіваного мандрівника.
Я подумав, що міг надибати там також якогось небезпечного
жителя тих дебр, дикого кабана, або вовка... Потішався тим що
було вже майже літо, і тварини мали досить поживи, замість
моєї худорлявої особи...
Мандруючи так довго, я зовсім втратив свідомість місця й
часу, – навіть не спозирав на годинник. Здавалося, що мусів уже
бути десь у Підкарпатті, але яка різниця? Треба було поспішати
без передишки, не зважаючи на втому й голод.
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Знічев’я дерева розхилилися, і очам об’явилося диво: на
горбочку, у півтіні, стояв велетенський олень, і ніс між розгалуззям могутніх рогів дерев’яне Христове розп’яття, подібне до
того із кропивницької церкви. А перед ним, у вбранні козацького
старшини, у темно-червоних шароварах і оксамитному жупані,
із шаблею й пістолетами при широкому поясі, навколішках –
вуйко Стах, із молитовно зложеними руками...
Я закаменів майже без віддиху. Серце, здавалося, вистрибне із грудей, але картина не дозволяла промовити слово, зробити будь-який жест. Бір перетворися у святиню, сонячні плями
замиготіли свічками між віттям, смерекові пахощі розносились
ладаном.
За деякий час моє видіння розвіялося з леготом.

ЗУСТРІЧІ
Я часто перебував у природі. Пригадав собі свої подорожі
по Кавказі з демонічними скелями, несамовитими водоспадами,
долинами, що подобали на кошики, повні розквітлих нарцизів,
прадавніми монастирями, що на подіб’я небесних передпокоїв
запрошували до медитації... Там я надибав народ зі спорідненою
душею, що гордо вказував на сліди своєї бувальщини, гостив
переказами, співом, танцями...
Бував я також у Фінляндії, запускався човном по безкраїх
озерах, далеко від людського голосу. Купався в містерії північ
ного світла, зашивався в самотність видовжених, наче апостоли
миcтця Ель Ґреко, беріз і надбалтійських сосен, що перетворюють свої сльози в бурштин...
Одначе, найчастіше пригодницький дідько товк мене по
Карпатах і по нашому Підкарпатті, де особисто познайомився
з кожною горою, з кожною річкою. Зимою вибирався на лещата, ночував у селян на сіні, живився тим, що далося роздобути
за “простибі” або дрібняки, бо князі вже давно позбулися своїх
маєтків, і носилися з кишенями, де вітер свище.
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Дивним чудом, тепер я загубив відчуття простору, не знав,
де знаходжуся. Тягнувся весь час на Південь, як диктував мені
ум, але не знав, де шукати друзів.
Бір ухопив мене в обійми. Після довгої ходи, що несла мене
оподаль від селищ, пробиваючись крізь хащі, яруги й провалля,
відчув велику втому. Сів на повалений стовбур смереки, добув
із наплечника хліб та яблука й почав полуднувати. Біля мене
затріщала гілка: то білочка зіскочила з дерева, зовсім близько
присіла на задні лапки й приглядалася до мене. Я кинув їй шматок хліба, який вона зловила й почала смакувати. Зараз біля неї
з’явилася ще одна, потім ще – ціла громада білочок.
– Мої дорогі звірятка, я не можу вас усіх нагодувати, – сказав я вголос.
Але вони, наче б зрозуміли, бажали мене переконати на свій
лад, почали гратися довкола, бігати одні за одними, швидкістю
підкинутих м’ячиків вистрибували на стовбурі, то знов спускалися й перекликувалися своїми скреготливими голосками.
Мені стало весело на душі: мав уже не тільки товариство,
але й суцільний театр, пропала моя самотність! Почав кришити хліб і підкидувати веселим білочкам, що радо приймали
несподівані гостинці. Незадовго я помітив, що позбувся обіду. І
як буде тепер? – роздумував. На щастя, мав я в наплечнику ще
кілька яблук.
Невідомо, як довго ще треба було продовжувати мандрівку.
Мусіла бути вже пополуднева пора: у повітрі бриніли зелені
мухи й оси, запахло грибами, пташня починала строїти свої
інструменти, а я йшов і йшов. Добре хоч, що на ногах у мене
були солідні черевики, які стоїчно витримували мої давні прогулянки, отож я надіявся, що й цього разу витримають.
Одночасно роздумував: як виглядатиме моє майбутнє життя? Не боявся ні голоду, ні холоду, ні невигод, бо до них був звиклий. Але тепер чекали на мене підпілля, війна, різні збройні
зобов’язання, з якими я ніколи не мав нічого до діла й не знав
би, як давати собі з ними раду. Боявся, замість бути корисним
для друзів, наробити їм якоїсь халепи. Не даром мене вважали
шкільні товариші недотепою, ліваком.
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Аж ось щось зашаруділо, затріщало, і понеслося могутнє,
зловороже рохкання, випереджуючи люту звірюку із кривими іклами. Дикий кабан! Не роздумуючи довго, я вхопився за
гілляку смереки, що висіла наді мною, і швидше думки метнувся на дерево.
Дик почав, рохкаючи з досади, кружляти довкола смереки, і
я питав себе, чи йому не захочеться вилізти стовбуром по мене.
Надіявся, що ідея переслідувати мене йому набридне, і що незадовго забереться геть. Але він і не думав прощатися. Я роздумував, як його прогнати, бо перспектива ночувати на смереці
мене не влаштовувала. Боявся також стріляти, щоб не давати
можливій погоні за мною знаку свого перебування. З наплечника, що, на щастя, виліз зі мною на смереку, добув яблуко і з усієї
сили жбурнув у нього, потім ще, і ще, щоб урешті непрошений
гість обернувся хвостом і забрався.
Дик, одначе, зовсім інакше зрозумів моє ревне бомбардування й із задоволенням хрумав мої яблука, вимагаючи продовження щедрої гостини.
– Не маю більше, ти, – безсоромна – свине! – гукнув я, люто
жбурнувши в нього черевиком. Звір, видно, образився, бо рохнув якесь лайливе слово, і з гідністю ображеного мужчини подався в гущавину.
Я пождав ще трохи вгорі, потім обережно зліз із дерева й
почав шукати за своїм черевиком. Показалося, що то була марна
справа, бо в лісовій темряві, серед кущів і ріща нічого не міг
розібрати.
І як мені жити в лісі з одним черевиком і без поживи? – сумно роздумував.
Стемніло зовсім. Було трудно й небезпечно йти далі, бо можна було покотитися в якийсь яр, поломити кості, у найкращому
випадку наступити на якусь гадюку в мандрах за поживою...
При слабім місячнім світлі, що продиралося серед конарів і галуззя, я помітив ясла, де певно, лісничий узимку сипав звір’ям
сіно. Радий знахідкою я виліз у жолоб, поклав наплечник під голову й простягнувся на весь ріст. Відчув: усі кості й м’язи мене
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боліли й був до краю виснажений. Десь у половині “отченаша”
впав у глибокий сон.
...І ось я на сніжно-білому огирі в яблуках, золотий шолом
та панцир із русалчиних лусок виблискують у сяйві сонця. У
руці тримаю гострий спис, срібними острогами колю боки свого огира, що мечеться проти семиголового змія, який дише зеленою сіркою. Я проколюю його черево списом, і одну по одній
стинаю всі голови страшної потвори. Народ гукає: “Слава! Слава!”. З вежі виходить прекрасна князівна з каштановими калачиками кіс і сірими очима, зовсім схожа на Оксану, і простягає
до мене руки. Я підношу її на сідло, обнімаю за стан і...
– Ось де він! – кличе хтось голосно поруч. Я зриваюся на
рівні ноги й ніяк не здолаю намацати пістолета, що, мабуть, викотився з кишені під час сну.
– Ми шукаємо тебе, наче шпильку в соломі, думали вже,
що якийсь дикий кабан тебе похрупав, а ти тут у жолобі виле
жуєшся! Ставай, друже Несторе, вітайся з нашими хлопцями,
– весело дзвенить голос друга Явора, що вже перейшов на родинне трактування.
“Слава Богу я серед своїх”, – думаю й одночасно жалію, що
не докінчився мій так обіцяючий сон...
– Тут і гостинець для тебе, щоб пам’ятався день побратимства! – сміється один із товаришів і простягає мені мій рідний
загублений черевик.

ПОВЕРНЕННЯ
На жаль, я – не змієборець: помітно, що мало одідичив
від свого славного предка, який гострим списом проколов вогнеметного змія, наче шашлик... Не вдалося також надибати в
лісі Данилка: він подався кудись у таврійські степи провадити
там визвольну справу. Про завадіятські чини таємничого Байди
ходили говірки, як то він забавляв самого коменданта Коломиї
несамовитими анекдотами, з яких той до сліз реготався, тоді,
коли товариші розбивали міську тюрму й звільняли з неї всіх
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“політичних”; то знов, як захопив для голодного братства весь
ладунок консерв, присвячений для військового штабу, залишивши на їхньому місці завідувачу транспорту веселий панегірик...
Тепер Байда подався зі своєю групою кудись близько фронтової
лінії.
Тут і почалися мої власні складності, якими я вже давніше
журився. Через короткозорість і вроджену незручність, я ніяк
не здолав як слід обходитися зі зброєю й – ніде правди діти – не
радо брав її в руки, побоюючись стрелити не там, де годиться, і
наробити друзям якоїсь халепи. Скажіть: як такому паталахові
бути героєм вітчизни?
За короткий час я і друзі переконалися, про мою нездатність
до геройського ремесла, і спільно ми почали роздумувати, у
який спосіб мене, що був тільки вантажем для товариства, хитро позбутися, так, “щоб і вовк був ситий, і коза ціла”.
Розв’язка сама навинулася при одній облаві, коли мене
відірвало від групи. Скочуючись кущами зарослим горбом, я
попав на сам берег Черемошу й, вчепившись за якусь покинену
колоду, дав себе нести бистрою струєю. На тому рятівному киті
приплив аж десь біля Снятина, звідтам, сутінками обмотаний,
скрадаючись польовими стежками й городами, через менші
оселі мандрував копу днів, заки виголоднілий наче бездомний
собака й у самому лахмітті приплентався до рідної плебанії, де
застав свого немічного батька на смертному ложі.
Як тільки я опинився на батьківському обійсті, вони прийшли по мене. За попередньою домовою із друзями в лісі, “коли
б навинулася якась халепа”, мені було сказано подати декілька
справжніх, але неважних інформацій, чим я покористувався.
Помогло також і те, що мене бачили під пістолетом друга Явора,
який підшився під їхню уніформу, і якого аж опісля роздовбано.
На їхню думку було зовсім ясне, що мене вкрали партизани для
розвідки, але що я хитро висмикнувся з підпілля, і таким робом
– зі “скритого ворога” перетворився в очевидного “радянського
героя”!
Батько ще поблагословив мене й мовив:
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– Сину, прийде час, коли героями зватимуться ті, хто, нехтуючи почестями й вигодами, ревно присвятяться правді й праці
для добра й престижу свого народу.
Цей заповіт залишився мені знаменом на все життя.
Отець Боголюб спокійно заснув сном праведних. Я похоронив його по нашому обряду головою в бік рідної церкви. Потім
узявся до гідного стану приводити могили батьків, сестри й
дальших родичів, похованих у нашому сусідстві. Це піклування
дало добрий вислід, бо й інші люди почали мене наслідувати, і
незадовго кладовища в Підбужі й Кропивнику перетворилися
в сади із плеканими деревами й цвітучими кущами та піском
посипаними доріжками. І хоч різні нелюди руйнували наші могили, ми завжди наново направляли поломані хрести, і садили
барвінок на гробах наших усопших.
Однак ті наші оселі не зажили мріяним миром. Однієї ночі
чекісти витягнули з давньої сусідської хати старого Боруна й
розстріляли під тином за сина-повстанця, Данилка.

ВЕРТЕП
Нарешті, ми дочекалися того блаженного дня, коли країною
котився голос усіх ще існуючих дзвонів! По мільйонах смертей,
без однієї краплини пролитої крови Україна воскресла!
Мимо всіляких негараздів, місто переживало знов своє чудо
Різдва Христового. На площі перед міським театром струнчала велетенська ялинка, що досягала хмар, звідтам сипалися на
брук зірчасті сніжинки. Було дуже холодно, але люди підходили
до дерева, освітленого нетлінними восковими свічами, і не могли надивитися, бо то було всесвітнє дерево життєдайної надії.
І я пішов поглянути на те диво, де із запашного гілля звисали, незважаючи на мороз і коливаючись у дзвенінні колядок,
різні прикраси.
Назустріч вийшов Вертеп: худенька Дівчинка несла притуленого до плеча дещо меншого Хлопчика із золотим станіо
левим німбом, довкола герцювали страшний Ірод, кумедний
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Чорт і Смерть. Козак у перетертому жупані й зношених чоботах
танцював гопака, щоб загрітися.
– Це діти із сиротинця, – сказав хтось із групи людей, що
стояли осторонь.
– Ми вам ще добре покажемо, яка це у вас воля! – кричав
Ірод, скрегочучи чавунними зубами.
– Дурні ви, гадаєте, що вам так легко обійдеться? Це тільки
прелюдія до нашого шабашного свята! – кепкував Чорт, і його
довге хвостище пленталося людям під ноги. Смерть удоволено притакувала й вимахувала косою, але Козак не дозволяв їй
підходити близько до Дівчинки з Малятком у благому плащику.
– О Господи, як це дозволяють дітям виходити на мороз у
такому одязі? – дивувалася якась жінка.
– Адже в них нема іншого...
– І всі хочуть глянути ялинку, – оправдував дітей якийсь голос.
Ангелик із вертепного гурту пішов між людей з мішечком,
де дзвеніли дрібні монети.
– Дайте на сиротинець, добрі люди! – Дехто добував із
кишені кілька дрібняків або цукерків.
– Дякую, дуже дякую... – Ангелик трясся з холоду. Одне
його крильце звисало з плеча, і здавалося, що скоро відпаде. Я
не витримав і гукнув:
– Діти, ходіть до мене загрітися. Нап’єтеся чогось теплого!
Худенька Дівчинка з Дитиною на руках усміхнулася дуже
лагідно:
– Нам не вільно... Мусимо повертатися додому, – сказала.
Тоді Дитина в золотому станіолевому німбі, яку несла на
руках, заплакала й почала кулачками терти очі:
– Я хочу голубої зірки... – Малі посинілі устонька кривилися з холоду.
– Цить, не плач. Ще тільки трохи й підемо додому.
– Я хочу голубої зірки, що на ялинці! – Хлопчик простягав
руки за зіркою і плакав, аж брало за серце.
Я глянув угору: на самому вершечку дерева, що сягало майже хмар, мерехтіла голуба зірка, якої прагнула Дитина. І тоді я
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вчинив щось несамовите: взявся лізти на ялинку за тією зір
кою.
– Безумний! – гукнув хтось із натовпу. – Куди він пнеться?
Я не зважав: гілка за гілкою підносили мене під сам вершечок. Змерзле дерево скрипіло від леду. Раптом нога поковзнулася, щось затріщало, і я повалився в сніг. “Навіть на таку
дрібницю не здатний... Не досягнув голубої зірки для Хлопчика...” Підвівшись на ноги, шукав за Вертепом, але він уже
віддалився і зник у засніженій бічній вулиці.

ЧЕРЕШНІ
Мої спогади переплітають історичний час із його епізодами,
але ви простите, правда? Візьміть це за ознаку старіння...
Знов прийшов лист від Касі, як звичайно, глузливий, безжурний. То вже її манера, за якою, може, ховаються труднощі й
серйозна праця.
“...Тітці Орисі забаглося черешень. То зовсім зрозуміле, бо
там у них, у Жюра, налягає переважно дев’ятимісячна зима,
і черешні ніяк не дозрівають, хоч як дядько Еміль на них не
хухає”.
Я гостювала в Оксани, у валізанських горах, любуючись
щедрим літом; збирала запашні суниці на узліссі, черпала в
зіниці краєвид за глибокою долиною Рони, – з розкиненими
по схилах гір селами, льодовик високо на обрії, осяйну корону чотиритисячного Ґран-Комбейна... Довкола шалета безсоромно розцвітали троянди, ми пили каву при столику надворі й
віддавалися вже не зовсім несміливим поцілункам сонця серед
безконечних пташиних концертів.
– У тебе розкішна черешня на схилі горба. Може, я нарвала
б тобі черешень?
– Ця черешня призначена для птахів; їм треба залишити поживу на зиму.
– Але ж вона така рясна! Було б птахам, тобі, а також і тітці
Орисі...
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– Очевидно, вистачило б для всіх. Можна б усмажити кілька
слоїків конфітур, але...
– Але?
– На ту черешню важко вилізти. Бачиш, вона на стрімкому
схилі. А ще до того її черешеньки “малюють”: не відмиєшся від
їхнього соку.
– Нічого, я вилізу! Маю довголітню практику лазіння по
деревах... Дай мені відро, ні – краще два. Буде для тебе й для
тітки...
Отже, я вилізла на черешню, і нарвала два повні відра, залишивши співучій крилатій братії ще більшу частину плодів.
Оксана взялася смажити конфітури, а я – відмивати руки.
Однак, хоч як ретельно їх шурувала щіткою із грубим милом,
здавалося, що вони ще темнішали, набираючи якоїсь темносиньої, майже чорної фарби.
А тут треба буде вибиратися до Понтарльє, через швайцарсько-французький кордон. У мене був залізничний квиток пер
шої кляси на всі европейські держави, який можна тепер, у піс
лявоєнні роки, добути за зовсім пристойну ціну.
Із черешнями наповненим відром подалася в дорогу. Сіла
у вагоні, дискретно ховала від подорожнього товариства руки
під хустку. Однак, у Нешатель довелося пересідати на люксусовий швидкий потяг до Парижа, а в першій клясі сиділо якесь
добірне товариство достойністю напомпованих осіб, які не лазять по деревах і не рвуть плодів, що малюють. А тут я з повним
відром і такими руками!
– Ви сіли через помилку до першої кляси, – увічливо звернувся до мене якийсь шпакуватий гість у сірому одязі, із грубим
сиґнетом на четвертому пальці.
– Я подорожую першою клясою, – відповіла я, простягаючи кондукторові свій квиток.
– О, перепрошую, – відрік панисько, приглядаючись моїм
черешням, а ще більше моїм рукам. Хоч як мені стало смішно,
я затримала поважне обличчя.
– Чи можна вас почастувати? Вони – смачні.
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– О ні, дякую, – відмовив. А потім, даючи волю своїй цікавості.
– Чи можна вас спитати, якщо не образитеся, куди ви їдете?
– Можна, – відповіла я, розбавлена. – Їду до Понтарльє й
везу гостинця для тітки.
– О, а я гадав, що на базар...
Тоді я вже втратила терпець.
– Бачу, що ви по фаху – Шерлок Голмс, але я допоможу вашим
дослідженням. Моє ім’я – Катерина Майковська, і після візити в
тітки й відмивши руки хемічним продуктом, їду брати участь як
піяністка у фестивалі Дебюсі в Паризькій консерваторії... Можете перечитати програму в недільному числі “Le Figaro”.
Шерлок Голмс у сірому одязі й сиґнетом на четвертому
пальці ковтнув слину й розкрив рота, щоб щось сказати, але я
кинула йому: “Bon voyage!” і висіла з потяга, що якраз заїхав на
перон Понтарльє.

ПАРИЗЬКІ ЛАВРИ
Знов лист від Касі. Це наче продовження попереднього,
переливається захопленням від Парижа.
“Можна закохатися в це зореформе місто, особливо в його
старовинне осереддя, так наче в таємничу істоту, якої ніколи
зовсім не можна збагнути, бо завжди заховує в собі якусь
містерію”.
Люблю осінніми теплими вечорами, як тепер, плентатися
над Сеною й нишпорити в крамі букіністів, де завжди видовбую, на подіб’я струся, що любується блискітками, якусь новизну в поплямленій від старости обкладинці, або в давній ґравюрі
мапи, де Україна позначена як “terra cosacorum”, із зображенням своїх жителів у пишних жупанах чи довгих чамарах, а жительок в обтислих корсетах, білою хусткою манірно обв’язаних
над чолом.
Люблю купатися у веселковому світлі вітражів у Sainte
Chapelle, що, наче довгі, прозорі ґердани спливають від стелі
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до землі, суцільно заступаючи стіни, і підносять душу до надземних хоромів.
Не кажу вже про такі чудеса, як Нотр Дам зі своїми містич
ними розетами, мереживом архітектури та скульптури, чи багатство палат, церков, музеїв, ущерть переповнених високими
творами людського духу, розкішними садами, парками, монументальними науковими, урядовими, комерційними спорудами,
славними віллами, цвинтарями...
Так, не дивуйся, бо цвинтарі – окремий том історії людства. Згадай тільки піраміди, Уж-Магаль, чи хоча б надгробник
Башкірцевої, перед яким я зворушена молилася... Кожна культурна нація як державну цінність зберігає свої кладовища і з
гордістю піклується в них своєю бувальщиною. (Пишу це із сумом, і ти можеш собі уявити, чому...)
Очевидно, люблю також (не була б жінкою, якщо не любила б) широкі бульвари оздоблені крамницями моди, ювелірних
виробів, парфумів. (Париж пахне різними чудовими ароматами,
і коли мене обвівають такі леготи, почуваюся принцесою 1001ої ночі, магаранею, чи навіть самою Афродитою). Однак усе це
– у коротких переміжках, бо головну частину дня проводжу над
біло-чорними клявішами свого Блютнера.
То – священний ритуал, бо коли відстанеш, хоча б на один
день, відчуваєш відчуження від свого улюбленого інструмента
й покірно доводиться наново здобувати його ласку. Так, він,
наче вередливий коханець, уміє гніватися, цуратися тебе й від
зиватися холодом, навіть презирством...
Особливо перед конкурсом я взагалі забувала не то свої
улюблені проходи, театр, кіно, але навіть, часом, обід, і вечерю...
Зате конкурс мені вдався, хоч воно погано чванитися своїми лаврами... Фахова критика розхвалила особливо мою інтер
претацію “Затонулого собору”, мовляв, піяністка покрила
містичним потопом сам Нотр Дам... Мені піднесли на сцену
кошик з орхідеями. За кулісами я із цікавістю добула з конверта папірусовий листок із гербом, де стояло написане: “Великій
майстрині тонів, прекрасній жінці, із проханням простити одне
непорозуміння”, і підпис: Олів’є де Сен-Рок.
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Спочатку я ніяк не могла його віднайти в пам’яті, аж уже
за деякий час пригадала собі “черешневу пригоду” в потязі
Нешатель-Понтарльє. Однак не скінчилося на кошику орхідей:
кожного ранку дозорець будинку приносив мені букет червоних
троянд, і в мене вже не ставало ваз на стільки квітів.
Одного вечора сам пан Олів’є вдостоївся особисто доручити мені китицю й запросити мене... на вареники з черешнями в
одному з добірних ресторанів Парижа. Я сердечно розсміялася,
і прийняла запрошення.
Тепер ми – добрі друзі.
Перечитавши листа, я занепокоївся: Кася, завжди безпосередня й одчайдушна, стояла перед загрозою життєвої невдачі.

ФРАНСІСКА
Останніми роками я швендався по світу. Закордонні родичі
щедро мені віддячували за гостинність у рідному краю. А мене
тягнув той поширений простір України, бо вона всюди, де
пульсує українське серце, де ширяє її душа. Я вдивлявся в досі
невідоме життя з його типовістю: позитивними явищами й тим,
що слід із нього сміло викинути на смітник. За час минулого
режиму все ж таки дозріла в мені критична думка!
Плентаючись Европою й двома Америками, порівнюючи
нашу рідну дійсність із тією в більшості зарубіжних країн,
спостерігав перевагу останніх у побуті, у порядку, гігієні...
Знаю, що мені закидатимуть патріоти: “Та ж усе там – на
іншому економічному поземі...” Не буду спорити про економію,
де я – крайній невіглас, бо йдеться не про добробут як такий,
а про наставлення до життя, про баталію з недостатками, про
щоденне геройство, що не поступається збройному. Розкажу
тільки те, що пережив, і бачив на власні очі, а ви робіть собі
підсумування!
У мого племінника в бразилійській Паранí є прислуганегритянка середнього віку. Розказувала, що працює від шостого року життя; багатодітна мачуха посилала її саму, мале
Звонимир

501

дівчатко, няньчити немовля в сусідській оселі. Доводилося їй
самій переходити граничний ліс, а в підтропічному лісі й дикі
звірі, і гадюки, і всякі отруйні павуки... Від років дитинства
вона не перестала працювати по чужих людях, бо родина жила
в крайній нужді. Гаруючи цілий день, кмітлива дівчина приглядалася до своїх господарів і до їхнього життя.
Я дивувався, бо разом із племінником був запрошений на
обід у неї вдома. Хата – невеличка, але своя, дбайливо загосподарена й прибрана, а поруч – аж шість малих хатинок, які вона
винаймає.
– Як це ви, Франсіско, спромоглися так доробитися? Невже
одружилися з багачем?
Вона сердечно розсміялася:
– Я вийшла заміж за голодранця, такого самого як і я!
Коли народилася наша донька, він пішов до сусіда копати
криницю й там утопився. Сама мусіла веретеном крутитися...
Старого батька, що переходив залізничні тори, розніс потяг. Разом із сусідами визбирувала до простирадла рештки його
тіла, бо тоді ще не мала грошей на домовину...
– А ті хатини, що винаймаєте?
– Я їх сама збудувала. По краях вулиць завжди валяється
всякий непотріб: цегла, глина, бляха, картон...
Племінник розказував про неї:
– То – надзвичайна жінка: гарує від ранку до вечора по чужих домах, а потім у себе. Люди дають їй усякі непутящі речі,
які вона сама направляє, проворна в шитті, столярстві, навіть в
електриці. Жінці направила залізко до прасування... Визбирує
викинене барахло, а тут дехто позбувається всячини, яку вона
мудро використовує. Я сам бачив, як забрала з рову й завинула
в газету грубе скло на покриття стола... Франсіска – неграмотна,
але ходить по урядах і домагається своїх прав. Самотній, сліпій
Зефіньї вистаралася старечу пенсію, а своїй доньці – безплатне
навчання в гімназії. Її донька працює тепер секретаркою в одному великому магазині... Хтось подумав би, що вона жаліється на
несправедливість світу... Але ж ніяк! Весь день виспівує, викручуючи простирадла й рушники, хоч правда: тепер із портатив502
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ним радіоприймачем поруч! Багато людей, що змалку живуть у
кращих обставинах, могли б піти до неї на лекції дбайливости,
і природної потреби бути корисною іншим.
Усі її шанують, запрошують до своїх домів, а вона також
гордо приймає в себе своїх хлібодавців.
Запрошує до столу, покритого полотняним обрусом і саморобними полотняними серветками, до смачних страв на чистих
тарілках різного формату й узору, запрошує сідати на різновиді
крісла й стільці довкола...
Тут я хочу поставити Франсісці, яка тепер уже між блаженними в небі, заслужений пам’ятник героїні буднів, яких світові,
особливо нам, найбільше треба.

ЖІНКА, ЩО ЛОСКОЧЕ УСМІХОМ
Коли я останнім разом відвідував Оксану, її сад завалений був брилами каміння, і я уявляв собі, хоч вона нічого не
обіцювала, що за деякий час ті каменюки перетворяться в
чудові різьби й скульптури. Бо чого іншого сподіватися від
каменю в домінії мисткині? Із прихованою цікавістю їхав я
тим разом до Сарає, використовуючи сердечне запрошення.
Яким же було моє здивовання, коли піднімаючися горбом
до її садиби, старої валізанської стодоли, перетвореної в шалет*,
не надибав ні одної статуї, натомість камінням гладко викладені
східці й новий мур, що підпирав барвінком обвислий квітник.
Оксана привітала мене із промінням тріюмфу в зіницях.
– Що ти скажеш тепер на моє обійстя? Чи не справжній
мурований замок?
– Сяню, ради Бога, хто це так утилітарно зужив твій творчий матеріял?
– Як хто? Я сама!
– Ти? Хіба це робота на твої мистецькі руки?
– Якраз на них. Тепер моя садиба набрала гідности.
– А скульптури, а різьби? Я гадав, що ти творчо працюєш...
* Шалет – гірська хата.
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– Аякже? Це тут – також творчість... А на скульптури прийде свій час... Однак у мене незадовго ювілей: приїде близько
двадцяти осіб, між ними навіть один данський дипломат...
Треба всіх пригостити у відповідному оточенні... Ти побачиш, яке свято тут зацвіте!
Стало мені жаль. Оксані залежало на тім, щоб показатися
бездоганною hostess*, щоб усіх захопити чарами своєї особи й
свого хазяйства... Я пригадав собі, що вона з родини театральних акторів, що їй завжди треба блищати декораціями, мов
на сцені. Чи не краще було б, якби блищала своїми творами й
не залишала творчості для недільного зайняття? Однак, я не
посмів її переконувати, бо раз вона щось постановила, трималася своєї ідеї на подіб’я впертої кози. Не тільки не послухала
б моєї доброзичливої ради, а ще й, може, образилася б за втручання в її пляни.
За час мого перебування в Сарає, коли вранці будився, на
столі в кухні чекали на мене розрізаний пампельмус** і велика філіжанка запашної кави. Сама господиня вже навколішках
порпалася на подвір’ячку, виполюючи кожну травинку з поміж
камінних плиток.
– Цей бур’ян розростається, мов гриби після дощу!
– Сяню, уважай, ти вириваєш також суниці з корінчиками!
– Вони – галапаси. Як хочеш, можеш досхочу назбирати їх
там на узліссі...
І я, справді, пішов на край лісу та при самій стежці назбирав там повний кашкет запашних суниць – справжній пир для
нас двох.
Заздалегідь Оксана знайомила мене зі своїми гостями:
– Отже, приїде комерційний аташе з данського консуляту,
– трохи екстраваґантний і зарозумілий, але, то байка! Правдо
подібно, привезе із собою вино й кав’яр, бо ними любується...
А ще буде пані Ляндек, буддистка й очевидно веґетаріянка, яка
готова навертати тебе на салатоїда. Приїдуть також методистський пастор із жінкою – обоє швайцарці, чемні й непомітні, зате
* Hostess (англ.) – пані дому.
** Pamplemousse (франц.) – рід цитринового плоду.
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моя сусідка, пані фон унд цу Ушвіль – своєрідний музейний експонат, ще побачиш!
Я не міг запам’ятати всіх тих гостей і їхніх прикмет однак
надіявся на яскравіше ближче знайомство, щоб залишити собі
їхні чіткі світлини в спогаді. Те ювілейне свято й лякало мене й
манило новістю. Лякало, бо йшлося не тільки про міжнародне
товариство, з яким мені важко спілкуватися якоюсь чужоземною
мовою, до того бозна з якими чудернацькими зацікавленнями.
Із другого боку, хотілося б усе ж таки довідатися щось більше
про Оксанин світ, про її друзів, яким готовила вона свято. Одночасно я побоювався, що в тому Оксаниному світі не буде простору для друга її дитинства, який віз для неї в гостину, може, і
більше ніж тільки сердечну приязнь...

WALPURGISNACHT*
Ювілей, як показалося, не був Оксанин, тільки шалету, якому сповнилося сто двадцять літ. Покійний її чоловік, успішний
інженер, купив ту стару валізанську стодолу на паляфітах з округлими плоскими камінними тарілками-покришками, що хоронили будівлю від польових мишей, і перетворив її в стильовий
селянський дім, залишивши йому всю притаманну зовнішність:
дах покритий плитами лупака, дерев’яні стіни й балькон, вікна
з віконницями. Перед домом – мале подвір’ячко з лавкою, що
нагадувала нашу призьбу.
Оксана запросила святкове товариство з людей, яким була
чимось зобов’язана, а також сусідів і молодь, що показувалася в
неї особливо взимку, гасаючи на лещатах по окружних схилах.
Хтось із присутніх, – чи не пан із гладко голеним обличчям,
і окулярах із тонкими золотими рамками, (показалося, що він
– ювелір у Женеві), привіз із собою й зараз порозвішував по
гілляках японські паперові ліхтарі.
– Чи це твоя ідея? – спитав я Оксану.
* Walpurgisnacht (нім.) – відьомська ніч.
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– Ні, це – несподіванка. Він думає, що мені подобається,
але ті ліхтарі аж ніяк не надаються до цього пейзажу... – сказала,
бо їй хотілося освітлити свято шалету альпійською ватрою.
Я приглядався і прислуховувався до товариства. Найголос
нішою там показалася пані Ляндек, одягнена в індійське сарі, з
кільканадцятьма браслетами на руках і ногах, що оголошувала
всім свій буддизм і своє веґетаріянство. Один достойний гість
у смугастому костюмі із широкою краваткою, розмальованою
в Марілен Монрое, об’явився тим данським дипломатом. Він
привіз із собою декілька пляшок шампанського й червоного
вина, бо Оксана обіцяла гостям шашлик. У товаристві були
також трохи загублені, як і я, молодий лікар з Ужгорода, Лука
Білишин із дружиною, які поселилися в Ніоні. Оксана познайомилася з ними на виставці писанок у замку, де пані Ірина показувала відвідувачам процес писанкописання. Доктор Лука заходився біля шашлику, додаючи вугілля в залізну пічку, а його
дружина помагала Оксані розкладати посуд на дерев’яному
столі серед соняшників і люпінів.
– Замість куштувати шашлик, мені доведеться медитувати!
– скаржилася пані Ляндек, видуваючи горішню губу.
– Це – данина ідеалам, – відрубав їй аташе.
– Є ще пиріг із грибами й сиром, і коржики з баклажанів...
– боронилася Оксана.
– А я привезла, на всякий випадок, горіхового торта, – хвалилася кругленька пані Ірма, дружина методистського пастора,
який застряг у небезпечну світоглядну дискусію з данським дипломатом.
– Світ не міг із нічого повстати. Початком таки мусіла бути
найвища сила, обдарована найдосконалішим умом...
– Це все – утопія. Вона нічого не доказує. Я вірю тільки в
науку, у формулу.
– Метафізика – також наука...
– Але без формули, – іронічно всміхнувся данець. Пані
Ляндек зараз вмішалася в дебату:
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– Ви мусите ще перейти крізь різні втілення, щоб зрозуміти
плян усесвіту й зазнати повного блаженства в нірвані, пане аташе!
– Може, було б краще віддатися душею й плоттю якомусь великому завданню й із довір’ям залишити вічності всякі виріше
ння... – скромно здобувся на відвагу ломаною французькою
мовою доктор Лука, тимчасово припинивши струю сперечань.
Почалися тости, промови, співи, жарти, вибухали корки шампанського, і один міцно поцілив у лоб пастора, якому пані Ірмі
й Оксані довелося прикладати холодні компреси, на погано замасковану злорадість дипломата. Одначе доля йому відплатила:
він перебрав міру з напоями, почав белькотіти дурниці про свої
інтимні пригоди, показуючи паням зворотний бік своєї краватки із зображенням сексуального акту. При тому розказував різні
липкі анекдоти й так сам із них реготався, що аж обпісяв свої
смугасті штани, – але той випадок усі дискретно іґнорували.
– А хто ви? Родич пані Оксани? – розпитувала мене пані
Ляндек.
– Ні, друг з України. Ми знайомі ще з дитячих років.
– О, як це гарно! І ви також мистець?
– Ні, я історик за фахом.
Пані Ляндек зідхнула: – Напевно, ідеаліст, бо існують ще –
рідкісно – ідеалісти на світі. Я також ідеалістка, – призналася.
Маю враження, що Оксана була права, і що пані Ляндек бажала якось захопити мене буддизмом, бо часом, нехотячи, спиралася на моє плече, поправляла мою краватку, і весь час приносила мені якісь присмаки, то знов келих вина, яке я непомітно
вливав у траву. Не відступала від мене. Дискретно я вимкнувся
до хати, і із затіненого балькона приглядався до товариства.
За якоїсь пів години, не знайшовши мене між гостями, пані
Ляндек захропіла в лежанці під сливою... й перетворилася у
кольорову салямандру. Почалася загальна метаморфоза, ніяк не
пояснена моїм станом оп’яніння, бо я не брав до рота ані краплі
алькоголю, задовольняючись содовою водою. Ювелір із гладко
голеним обличчям став жонґлером, перекидаючи з руки у руку
дорогі перстені, і сад розблищався, то рубінами, то смараґдами
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й опалями, а потім усі перстені зникли в широких картастих
рукавах жонґлерового костюму. Я бачив, як достойна Оксанина
сусідка, пані фон унд цу Ушвіль, почала швидко морщитися на
шиї й на руках, та перетворилася у велику сіро-зелену ропуху.
– Де вода? Мені треба води! – кумкала хриплим голосом і
плигнула в бочку з дощівкою за рогом хати, тоді, коли пан аташе, якому з носа й вух виходив дим, довгими кігтями стягав
гостям із шашлику живі жаби, які гуляли на тарілках, мов на
гарячій сковороді...
До пізньої ночі лунали горами й котилися в глибоку долину
Рони відгомони веселого свята. На закінчення, молодий поет з
Арґентини, Хосе Алмірес із несамовитою геніяльною шевелюрою, перечитав свою французькомовну оду на прекрасну Оксану й подарував їй свій твір, уже оправлений у срібні рами. Оксана душилася від сміху, але здобулася все ж таки на поважне
обличчя й подарувала своєму трубадурові червоний гібіск.
Коли гості роз’їхалися, я спитав її трохи ущипливо:
– Де повісиш цей архітвір?
– Що думаєш? Чи тут під сходами гарно буде виглядати?
То була для мене справжня відлига після того величавого
свята. Оксана впала знеможена в кухні на тапчан.

СІОН
Я збудився, коли почало світати. Оксана ще не зійшла з першого поверху сходами, що скрипіли кожного ранку під її легкими кроками. Після короткого душу льодовою гірською водою,
вдягнений по-спортовому, я вийшов надвір. Усе подвір’ячко
біля хати й сад буди захаращені порожніми пляшками, недокурками, паперовими серветками й коробками від циґареток. З
гілок звисали погаслі ліхтарі. Визбируючи всі ті corpora delicti* і
скидаючи їх до бочки на сміття, мені стало жаль столоченої трави й поломаних стебел люпінів і соняшників. Виглядало, наче
б то садом переїхала римська квадриґа, або перечвалав табун
* Cоrpora delicti (лат.) – докази провини.
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тарпанів чи буйволів. Одначе ранок заповідався такий золотий,
і небо таке свіже й високе над засніженими верхами Альп!
– Ось, де ти! А я думала вже, що забрався до своєї медової
печери писати “Повість временних літ”... Бачу, що вже господарив, і тепер належиться тобі смачний сніданок.
За час мого прятання, Оксана встигла помити посуд із
попередньої ночі, і накрила стіл обрусом. На тарілках з’явилися
традиційні пампельмуси, дріжджові коржики, і запах кави залоскотав ніздрі.
– І як тобі сподобалося свято мого шалету? Я помітила, що
пані Ляндек узяла тебе в облогу, але ти, звісно, добре обмурована фортеця, – розсміялася.
– Правду мовивши, Сяню, я не звик до таких святкувань,
тому вони мені не по-душі. Знаєш, ми виростали в іншому
оточенні, серед простих, невитончених людей...
– Зате правдивіших, щиріших, – додала Оксана.
– То чому пригощаєш і неправдивих, і нещирих?
– Данина часу, данина місцю, – відрекла.
Я подумав, що могла б змінити місцеві звичаї по власному
взорі, але не хотів надавати їй своїх рецепт, щоб не виглядало,
наче б то намагався бути її місіонером. Зрештою, між її друзями
був методистський пастор, то його справа проповідувати, бо я
не надаюся на Івана Христителя.
– Я обіцяла показати тобі Сіон, – мовила моя подруга. –
Зберемося й поїдемо.
Це дуже мене врадувало, бо люблю придивлятися країнам
і людям. Ми стільки років жили герметично зачинені на своїй
нещасній землі, що навіть у сні не наважувалися полинути кудись у марений вільний світ, де можна дихати повними грудьми
освіжаючий озон. Та все ж таки, не все з того світу слід беззастережно приймати... Молодь, звісно, вибирає й захлинається
переважно якраз отим пустоцвітом, у чому переконали мене
вчорашні юнаки, які потайки за шалетом курили підозрілі
папіроси. Вони називають це свободою, правом юності...
Ми зійшли разом вузенькою стежкою між нивами, де якраз
почалися сінокоси.
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– Щоб я не забув нарвати тобі кваску; його тут повно при
межі.
– О, так, можу зварити нам кваскову юшку з рижом на вечерю,
бо обідатимемо в Сіоні. Що ти скажеш на традиційне швайцарське “фондю”, себто сир плавлений у білому, борґундському вині?
– Volontiers!* – відповів я, сміючись.
Ми зійшли до містечка Шабль, звідки місцевим потягом
подалися між поля й винниці, завжди супроводжені високими
хребтами гір, і Оксана називала мені їхні імена. Часом із зéлені
видвигалася якась романська церква, або вежа, то знов являлася
вузенька стрічка водоспаду.
– Тут ще багато із Середньовіччя, – мовила моя подруга.
– Цей закуток Швайцарії носить сліди римського панування.
От бачиш: моє село, Сарає, – старовинний залишок сараценів в
облозі, що по сьогоднішній день говорить якимсь незрозумілим
діялектом, і більшість із них – смаглі й темноволосі – відріз
няються від навколишніх жителів.
– Чи Святий Моріс, той, якого римляни за християнську віру
скинули зі скелі, про що ти недавно розповідала, був мавром?
– Правдоподібно, адже саме ім’я на це вказує. Цього християнського Отелло набожно тут почитають, не зважаючи на те,
що він не швайцарець.
Потяг зупинився на невеличкому двірці Сіону. Угорі над
ним здвигалися сірі мури фортеці й собору. Ми підвелися стежкою між полями, і Оксана нарвала велику китицю роменів,
дзвіночків і рожевої конюшини. Я думав, що вона зів’яне заки
повернемось до Сарає, але пізніше показалося, що квітам інше
призначення.
Ми обідали в малому ресторанчику на краю міста. Я приглядався Оксані, її темно сірим очам, каштановому волоссю, де
вже срібніли пасма сивизни, що вік і переживання принесли з
собою: смерть чоловіка, передчасна смерть сина, але відважно
ставила вона опір усім колодам, які життя котило їй під ноги.
– Чи не думаєш повернутися в Україну? – спитав я.
– І де мені там жити? – відповіла питанням.
* Volontiers (франц.) – радо.
510

Звонимир

– Ти могла б за свій шалет купити собі віллу в Києві...
– Він уже не мій, Несторе. Як довго живу, маю право ним
користуватися, але не можу його продати. Довелося переписати
на чуже ім’я, бо треба було сплатити синові довги...
Я чув про те, що її син, на велике горе батькам, гуляв без
відповідальности, як багато з його ровесників. Данина часу, данина місцю, але, на жаль, не тільки у Швейцарії...
– Але чому ти віддаєш свої творчі сили на мурівку й стежку
садиби, що тільки на пів твоя?
– Як довго живу в ній, вона носитиме мій стиль.
Ми піднялися стрімкими східцями в чар романського
Середньовіччя. В одній тінистій ніші стояла камінна статуя
Богородиці, і я помітив, як усміхнулася до Оксани, коли та поклала їй у стіп китицю польових квітів.
– Знаєш, час повернутися до різьбарства, – сказала Оксана.

КАМІНЬ, ЩО УСМІХАЄТЬСЯ
Я вдивлявся в камінне обличчя, де були вкарбовані віки, і
мовив:
– Пресвята Діво Маріє, Мати Христова, і нам усім, МатиПокровителько: Київська Оранто, козацька Крилата Богородице,
Коралева Королево українських еміґрантів у Бразилії, Почаївська,
Гошівська, Ісаївська, Зарваницька, Іржавська Мати Божа, прославлена прерізними народами в Люрді, Фатімі, Ченстохові, Вільнюсі,
Копакабані, Апаресіді, Люхані, Ґвадалюпі* – молися за нас!
Тобі дають люди стільки імен! Ти піклуєшся нашими болями й потребами, о Непорочне Зачаття, що сипле зерно ласки зі
своїх долонь, о Покрово, о Ручко Всезолота, що береже нас від
усього лиха, бо Ти – Нев’янучий Квіт, Ти – Храм Господній і
Кивот, що зберігає в собі Предвічне Слово!
Ти – Мати Божа Безнастанної Помочі, Ти – Богородиця Доброго Народження й Доброї Смерти, Ти – Матір Дороговказу
* Місця прочанства у Франції, Португалії, Польщі, Литві, Болівії, Бразилії,
Арґентині, Мексиці.
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на нашій земній мандрівці, Ти – Страдниця із серцем пробитим шпагами, що любовно втирає наші сльози, Ти – Діво-Мати
Пера, що дає надхнення, Ти – Пісня Хвали, Пречиста Лілія і
Єрихонська Троянда!
Скільки соборів Тобі збудовано, скільки чудесних Твоїх зображень на полотні, у камені, у мармурі, на склі! Тобі присвячено стільки пісень, стільки поезій, і далі прославлятиме Тебе
людське серце й людська душа, о Праобразе скромности, зречення, віри й ласки!
До Тебе прибігаємо, наче тварини до водопою, і Ти нікого
не відпускаєш зі спрагою, усім даруєш той Хліб, який помагає
пережити в час голоду, і перебороти всі пороги життя!
Молися за нас своєму Синові.

КРИЛОС
Ми вибралися вдосвіта. По небі пливли рожеві острови
із золотими рубцями, куйовдив вітер волосся, шуміли дерева.
Кася хотіла пішком міряти Осмомислові пагорби, милуючись
їхнім терпким ароматом.
– Вони – наче морські хвилі, наче зелений прибій... –
тішилася, наново в наших околицях. – І ці ліси довкола нагадують давні казки й леґенди, у яких я постійно живу, навіть там,
далеко... Здається мені, що мене вигадала якась казка; наприклад, я добре могла б бути тією дідовою донькою, що чистила
від паразитів яблуньку, або обмазувала глиною занехаяну піч...
– Тобі краще підходило б бути русалкою чи мавкою!
– Ні, більше правдоподібно, тією відьмою, що витанцювала
за ніч підметки черевиків...
– Ти знов сама?
– І так і ні, – у мене ж Блютнер із чорно-білими клявішами...
– Вона подумала якусь хвилину й далі мовила:
– Одруження показалося невдачею. З мене ніколи не був психолог. Ти знаєш: надто багато фантазії не помагає в раціональних
міркуваннях... Бажав Олів’є мати з мене своєрідне “бібельо”,
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лялечку на показ гостям, одягнену як манекен останньої моди,
прикрашену дорогоцінними блискітками, наче різдвяна ялинка. Не розумів моєї потреби порпатися в землі, босоніж ходити по росі, бо що подумали б слуги? Я мала ролю орхідеї в
кришталевій вазі... Він робив мені докори, що я – з дикого роду.
Може, і правда...
– А музика?
– Вона правила йому за трофей, мовляв: “це моя жінка грає,
це – моя власність”... У дійсності, зовсім не розумів він музики, і вона була йому непотрібна. Пізнавши мене ближче, він
розчарувався. Може, навіть, йому боліло... Нас двоє – розбіжні
світи.
Ми спиналися стежкою до руїн княжого двору.
– Знаєш, я завжди залишуся напів княжною, напів селянкою: не можу жити без цього запаху кошеної трави чи пилку
липового цвіту, з якого він діставав алергію. Я не бриджуся
кізяків... Ось тут, здається, я жила колись, на цих горбах, серед
шуму цих зелених пагорбів, серед клекоту лицарської зброї, серед епічних пісень...
– Ти віриш у реінкарнацію?
– Ні, це прямо родова подібність у смаку, у відчуванні... Назавжди залишуся донькою цієї країни... у Гонконґу, Вашинґтоні,
чи Йоганнесбурґу...
– А Україна? Чи Олів’є був колись тут?
– Ми разом були в Києві. Якраз розлітав тополиний пух...
Олів’є дістав нежить і першим літаком утік до Парижа. Там він
може бути щасливий із будь-якою жінкою, лиш би вона мала
ім’я й поділяла його вподобання...
Ми піднялися східцями до найвищого горба, де стояв
пам’ятник героям. Кася відчитувала імена на бронзовій плиті:
– Евстахій Майковський... Батько був їхнім лікарем, уживав підпільного імени “Байда”... Ніколи не знайшли його могили... Добре, що тут пом’янули... Данило Бурун... Данилко...
Він хотів грати зі мною “Ададжо” Кореллі... Шкода, що ніколи
не здійснила того задуму. Війна нас розділила. Хтозна? Я могЗвонимир
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ла б бути щаслива... Знаєш? Посилала йому любовні листи на
адресу Анни, сестри, але не діставала відповіди. Чула, що він
одружився з повстанкою... Я її подивляла... і, мимо всього, чекала вістки від нього. Ніхто мене не розумів, але я не думала про
якусь конкретну розв’язку того трикутника, прямо марила про
казку, про щось вічне, надземне... Кропивник...
Я пригадав собі Данилкові слова: “Казка – це гарно...”
– Що будеш тепер робити, Касю?
– Буду сіяти музику по світу. Я – безгнізда птаха, раз тут,
раз там...
– Світ проковтне тебе...
Кася випрямилася.
– Це я проковтну світ. Усе це тут довкола до скону залишиться знаменом у моїй душі. А на Святвечір – її голос зам’явся, –
сидітиму сама десь у готелі в Ляс-Веґас чи на пляжі в Гаваї, і
при першій зірці... – вона усміхнулася – згадаю, що треба було
вірити в те святе весілля з дитинства.
Вітер розвіяв її волосся наче кужіль. Я знав, що Кася везе в
музиці Україну далекому світові.
На другий день, заки посіріло надворі, вона відлетіла.

СОН ІЗ ПРОДОВЖЕННЯМ
Мені приснився чудовий сон: я йшов на прогулянку теплим сонцем опроміненою стежкою по взгір’ю, легіт колисав верховіттям, пташки настроювали свої скрипки, а здалека
долітали слова веснянки:
Розвий, вербо, сімсот квіток,
Ой, рано, рано…
Розвий вербо сімсот квіток,
Тай ранесенько...
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Мені було на душі, наче б мене в любистку купали. Почувався щасливий, як ніколи раніше.
Щоб усім хлопцям по квітоньці,
Ой рано, рано,
Щоб усім хлопцям по квітоньці,
Тай ранесенько...
З поміж буків вийшла прекрасна жінка, певно, Лісна, з
вінком барвінку на каштановім волоссі, і, усміхаючись, простягла мені синю квітку. Я взяв її за руку – і збудився.
Що це перервало мій сон? Хтось, наче б то, зашарудів у
кухні, але там не було нікого. Надворі починав сіріти день. Я
підвівся, заглянув у вікно й отетерів: хто то посмів закидати
мій сад каменюками? Мабуть, сусідка, якій я винайняв одну
кімнату, аби щось капнуло до калитки. Доведеться обмежитися
однією й світлицею на яку, вправді, також і вона матиме право, але то – байка, бо виглядає, що та жінка не розкидає своїх
манатків, хоч ніхто не знає... Побачимо, як воно буде.
Біда, очевидно, зі спільною кухнею, де вже з’явилися нові
рушники, стирки, тарілки й горнятка, навіть новий холодильник та різні кухонні причандали, потрібні радше жінкам, ніж
чоловікам, яким вистачає баняк на борщ і сковорода на яєшню.
Це все ще пів біди. Проблемою стане лазничка: треба буде домовитися про час уживання ванни, бо у Львові замикають воду
в крані о дев’ятій рано, а жінки люблять довго вовтузитися при
дзеркалі, де вже різні плящинки із кремом і пахощами, наче у
фризерні. Найкраще я перший братиму душ і буду голитися, а
потім, коли води не стане, то й вона сама звідтам забереться.
Я зідхнув, і знов поклався до ліжка, щоб продовжувати свій
чудовий сон, але руки замоталися в якусь тонку, м’яку тканину.
Я сів і засвітив лямпу на столику при ліжку й не вірив своїм
очам: у руках тримав сніжну жіночу льолю! Звідки вона взялася? Чи не вітер навіяв її з линви надворі крізь відчинене вікно?
Чи, може, сусідка порозкидала свої шматалашки аж сюди, у
мою домінію?
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Упавши на подушку, роздумував над містерією льолі, внюхуючись у її, гейби знайомий, аромат, і старався знов заснути.
– Ставай, лінюху! Уже день золотиться, а ти ще вилежуєшся!
Я розплющив очі й побачив... – ні, ви не повірите! – мою
Лісну із прогулянки! Аромат свіжої кави залоскотав мої ніздрі.
– Сьогодні, замість пампельмусів, маємо суниці. А потім –
до праці, так як ми домовились! Адже не будеш цілий тиждень
святкувати весілля, – сміялася моя проміниста Лісна.
І що мені залишилось діяти? Глибоко зідхнувши, я здався
на гірку долю одруженого чоловіка...
Аж тоді я, справді, збудився, отетерівши від сну в сні.
Підвівся. Треба було, заки в крані вода, скупатися, одягнутися, купити хліба на сніданок. А, може, і буряків та цибулі
на борщ, потім вступити до шевця, щоб прибив моїм черевикам нові підметки, далі сісти за комп’ютер і переглянути пошту, опісля перечитати щоденні новини в газеті. А ще пришити ґудзик до піджака й поцерувати шкарпетки, щоб п’яти не
світили дірами як леґітимація холостяцтва. Укінці позбирати
всі розкидані матеріяли про мій родовід і врешті взятися за його
остаточну редакцію, почавши від Юрія Змієборця до славного
нащадка Нестора, повстанця бойківських борів...
Хтось настирливо дзвонить при дверях? Яка біда переслідує
мене вже від самого ранку? Поштар. Приніс телеграму. Розриваю конверт:
“Прилітаю в неділю шостого березня. Шукай мені скромної
кімнати в найближчому сусідстві. Оксана”.

ПОЛОНИНА
Мені треба було, ще за дня, вийти на полонину. Яруга була
темна: високі смереки майже зовсім заслоняли небо, звідки сунулися в кожну щілину густі мряки. Я, майже наосліп, протискався між камінними стінами, ноги шукали опертя на ковзьких
брилах, покритих вогким мохом.
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Часом доводилося спинатися по узбіччях, обминаючи небезпечний потік, що являвся знічев’я, збираючи холодні води
підземних джерел, та із шумом заливав мій плай. Я хапався за
звисаюче коріння, за жмутки дикої папороті, заодно падав і знов
піднімався. Мій одяг став уже лахміттям, з дірами на колінах, зі
стрімпами сорочки, пошарпаної ялівцем і будяками.
Дивним-дивом я не чувся пригніченим. Навпаки, душу наповняла не то якась не окреслена радість, не то цікавість, що жде
на мене там угорі; мав тільки внутрішній наказ підводитися на
вершини. Почав мугикати якусь пісню: спершу тільки думкою,
а далі й голосом, чим раз бадьоріше. Непомітно я розспівався
на весь яр, і тоді все кругом почало дзвеніти мені в унісон: смереки розколихалися своїми співучими вітами, потік заграв на
всіх флоярах, камінні стіни літаврами відзивалися; усі ті звуки з
лісової прогалини змішалися у велетенську симфонію.
Крізь шпилькуваті віти, між конарами дерев, починало пробиватися небо: спершу важке, олов’яне, згодом набирало ясносірої краски. Стежка також не здавалася вже такою
стрімкою, як спочатку, горбаті стіни поволі перетворювалися в
лагідні схили й узбіччя. Надомною, у верховітті, розспівалася
пташня.
Мусів бути вже пообідній час, і треба було поспішати, щоб
ніч не застукала мене в дорозі, бо я не знав би тоді, як її перебути. На полонині мусіла існувати якась кошара: чабани, певно,
дозволили б мені десь простягнутися на сіні, а, може, навіть
нагодували б кулешею з гуслянкою.
З тією надією я подався вгору, тепер уже стежкою, мощеною постолами й овечими ратицями. Смереки і ялиці росли вже
рідше, небо роз’яснило в голубий, синій і вкінці фіолетовий
колір, а коли я вийшов урешті на саму полонину, воно заграло
всіма відтінками королівської багряниці, заповідаючи близький
вечір.
Прилинув легкий вітер, заколисав довгі трави, рознеслися пахощі польового зілля, гірські верхи довкола зарожевіли
промінням західного сонця. І я помітив, що весь золотом обЗвонимир
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литий стою на вершині світу, звідки міг бачити всі закутини
України, а довкола неї – весь Божий світ.
Невимовна радість мене вхопила в обійми й одночасно –
велике торжественне почування, як перед найвищою подією,
найсвітлішим святом.
Тоді я побачив його, того Хлопчика зі станіолевим німбом:
то був малий пастушок у бурих гачах, і грубій льняній сорочці,
із сопілкою за поясом. Ми стояли зовсім самі на велетенській
полонині, тільки здалека вчувалися ще дзвоники отар і близький шелест полонинських трав.
Я клякнув перед Ним і мовив:
– Ти кликав мене до себе, Господи? Я тут.
Він сягнув до пазухи й добув із неї голубу зірку.
– Це для тебе, – сказав.
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