Любов Якимчук
Гетерозиготна жінка виходить заміж

Сьома п’ятнадцять. Зриваюся з ліжка, наче яблуко від вітру,
що падає та гупає за моїм вікном. Здається, та чашка біля
мого ліжка була з водою. Так і є: мокрі сліди зі спальні
в коридор прицмокують, наче поцілунки в солодкі дитячі
ніжки. Розгортаю книгу — Конрад Лоренц. Навіщо тобі цей
нацист із Нобелівською премією? Це не мені, а на пари.
Мені хочеться «Оргазм і захід». Ну добре, полежу із Лоренцом та його сірими гусьми. Сорок сторінок на годину. Моя
швидкість збільшилася. Шістдесят на годину. Ти хоч щось
пам’ятаєш із тої лектури?
Мама каже: закінчити університет, одружитися, народити дитину. На цьому мамині поради закінчуються, тому
далі мені уявляється якась туманна невідомість. Якщо ти
берешся складати для когось програму цілого життя, то
чому ж кидаєш на півдорозі? Чи є життя після дитини?
Що там далі: зістаритися? померти? Тому всім маминим
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приписам — до побачення. Знаєш, мамо,
а Стів із Клавдією не одружилися, а живуть уже сім років разом, Клаус та Уте
одружилися, але вирішили не мати дітей
і життя присвятити кар’єрі.
Мамо, діти відволікають своїми
вавками та розбитими об асфальт надіями. Вони вимагають забагато пояснень про цей світ, а світ вимагає від тебе
відповідальності за них. Звісно, діти бувають кумедними,
бувають зворушливими, приносять радість, але це все
межує з вередливістю, незграбністю, а інколи і з батьківськими нервовими зривами. А найгірше те, що вони забирають багато часу. Коли ще ми були маленькими, то часу
було багато-багато, його вистачало на все: щоб поховати
жука в сірниковій коробочці та поставити йому пам’ятник
із камінчика, щоб видавати журнал для ляльок, щоб робити луки та стріли, які могли поцілити в сусідський паркан та
не проткнути його. А тепер час прискорився, його більше
не рахують годинники, намальовані фломастером на руці,
тепер час сам тебе рахує, як його одиницю. Раз — і ти нічого
не встиг. Я вже не встигла. Тому які діти, мамо? Краще кота,
все-таки краще кота: вичісувати, купати, міняти лоток, але
не вислуховувати, тільки не це. Коти принаймні не розмовляють. Щоправда, кіт ніколи не був і не буде частиною
твого тіла, кров’ю від крові твоєї, але тертиметься об твої
ноги та проситиме порцію ніжності.
Чорт! Щось не так із тією Європою, каже мама, та
з твоїми тамтешніми друзями. Вони замінили дітей котами,
тому самі скоро вимруть, європейців не буде, а останній із
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них посадить дерево, збудує дім та заведе кота. (Мама викладає свої аргументи, як ворожка карти.) Як це так, вони
відмовляються самі хоч раз у житті сотворити диво?! (Мама
знає, що таке диво, бо одне її диво, мій молодший брат,
у тринадцять років утекло з дому, і його розшукували з міліцією, і ревіли, ревіли.) Але де ж візьмуться нові гарні
люди, якщо розумні й красиві не народжуватимуть, наполягає мама. Мам, вони народжуватимуться і без мене.
Люди, як бактерії, заселили весь світ, та їх не так просто
вижити звідси. Ти краще скажи, народити дитину — це як
сплести светр, таке відчуття? Як написати картину (вона
художниця, може, зачепить)? Ні, відповідає вона. А як же?
Народити дитину — це народити дитину, нічого подібного
немає, створити нове життя, каже мама. Ага, думаю, «створити життя». Не створити, а розмножитися, мам. Яйцеклітина плюс сперматозоїд дорівнює зигота. Гетерозиготна
жінка вийшла заміж за гомозиготного синьоокого чоловіка. Який колір очей можливий у їхніх дітей? П’ятдесят на
п’ятдесят, але ми то знаємо, що все одно буде мій. Ні, мамо,
я не вагітна, але ми одружуємося.
Уявляєш, якщо в тобі зародиться нове життя, каже
він, роздягаючи мене. Я уявляю, бо мені це снилося. Я уявляю, як носити, родити, ростити, але, може, краще хай воно
зароджується не в мені? Нехай народжують інші. Поки не
хочеш? Любий, а де наші презервативи? Я ж кажу: ні! А він:
я ж тебе люблю. А я: і як одне в’яжеться з іншим?
Це був саме той день, і вирахувати його я змогла вже
потім, коли все сталося і не підлягало зміні. У нас не було
ні своєї хати, ні постійних заробітків, ні спадку від мертвого
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багатого родича, ні турботливого уряду, який би опікувався
своїми новонародженими громадянами, а президент на
той час уже перетворювався на диктатора. Нічого такого,
щоби нас наближало до впевненості у власному майбутньому, ми не мали, бо ми були студенти. А найгірше те, що
я цього не надто хотіла, навіть попри те, що любила його
неймовірно.
Того вечора в кімнаті горіла велика червона свічка,
привезена з краківської крамнички свічок. (Я раніше не
могла собі й уявити такого місця, де продають сотні різних за розміром, кольором та запахом свічок: чайні свічі-
таблетки, гелеві прозорі свічки із кольоровим піском на дні
скляного циліндра, церковні свічі з чистого воску, декоративні свічі-статуетки, столові свічі на різні випадки життя — 
для днів народжень, романтичних вечорів, похоронних мес
та весільних тортів. Наша, мабуть, була для зачаття, хоч
продавчиня про це не попередила, а лише усміхнулася,
коли він відраховував їй 55 злотих — це майже даром за
цю ідею всіх свічок, повторювала вона). Наша кімната була
освітлена теплим пахучим світлом, яке сочилося крізь червону шкіру свічкового циліндра. Ми вдягнулися, відкоркували червоне сухе та сварилися через Чехова. Ми тоді
завжди сварилися через письменників, наче то були члени
наших двох щойно об’єднаних родин, а не літератори зі
своєю естетичною програмою. А про що ж нам іще сваритися, якщо про гусей він не читає.
Я витерла калюжу від перекинутої чашки та збиралася на пари. Я поки ще сумнівалася, але моє тіло вже знало.
Унизу живота щось нило і трохи тягнуло — перекачала вчо-
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ра прес? Мої груди — вони стали важчими і більшими. Так
буває перед місячними, що на них я вже чекала. Але цього
разу це було щось нове, водночас прекрасне і жахливе через свою невідомість.
Аптека була в сусідньому будинку. А потім — проста
ранкова процедура, як почистити зуби або поголити ноги,
може, трохи незручна. Потрібна баночка, тест-смужка, одна
хвилина. Смужок було дві, тому я розгубилася. Від самої
думки про аборт у мене в голові проносилися непривабливі сюжети з літератури та кіно. І лише один сюжет був
із життя.
Тоді я вчилася на першому курсі, а вона в 11-му класі.
Олена прийшла до мене, хоча подругами нас не назвеш.
Протягом півроку ми перетиналися з нею в кіноклубі при
моєму університеті, двічі з компанією спільних друзів тусувалив когось із них на квартирі. Ми сіли в кафе, я заплатила за каву, а вона розповіла про свою в
 агітність.
Олена пояснила, що вважає мене досвідченішою за

своїх подруг. Це мене здивувало,
але спростовувати я не стала.
Тоді я була ще незаймана. Вона
просила про допомогу: позичити частину грошей на операцію та залишитися в мене на три післяопераційні дні,
щоб удома ніхто нічого не помітив. Мамі скаже, що я допомагатиму їй у ці дні готуватися до вступних іспитів в університет. Ми зробили так, як вона спланувала. Пам’ятаю,
як я забирала її з лікарні. Вона вийшла бліда та усміхнена.
Усю дорогу до мого дому на її сухих тонких губах була посмішка, а коли ми йшли від маршрутки, вона розмахувала
в повітрі сумочкою. Я ні про що її не розпитувала, а вона
не розповідала. Це всіх влаштовувало.
Мені не було шкода Олену, але я не хотіла відчувати
те, що відчувала вона. Хоч, можливо, вона не відчувала
нічого. Але цього я теж не хотіла. Я показала тест своєму
чоловікові, а він сказав, що я роблю його щасливим, і я заспокоїлась. Я вже нічого не вирішувала.
Ще за кілька днів у мене змінився настрій і запах.
Настрій став дуже перемінний, як вітер, і примхливий, як
осіння погода. А запах був не схожий на жоден із відомих
доти. Чи він солодкуватий, а чи гіркуватий — не знаходиться відповідне слово. Він мені не подобався, я намагалася
його позбутися за допомогою душу, парфумів, ароматичних олійок чи крему для тіла. Утім, він оголосив мені війну
та проникав у повітря, змішувався із запахом лекційної
зали, із запахом моєї туалетної води. Мені здавалося, що
від цього запаху люди могли знепритомніти, в мене й самої
почало паморочитися в голові.
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Я перестала бути «я», бо мої попередні плани стали неможливими. Тепер життя планувалося відповідно до
побажань організму, який у мені розпускався із пелюстки
в дитину. Це не я, а вона сварилася з тобою через будьяку дрібницю, це вона ревіла так голосно й відчайдушно,
що до нас
у двері подзвонили. Що сусідка хотіла нам сказати,
що запитати? Ми тільки принишкли, а потім, коли вона
відійшла, удвох розсміялися. Мене стало двоє, і моя друга частина прагнула мене контролювати: вирішувала, що
мені їсти, хотіла дов- ше поспати, багато читала про себе
і багато розповідала — і в цьому я мала брати участь. Час
почав іти повільніше, як у дитинстві, наче в мене на руці
з’явився той намальований фломастером годинник, а такі
годинники нікуди не поспішають. Моя шалена швидкість
перестала бути шаленою, моя неймовірна працездатність,
яка спостерігалась у перші тижні вагітності, стала переростати в бажання зменшити кількість перешкод та спокійно
жити-поживати, як це буває наприкінці казки. Тіло всередині святкувало весну, а зовні страждало від лютої зими:
воно було застуджене, і я не могла лікувати його інакше,
як трав’яним чаєм та медом, які все-таки не допомагали.
Я хворіла й мучилась. Список «не можна» почав збільшуватися: щось не можна було їсти (копчене, мариноване,
занадто солоне, занадто багато, їсти все, у чому містяться
консерванти), щось не можна було пити (газовані напої,
алкоголь, а червоного вина лише ложечку), також не можна приймати ванну, а тільки душ, кататися на велосипеді, бо є ймовірність упасти, і тоді страшно подумати що́ .
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Проте з’явилися нові заняття. Я купила акварельний папір
та пастель й училася малювати.
Я навчилася робити вправи Кегеля (о-о!) — ті м’язи
для легких пологів та чудового оргазму, виявляється, потрібно тренувати, а раніше я про їхнє існування нічого не
знала. Навчилася обійматися на відстані майже в півметра,
бо живіт заважав підійти ближче. Ще навчилася заново
дихати, заново ходити та сидіти. Прочитала книжки про те,
як народити дитину в лікарні, як народити дитину разом із
чоловіком, як народити дитину вдома або у вагоні поїзда,
як народити дитину в чистім полі в умовах війни, коли нікого нема поряд. П’ять (відчула на п’ятому), шість, сім, вісім,
дев’ять додаткових кілограмів… Скільки буде ще? А спина!
Може, хтось замінить мені поперек? Нічого не можна, тільки аплікатор Кузнєцова — хай би той Кузнєцов собі кудись
в інше місце приклав ті колючки, пришиті до тканини.
Здавалося, що все проти мене, і я почувалася трохи
нещасною. Ну чому, чому я не можу передати цю дитину
чоловікові, нехай би він трохи поносився? Ноги почали набрякати, тому лікарка заборонила мені вживати сіль, жодної дрібки солі протягом дванадцяти останніх тижнів, які
насправді можуть стати чотирнадцятьма. Ці діти родяться,
коли їм треба, — сказала вона. Я знаю, я ж на біології вчуся.
Ще мені заборонили літати в літаках (не дуже-то й треба),
але на драконі я літала й далі. Той дракон мав усередині
пащі темний ліс, у якому я колись заблукала… Моє тіло поступово перетворилося на якесь чуже: спина змінила кут
вигину, начебто хизуючись животом, але насправді, щоб
утримувати рівновагу. І тільки у снах я ще вміла без осо-
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бливих складнощів керувати своїм тілом, і там воно мені
ні в чому не відмовляло, навіть у польоті.
Нарешті цей такий очікуваний день настав. День,
коли я стану легшою, коли звільнюся від тягаря. Ми поїли
м’яса та поїхали в лікарню. Було боляче і безконечно. Моя
маленька врешті з’явилася, а я нічого не відчула до неї,
бо в мені був лише страшний біль внизу живота. А потім
думка: їй, мабуть, холодно! Пані, дайте мені. Коханого мого
вигнали, а мене шили наживо. Чому без наркозу? Ей!
Я ж казала, що очі будуть, як у мене, карі. Ще одна
гетерозиготна жінка. Вона ніжна й тендітна, а мозоля від
смоктання на верхній губі відпала лише на сьомий день.
Вона реве голосно і часто, поселилася в мене на грудях
та весь час смокче, не відпускаючи мене в душ чи туалет. Мені подобаються ці всмоктування в мою плоть, хоча
часом і здається, що вона п’є мою кров, просто до болю.

Але переважно від цього стає приємно й ніжно, як і під час
кохання. Я ще втрачаю шалено багато крові, це триває вже
місяць — чи не забагато? Вісім прокладок за день. Замало,
дитинко, замало, каже моя лікарка. А чому прес не качаєш,
живіт випнутий? Я пробувала лежачи, не можу піднятися навіть раз. Ну, дивись, так і лишиться. Моє тіло кволе
і розвалюється, живіт слабкий, але я все одно тужу, дуже
тужу за тим, що вона втекла з мене. Тужу за своєю непомірною вагою. Моє тіло просить заховати її в себе і носити
так усе життя. Іди назад, чуєш, давай назад, гетерозиготна
маленька жінко. Але вона вже туди не хоче. Ми удвох із
її батьком стоїмо над її ліжечком із якимось батьківським
шаленством, із неможливим захватом та якоюсь округлою,
як яйце, ніжністю, і так нам, що аж!

А коли мама мені Володьку зверху скинула, а потім плигнула сама, він тут узяв — і сказав: «Бач!» Зовсім малий був,
а, видно ж, щось понімав.
А ще, було, мати з батьком поїдуть у поле — і нас із собою візьмуть. Вони десь уже далеко снопи в’яжуть, а я все
від Володьки відійти не можу, бо він іще сам сидіти не
вмів, а держати його вже руки болять. То я, було, викопаю
в землі ямку, малого посаджу і кругом присиплю — і от він
так сидить собі, а я щось своє роблю.
Невидиме й уперте кипіння любові.
***
Ми маємо право бути нещасливими. Бути непевними, наляканими, розгубленими, плакати ночами, трусити
те ріднесеньке своє на руках, аж доки не відчуваєш спини,
доки ноги не починають гудіти від танцювання по кімнаті — 
туди-сюди, а руки вриваються, наче тримаєш каменюку, — 
і хочеться піти геть із кімнати, лишити позаду те свиняче
верещання, червоне, як буряк, зморщене личко, на якому
не написано анічогісінько, крім образи на тебе і нескінченного невдоволення — чим? чому? за що? Хочеться піти
в парк і сісти біля фонтана — саме тоді, коли це ще робочий день і натовпи офісних
клерків досі цокають клавішами по своїх загородках
замість того, щоб трюхикати алеями і обсідати всі
лавки безформними дупами в сірих бізнес-штанцях.
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