
Рене присвячується

Грюкаючи сабó, Мая увійшла до покою. Чоловік, що
дрімав на дивані, зусібіч оточений своїми песиками, був
їй анідесь: знала добре, що він не спить. 

«Навіщо вона сюди прийшла?» Мая спинилася посе-
ред кімнати, простягла було руку, наче хотіла відкрити
жалюзі, й передумала. 

На нічному столику біля розгорнутої книги і стосу
учнівських зошитів, покреслених червоним чорнилом,
стояв її кошик. Вона схилилася і понишпорила в ньому.
«Що їй треба? Голку? Моток блакитних ниток?»

Читати вона не вміла, але її бентежила навіть думка
про те, що можна було побачити в тих учнівських зоши-
тах. Кляті школярі! Вони знову знайшли спосіб покепку-
вати з нього. Один через усеньку сторінку написав вели-
чезними літерами: Кріпюр! «Мене зовуть Мерлен».
Стільки разів уже він горлав: «Мене зовуть Мерлен!»,
чимдуж гупаючи кулаком по кафедрі. Атож. І що? Вони
тільки кепкували з того. Тільки ще запекліше гукали
йому навздогін: «Кріп... Кріп... Кріпюр», ще упертіше
грамузляли на дошці його прізвисько. Мерзотники! І це
тривало роками, роками!

Мая знай порпалася в кошику. 
Довго порпалася. 
Звичайно, тієї миті він її геть не хотів. Та ось його рука

стиснула стегно, потім помандрувала вниз, задерла край
спідниці і щезла під нею. Він зігнав песиків і потягнув
Маю до себе. Кошик перекинувся, мотки з нитками поко-
тилися підлогою. Мая поставила на столі свого капелю-
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ха, зробленого з газети у вигляді жандармського кашкета,
— вона його надівала, коли поралася у господі, — й, не
кажучи ні слова, полізла на диван. 

Він плигнув на неї, неначе зі скелі скотився, очі
заплющені, на вустах хрипкий, проте несамовитий зойк.
«Навіщо? Навіщо? Навіщо?» — думалося йому. 

Гарнюня спанієлька Мірей з гарчанням цупила за ков-
дру. Плаксиво дзявкаючи, Тюрлюпен плигав по кімнаті,
Пті-Крю гостро й пронизливо гавкав, сліпий чорний опе-
цьок Юда гасав з кутка в куток.

— Ну що, скінчив? — поспиталася Мая.
Він підвівся. Вона злізла додолу. Стоячи навколішки

на дивані, червоний, неначе рак, стегна голі, кулаки
вгрузли у подушку, він почав обзивати її.

— Тебе тягали всі, кому не ліньки... 
І нащо, питається, про це згадувати? Діло те давнє, з

ним уже покінчили. Втім, тривало воно усе недовго,
потім вона вийшла заміж, стала вдовою. І відтоді нале-
жала тільки йому й Баскенові. Щоправда, спершу був у
неї Баскен. Та й чи не тлумачив їй він уже сто разів, що
то було її ремесло... Не варто й мізки собі сушити! 

— Що ти хочеш, мій котику?
— Ти мені огидна.
Вона більш не озивалася. Цікаво, що він їй ще не зага-

дав узяти собі сорок су в кишені камізельки, зазвичай з
цього й починалися усі його образи. Сорок су, так він
платив... 

Вона допомогла йому вбратися. Він скорився їй, слух-
няний мов дитина.

— Мерзота... 
Вона й оком не моргнула. 
Хіба ж не знала вона, що якось увечері в борделі він

скривдив дівчину, котра виходила із покою зі своїм клі-
єнтом? Напав на неї. Хотів тут-таки її й попорати. Казав,
його збуджує, коли він думає собі, що вона вертається
після того... Насилу вдалося його вгамувати. Але потім
йому вже не захотілося дівчини, і він пішов. «Бувають і
такі чоловіки», — думала собі Мая. Її не стурбувало, що,
виходячи з борделю, Кріпюр почав клясти на всі застав-
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ки прислугу, від чого всі, хто був свідком тієї чудасії,
подумали, що він, певне, напідпитку чи, може, й неспов-
на розуму. 

Врешті він замовк, знову вклавшись на дивані. Мая
взяла свого жандармського капелюха, нагнулася за коши-
ком. Звірята одне по одному поплигали на диван і поля-
гали кружкома коло нього. Він простягнув руку, щоб
погладити їх.

Мая знову заходилася поратися у хаті. Кріпюр чув, як
вона вештається туди-сюди, човгає віником, тупцяє біля
кухонної мушлі. Нагорі вмивався Амеде. Він знай ходив
назад і вперед по горищу, де йому обладнали кімнатку.
Цей тупіт, що дудонів простісінько над головою, драту-
вав Кріпюра.

Він з полегшенням подумав собі, що сьогодні вже
останній день. Завтра ця мука скінчиться. І відразу ж роз-
гнівався на себе за цю нелюдяну думку: хіба ж не сьогодні
Амеде повертається на фронт? Вже ж може він його витер-
піти ще декілька годин, як уже терпів цілих п’ять днів... 

Звісно ж, у цьому домі, що його він по-буржуазному
примхливо прозвав «халупою», — і це слово якраз йому
і личило, — гостя можна було поселити тільки на гори-
щі. Цей будиночок, що дістався Маї у спадок після смер-
ти її чоловіка, складався з двох кімнат: «кабінету», де оце
й вилежувався Кріпюр, і кухні, що була заразом і спаль-
нею. А нагорі було наполовину горище, наполовину ман-
сарда, і там ото вештався Амеде, немилосердно гупаючи
армійськими черевиками. Та незабаром він піде, мабуть,
на побачення з якоюсь служницею із корчми. 

Слава богу, до ліцею Кріпюрові сьогодні треба йти
пізніше. Один урок — з моралі, на третьому курсі. «І
гуляй!» Але ж пополудні ота врочиста подія... Морока та
й годі!

Він зітхнув, розплющив очі, задоволено зазначив, що
віконниці зачинені. Десь поблизу військовий оркестр
награвав і награвав той самий марш. Нехай! Нехай! То
їхнє діло. «Любіть одне одного! Щоб навчити їх любови,
потрібен був Бог, а щоб навчити ненависти, їм ніхто не
потрібен... Нехай!»
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Кріпюр перевернувся на дивані, й песики завовтузи-
лися, почали бити хвостами, але він заплющив очі й
більш не ворушився, і вони знову завмерли. 

Коли він помре й лежатиме у домовині, буде майже
так само. Яка різниця? Хіба та мализна, що в голові, така
нікчемна, така дошкульна мализна, яку він пишномовно
прозивав мисленням, та ще ця підступна тривога, що
невідступно гризе його серце.

Звичайно, повернувшись учора ввечері зі своєї вілли,
він з’їв і випив трохи більше, ніж годилося. А потім
уклався спати, але сон довго не йшов. Ніч, що її він так
любив колись за тишу і спокій, тепер несла із собою тіль-
ки дедалі дужчу тривогу. Коли не спалося, його охоплю-
вав страх. Тріск дерева: він підхоплювався на ліжку,
серце калатало мов несамовите. Мая сопіла поруч, і, на
жаль, їй нічого не снилося: колода та й годі. 

Цієї ночі він насилу заснув, не давали зімкнути очей
російські вояки, що до пізньої пори горлали в розташо-
ваних неподалік бараках. Потім, як часто воно бувало,
об’явився Стоніг. 

Удень той Стоніг десь ховався, — і ніхто не знав, що
він робить ото стільки часу, — а вночі настільки наби-
рався зухвальства, що надягав свого сурдута і спускався
східцями з горища чи вилазив із льоху. А далі простував
собі вулицями, скрадаючись попід мурами немов той
злодій. Клац! Клац! Клац! Ось уже ставало чутно його
кроки, він наближався, припадаючи на ногу, і щоразу, як
зупинявся, залізний наконечник його ціпка, вдаряючи об
камінці тротуару, бряжчав, неначе надколотий дзвін.
Якусь часину він стояв, спершись на того ціпка і підпер-
ши рукою підборіддя, і так довго те тривало, що Кріпюр
уже гадав, що той пішов собі. Та ось: клац! клац! клац! І
в нічній тиші знову лунали його повільні кроки.

Чому так часто він приходив? «І чому сюди, під моє
вікно?» Сьогодні вночі Кріпюр тихесенько звівся з ліжка
й прохилив раму: в нічній тиші сяяли газові ліхтарі.
Непросто побачити цю постать у сутінках; ще важче було
відмовитися від того. Він довго силкувався розгледіти
цей згусток пітьми, що скрадається попід стінами, — до
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самого ранку очей не стулив. Клац! Клац! Клац! Лише
кроки, лише присутність у всіх усюдах, ладна ось-ось
утілитися звідусіль. Залізний наконечник ціпка перемож-
но брязкав по камінцях, неначе швейцарські галябарди
під час празника. Потім усе затихло. 

Кріпюр висунув голову: Стоніг непорушно стояв під
ліхтарем, неначе святий у церковній ніші. Відблиски
газового полум’я сяяли довкруг його капелюха, немов
ореол на вітражі. Підборіддя на долоні лівої руки, друга
рука спирається на ціпок, ох і гарна ціль! Одної гожої
днини — ночі — Кріпюр візьме револьвера і — бах! бах!
— поквитається з ним. І шуму буде небагато, це як бато-
гом ляснути чи підпалити пістон. Чи радше це буде як
роздушити блоху під нігтем. Та й по всьому, світ назав-
жди очиститься від Стонога. 

Стоніг зник, і Кріпюр уклався в ліжко й знову заснув,
— як? — та сон його був переповнений жахіттями, а
потім чиєюсь незримою присутністю: жіночий голос
шепотів йому на вухо: «Чому тобі хочеться плакати?»
Хто? Хто це? Насилу прокинувшись, він збагнув, що
тією нічною гостею була Туанета, цілих двадцять років
сподівався він, перш ніж заснути, що вона прийде до
нього. Він давно не мав про неї звісток, якою вона стала
тепер? Може, зробилася відлюдницею, як ота страшенна
горбата баба, що вже хтозна-одколи вештається вулиця-
ми їхнього міста, насвистуючи арії з оперет і вигулюючи
на повідку гавкучого рудого песика. 

Він спробував було взятися до читання книжки, що
лежала розгорнута в узголів’ї, та відмовився —
«Мемуари» Бенвенуто Челліні, треба ж таке! Простягнув
руку і погладив Мірей, свою улюблену сучечку. 

Ох ви ж любі мої звірята!
Проте і їм не слід аж надто довіряти. Вони теж можуть

зрадити! В оповідках для дітей часто розповідається про вір-
ного пса, котрий умирає з голоду на могилі свого пана. А
певно. У газетній хроніці він читав: як один чоловік покінчив
самогубством, то пес відразу ж почав жвакувати його тіло.

Грюкнули двері на горищі, й на східцях задудоніли
важкі кроки Амеде, хода його була як у чоловіка, що,
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йдучи, наводить лад у своєму одязі, застібає ремінь чи ґуд-
зики на піджаку. Тупотить мов наймит! Весь дім трясеться.

Ось він увійшов до кухні; Кріпюр зиркнув крізь
зашклені двері. Амеде весело розмовляв з Маєю, що
поралася коло плити, готуючи йому сніданок. Добре.
Принаймні немає небезпеки, що загляне сюди привітати-
ся. Хіба що згодом, коли виходитиме з дому. Ввічливо
постукавши, Амеде прохиляв двері. «Я йду... Бувайте». І
вони тиснули руки, не дивлячись одне на одного. 

Кріпюр заплющив очі, вдаючи ніби спить. Маєш пев-
ність, що тебе не турбуватимуть. Мая завертатиме гос-
тей. Яких гостей?

Амеде снідав на кухні й розмовляв із Маєю. Чутно
було, як вони сміються і як стукає Мая черевиками по
бетонній долівці. А тут нікого. Він пробурмотів: «Нікого!»

Здивувавшись і трохи розізлившись зі свого голосу,
він розтулив повіки і, немовби шукаючи чиєїсь присут-
ности, якої давно бажав, та заразом і боявся, довгим
болісним поглядом окинув усю кімнату. 

«Нікого...»
Хіба що цей шал, як ото часом буває...
Симпатичний той лейтенантик, але ж наївний. Врешті,

це його справа. Бач, повірив у людяність... здатний до
самовдосконалення, така його риса. Гепне колись зі своєї
височини і поламає собі кістки. Бідолашний хлопчина!
Шкода! Обдарований, звісно. Найкращий його учень
колись був. Та ще й характер шляхетний, «чистісінька
тобі жертва. Отак». Проте ця жертва не була покірним
ягням. З нього вийшов лейтенант; хоч що там собі думай,
це таки викликало повагу. Кріпюр розумів конформізм
посадовців і старих людей; але ж молодь! Що більше він
міркував над тим, то дужче казав собі, що молодь дурна,
дурна та й годі, та ще й мириться з усім. Але цей казав, що
треба вимести геть усе те сміття. Вимести... А нехай
йому! Кріпюр теж хотів того. Якби йшлося лише про те,
щоб очистити землю від цих бевзів і шахраїв, звільнити
світ від цих тарганів, то він теж доклав би рук. Та нехай
не розповідають йому, як зробив оцей лейтенант, про
перемогу над самим собою. «Це вже якийсь сон рябої
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