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В чарах кохання моє дівування,
вільною пташкою хотіла б прожить, —
вільне кохання і вільне обрання,
серденьку воля, як хоче любить...
(З дуже сантиментального романсу)
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...Прийде час, коли ця жінка буде
відчувати себе дівчиною, звичність і
знання любовних утіх залишаться в ній,
як згадка про давно читану, недозволену
книгу. Вона відродиться для нового
життя.
(З дуже гарного роману)
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В густому лісі, де вона вступила з гострим щемінням у
серці, з напруженням свіжого тіла й бажань, стояла тиша і
вогкість. Жодного шелесту, свисту чи шарудіння — важкий ліс
цей був мертвий, бездушний за серпанком ранкового повітря.
Вона не чула своїх кроків по землі, так ніби пливла все вперед,
далі, в глиб гущавини, і суворі стовбури, здавалось,
розступались перед нею нескінченною алеєю, стелили їй шлях
туди, де прагнула вона в своєму легкому поході.
Вона вийшла на узлісся. Невидиме сонце, десь із-за її
спини, поклало широкий промінь на степи, і от на пагорку побіч
себе вона побачила церкву. Вона спинилась, і її серце
пристрасно закипіло в передчуттях, кожним ударом
припинаючи її до місця. Бо від церкви з горба врочисто сходив
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чернець. Ось підвів він заросле обличчя і, малий віддалік,
щокроку зростав, заступаючи церкву і обрій. Вона чекала з
надією й страхом, його наближення почуваючи, як грозу... Ось
він підніс руку до її грудей, і ту ж мить позад його жахливого
тіла повстали тисячі нестерпних дзвонів, витягуючись у
безконечний колючий звук, що в боліснім коливанні його вона
впала у безвість.
Марта раптом розплющила очі й машинально схопила
рукою будило, що потрясало кімнату гострим, знайомим і
бридким дзвоном. Хапливо ворушила пальцями, силкуючись
спіймати жорстокий бійчик вранішнього гвалтівника свого
молодого сну. Годі, годі! Вона й так знає, що половина на восьму,
що час уставати, вмиватись, снідати й бігти на посаду! Але запал
будильний сам з себе вже вичерпався, і блідість лютневого
ранку спокійно глянула на дівчину з-за прозорої завіски вікна.
В ту мить Марта невиразно відчула холод, бо лежала
горілиць розкрита, зібгавши в ногах ковдру й підпокривало.
Вона ще з хвилину полежала, щулячись, потім поволі сіла на
ліжку й міцно стиснула руками обличчя, щоб відігнати рештки
сну. Тоді затремтіла, дізнавши холоду вже явно, й хутко почала
одягатись.
Вчора ввечері вона не топила в хаті, хоч чотири поліна
дров, щоденна порція палива, були принесені й лежали купкою
коло груби. Вернулась пізно з театру, не який гарний настрій
був, тож ліньки було підпалювати, і спати вклалася хапливо від
якогось невдоволення, від невиразної ваги на серці, що
настирливо, хоч і ніжно, її гнітила. Щось таке, як душевна
нудота, — легке й неприємне чуття розлагодженості всередині,
як ніби в трибки душі потрапило стороннє твориво, чіплялось
зубців і гальмувало їх поправний ритм. Але заснула швидко — і
це завжди їй було, що хвилинами смутку чи прикрості со
приходив до неї лагідно й охоче.
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Льову вона не запросила навіть до хати. Але він не
образиться. Взагалі їй обридло його дворічне нудне впадання,
мовчазне служіння, безбарвна мова й покора, непорушна
покора! Подумати тільки — вона вигонила його з хати,
прилюдно дурнем узивала, забороняла місяцями на очі
навертатись, і він терпів. Він ні разу не розгнівався! Один тільки
раз, дуже давно, сказав, що любить її, і це неприпущенна
помилка була з її боку, що вона дозволили йому говорити про це
в пориві жалю й самотності. Неприпущенна помилка.
Тепер вона була вже в черевиках і хатній байковій сукні,
що правила їй за халата. Енергійно розчинивши двері, вийшла
до кухні, де від геть замерзлих шибок було ще похмуріш і
холодніше. Тут на мить дівчина спинилась, наслуховуючи, хоч і
знала, що в цей час кухня буває порожня; з її сусідів фрау Гольц,
німкеня, півгодини раніше рушає на базар, а родина
кооператора Іванчука розпочинає життя півгодини пізніше. Це,
власне, й примусило Марту ставити своє будило на пів до
восьмої, дарма що й о восьмій вставши, вона вчасно б на посаду
потрапила. Бо була на вдачу моторна і всі життєві дії робила на
диво швидко — за хвилину прибиралась, їла ніби похапцем,
ходила прудко, а капелюх і пальто мов самі на неї надягались,
коли вона рушала з хати. Така сама була й на посаді, так що
безпосереднє
начальство
її,
завідувач
статчастиною
махортресту, на що вже похмурий та неговіркий, а й то якось,
щоправда, наодинці назвав її «добірною робітницею».
А все ж вона мусила щодня уривати непотрібні їй
півгодини від свого власного сну, маючи на це поважні, хоч і
зовнішні причини. Справа в тому, що Марта любила вмиватись,
власне, обтиратись холодною водою, а потім шорстким
рушником до червоного тіла. Це давало їй бадьорості на цілий
день, інакше почувала себе мов невиспаною, млявою і
неприємною, як людина, що віддавна звикла вранці зуби
чистити й один раз цю звичку зрадила. Вода була найбільша
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пристрасть її життя, бо виросла вона коло Дніпра, в Каневі, де
річка широка й повновода. Батько її, вчитель сільський, до
рибальства був дуже здібний, і сама вона, хлоп'ячий ухил у вдачі
маючи, була за дитинства йому вірною і невтомною
помічницею. Там виробився в неї несвідомий погляд на воду, як
на виключну питому стихію життя, і відчуття води, як
невичерпного джерела прагнення й сили. Тому зима, коли
спиняється рух великої рідини, завжди здавалась дівчині
мертвою й лихою.
Отож до цього вранішнього процесу, такого звичайного й
загально обов'язкового, вона потай додавала ту внутрішню,
непомітну на чуже око любосність, що часто становить глибоке
підгрунтя людських звичок, ту любосність, що народжується із
давніх забутих дій, із юнацьких нерозвинених прагнень,
обертаючи звичку в неодмінний ритуал життя, підносячи її,
щоденну й непомітну, до високої ролі основ особистості. І воду
вона уявляла завжди холоднуватою, як вода вечірньої річки,
коли в перших сутінках ночі юрбою йдуть дівчата з хлопцями на
берег і купаються там нарізно, на кілька кроків віддалік.
Підлітком вона зазнавала радісного почуття сорому й
визивності, біжачи від скинутої одежі до води, де рятувалась від
гострих у пітьмі хлоп'ячих поглядів. І в цьому був цілий клубок
заборонності, бо батько не схвалював її вечірніх купань із
дівчатами.
Все це було страшенно давно, чи здавалося страшенно
давнім, бо молодість у шаленім розгоні своїм значить минуле
горами й прірвами. Після того помер її батько, але помер побатьківськи чесно, коли вона закінчила вже 1927 року Київську
комерційну профшколу та влаштувалась досить випадково й
дуже щасливо в загальній канцелярії махортресту. Щасливо —
бо після двох місяців марудної праці реєстраторкою вона через
здібності свої, очевидячки, потрапила діловодкою до
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статчастини цієї розлогої установи з платнею шістдесят
карбованців, місячно.
Це помешкання на Жилянській вулиці вона знайшла
місяців з вісім тому й була, загалом, вдоволена з нього бо
кімната трапилась тепла, і комірного за неї було тільки п'ять
карбованців місячно. За таку помірковану ставку Марта мусила
б подякувати сусідові своєму кооператору Іванчукові, що
виговорив для неї цю ціну в орендаря, колишнього власника, що
жив у окремому будинкові на подвір'ї. дина, та й то відносна
хиба цієї кімнати полягала в тому, що вона була завелика про
одну особу, і той самий кооператор у день її входин жартома
зауважив:
— Це кімната з запасом: вийдете заміж, то й мужа буде де
помістити!
Взагалі з Давидом Семеновичем у Марти встановились
приятельські стосунки, і він часто заходив до неї ввечері на
дозвіллі, коли, вклавши свою чотирирічну дочку спати, лишався
самотній, бо дружина його працювала вечірньої зміни в
нархарчі. Давид Семенович уважав за обов'язок свій завжди на
це скаржитись, але й зарадити нічим ?е міг, бо няньки, щоб
дитину вдень доглядала, вони не спроможні були найняти, а
відмовитись від дружининої платні й поготів.
Річ у тім, що Давид Семенович хоч і був кооператор, але
деградований. Півтора роки тому він підпав під скорочення
штатів і відтоді ніяк не міг потрапити під їх поповнення.
Спочатку він був поставився до своєї пригоди бадьоро, бо не міг
припустити, що його безробіття буде довго тривати — що
здавалось йому надто неприродним, — але в міру вмирала його
надія, дедалі більше він визвірявся. Тоді в механічному діянні
відповідного декрета йому почала вбачатись присутність
глибших причин, що їх викривати було йому за жорстоку
розраду. Передусім він був скорочений за те, що чесний, за те,
що не тільки сам не крав, але й іншим красти не дозволив би.
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Валеріан Підмогильний

— Я многим мішав, — таємничо приказував він.
По-друге, він вважав, що потерпів через незалежність своєї
вдачі.
— Не гнувся і гнутися не буду! — гордо казав він. — Не
буду рабом!
Казав він це досить тихо і то тільки в товаристві людей,
йому добре знайомих. А загалом кооператор доходив висновку,
що ніякої кооперації в нас немає, тим більш коли скорочують її
найкращих представників, і що радянська влада належить до
найсумніших явищ у природі.
Останнє він сказав Марті на самоті й під великим секретом.
Йому, щоправда, іноді траплялись різні дрібні доручення
завдяки колишнім зв'язкам, випадкові комісійні виїзди на
периферію здебільшого спекулятивного характеру, але все це не
могло, звісно, розрадити його після улюбленої кооперативної
праці та сталої платні. Але минав час, палке обурення екскооператора вщухало, лишалась сама роздратованість, образа,
якась глуха ненависть до всього, що навкруги діялось, і до
людей так само. Коли б не дружина, що заробляла, Давид
Семенович сидів би вже в бупрі за шахрайство; коли б до його
вдачі додати розуму, скорочення штатів зробило б із нього
видатного песиміста, а так він був просто жовчний бурчун,
нецікавий і примітивний у своїх висловах.
Проте Марту розважало його буркотіння, на його
злостивість вона часом і радо сміялася, і він невдовзі зробився
вечірнім завсідником у її кімнаті. А дівчині приємно було мати
коло себе цього хатнього злобителя, що нагадував лиху, але
немічну тварину з завжди вищіреним, тільки що беззубим
ротом. Почуваючи до себе цікавість, Давид Семенович, звісно,
подвоював своє старання, але сміливості злувати йому рідко
коли ставало й перед сторонніми, бо малознайомих він трохи
побоювався. Зате, потрапивши Марту знову на самоті, він
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