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***
Якщо вірити синоптикам, сьогодні буде дощ. Тому я 

не беру парасолі. Знаю, що ти мене не відпустиш, доки 
дощ не мине. Якщо ж парасоля десь усе-таки знайдеть-
ся, вона буде одна на двох. Я обережно візьму тебе за 
лікоть. Буде тривожно й солодко. Аби не бовкнути від 
хвилювання якоїсь дурниці, мовчатиму й усміхатиму-
ся дощу. Ти теж мовчатимеш (невже, як і я, боятимеш-
ся сказати щось не те?). 

Нас минатимуть таксі. Ми не зупинятимемо їх, а 
йтимемо крізь калюжі аж до мого дому. І вже там, по-
дякувавши за зустріч, ти махнеш дощовому таксі. Воно, 
на жаль, зупиниться. Я усміхнуся тобі на прощання й 
сховаюся між складками будинку мишачого кольору. 

 

***
Мені зателефонували, коли вже було запізно щось 

говорити, плакати й просити вибачення. 
Тебе більше не було. 
Знайшли мене між сторінками твого заповіту.
Вибігла з їхнього офісу. Ловила таксі. Жодна автів-

ка не спинилася! Як таке може бути? Вони ж навіть у 
дощ зупиняються. А зараз — літо, сонце, а машини су-
нуть повз, немов не помічають мене. 

Куди ж мені тепер летіти? Уже так пізно, направду… 
Сідаю на гарячу бруківку й кутаюся в сонячне про-

міння. 
Набираю з пам’яті твій номер. Стільки часу минуло, 

а не забула!.. Абонент не може…Уже нічого не зможе. 



Ні розсердитися на кількарічне мовчання, ні пожарту-
вати, що й півстоліття не минуло, як озвалася. І я вже 
більше нічого не зможу. Ніколи.

 
***

Прийшла до тями, коли побачила за вікном мовчаз-
ний сад. Є щось таке моторошне в лікарняних садах. 
Вони завжди мовчать, скільки б хворих у них не гуляло. 

Роздивляюся подерті руки з поламаними нігтями. 
Ховаю в них обличчя. Долоні пахнуть твоєю землею. 

Господи, це ж так безглуздо: продиратися до тебе 
крізь ґрунт свіжої могили. Земля видавалася такою га-
рячою, як я розгрібала її й кликала тебе. 

Я не божевільна.  
Просто хотіла обійняти тебе востаннє…
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ЧАС ПО ТОМУ 

Тереза

Відмахнулася від сонячних зайців й солодко по-
тягнулася. Перевірила мобільний. Одне повідомлення. 
Від постійного клієнта. Постійні клієнти — це, звичай-
но, добре, але не в її випадку. У її випадку — це дуже 
сумно. Просив, аби прийшла на десяту. Дивний час, 
але що ж… На цьому її вихідні й закінчилися. Глянула 
на годинник — дев’ята. Заспала. Хоча ні. Прокинулася 
від шуму та розмов у сусідніх кімнатах ще о сьомій, а 
коли все стихло, знову задрімала. Каву питиме, як за-
вжди, — уже по дорозі. Кавовий велосипед і горіхове 
лате. Усміхнений хлопець-продавець, що вже давно не 
перепитує, яку каву вона любить. 

Дивний час клієнт обрав для того — ранок, але що 
ж… Замовник завжди має рацію. Та й не така в неї про-
фесія, аби ставати в позу й казати, що попереджати 
треба заздалегідь. Може — їде. Не може — відмовляєть-
ся. І тоді її замовники точно знають, що якщо ні, то, 
значить, справді не може. 

Душ під Генрі Манчині. Лавандовий крем. Чисту 
футболку й спортивні штани — у торбу. Сукня, кросів-
ки, джинсова куртка. Побігла.

— Кави? — гукнула з кухні Маруся. 
— Ні, уже не встигаю. Па!
Марусине «Гарного тобі дня!» наздогнало Терезу 

аж на сходах. Легенько штурхнула сакуру. Та хмик-
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нула у відповідь і жбурнула пригорщу цвіту. Тереза 
поцілувала цвіт і побігла далі подвір’ям із кількома 
хрущовками- чотириповерхівками. Порожні пляшки, 
що залишилися після нічних посиденьок місцевих па-
цанів. Пес Барсик. Кіт Тузик. 

— Доброго ранку, Терезко! Нічого вночі не чула? — 
призупинив її місцевий божевільний Толя. Сидів на ла-
вочці й шукав у старому радіо лишень йому відомі хвилі. 

— Привіт, Толю! Ні, нічого. А що я мала чути? 
— Вони прилітали. 
— Точно? — серйозним тоном перепитала Тереза. 
— Точно, — запевнив той.
— Щось говорили. 
— Ні просто світло було у вікно. 
— Може, місяць? 
— Та що я місяця від прибульців не відрізню? — 

обурився Толя. 
— Вибач-вибач. Я їх просто ніколи не бачила, то 

точно сплутала б із місяцем, — примирливо взяла Толю 
за руку.

— Ти могла б. То буває дуже важко відрізнити. Але 
ж я знаю, що місяць мовчить, а воно — гуде. 

— Як почую якесь дивне гудіння, обов’язково дам 
тобі знати. Па! Біжу!

— Ех, вічно ти біжиш!
— Не вічно! Іноді просто ходжу. А колись ще й літа-

ла… — зітхнула й побігла. 
Толя згадав про охололу каву в пластиковому ста-

канчику. 
Треба було запропонувати їй каву, поки та ще була 

гарячою, а він, бовдур, розвів теревені про прибульців. 
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Вдихнув запах руки, до якої торкалася Тереза. Лаван-
да… Ех… Наступного разу точно пригостить. А якщо 
відмовиться, бо, мовляв, кава одна, то запропонує їй 
разом пройтися до магазинчика поряд, щоб узяти дві. 

Або ні. Наступного разу він одразу чекатиме її з 
двома стаканчиками. Або… 

А Тереза вже добігла до велокавового хлопця. 
Усміхнулася й простягнула двадцять гривень. Усе ж 
таки гарно, коли зранку каву тобі готує чоловік. Нехай 
навіть і за гроші. Щільно закрила стаканчик, запхала 
білу соломинку. І вже не летіла. Ішла повільно. Торкну-
лася долонею стіни сторічної кам’яниці. Холодна. Як 
вертатиметься по обіді, то, може, і потепліє будівля. 
Кажуть, вона завжди така крижана. Хіба що раптом од-
ного дня... Усе ж таки… Стане теплою.

Толя розповідав, що в цій холодній кам’яниці років 
сто тому, а може, і менше, ревнивий чоловік убив свою 
дружину. Кинув її до стіни. Так жінка там і пролежа-
ла всю ніч. На ранок її, заледенілу, знайшла служниця. 
Відтоді в будинку завжди стояв страшенний холод.

Тереза так і називала будинок — холодний. 
Допила каву. 
Глянула на годинник. Встигає!
Рівно о десятій стояла на сходовому майданчику. 

Натиснула на дзвінок. Той відгукнувся турецьким мар-
шем. 

— Заходь! — на порозі виріс чоловік, трохи старший 
за Терезу. 

— Щось трапилося? 
— Не хочу говорити. Не зараз принаймні. 
— Добре. Як скажеш. Я перевдягнуся. 
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— І гроші одразу візьми. Бо потім не затишно тобі 
їх давати. 

— Дякую! — Тереза поклала гроші до гаманця й 
пішла перевдягатися.

За дві години вийшла з під’їзду. Підставила облич-
чя сонцю й полегшено зітхнула. Десь глибоко в торбі 
завібрував телефон. Поки знайшла — той уже ображе-
но блимав. Глянула на номер — невідомий. Перена-
брала. 

— Добрий день! Ви щойно телефонували. 
— Це Тереза? — обережно спитав жіночий голос. 
— Так, Тереза. 
— Мені вас порадили…
— Так, слухаю… 
— Ви і з жінками теж працюєте? 
— Звичайно. Жінки, чоловіки — немає значення. 

Ми ж усі люди, й усім нам буває по-всякому.
— Ви могли б приїхати до мене. 
— Коли? 
— Сьогодні можна? 
— Можна… 
— За дві години будете вільною? 
— Так. Киньте есемескою адресу. Гаразд? 
— Дякую. 
— До зустрічі. 
Поки Тереза розмовляла телефоном, встигла ді-

йти до книгарні-кав’ярні. Купила нову збірку й сіла 
за столик. Переглянула вірші. Їх саме стільки: скільки 
вона любить. Їх саме достатньо, аби вони не набридли 
й аби не вимучило чекання потрібної години. А ще їх 
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достатньо, аби охолола кава, якщо вірші виявляться 
гарнючими. Романи до забуття їй тепер не вдається 
читати, а хороші вірші — так… За них можна вчепи-
тися й не відпускати до кінця книги. А потім ще довго 
ходити з післясмаком і думати про них, коли стає зо-
всім нестерпно й незатишно серед телефонних дзвін-
ків і людей.

Слово за словом, рядок за рядочком… Колись вона 
любила вірші інакше. Тепер їх легше читати. Не треба 
думати про те, що автор хотів чи не хотів сказати, ду-
мав чи не думав. Тепер можна було не розбирати їх на 
запчастини, а просто насолоджуватися. 

Час від часу — кілька ковтків кави. 
Але обережно, аби не заглушити смак поезії. Аби не 

вихлюпнути оте відчуття легкості, що приходить із хо-
рошим віршем. 

— Хочете, познайомлю вас з автором? — прошепо-
тіла офіціантка. 

— Ні, не треба… — Тереза підвела погляд на дівчи-
ну. — Може, іншим разом. Коли буде менше віршів і 
більше часу на чекання. 

— Вам не цікаво, хто їх написав?
— Ні, мені достатньо віршів, — усміхнулася Тереза. 

— Поки що. 
— Як хочете. Але… Ось він… Якщо що… — по-змов-

ницьки прошепотіла дівчина й обережно показала ру-
кою на пана, що сидів за кілька столиків від Терези. 

— Дякую. Я подумаю про «якщо що», — засміялася 
Тереза. 

— Ще чогось бажаєте? 
— Рахунок, будь ласка.
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Тереза, усе ж таки, попри небажання (цікавість — то 
така річ, що…), поглянула на поета. Симпатичний. По-
тім на прізвище на книзі. Вона колись уже щось його 
читала. Колись… В іншому житті, де була Тереза Свя-
тославівна. Добре, що минулося. 

Усе минає, а вірші хороші залишаються… 
Розрахувалася, перечитала есемеску з адресою.
За кілька хвилин забула про поета. Книги — це кни-

ги, а люди — це люди.
Маршрутка. Частоколи багатоповерхівок. 
Зайшла у двір, над яким нависли чотири будинки. 

Задерла голову. Небо у квадраті. Не подвійне. У ква-
драті. Як вони живуть у цьому колодязі? Не дивно, що 
їм тоскно. 

Дзвінок у двері. 
— Добрий день! Я Тереза. 
— Дякую, що приїхали. Заходьте. 
— Де можна перевдягнутися? 

Сьогодні були ще два денні замовлення. У різних 
кінцях міста. І ще попереду нічне. Знову жінка. Попро-
сила залишитися, доки не засне. А куди Терезі поспі-
шати? Удома й так ніхто не чекає. Навіть нема кому за-
телефонувати, аби не хвилювалися. 

А колись… 
Ні, не треба про колись. Минуле не можна тримати. 

Нікому від цього легше не буде. Особливо, якщо вже ні-
чого не повернути. А його не прикличеш із того світу. Та 
навіть якби й можна було… Не до неї він би повернувся. 

Перечекала до десятої в кав’ярні. Погортала вже 
прочитані вірші, поспостерігала за людьми. Дочекала-
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ся, як спалахнули ліхтарі. Трішки позаздрила закоха-
ним парочкам. Відшила залицяльника. 

У квартирі всюди горіло світло. 
— Чай будете? — стривожено перепитала жінка.
— Ні, дякую. Хіба що ви не хочете його пити на са-

моті. 
— Не хочу. 
— Тоді буду. 
Тереза вмостилася на табуреті навпроти вікна. 
— Хочете про щось поговорити?
— А можна? — невпевнено спитала жінка.
— Так, звичайно. Можемо про книги, фільми, му-

зику, трохи про спорт і машини. Але не про політику. 
Політика викликає тривогу, економіка також. Ми ж не 
хочемо тривожитися перед сном, правда? 

— Правда… 
— То про що? — ще раз запитала Тереза.
— Розкажіть про себе. 
— Що саме? 
— Звідки ви така? 
— З іншого міста… 
— Давно тут? 
— Рік… Уже встигла його і вивчити, і полюбити. От 

тільки не знаю, що з цього сталося швидше, — усміхну-
лася Тереза. 

— Чоловік тут? Батьки? — питала жінка.
— Ні. Так вийшло.
— А хто ви за фахом? 
— Філолог. В університеті працювала. Якщо загу-

глите, то ще познаходите мої статті з колишнього жит-
тя. 
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— Дякую, не треба. А ось це? Хобі? 
— Ні, не зовсім. Я не знаю, що це. І не знала, що є 

стільки самотніх людей. 
— Так, нас дуже багато... — зітхнула жінка й замов-

кла. 
— Дякую за чай. Де можна переодягнутися? 
— У ванній. І душ можете прийняти, якщо треба. 
Коли вийшла з ванної, жінки на кухні вже не було. 

Тереза всюди вимкнула світло й зайшла до спальні. 
Жінка лежала в ліжку й схлипувала. Припіднялася на 
лікті: 

— У мене рак… Метастази… 
Тереза не питала, які шанси, скільки часу зали-

шилося. Лише тихо підійшла, лягла з жінкою поряд й 
обійняла її. Та схлипнула голосніше. Тереза гладила 
її й мовчала. Що тут скажеш? Розводити казочки про 
диво? Немає див. Є ця бідолашна. Є рак із метастазами. 
Є вона, Тереза, яку постійні клієнти лагідно назива-
ють обіймайликом і радять своїм самотнім знайомим. 
Дуже важливо, аби був хтось, хто тебе може обійняти. 
Нічого не говорити. Не кохатися (Тереза одразу попе-
реджала, що ніякого сексу, і тепер, ті, хто телефонував, 
уже чітко це засвоїли й не пробують навіть натякати). 
Просто обіймати й вірити, що все ще буде… Хай не рай-
дужно, не весело, не щасливо, але буде. 

За годину жінка заспокоїлася. Тереза чула її рівне 
 сонне дихання й просила янгола-охоронця, аби послав 
їй гарні сни. Хай хоча б сни в неї будуть. 

Що б у кого не трапилося, сни — це те, на що ми 
завжди матимемо право. І на свободу у своїх снах теж. 
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Жінка спала. Тереза вкутала її ковдрою, підвелася й 
почала збиратися додому. На кілька хвилин затримала-
ся в кухні. Восьмий поверх. Майже небо. Унизу тупця-
лися ліхтарі й дерева, проїжджали поодинокі машини. 

Викликала таксі. Залишила на столі візитівку й кни-
гу з віршами. Якщо немає обіймів, то можуть бути ві-
рші. Із ними теж добре. Особливо тому, хто працює обі-
ймайликом і не може сам себе викликати. 

А вона собі завтра купить ще одну книжку. Таку ж. 
 


