„БЕЗУМНА ЄВДОКІЯ'

о далі в'ється життєвий шлях, то здивованіше озирається по
дружжя, згадуючи початок того спільного шляху. Вогиі мину
лого іноді щезають десь за поворотом... Щ о б події на відстані
здавалися тими самими, тими самими мусять лишитися й почуття.
А де ж був той фатальний поворот у нас із Надійною? Зараз,
коли біда змусила мене озирнутися назад, я його, здається, роз
гледів. І якщо коли-небудь Надя повернеться...
У думках я весь час готуюсь до тієї розмови. Це, я гадаю, ще не
стало хворобою, однак стало моїм безсонням, невідступністю. Н о
чами я веду діалог, у якому беремо участь ми обоє: Н адя і я.
Сюжет діалога завжди однаковий: це наше з нею життя.
Якщо минуле згадується «взагалі і в цілому», воно, напевне, вже
мертве або просто нічого не варте. Лише деталі відтворюють кар
тину. Часом несподівані, подеколи навіть смішні, вони тепер зне
нацька стали для мене значними.
Т о чому ж усе, про що я тепер згадую, так довго було иевиЯ мушу відновити розрізнені деталі. Можливо, зібравшись ра
зом, вони створять щось цілісне?

Ми з Надею працювали в конструкторському бюро на одному
поверсі, але в різних кінцях коридора. Зустрічаючись, ми говорили
одне одному: «Здрастуйте!»,— ие називаючи імен, тому що не зна
ли їх. Коли ж мене разом із величезною креслярською дошкою ви
рішили переселити до Надиної кїмиатн, дехто з її колег запро
тестував:
«І так уже пройти ніяк!»
— Однією людиною менше, однією людиною більше...— почав
переконувати представник дирекції.
- Ц е залежить від того, яка людина! — сказала Надійка.
Пізніше, з’являючись з-за своєї креслярської дошки, немов із-за
ширми лялькового театру, я навмисне зустрічався з Надею очима
і усміхався, щ об вона повірила, що я людина непогана. З тією ж
метою я запросив її якось на концерт знаменитої співачки.
— Ходімо... Я також співаю! -— сказала вона. І додала: -— Пра
вда, є одна перешкода: у мене кашель і нежить. Таких глядачів не
люблять.
Але саме там, у Великому залі консерваторії, я її полюбив. Про
тягом двох відділів концерту Надя героїчно намагалася не кашля
ти й не чхати. А коли знамениту співачку почалн викликати на біс,
вона прошепотіла:
— У вас немає хустки? М оя зовсім мокра. О т уже не чекала від
свого маленького носа такої бурхливої активностії
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Вона нагадувала дитину, яка в присутності гостей, викликаючи
жах у батьків, може розповісти про всі наміри і викрити будь-які
наміри сім’ї.
«Мила дитяча безпосередність»...— кажуть про таких людей.
Безпосередність Наді ніколи не була «милою»,— вона була диво
вижною. Вона якось скоряла... Її синонімом була чесність. А дж е я
не наважився розповісти їй, що пишу фантастичні оповідання, яких
ніхто не друкує! Тим більше, що, як дізнався я від інших, вона
цього жанру не любила:
— Стільки фантастики в деяких реалістичних творах!..
А коли я сказав Надійці, що мрію з нею одружитися, вона
відповіла:
— Тільки знайте, у мене є придане: порок серця і заборона
мати дітей.
— У вас самої стільки дитячого! — розгублено пожартував я.
— З роками це може стати неприродним і відразливим,— відпо
віла Надя.— Уявіть собі літню даму з рожевим бантиком на го
лові!
— А л е ж можна кінець кінцем і без...
— Н і, не можна,— перебила вона.— Уявляєте, яка у нас із вами
була б дочка!
З того часу мати дочку стало нашим головним бажанням. Май
бутні батьки мріють про синів, а ми чекали дочку.
«М рія про потомство? Ясно... Заборонений плід!» — говорили
знайомі. Ці вигуки були не лише банальними, але й неточними.
Надійна, мало сказати, не прислухалася до лікарських заборон —
вона просто про них забула. І тільки очі, які через припухлість
повік ставали вранці немовби меншими і вужчими, нагадували про
те, що порок серця все-таки є.
— Майже всіх жінок вагітність прикрашає... З ким ти одружив
с я ? ! — говорила Надійна, розглядаючи вранці себе в дзеркало.
Інші мріяли про сииів... А ми чекали Олечку. І вона народилася.
«Вона не могла вчинити інакше! — написала мені Надійна у
своїй першій записці після того, як нас на землі стало троє.—
Мене півроку тримали в лікарні. Х іба ж вона могла не справдити
моїх і твоїх сподівань? Спасибі їй!» З цієї фрази, я гадаю, все
й почалося. Ця фраза перекинула міст і в той страшний день, який
розлучив нас із Надійною. М іст довжиною в шістнадцять років
і два місяці...

Це було в неділю. По радіо почалася передача «Д оброго ранку!»
Надя разом із картоплею, яку вона чистила, присунулась ближ
че до приймача.
216

— Н е співаю сама, то хоч послухаю, як співають Інші,— сказала
вона.
— А хіба ти вже... не співаєш? — здивувався я.
— А хіба ти не помітив?
— Якось я... Будь ласка, ие сердься.
— Навпаки, я пишаюсь: непомітно зійти зі сцени — тут потріб
не вміння.
Надя любила іронізувати над собою . Я знав, що на це здатні
тільки добрі й розумні люди.
Життєрадісні голоси, жіночий і чоловічий, поперемінно, ніби за
бігаючи з радіоприймача до нас у кімнату, бажали, щоб райок для
всіх був ясним і добрим.
У двері постукали.
Варто було мені торкнутися замка, як по той бік дверей скрикнули:
— Оля вдома?
Я побачив иа порозі Євдокію Савеліївиу, класного керівника на
шої Олечки, і двох Олиних однокласників — Л ю сю та Борю. «Ви
ріс Боря нам на горе!» — пожартувала якось Олечка.
Вона часто й легко переходила на рими.
Боря був найвищим у класі і завжди що-небудь або кого-иебудь
закривав собою. А тут він хотів, щоб Євдокія Савеліївна сама його
закрила, і тому неприродно пригинався.
Тоненька Люся також сховалася за незграбною, але дуже енер
гійною постаттю свого класного керівника. Євдокія Савеліївна бу
ла в брюках, старомодному капелюсі з обвислими крисами і з
рюкзаком за спиною.
— Оля вдома? — повторила вона.
— Немає.
— Вона ие повернулась?
— Ні.
— Як... ні?! Щ о ви кажете?
— Вона ж пішла разом із вами. У похід...
— Це так. Це безумовно, так. А ле вчора ввечері вона кудись
зникла.
Я відчув, що позаду, за мною стоїть Надя. Вона не вимовила ні
слова. А ле я відчув, що вона позаду.
— І вночі Олечки не було? — якось майже пошепки закричав я.
Вони мовчали. Це було відповіддю, яка змусила Надійку за
моєю спиною промовити.
— Де ж вона тепер? — я не впізнав Надійчиного голосу. Не
вловив звичних для мене інтонацій.
Нелегке вміння глянути на події власного життя з боку, спокій
не почуття гумору завжди допомагало Наді стримувати себе і мене
від радісної чи гіркої істерії.

-— Ти б позичила мені своє почуття гумору,— якось попросив
я ЇЇ.
— Це в мене... гумор? Смішно! — сказала вона.— А ле свій
власний ти збережи. Він допомагає пом’ якшувати крайні людські
емоції.
— Ці емоції завжди дуже небезпечні,— сказала вона іншого ра
зу.—-Том у що відривають людину від людей і роблять її оди
нокою.
— Н е розумію.— зізнався я.
— В такому разі, вннеи той, хто пояснював! Ми часто викладає
мо те, що обдумували цілими роками, так, ніби й наш співрозмов
ник думав разом із нами. І ще й дивуємось: чому вій не розуміє
иас із півслова!..
Я любнв, коли Надійна мені щось розтлумачувала: вона робила
це легко, ие настирливо. «Якби вона викладала в школі, всі були б
відмінниками!» — думав я.
— О т і поясни мені... Про шкідливість, як ти сказала «крайніх
людських емоцій»!
— Вірніше, про нетактовність цих емоцій,— сказала вона.— Це
якраз дуже просто. Наприклад... Коли надто вже бурхливо радієш,
ие зашкодило б вчасно схаменутися й подумати про те, щ о комусь
зараз хочеться плакати. А упиваючись власним горем, треба бу
ло б подумати, що в когось у душі свято, яке, може, й ие повтори
ться... Треба рахуватися з людьми!
Щ ось подібне Надійка сказала мені і того дия, коли я, втратив
ши від щастя людську подобу, переносив Олечку з родильного
будинку в таксі.
У сусідню машину, з такими ж самими шашечками на боках,
сідало, як розповіла мені потім Надя, подружжя, син якого в ре
зультаті родової травми не рухався.
...І от вперше Надя зрадила себе. Її тривога не зиала меж, була
не в змозі щадити інших.
— Де ж вона... тепер? -— повторила Надійка.
Вражений її станом, я закричав:
— Оля просто не витримала... Всьому є межа!
Я сказав так, тому що саме вони, оті троє, котрі все ще стояли
за порогом, часто були причиною мук і сліз нашої дочки.
— Зараз уже ранок. А її немає! Її немає!.. Де ж вона?! Куди ж
вона?..— запитувала мене Надя.
Вона сама прнвчнла мене частіше задавати важкі питання, аніж
відповідати на них. Тому я безпорадно повторював одну й ту саму
недоладну фразу.
■— Н е хвилюйся, будь ласка, Надійко. Н е хвилюйся!
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А оті троє були ще за порогом. «Винуватці... головні винуватці
того, що сталося!» — про себе повторював я.
Щ о саме сталося, я не знав. І невідомість, як завжди в таких
випадках, була найстрашнішою.
Величезний капелюх з обвислими крисами закривав обличчя Є вдокії Савеліївии.
Люся все ще ховалася за спиною класного керівника, а Боря
вивчав кам’ яні плитки у себе під ногами.
Напевно, я дивився на них не просто з осудом, а із ненавистю.

Євдокії Савеліївні було п’ятдесят чотири роки: вона називала
себе «передпеисіонеркою». Однак їй можна було б дати і п’ ятдесят
сім років і тридцять дев’ять: вона була, як то кажуть, жінкою
невизначеиого віку.
Оскільки Євдокія Савеліївна раз і назавжди вирішила, що зов
нішній вигляд і роки значення для иеї ие мають, вона й одягу
своєму ніякої уваги ие приділяла. Поверх модних, десь похапцем
випадково куплених брюк, воиа могла надіти широку спідницю,
заправити в неї чоловічу ковбойку, а в коротке, по-хлопчачому
підстрижене волосся ввіткнути костяний гребінець «часів Очакова
й завоювання Криму».
Приблизно в такому вигляді і стала вона перед батьками учнів
9-го класу «Б » на одних із зборів.
Тоді на зборах Євдокія Савеліївна, наскільки я пам'ятаю, пояс
нювала нам, як важливо прищеплювати дітям почуття прекрасно
го, вчнти їх помічати й розуміти красу.
Якось ранньої весни я побачив її в білій панамі з такими самими
сумно обвислими крисами, так наче на вулиці стояла спека. Х о ч
усі, і вона в тому числі, були ще в пальтах... Т ого дня вона,
ие припиняючи боротьби за прекрасне, вела свій клас у якийсь
музей.
А я прийшов сказати, що Олечка готується до виставки юних
скульпторів, і попросив звільнити її від екскурсії.
— Знайома мізансцена! — вигукнула Євдокія Савеліївна.— Всі
р а з о м , а вона осторонь.
Вихователька дуже любила, щоб усі були р а з о м . І на чолі
з нею!.. Я був певен, що в мистецтві їй найближчі хор і корде
балет.
У класі вона звикла помічати непомітних і вирізняла тих, хто
абсолютно нічим ие вирізнявся.
Вдача в неї була вулканічного походження. Говорила вона голос
но, то захоплюючись, то обурюючись, то дивуючись.
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«Наша безумна Євдокія!» — сказала про неї Оля. З того часу
вдома у нас так і почали її називати — «безумна Євдокія».
— Костя Бєлкін ще недавно не міг накреслити пряму лінію,
а тепер у нього з геометрії і креслення тверді трійки! — вигукува
ла вона на батьківських зборах.— Вчителька математики гадає, що
в майбутньому він може добитися четвірки. Ц е — радісна подія
для нас усіх!
«В сі», « з усіма», «для всіх» — без оцих слів не обходилася жод
на її заява. Вона хвалила тнх, хто зміг нарешті накреслити пряму
лінію, і тих, хто вмів писати заголовки. Т а про нашу дочку, яка
вчилася в художній школі для особливо обдарованих дітей, вона
згадувала лише у зв ’язку з тнм, що Олечка в чомусь ие брала
участі і кудись не пішла «разом з усіма».

Коли Олі минуло сім років, у неї виявили викривлення хребта.
Ми з Надійною повезли її до Чорного моря в Євпаторію. Там до
Олечкн вперше прийшло визнання. Весь пляж дивувався з її вмін
ня ліпити фігури людей і звірів, малювати на мокрому піску пейза
жі й обличчя.
«Чим сьогодні нас потішить ваша Олечка?» — питали у нас,із
Надійною.
Але «безумну Євдокію» Олечка ніколи й нічим не тішила. Вона
її засмучувала... Х оч а за дев’ять років, що минули після нашої
поїздки до Євпаторії, дочка досягла великих успіхів. О сь вони й
дратували класну керівницю. Про Олечку не можна було сказати,
що вона «як усі»... Т а хіба вона в цьому була виина?
Крім Олі, ніхто в 9-му «Б » не збирався стати скульптором чи
художником. А ле Євдокія Савеліївиа поважала людей інших про
фесій.
— Вася Карманов виправдав мої сподівання. Цілком виправ
д а в !— говорила вона.— Став директором тролейбусного парку!
А почав з того, що сидів за баранкою.
«Пройшов шлях від водія до заводія,— сказала иам дома Олеч
ка.— Точніше сказати, п р о ї х а в ! »
— О сь Льова Лапшин... Цілком виправдав мої сподівання! —
просторікувала на батьківських зборах «безумна Євдокія».— Т е
пер він старший диспетчер. Старший! Я хочу, щоб і ваші діти були
такі.
Вищих завдань вона перед нами не ставила.
Вона завжди виховувала учнів сьогоднішніх на прикладі учнів
к о л и ш н і х і для цього влаштовувала зустрічі й співбесіди.
А Олечка в цей час навчалася в художній школі. А ще вивчала
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італійську, щ об прочитати про геніїв Відродження їх рідною
мовою.
На всіх колишніх учнів у Євдокії Савелїївни була запроваджена
картотека. Як у читальнях та бібліотеках на книжки... В картках,
крім адрес, телефонів та біографічних відомостей, було зазначено,
коли проведена зустріч з колишнім учнем і скільки школярів було
присутніх иа зустрічі.
— їх відриває від діла. Нас відриває,— зітхала Оля.— Н у, хоч
би доба вдвоє була довша! Х ан бн вже тоді...
— Т и безперечно маєш рацію,— погоджувалася Надя.— А л е не
треба забувати, що в неї немає сім’ї, їй нікуди поспішати.
Надінка жаліла «безумну Євдокїю», але ще більше турбувалася
за Олечку.
— Н е треба конфліктів,— прохала вона.
Цей страх переслідував нас обох від дня народження: а що, як
з нею щось трапиться?
У сім’ї, що складається з трьох чоловік, завжди хтось виявля
ється в меншості: або чоловік, або жінка. У нас в меншості були
ми з Надею: центром і обличчям сім’ї стала дочка. Вона заслужи
ла це право. І мн були щасливі.
Колись, дуже давно, я надсилав свої фантастичні оповідання до
редакції товстих і тонких журналів. Мені присилали відповіді на
гладенькому, цупкому папері з назвою журналу вгорі. Висловивши
повагу на початку і в самому кінці лнста, в середині мені поясню
вали, що мої літературні опуси недоснть самобутні. Неоригінальнїсть була моїм головним лихом. Якби я вчився у Євдокії Саве
ліївни, вона б мене обожнювала!
А Оля навіть посуд мила якимось своїм способом: безшумно
й швидко.
— Н е іронізуй з приводу цих зустрічей із колишніми учнями,—
прохала Надійна.— І нічого не римуй. Я прошу тебе.
— А л е ж я хочу зрозуміти,— відповідала Оля,— чому всі ми
маємо марнувати час і силн на те, що дає радість самій тільки
Євдокії? Ц і люди дорогі їй? Нехай собі зустрічається. А ле ж так
можна влаштовувати вечори иа честь будь-якого мешканця нашого
будинку. Кожен комусь дорогий. Х іб а я не правду кажу?^
— Т н маєш рацію... А ле все-такн, будь-ласка, не рнмуй.
— Я римую бездарно. Євдокія Савеліївна має радіти з таких
рнм!
— І все-такн я прошу тебе...
Від колишніх учнів «безумна Євдокія» вимагала, щоб вони д о
кладно розповідали про свої «трудові будні»: бухгалтер — про
бухгалтерію, начальник Ж ЕК у — про Ж ЕК, шеф-кухар — про
кухню.
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— Як це було цікаво! Як повчально! — захоплювалася Євдокія
Савеліївна.
І учні, яких вона своїм гучним голосом якось тихо зуміла при
брати до рук, слухняно повторювали, що їм було справді цікаво.
А Оля мовчала... Т ом у що під час зустрічі нинішніх із колишніми
вона вдеснте перемальовувала якогось «діда з телеграмою в руці»
або терзалася через те, що фігура собаки вийшла статичною, а
собачий погляд ие виражає собачої відданості й розуму.
Євдокія Савеліївна дуже любила виставки й вернісажі. Та,
влаштовуючи екскурсію до музею, вона на перше за значенням
місце ставила все-таки слово «екскурсія».
Побачивши якось по телебаченню малюнки й скульптури Олі,
завуч запропонувала організувати в школі показ цнх праць. Поці
кавилися думкою класного керівника... Та виявилося, по-перше,
що в «безумної Євдокїї» иемає телевізора. А по-друге, вона воліла
влаштувати виставку творів у с і х , хто вмів тримати в руках пен
зель і олівець. У Олі вона взяла всього два малюнки, щоб було не
більше, ніж у інших.
Якось у 9-му «Б » вирішили розіграти англійською мовою сцеин
з шекспірівської «Дванадцятої ночі». «Безумна Євдокія» виклада
ла історію, та. незважаючи на це, стала режисером вистави. І хоч
було відомо, що Олечка знає англійську краще за всіх у класі, їй
довелося виголосити на сцені лише кілька фраз. Головні ролі грали
улюблені Євдокіїні посередності.
— Вона нам весь час нагадувала, що нема маленьких ролей, а є
маленькі актори,— розповідала потім Олечка.— Переконувала нас
досвідом Станіславського!
— А л е навряд, щоб він мав иа увазі, що маленькі актори мають
виконувати великі ролі,— сказала Надійна.
— З маленькими спокійніше,— пояснила иам Оля.— І взагалі
вони їй значно ближчі. Звикніть до цього. І скоріться.
— На жаль, нелегко доведеться нашій талановитій дочці в світі
людей звичайних,— сказав я Надійці.
— Ми з тобою теж звичайні,— відповіла вона.— А л е хіба ми
боїмося талантів?
Класний керівник і справді к е р у в а л а умами та вчинками
учнів 9-го «Б ». І слідом за нею вони не хотіли помічати того, що
було для них незвичним. Яскраве не тішило, а сліпило їх. Немовби
иачепнвшн захисні окуляри, воин дивилися крізь них і на нашу
Олечку.

Я вмить згадав усе це, дивлячись на капелюх «безумної Євдокії», який закривав її обличчя.
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Щ о ж там сталося, в тому поході? Як іще скривдили там нашу
дівчинку? Чому ие витримала вона? І де ж вона тепер?!
За моєю спиною була Надя... з її хворим серцем.
«Олечка зникла учора ввечері. Якщо вона ось-ось не з’ явить
ся,— думав я,— неможливо уявити собі, що буде з нами! Немож
ливо собі уявити».

— Кажуть, що иайиебезпечиіші недруги — це колишні друзі,—
сказала якось Оля.— Я переконалася, що це так.— Помовчала й
додала:— Це ж ким збентежені усі?.. Як ким? Єдиною Люсі.
Л юсю Катуиіну вона називала на французький манір: Люсі.
«Як у домі Ростових! — пояснила Олечка.— Чи Волконських».
Л юся вперто пророкувала нашій дочці долю Леонардо да Вінчі.
Незважаючи иа опір Олечки, вона тягала за нею величезну папку
з малюнками, навіть готувала фарби й мила пензлі. Х т о з жіноцт
ва встоїть перед таким обожненням? Олечка почала дружити з Л ю
сі. Х о ч часу на дружбу в неї було мало.
Т а н у Л ю сі ного було не дуже багато. Люсина мати протягом
довгих років не підводилася в ліжка. З а нею ходила неодружена
Люснна тітка, батькова сестра. А ле Люся весь час дзвонила додо
му, навіть коли була в школі або у нас в гостях.
Щ об якось потішити матір, вона вигукувала:
— Якби ти бачила фігуру сплячого лева, яку виліпила Оля!
Я цілий вечір розмовляю пошепки: а що, коли вій прокинеться?
Часто вона брала роботи Олі, Щоб показати мамі. І взяла слово,
що коли мама встане з ліжка (а иа це з ’ явилася надія!), Оля
намалює її портрет.
Люся й сама потроху малювала. А ле ми бачили тільки її заго
ловки в загальношкільнін газеті і в гумористичному журналі, який,
за пропозицією Олі, мав назву «Дитячий лепет».
І раптом усе змінилося.
Перші хмари з’явилися того дня, коли в художній школі органі
зували зустріч із славнозвісним майстром живопису. Л юся дуже
шанувала цього майстра. А ле шанували його і всі інші, тому
шкільний зал був переповнений. І Олечка не змогла провести туди
подругу.
— Я не знайшла для Л юсі місця в залі,—- розповідала того ве
чора Оля.— Н а дверях стояли цербери. А вона образилася... І ва
щ о?! Академік живопису малює набагато краще, иіж говорить.
Я сказала їй: «Т и знаєш його праці? Значить, ти з ним знайома.
Художник — це його творчість».
— А вона? — спитала Надійка.
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— Повернула папку з малюнками. Як кажуть, «забирайте свої
іграшки!»
— І що ж далі?
— Н у н мерсі, люба ЛюсП — в риму пожартувала Олечка.
— Друзів важче знайти, ніж втратити,— сказала Надійна.
— Коли можна втратити, виходить, не такий то вже й друг!
— Не знайшла місця в залі? — замислено промовила Надя.—
Боюсь, що не знайшла ти його у себе в серці... А ле ж саме нашій
родині вона довірила свою иайпекучішу таємницю!
В той час Л ю ся довідалася, иа жаль, що батько давно вже ко
хає іншу жінку, а не її маму.
— Тепер до Л юсі треба ставитися лагідніше,— сказала Надійна.
— Звичайна історія,— сумио відповіла Оля.
— А л е кожний переживає її так, иемовбн ні з ким нічого подіб
ного ие траплялося.
— Я пропонувала поговорити з батьком її'. А ле вона відмовила
ся: «Я батька ие звинувачую». Логічно. Анну Кареніну ми теж ні
в чому не звинувачуємо. Щоправда, Каренін ие був прикутий до
ліжка. Все дуже складно. Спробуй розберися!
— Кожна нещаслива сім’я нещаслива по-своєму,— повільно про
цитувала Надійка.
Зробившись непроханою храиителькою батькової таємниці, Лю
ся почала діставати двійки.
— Важко вчитися, коли носиш у собі таке,— сказала Надійка.—
Чн до формул їй тепер?
Л ю сю вирішили проробити иа класних зборах.
Але Оля виступила на захист подруги. Х о ч це й було вже піс
ля історії з славнозвісним майстром живопису.
— Рука допомоги може щось зробити, якщо її не відштовху
ють,— розповідала після зборів Олечка.— Л ю ся ж обернулася до
мене лнш для того, щоб сказати: «Мені не потрібний захист!».
«Звідки така гординя?» — подумав я. І раптом пригадав, як
маленька, тендітна Люся доводила якось мені, що майже всі великі
людн були иевнсокі на зріст.
Після проробки на класних зборах «безумна Євдокія» несподі
вано взяла Л ю сю Катуніну під своє крило чн, точніше кажучи, під
обвислі крнсн своїх старомодних капелюхів. Вона зробила її, двієч
ницю, старостою класу.
Т оді я зрозумів, що Люсині образи були тільки приводом. Про
сто вона вирішила йтн в загальному строю... І ставитися до Олеч
ки «за системою» Євдокії Савеліївни.
— Літ до ста рости нашій старості! І однаково не внростн,—
удавано весело промовила Олечка,— навіть «безумна Євдокія» тут
не допоможе. Х о ч вирости Люсі дуже хочеться; сьогодні внчнтува224

ла мені за якесь чергування, на яке я не прийшла. «А л е ж ти
знаєш, що я працювала. Я ліпила... Незабаром у художній школі
іспити!» — сказала я їй. «У нас усі п р ац ю ю ть!»— відповіла Люся.
Усі... всім... як усі...
Я зрозумів, що наша дочка вперше зіткнулася із зрадництвом.
У присутності Наді я жодного разу не вимовив цього слова.
Коли на чиюсь адресу кидали різке звинувачення, вона вся зіщу
лювалася, немовби камінь було кинуто в неї.
«Людей треба жаліти»,— завжди казала вона.

Треба жаліти... Я думав про це, намагаючись розгледіти Л ю сю
за спиною Євдокії Савеліївни. Але вона сховалась. Вона боялася,
що ми з Надійною спитаємо: «Щ о ж ти зробила з своєю колиш
ньою подругою, Л ю сї?»

— Якщо колись досліджуватимуть ранній період творчості
Олечки й схочуть дошукатися, хто ж у ті роки найбільше пере
шкоджав їй працювати, доведеться назвати Борю Антохіна,—
якось сказав я жартома.
Та взагалі це був не жарт.
Найвродливішнй хлопець не тільки в Олиному класі, а й в усій
школі, Боря міг бн прнсвятнтн себе романтичним пригодам, а при
святив невпинній громадській діяльності.
— Х о ч бн якась Монна Ліза з восьмого чн дев'ятого класу відволікла його!..— висловлювала надію Олечка.
Але Боря не відволікався. Він був головним провідником у жит
тя всіх задумів та ідей Євдокії Савеліївнн.
Іноді в нього виникали й свої власні пропозиції:
— Я ось подумав... Чому б тобі не розмалювати стіни шкільного
залу?
— Я малюю переважно обличчя... портрети.
За кілька днів у Борі виникла нова пропозиція:
— Я ось подумав... Чому б тобі не створити галереї портретів
найстаріших учителів нашої школи?
— Вчителі мені позуватимуть?
«Чому б тобі не...» — так звичайно починав Боря. І Олечка по
яснювала «чому». Пояснювала йому в школі, по телефону. Боря
Частенько дзвонив нам, щоб нагадати Олі про її громадський
обов язок. Я розумів, що «безумна Єадокія» доручила йому втягти
Олю у стрімкий вир шкільних заходів. Вона була єдиною «иеохопленою» і Боря мусив ї ї ОХОПИТИ.
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— Намалюй його власний портрет,— порадив я дочці,— І, мож
ливо, він вгамується.
— Гарні обличчя для художника ие цікаві,— відповіла Оля.—
А внутрішньої красн я в Антохіна не помітила,
Боря вивчив розклад занять у художній школі. І перехоплював
іноді нашу дочку по дорозі додому.
— Євдокія Савеліївиа просила тебе бути сьогодні на зустрічі з її
колишнім учнем. Бо він у дитинстві також вважався художником.
Естафета захоплень. Т н розумієш?
Так він забезпечував Олину «присутність».
— Він стежить за мною! — з обуренням говорила Олечка.—
Якщо півкласу не прийде митн вікна, це нічого. А ле коли не при
йду я, він назавтра неодмінно скаже: «Т и надто помітна, щоб бу
ти відсутньою. Усі дивувалися!» А дивувалися, я певна, тільки він
та ще Л ю сі з Євдокією.
Кілька разів, коли Оля хворіла, Боря Антохіи приходив до нас
додому.
— Якби я була дев’ятикласницею, я б у нього закохалася,—
сказала Надійна, винувато глянувши в мій бік.
Та я був спокійний, бо знав, що в дитинство вороття немає.
— Як можна кохати обчислювальну м аш ину?!— обурено від
повіла Олечка.— Ви чули, чого вій прийшов? Щ об вирахувати, чн
встигну я одужати до дня перевиборних зборів?
Боря Антохіи справді пояснив нашій дочці, що розтягнуте сухо
жилля — хвороба несерйозна і що Оля, накульгуючи, цілком може
прийти иа збори.
Він теж виховував нашу Олечку иа прикладі колишніх учнів
Євдокії Савеліївин. А найчастіше иа прикладі її найулюбленішого
учня Миті Калягіна.
Митя був найбільшою гордістю класного керівника.
— Він виправдав мої сподівання. Прекрасна людина! Тепер са
москид водить... Я певна, що він завжди примчить на допомогу,
якщо вона буде нам потрібна!
— З нас ніхто ще не посидів иа вантажнім самоскиді! — всетакн пожартувала з своєї третьої парти Олечка.
«Безумна Євдокія» жартів не розуміла. Вона сказала, що колись
Оля усвідомить, «яким блюзнірством є її заява».
— Мнтя Калягіи — її святиня,— сказала Олі Надійна.— А ко
ли йдеться про святині... Щ е раз дуже прошу тебе: не рнмуй!
Митею «безумна Євдокія» пишалася недаремно... В перші диі
фашистської окупації він, хворий, з високою температурою, зумів
доставити своєму дядькові-лікарю в робітниче селище, що було за
тридцять кілометрів від міста, ліки й хірургічні інструменти. Його
дядько — невропатолог, що ніколи не робив операцій, вийняв кулі
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й вилікував двох наших солдатів, яких переховував у себе в підва
лі. Мнтя тоді виявив не тільки сміливість, а н винахідливість: із
багатьох доріг, що вели до будинку дядька, він обрав найкоротшу
і ту, иа якій йому не загрожувала зустріч з ворогами.
Коли хто-небудь із учнів 9-го «Б » відпрошувався з уроків, поси
лаючись на головний біль, Євдокія Савеліївиа казала:
— Згадайте, що витерпів Мнтя Калягін! А він же був шести
класник. Т обто на три роки молодший за вас!
Т е саме вона говорила, якщо хтось залежувався вдома через
застуду чн ангіну. Коли вона якось порівняла Олни бронхіт із
труднощами, що їх зазнав Митя Калягін, мені пригадався давній
анекдот: «Від чого помер ваш су сід?» — «Від грипу!» — «Н у, це
не страшно!»
Коли «безумна Євдокія» вирішила влаштувати похід дев’ ятих
класів по місцях, пов’язаних із бойовою діяльністю Миті Калягіна,
Боря одразу ж попередив Олечку:
— Н е здумай принести, довідку! Цьому походові надають вели
кого значення.
— Х т о надає?
— Усі.
Два дев’ ятих класи мали нарізно шукати ту саму, «иайкоротшу
дорогу» до будинку дядька-лїкаря. яку десятки років тому вибрав
Митя Калягіи. Якби дорогу знайшли обидва дев'яті, переможцем
вважався б тон клас, що зробив це перший. «Безумна Євдокія»
страшенно любила влаштовувати змагання!
Напередодні походу дев’ ятикласники зустрілися з Мнтею Калягіннм. Олечка встигла накидати в блокноті Митин портрет.
— Він лнсий? — здивувався я.
— Худенький, лнсий... Євдокія Савеліївиа пояснила, щ о це ре
зультат воєнного дитинства. І дуже сором’язливий! Ніяк не асоці
юється із самоскидом, на якому приїхав. Одним словом, він мені
сподобався.
Про свій подвиг М итя Калягін розповідав якось ие всерйоз,
немовби й тоді, в сорок другому році, це була військова гра, а не
справжня війна, і були не справжні поранені, яких вони з дядьком
врятували.
— Дядько писав у записці, що треба б якнайшвидше. А у
мене температура тридцять дев’ять і п’ять. Комедія! — згадував
Митя.
Записка у Миті збереглася. Євдокія Савеліївиа попрохала пока
зати її всьому класу.
Поспішаючи до дядька, Мнтя вскочив иа ходу в кузов вантаж
ної автомашини: маленький був, ніхто не помітив.
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— Кашляти ие можна було... А в мене запалення легенів. Коме
дія! — розповідав Мнтя.
І внстрнбиув вій також на ходу, біля станції.
— Мало не потрапив під машину. Т у, що ззаду йшла... Ото
була б комедія!
Він, як і Надя, умів іронізувати иад собою. Я знав, що иа це
здатні лише хороші, розумні люди. Вистрибнувши біля станції,
Митя почав шукати иайкоротшу дорогу. Ліки й інструменти були
зашиті в старенькій ватянці.
— Ватянка, на жаль, не збереглася,— повідомила Євдокія Савеліївна.
Дев’ятому класові, який першим дістався б Митиною дорогою
до будиночка дядька-невропатолога, мав бути вручений, як сказав
Мнтя, «приємний сюрприз».
— Н у навіщо ти, М итю? Навіщо? — кокетливо засоромилася
раптом «безумна Євдокія». Кокетувала вона дуже невміло й
незграбно.
Дев’яті класи дійшли в суботу до тієї станції, до якої Митя
Калягїи дістався колись на попутній машині. Розмістилися на
нічліг.
А за кілька годин Олечки вже не було.
«Н е здумай принести довідку!»— попереджав її Боря Аитохін.
— Піди, Олечко,— радила їй і Надійка.— Якщо походові нада
ється великого значення... І школу ти незабаром закінчуєш? Піди!
— А ле ж я пропущу заняття з рисунку!
— Все одно підн.
І вона пішла.
Я днвнвся на Борю Антохіна й подумкн запитував; «Чому ж
цього разу тн не стежив за иею, Борю? Ми були б тобі такі
вдячні!»
Я згадав усе це... А ті троє так і стояли за порогом. Мені
здавалося, що вони стоять уже дуже давно. Т а минули лише хви
лини, бо передача «Д оброго ранку!» була саме в розпалі.
Обернувшись, я вперше за цей час побачив Надю. І зрозумів...
Назавжди зрозумів, що матері й батьки (навіть ті батьки, що
дуже люблять дітей!) все-такн відчувають неоднаково. Вона не
могла пригадувати, аналізувати, зважувати... Єдина думка несподі
вано, мов куляста блискавка, що влетіла у відчинене вікио, влучи
ла в неї і палила її зсередини; «Д е тепер О л я ?»
— Я подзвоню Миті Калягіну,—- сказала Євдокія Савеліївна.
— Навіщо? — спитав я.
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Н е відповідаючи, вона переступила поріг. Л ю ся н Боря увійшли
слідом за нею.
Євдокія Савеліївна відразу ж подзвонила Миті н попрохала його
приїхати. Нашу адресу вона знала напам’ ять, хоч удома в иас
ніколи не бувала.
— У неї феноменальна пам’ять! — чули ми від Олечки.— Пам’я
тає, хто якого числа схопив двійку з математики, а сама ж історик.
І хто скільки днів пропустив пам’ятає так само добре, як дати
великих бнтв.
— Виходить, ви їй не байдужі,— відповідала Надійна.
— П росто їй більш нема про що пам’ятати!
— Жінки, у яких немає особистого життя, часто з потроєною
енергією кидаються в життя громадське,— щ об підтримати Олеч
ку, сказав я.
— І що ж у цьому поганого? — спитала Надійна.
Вона розуміла, що ми з Олею маємо право не любити класного
керівника 9-го «Б ». Розуміла, що «безумиа Євдокія» докладає всіх
зусиль, щоб не тільки вбити віру інших у нашу дочку, а і в ній
самій похитнути цю віру. І все ж Надя мріяла, щоб конфлікт
поступився місцем взаєморозумінню.
«Оля йшла назустріч цьому порозумінню,— думав я.— А ле во
ни... втрьох учиннлн щось таке, чого вона не витримала, не стерпі
ла. І тепер кожна хвилина життя стала жахливою. Де вона? Д е?!
А вони метушаться, щоб не дивитися нам в очі».
— Щ о ж усе-таки сталося? — запитав я.
— Нічого... Нічого не було! — заторохтіла Люся.— Ввечері всі
дістали завдання і розійшлися. Х т о по хмиз, хто по воду, хто
розпитати жителів... про дороги до того селища.— Люся замовкла.
І щоб Надя ие почула, пошепки додала: — Всі повернулися, а вона
ні... Т а похопилися мн тільки вранці. Були в різних наметах.
— Т реба повідомити скрізь,-—вказала Євдокія Савеліївна.—
Нічого страшного бути ие може! А ле треба повідомити.
З цієї хвилини Надінка остаточно перестала володіти собою.
Євдокія Савеліївна склала список телефонів: міліція, черговий
по місту, лікарні, місцеві власті тієї станції і того селища... Подзво
нивши, вона ставила рнсочку біля номера, який уже вкотре нічого
не з ’ясував і нічим не допоміг.
Робила вона це методично, спокійно. Тільки пальці, коли вона
крутила диск, були не зовсім слухняні. Вона не туди потрапляла,
вибачалася і знову набирала номер.
З кожним її дзвінком мені ставало дедалі ясніше, що з Олею
сталося щось неймовірне... трагічне. Чого змінити вже ие можна...
«Якщо Оля втекла від своїх супутників увечері.— міркував
я, вона могла тут-такн сістн на електричку і приїхати додому.
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Якщо ж останній поїзд уже відійшов, вона перебула б ніч на стан
ції і повернулася б додому рано-вранці: електрички ходять рановранці, з шести годин».
Я чув, як Євдокія Савеліївна методично пояснює по телефону,
Що скоїлося, кожного разу повторюючи:
— Звичайно, нічого страшного ие сталося.
На другому кінці провода не були так твердо переконані, що ие
сталося нічого страшного,— і їй доводилося розповідати про дета
лі, подробиці. А Надійна перебігала кімнату в одному напрямку:
від дверей до вікна і назад. Туди й назад, туди й назад.
Мн з Надею втратили здатність діяти. Мн могли тільки чекати.
Я чув Євдокію Савеліївну... Мене дратувало, що її організатор
ський талант залишався з нею, і голос був удавано спокійний та
гучний, ніби старався заглушити совість. А Надя втратила і зір,
і слух. Вона могла лише ходнтн по одній лінії: туди й назад, туди
й назад.
Маленька, прудка Л юся добре знала нашу квартиру. Вона побіг
ла иа кухню і примчала звідти з краплями й чашкою, в якій була
вода. Надя, схопившись за голову, швидко, як човник, перебігала
кімнату, а Люся бігала за нею з чашкою і краплями.
З усіх нас тільки Боря Антохін не зрушив з місця.
Він завжди соромився свого красивого обличчя і надто високого
зросту: сутулився і тер обличчя долонею, нібн прикриваючи його.
Голос у нього також був красивий, густий — він його приглушу
вав. А тут Боря й зовсім хотів, щ об про нього забули.
«Щ е б пак... А дж е саме він сказав Олечці: «Н е здумав при
нести Довідку!» Щ о ж йому тепер лиш ається?— думав я.—
Скромний... Н е хоче, щоб його помічали. Знаю я цих тихнх хлоп
чиків!»
Євдокія Савеліївна прикрила трубку рукою і сказала:
— їм потрібні її фотографії. Останнього часу...
Я кинувся до шафи, дістав альбом, почав гортати його.
— Останнім часом вона не фотографувалася,— сказав я.
— У мене є її карточки,— несподівано промовив Боря Антохін.
Він поліз у бічну кишеню своєї куртки. Витягнув п’ять фотогра
фій і розіклав їх на столі з такою обережністю, нібн вони ще не
висохли.
— Це було на тому тижні,— приглушеним голосом сказав А нто
хін.— Я знімав учасників походу. Для нашої газети.
— Відвези їх! — Євдокія Савеліївна знову повернулась до труб
ки.— Де вн знаходитеся? — Вона записала адресу й подала її Борі
Антохіиу.— Звідти одразу назад! Пам’ятай: мн всі тебе чекаємо.
Тоді вже напевне прибуде і Мнтя Калягін. Ви з ним поїдете иазад.
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Туди, до наших... І піднімете їх на пошуки. Треба буде прочеса
ти ліс!
— А що... там великий ліс? — запитала Надійна.
Нарешті вона про щось запитала.
— Т а що ви?! — аж скрикнула Люся.
Її голосна, але непевна відповідь змусила Надю уповільнити
кроки. І вона машинально почала ходити по кімнаті ие так швидко,
як раніше. Туди й назад, туди н назад... На фото Олі вона не
глянула.
Боря зібрав їх обережно, ніби вони так і не висохли. Поклав
у бічну кишеню і, трохи зігнувшись, пішов. А Люся з чашкою
н краплями, які Наді не знадобились, стояла на балконі і невідрив
но дивилася вниз.
У телефонних переговорах «безумної Євдокії», у бажанні Люсі
першою все побачити і про все повідомити, в тому, як бережно
Боря Аитохін розкладав і збирав Олииї фотографії, я вбачав щось
страшне. Я був певен, що вони спокутують провину. А ле якого ж
вона розміру? Щ о саме вчнннли вони там у поході, якщо Оля не
витримала? І що вона в хвилину відчаю могла зробити? І кого
могла зустріти вночі... на невідомій дорозі?
Зненацька пролунав дзвінок. Надя опустилася на стілець. Я об
важнілими ногами пішов у коридор, та Л юся випередила мене.
— Мнтя Калягін! — з перебільшеною радістю вигукнула вона.
Ніби ми тільки його й чекали.
— Т и на маш ині?— заклопотано спитала Євдокїя Савеліївна.
— Машина внизу! — відповіла за нього Л ю ся, яка розгледіла,
що унизу стоїть самоскид.
Мнтя винувато кнвав на свої засмальцьовані штани: мовляв,
застали зненацька.
Вій був справді худенький, і волосся на голові майже не було.
Євдокія Савеліївна не почала пояснювати нам, що це «результат
воєнного дитинства», а сказала:
— Мнтю, ходи-ио зі мною на кухню.
— Н ічого секретного вона йому там говорити не збирається! —
заторохтіла Люся.— Просто їй не хочеться при вас повторювати...
Надя не чула.
Євдокія Савеліївна і Митя повернулися з кухні.
Він згадав, що коли відвозив ліки й інструменти дядькові, то
також приїхав додому тільки вранці. І мати не знала всю ніч,
де вій.
— Я втік... із запаленням легень. А що було робити? Вона б не
пустила мене. Сказала б : «Сама відвезу!» Я матерів раніше ие
розумів. Поки сам батьком не став.
Надя ие чула.
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Митя розповів іще одну історію. Про те, як його син також
одного разу не ночував удома і повернувся лише иа ранок. Виявля
ється, посварився з дівчинкою... І сказав, що буде стояти під її
вікном, поки та ного не простить. Вона преспокійно спала. Проки
нулась вранці, зібралася в школу. Виходить, а він... все стоїть. Із
самісінького вечора.
— І що ж ви сказали сниові? — запитав я.
— «Вона ж тебе не любить, дурню!»
— Це вн правду сказали.
Надя не чула...
Пролунав дзвінок. Вона підвелася. А Л юся знову випередила
мене.
Повернувся Боря Антохіи.
— Я ще подумав... У мене є також інші її фотографії! — Вій
поляскав по бічній кишені.— Заїхав додому, коли повертався, і
взяв. Треба буде роздати там, у районі. Щ об мн не самі шукали.
— Це так. Це, безумовно, так,— похвалила Євдокія Савеліївна.— Якщо всі візьмуться за діло, мн скоріше доб’ємося успіху!
«Раніше треба було думати... Набагато раніш е!»— хотів я ска
зати.
— М и її знайдемо! — пообіцяв Надійці і Мнтя Калягіи.
— А л е де... вона може бути? — у відчаї скрикнула Надя.
Всі здригнулися від цього крику. Навіть Мнтя.
Євдокія Савеліївна вже не могла заклопотано організовувати по
шуки. Вона несподівано важко забігала. Підскочила до Миті, щось
шепнула йому, потім до Борі... І неприродно голосно сказала.
— Зараз Митя в Борею поїдуть туди, і все з’ясується. А дж е вн
знаєте, Митя під час війни розв’язав складніше завдання!
У ЇЇ голосі мені дедалі ясніше вчувалися інтонації лікаря, який
переконує безнадійно хворого, що от сьогодні тон «просто моло
дець». Т а повірити цій інтонації я не міг. Цс б означало...
У Надїйки стало сили тільки на той відчайдушний крнк. Вона
знову, як човннк, забігла по одній лінії — від дверей до вікна. Від
дверей до вікна.
«Чн витримає її серце?» — з жахом думав я.
Митя з Борею поїхали.
Євдокія Савеліївна знову стала иа посту біля телефонного апа
рата. Вона дзвонила якось безглуздо: то просила чергового у шко
лі повідомити нас, якщо раптом з ’явиться Оля, то зверталася з
тим самим проханням до художньої школи.
Так минуло ще півгодини або хвнлнн із сорок.
По радіо так само звучали життєрадісні недільні передачі.
Н іхто приймач не вимикав, тому, що ніхто ие хотів тнші.
Надійка майже нечутно, механічно ворушила губами.
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— Щ о з тобою, Н адієчко? — нарешті спитав я. І обняв ЇЇ.
Люся вирішила, що ми хочемо про щось поговорити, і одразу ж
потягнула Євдокію Савеліївиу иа кухню.
— Щ о з тобою, Надійко?
Вона ие відповіла мені і не припинила свого бігання по кімнаті,
але я розібрав слова:
— Це я умовила її... Це я...
Задзвонив телефон. Надя була в той момент саме біля нього.
І схопила трубку.
— Н і, не мати,— відповіла вона.— Слово честі, не мати. А хто?
Вчителька... із школи. Пам’ятаю... Я пам’ятаю... В брюках була.
В синіх брюках. Щ о ви говорите? Упізнати?.. Кого впізнати?
Трубка повисла иа шиурі. Н адя опустилася й сіла на підлогу.
— Л юсю! — чомусь закричав я.
Вони з Євдокією прибігли з кухиі.
— Я її не впізнаю,— говорила Н адя кудись у простір.— Я 0 ие
впізнаю.
Її підняли і посадовили на диваи. Вона не ворушилась, закам яніла.
Я поклав трубку на апарат. Телефон одразу ж задзвонив.
— Нас перебили,— почув я спокійний, звиклий до всього чоло
вічий голос.— Це я з ким розмовляю?
— З батьком.
— Спочатку вчителька підходила? Н е мати?
■— Н і, ні... Вчителька.
— Т оді нічого. Т ут би на всяк випадок подивитися, упізнати
треба було б...
— К ого?!
— Ви за мною не повторюйте. Мати не чує?
— Ні.
— Мн б за вами заїхали.
Стукнули двері.
Я випустив трубку... Вискочив у коридор.

— А де мамуля? Я привезла їй квітні — Оля вже скинула а
однієї ноги черевик і надівала тапочку.— Уявляєш, воин все ще
добираються до того дядька... На чолі з «безумною Євдокією »!
А я ще вчора увечері вгадала найкоротший шлях: Мнтя вночі
переплив ріку иа човні. Інакше б він зіткнувся з патрулями. І мене
на човні перевезли! — Її сп’яинв успіх.— А ось і сюрприз... або
приз, про який говорив Мнтя Калягін. Мені дістався!..— Вона
простягла якийсь конверт.— Я прийшла першою. І дядько лікар

вручив його мені. А де мамуля? Я привезла їй квіти! Вранці
у полі так добре!
Вона подала мені в руки букет ромашок.
Я не перебивав Олю.
Євдокія Савеліївиа і Люся ие виходили в коридор. Вони так
і стояли біля телефону. Трубка висіла на шиурі. А Надя, мов
кам’яна, сиділа на дивані. Сиділа неприродно прямо, поклавши
обидві руки на коліна.
— Надійно! Оля повернулася...— закричав я.— Оля поверну
лася!
— Я не впізнаю її,— відповіла Надя.— Я ие впізнаю.
Через півгодини примчав самоскид Миті Калягіна.
По дорозі М нтю оштрафували за перевищення швидкості.
— Великий п рокол!— сказав вій.— Талой пробили. О т ко
медія!
Та це вій сказав уже потім, увійшовши до кімнати... А в коридо
рі скоромовкою сказав мені:
— Все гаразд! Вона ночувала у моїх родичів. О сь і сам дядько...
Жнвнн свідок!
— Вона повернулася! — иа весь голос вигукнув Боря Антохіи,
він також приїхав на самоскиді. І показав на черевики, що їх Оля
валишила в коридорі.
— Виходить, можна було не ризикувати життям дядька,— зі
тхнув Митя.
Дядько ного був, напевне, завжди таким самим худеньким, схо
жим на хлопчика, як і иебіж. А старість ще рішучіше притисла
його до землі. Здавалося, що в ньому не було ваги, і він тримався
за ціпок, щоб раптовий вітер не перекинув його, не збив із иіг.
П роте очі в нього, як і в Миті, обіцяли розповісти всім якусь
лукаву, несерйозну історію.
— Ви лікар? ■— спитав я.
— Був лікарем,— відповів він.
— Півсторіччя! — додав Митя.
— Т оді можиа вас попросити... иа хвилинку? Мені б хотілося
порадитися.
Н а кухні я, затинаючись, розповів йому про все, хоч багато
з того він уже знав. Не знав він тільки про те, що сталося після
від’їзду Миті.
— А дж е вн невропатолог? Це, певно, ваша галузь медицини?
Д о того ж у иеї ще й порок серця... Я дуже хвилююся.
Він увійшов до кімнати, де Надійна все ще сиділа неприродно
прямо, поклавши обидві руки иа коліна. Її заціпеніиия не минало.
Побачивши лікаря, вона і йому сказала:
— Я не впізнаю її.
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І
— Мамочко, я тут... Я повернулася! ■— невідомо вкотре вже по
яснювала Оля, стоячи перед нею иа колінах.— Я повернулась! Ось
лікар, дядько Миті... Вій вручив мені прнз. Тому що я прийшла
найпершою. Бачиш? Фотографія... Це Євдокія Савеліївна під час
війни. З тими двома солдатами. Виявляється, вона переховувала
солдатів у себе... Після того, як лікар їх вилікував. У себе хова
ла! — Оля пояснювала це Надійці так старанно і не кваплячись,
як дорослі пояснюють малим найпростіші, одвічні істннн.— Оце
Євдокія Савеліївна...
— Придивіться, будь ласка,— пошепки попросила й Л юся.— Це
молода Євдокія Савеліївна...
— Н у навіщо ж ? — прошепотіла звідкись іззаду їхня вихова
телька.
— Оля повернулася! Ваша дочка вже вдома. З вами! їй ніщо ие
загрожує! — з несподіваною для нього вольовою інтонацією, чітко
й твердо сказав Мнтии дядько.
— Я не впізнаю її,— сказала Надя.
Лікар ще і ще раз спробував добитися контакту з нею. А потім
ціпком показав у бік кухні.
— Це не мій пацієнт,— сказав вій мені там.
— Як... ие ваш?
— Я невропатолог. А психіатрія — це вже інша галузь.
— Вам здається... що вона...
— Треба подзвонити, щоб за нею приїхали. Саме з в і д т и .
Оля ввійшла на кухню і почала нервово мені пояснювати:
— Я пройшла дорогою М иті Калягіна. Було таке завдання.
Т и ж знаєш...
Я перебив її:
— Він пройшов цю дорогу, щ об врятувати людей. А тн, щоб
загубити... найближчу для тебе людину.

Ми поверталися з того дому, де залишилась Надійна.
Оля з Л юсею й Борею йшлн попереду. А мн з Євдокією Савеліївною трохи відстали. Митя повіз дядька-невропатолога иа своєму
самоскиді.
Євдокія Савеліївна була тиха, поникла. Постать її вже не здава
лася такою незграбною, а капелюх з обвислими крисами не вигля
дав таким недоладним.
— Якби ми не приїхали вранці, не знялн галасу, ваша дружина
була б здорова. Виходить, я в усьому виниа.
Вона це вимовила сумио і переконливо. Н е для того, щ об я їй
заперечував. І все-таки... Х о ч батькам завжди хочеться перекласти
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провину дітей на чиї-иебудь або на свої власні плечі, я не насмів
погодитися:
— Як же ви могли ие приїхати?
Вона не відповіла: широкі, обвислі крнси капелюха немов зату
ляли її від того, з чим вона в даний момент не згоджувалася.
— І виходить, що «безумною Євдокією» Оля назвала мене ие
даремно.
— Доля помстнлася на нас за це дурне прізвисько,— заперечив
я.— Безумство прийшло в н а ш дім. Щ о може бути страшніше?
Пам’ятаєте... Пушкіна?
О жах який — з ума зійти!.
Ні, легше з торбою піти...

— Це так. Це, безумовно, так. А ле реактивний стан часто ми
нає- Мені сказав дядько Миті.
— Ви не могли не схвилюватися... і не приїхати,— сказав я.—
Х о ч Оля, мені здається, цього хвилювання не передбачала. Вона
ие уявляла собі, що її зникнення візьмуть так близько до серця,
що почнуться пошуки. Можливо, тому...
Сам того не бажаючи, я почав шукати аргументи на захист
дочкн.
.
Євдокія Савеліївна скинула капелюх. У нас вдома, в квартирі,
вона його не скидала. Очевидно, вона підготувалася до бою. І хо
тіла бачити очі супротивника.
А я не хотів воювати. Мені просто треба було з’ясувати н зба
гнути.
— Н у пригадайте,— говорив я,— хіба могла, наприклад, Оля
подумати, що Л ю ся Катуніна, яка так несправедливо, через якусь
дурницю, образилася иа неї...
— Несправедливо? — перебила вона.—- Пробачте, мені не хоті
лося б у буквальному, так би мовити, розумінні слова... за Олниою
спиною...— Вона кивнула на Олю, яка згорбилася, нібн н справді
чекала удару.— Та оскільки вн самі торкнулися цієї проблемні
— Зараз уже якось дріб’язково... все це перебирати. А л е ж
Олечка не змогла провести її на ту зустріч.
— Ц е не так! — нібн вистрелила вона.— Це, безумовно, не так.
Оля з а б у л а про неї. Забула! О сь що жахливо.
— Як забула?
— Л юся стояла на вулиці з важкою папкою її малюнків. Вона
чула через відчинене вікно, як Оля жартувала, задавала питания...
Одно слово, виявляла ерудицію. Л юся навіть піти звідти не
могла: у неї в руках була папка!
— О т бачите, ви так роздратовано... Даремно я почав цю роз
мову!
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Постать її знову стала більшою. Це, як не днвио, виялялося,
коли вона метушилася.
— Якщо вн вважатимете сьогоднішню історію за випадковість,
вона повториться! Повірте, що це так. Це, безумовно, так.
Саме за якусь мить до цього я хотів сказати, що один вчинок не
може всебічно характеризувати людину. «Якщо він випадковий»,—
відповіла б вона.
— Не подумайте, що Люся мені скаржилася,— поспішила сказа
ти Євдокія Савеліївиа.— Вона, як і вн, намагалася знайти виправ
дання. Т а виправдовувати винного— означає губити його.
— Вн гадаєте, Оля навмисно?..
— Вона просто вирішила, що любов відбирає у людей гордість
і самолюбство. А дж е Аю ся любила її.
— Н у якщо навіть так... то потім, коли Л юся не могла нормаль
но вчнтнся, Оля заступилася за неї. Тільки вони з Надею знали
причину... І Оля намагалася всім пояснити. Т а Л юся сказала:
«Мені не потрібний захист!»
— Вона сказала: «Н е потрібний такий захист!» Одне слово мі
няє, як бачите, дуже багато.
— Який... т а к и й ?
— Мені б не хотілося заглиблюватися в чужу драму.
— І все-такн, якщо мн вже почали...
— П ро сімейні незгоди Люсі справді, крім Олі н Надії Григо
рівни, ніхто нічого не знав. І не повинен був знати. А насамперед
її мама, яка, ви це знаєте, небезпечно хвора. А Оля натякнула на
ці події... цілому класові. У нас навчаються дітн з буднику, де
живе Люся. Будинок цей новий і дуже великий... Сама Л ю ся ні
в чому не звинувачувала батька. Т а й за що ж звинувачувати?
Покохав... І пожертвував своїм коханням задля хворої жінки. Це
легко?
Я вражено дивився иа Євдокію Савеліївну. Вона говорила про
кохання так, нібн сама була колись инм поранена. Обвислі криси
капелюха то черкали по землі, то волочились по ній. А ле вона
цього ие помічала.
— Жити лише собою — це півбіди,— твердо вимовила вона.—
Набагато страшніше, жнвучн лише собою, знічев’ я зачіпати і чужу
долю.
«Все надто складно. Спробуй розберися!» — згадав я Олнну
фразу. І, ніби вгадавши, що я подумав про це, Євдокія Савеліївиа
сказала:
— Якщо бракує часу розібратися, краще й не берись. А не
намагайся недбало, однією рукою розвести чужу біду!
— Невже вн гадаєте, що Оля навмисно? — розгублено промо
вив я.
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— їй було ніколи подумати. Бракувало часу! Так само, як бра
кувало часу,— вона стишила голос,— помітити кохання Борі А итохіна.
— Кохання?
— Хіба ви не бачили, скільки у нього Олиних фотографій? Ме
не він чомусь не фотографує.
Мн з Надійною були дуже задоволені, що Оля ще ні в кого
поки що не закохувалась. І пояснювали це її моральною цільністю.
«А може, її любові вистачало... лише на себе? — подумав я зне
нацька.— Ні. неправда! Вона завжди любила Надійну... мистецт
во... Вона хотіла, щоб мн нею пишалися. А дж е це також... тур
бота!»
— Вн не думаєте, що цей останній вчинок Олі, який закінчився
так жахливо... все-таки був протестом?
— Проти чого?
— Проти самотності... у вашому класі.
— Т ой, хто за всяку ціну хоче бути першим, приречений на
самотність,— знову чітко сформулювала Євдокія Савеліївна.
«Н евже це Олечка, отой їх тривалий мовчазний конфлікт.— ди
вувався я,— змусили її отак заздалегідь обдумати фрази, що ними
вона зараз контратакувала мене?»
— М ої учні не стали знаменитостями,— задумано, ніби уповіль
нивши нашу дуель, сказала Євдокія Савеліївна.— Але й злочинців
серед них немає. Жодиого... Вони не зраджували мене і моїх иадій.
А щодо талантів? У них є талант людяності. Х іба ви не помітили?
— Помітив сьогодні...
— Д о людяності талант художника може і ие прикладатися,—
вела вона далі,— але до таланту художника людяність...
— Це, безумовно, так! — перебив я Євдокію Савеліївну її ж та
ки словами.
— Авжеж... безумовно, так,— згодилася вона.
М и помовчали.
— А син М иті Калягіна також до ранку не обзивався,— неспо
дівано сказав я.— Пам’ятаєте? Коли стояв під вікном... У тієї дів
чинки.
— Я не хотіла завдавати вам болю. А ле він подзвонив з авто
мата додому... І попередив. Це було саме так. Безумовно, так.
— А ле ж Митя казав...
— Він заспокоював Надію Григорівну.
— Розумію.
Мені схотілося, щоб вона більше не вбачала в мені опонента. Я й
раніше заперечував їй майже за інерцією... бажаючи все з'ясувати
й зрозуміти.
— Я не знав, що ви переховували у себе тнх солдатів.
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— їх уже немає.
— Все-таки загинули?
— Просто померли. Від хвороб... Війна з недугами і нещастями
буде вічною. Іноді мн ще й самі убиваємо одне одного.— Схаме
нувшись, вона сказала: — Я не О лю мала на увазі. Ми всі сьогодні
виині.— Потім ще дуже занепокоїлась: — Оля може взяти всю
провину на себе. Ця ноша буде для неї заважка!
Євдокія Савеліївна незграбно заметушилась, покинула мене, до
гнала дітей. Я зрозумів, що нона вирішила розділити тягар ноші
з моєю дочкою.

Я брів позаду.
«М и в Надійкою боролися проти «безумної Євдокії» за право
творити... чи, як то кажуть, формувати характер Олі,— міркував
я.— Ми перемогли! І ця перемога коштувала Надійці життя. А б о
здоров’я. «Безумна Євдокія»... Вона запрошувала на ті знамениті
зустрічі не лише героїв, а й диспетчерів із поварами. Навіщо?
Очевидно, хотіла пояснити нашій дочці та її однокласникам, що,
коли вони будуть чесними й порядними людьми... просто чесннмн
й порядними, то вони також матимуть право на увагу до себе. І на
пам'ять».
Деталі... Тільки з їх допомогою я міг відтворити картину. І вони
випливали з минулого мені назустріч.
«Спасибі їй!» — сказали ми, коли народилась Оля. Х оч життям
ризикувала Надійка.
«О сь де, напевне, був отой фатальний поворот у нашому жит
ті! — подумав я.— Мн перестали вдивлятися одне в одного... Наші
погляди звернулися в інший бік. «Батьки Олечки» — це стало на
шою головною прикметою і головною професією. Я навіть не помі
тив, що Надя вже не співає... і що я перестав писати свої фан
тастичні оповідання. І про серце Наді згадав лише сьогодні. А тим
часом назва її хвороби не зовсім точна. Хвороба — це нещастя,
а не порок. Порок серця — щось зовсім інше, чого у Надінки ніко
ли бути не могло. Якщо вона повернеться...»

Євдокія Савеліївна зупинилася. І всі зупинилися. Біля будинку,
де нам з Олею треба було залишитися вдвох.

