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Ðîçä³ë ïåðøèé
ÊÂ²ÒÈ ËÈÏÈ ÑÅÐÖÅËÈÑÒÎ¯ У мене не виходить, тому краще знову вийду на-двір. Там уже з’явився затінок, але потрісканий бетон після спекотного дня ще теплий. Дивлюся вго-ру. Далеке небо на заході досі красиво світиться пома-ранчевим. Зі сходу йдуть чорні хмари. Виглядають загрозливо, але рухаються повільно, і тому я поки не знаю, як вчинити. Злива буде точно — жодних сумні-вів. Марцела кричала про це з-за паркана ще годину тому й уже поховала в погріб усі свої вазони та квітко-ві ящики. Тепер десь якраз замикається вдома. Ще на-віть шостої нема, а її вже сьогодні ніхто не побачить на вулиці. Бо це станеться сьогодні. Питання тільки коли саме. Треба якнайбільше встигнути. Прикинути, скільки маю взяти торбин і чи знадобляться ножиці. Від спеки підгинаються ноги. Сліпуче сонце досі без-

Присвячую Єві. Ми обидві знаємо. 

Усі лікарські рослини, які збирають у 
книжці, справді існують. 

Збір великих партій рослин — занят-
тя не для слабкодухих. Анна Бартакова
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жально б’є в очі. Надягну краще темніші окуляри й прихоплю хустину на голову. Хоча про хустину я ще точно не вирішила — їхатиму дуже швидко, а волосся, може, хай собі розвівається на вітрі. Головне — поква-питися. Не можна гаяти часу. Виводжу з сараю вело-сипед і кладу в кошик три великі паперові торбини. Притискаю каменем, щоб дорогою не розлетілися. За-їду на ринкову площу, повернуся низом, об’їду Бубен. Марцела позачиняла віконниці, але одне вікно лиши-ла, щоб провітрювати, і за тріпотливою фіранкою вид-но, що по телевізору якраз іде прогноз погоди. Певно, усе не так страшно, якщо вона не вимкнула електро-прилади. Може, вдасться багато зібрати. Треба поква-питися. Від різких рухів трохи паморочиться в голові й може знудити. За один день на цю голову впало над-то багато щастя, і з ним годі дати раду. Уже несила че-кати, тривога всередині наростає. Надворі нестерпна спека, яка огортає тіло навіть під час швидкої їзди на велосипеді. Волосся куйов-дить настільки ж гарячий вітер, і це добре. Воно бо-дай висохне, і я вночі не шаленітиму. Дорога до цен-тру рівна й безпечна, тож, припинивши скажено тиснути на педалі, я відпускаю кермо й розводжу руки в повітрі. Лечу серед природи, яку зараз сма-жить молоде літо, а вже за кілька годин вистудить густа злива. Знімаю з волосся стрічку, й воно майо-рить навсібіч. Кортить заплющити очі й злетіти, але треба тримати себе в руках, адже часом на вулиці таки трапляються люди, й вони потім знову казати-муть, що я неналежно поводжуся. Прості смертні з містечка ніколи не втямлять, що треба лісовій мавці. Хапаюся за кермо й тисну на педалі. Не можна гаяти часу. Вітер сильнішає, але не через те, що я жену, мов тікаю від когось. Я мчу головною дорогою кругом ка-
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налу на площу, де цього року вперше збиратиму липо-вий цвіт. Щось справді має статися. Буде дощ, буде рясний дощ. Такий дивний спекотний день, як цей, не може скінчитись інакше. Марцела не вагається. Вона щойно почула з телевізора страшне пророцтво. Спіт-ніла й липка, стає навколішки перед розеткою й тяг-не шнур. Він не піддається, вона хапає його і смикає на всі боки. Хай скільки випаде штукатурки — все одно виймає його. Те саме намагається зробити в кух-ні й спальні. Якби могла, вимкнула б і ліхтар на вулиці перед будинком. Уся червона, у скронях у неї нервово гупає, але у ванну сьогодні вже не піде. Ляже на диван і вкриється кошлатим покривалом. Вона вже вкотре не миється, коли страшно, і їй лишається тільки тихо й самотньо смердіти в темряві. Заплющити очі — хай усе швидко минеться. Дасть Бог, настане завтрашній ранок, і вона відчинить вікно. Ніч під покривалом ви-тримає. Цими днями їй більш нема чого робити — на-стає літо, а з ним ідуть грози і зливи. Я на площі, сонце починає заходити. Дві липи поки не цвітуть, інші дві вже починають, та ще не розпус-тилися повністю. Остання, найстарша, — просто диво якесь: обліплена квітами, опустила важкі гілки май-же до самої землі. Кидаю велосипед у некошену траву під стіною і йду до них. Вітаюся з першими чорними комашками й дрібними мушками. У променях сонця видно рої комарів. Ось і я, я прийшла до вас. Розкри-ваю торбину, повішену на ліве плече, і беруся правою рукою за обліплену квітами гілку. Підтягую її до себе й починаю рвати. Бджоли мене тут випередили, тож треба бути уважною. Здебільшого вони разом із дере-вом гойдаються високо вгорі на теплому вітрі. Їхнє дзижчання, як і запах лип, повсюдне — і воно, як зав-жди, вражає. Якусь мить звикаю до місця й до розмі-
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рів квіток. Часом перевішую торбину, шукаю, як зруч-ніше. Урешті лишаю на зап’ястку: з плеча вона спов -зає, і це мене сповільнює. Зараз усе мусить вийти, ко-жен наступний рух має продовжувати попередній. Обривання липового цвіту — шляхетне й красиве за-няття, але вишуканість з’являється після багаторіч-ної практики. Гармонія й узгодженість руху гілки з рукою гарантують миттєво напов нену торбину. Той, хто не вміє координувати рухи, зриваючи квіт, може нарвати собі його тільки для особистих потреб. Серед сусідів координувати рухи не вміє ніхто, крім мене, і це тішить. Тутешні липи — мої. Дерева вздовж сіль-ських доріг хай лишаються на поталу бджолам, тлі й пилюці, але ці належать мені! Ми з ними знайомі з на-родження й судилися одне одному. Я знаю, з якою гіл-кою можу собі дозволити що завгодно, а яку краще пощадити. Багато років вивчаю квіт різних рослин і можу передбачити масу майбутнього збору, навіть дивлячись на них із дороги. Менші годяться для своїх припасів, більші в торбині їдуть у пункт прийому. Щось ужалило в плече. Відмахуючись, відчуваю спрагу й навколишню спеку. Волосся обважніло. Тре-ба вернутися до велосипеда по стрічку — я обв’язала нею кермо. Терпіти не можу, коли за роботою щось лізе в рота чи спадає на лоба. Як це так — без хустки? Довкола голови крутиться комашня, довгі пасма лі-зуть в очі. Я відволікаюся й панікую. Утираю піт із чола, торбина падає в траву. Намагаюся пригладити волосся мокрими руками, вимазаними в липовому пилку. Велетенський жмут, кілька разів перехопле-ний стрічкою, заспокоює, і я знову добре бачу перед собою. Як повернуся додому, все розпущу, і тоді вже висохнуть останні вологі пасма під важким високим вузлом. Не ляжу спати з мокрою головою. Годі витри-
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мати ці відчуття й цей біль. Здається, він відступив, та насправді дужчає — і це небезпечно. Так само не-безпечно, як і це підступне сонце. Йому б уже слід за-йти й дати мені спокій, але до заходу ще далеко. Я незручно стала: промені крізь гілля часом світять просто в очі, чоло ніби розтинає ніж, який із правого боку проникає кудись глибоко в мозок. На мить мене поглинає темрява — але лише на мить. Потім посту-пово повертається світло. Спершу темно-синє, потім блідіше, потім усе знову стає як було. Хитрі промені. Чому я без окулярів? Адже я їх брала, я б не їхала без окулярів. Може, випали дорогою. Рву далі. Всюди пов-но квіту, але я не рада. Не зосереджуюся. Нервово роз-зираюся, чи нема на сусідніх гілках чого кращого, і мені вже здається, що нема. Так швидко, як хотілося, рвати не виходить, бо від омріяної грації рухів постій-но щось відволікає. Часом напівзірвані, часом розквіт-лі квіти, інколи — злиплі, із чорними плямами. Пога-не місце. Тут не можна витрачати час. Рухаюся далі, обходжу дерево довкола. Звідусюди беру потроху, але вмісту в торбині не більшає. Іду далі, наступне дерево. Високі гілки, закриті кві-ти, де які пуп’янки ще зовсім не розпустилися: зарано. Але я все одно дещо зриваю, хочеться хвильку постоя-ти й насолодитися потоком горішнього запаху наді мною. За три метри від землі на палючому сонці, звіс-но, цвіте все зразу, але щоб туди дістатися, треба дра-бина. Якби ж мені драбину... Якби ж ця липа та стояла в нашому саду, а не тут, у всіх на видноті... За скільки часу я зможу обірвати все дерево? Так, щоб не лиши-лося ані квітки? І куди б я все зірване поділа? Довело-ся б засипати все горище в кілька шарів. Аби все швидко висохло, треба постійна тепла погода й слаб-кий вітер. Я б, може, залізла в цю купу квіту й помер-
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ла. Чи є на світі краща смерть? Мене б там ніхто ніко-ли не знайшов. Я б розчинилася в цьому гострому запасі, висохла б там, у темряві, на газетах, мов диво-вижна людська квітка. Як довго б сохла липа, і як дов-го — я? Який у людей вихід сухої речовини... Насправ-ді, якби я обірвала все дерево, Марцела мусила б везти мене в пункт прийому машиною і взяла б половину грошей на бензин. Ковтаю дуже суху гірку слину й відганяю неприємні думки. Сідаю на велосипед і їду далі. Нестерпно розуміти, що до решти квітучих гілок не дотягнешся. Кривлюся на весь недоступний цвіт і тисну на педалі. Те, що повзе небом, прудко наближається. Сонце зникло. Ро-зумію, що сьогодні в мене був лише перший пробний виїзд, і за кілька днів я приїду знову. Не кидатимуся рвати нерозквітлі суцвіття, які лиш забирають час. Я їжджу збирати рослини великими партіями, бо вмію це робити. Роблю це з чотирьох років. Щороку. З весни до осені, зі сходу до заходу сонця й навіть уночі. Мене вже ніщо не цікавить, крім збору. Збору, який приво-див до різноманітних ситуацій, людей і подій, збору, який усе ускладнив. Збору, який зачарував моє непо-мітне звичайне життя і невпізнанно його змінив. Збо-ру, який надавав життю сенсу, а потім його забирав, вивертав усе навиворіт і заспокоював у найгірші миті. Мого милого збору лікарських рослин. Доїжджаю до Бубна. Води мало. Річище змертвіле і якесь неспокійне. Чекає, поки в нього ось-ось уві-ллється нова каламутна вода. Уже скоро. Можливо, Марцела схопиться й підійде до вікна запалити свіч-ку. Вона забобонна, і це часом корисно. Утім, може, вона все проспить — що їй іще робити самій удома в темряві? Божевільна жінка. Добре, однак, що вона за-
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криває віконниці: декому справді краще ні про що не знати. Уже кілька днів бундючно хвалиться, що взяла в Мілушки нові снодійні таблетки. Цікаво, чи колись наважиться ковтнути бодай одну. Гадаю, що, мабуть, ні. А раптом уночі в неї щось утече. Кидаю велосипед у високу траву під старим дубом на березі лівого озерця і йду до одної з найстаріших в околицях лип. Вона вже своє віджила, знизу змарніла й, можливо, десь і всохла, але часом усе одно трохи цвіте. Дві гіл-ки висять досить низько над водою: якщо втримати рівновагу й не впустити торбину, можна дотягтися до деяких квітів. Їх небагато, але вони великі, здоро-ві, свіжі — просто-таки королівські. От і в торбині зразу видно, що туди додалося щось надзвичайне. Нахиляюся над водою й тягну до себе всю гілку. Го-ловне — не зламати, бо не можна ламати гілки коро-леві. З вікна найближчої хати визирає Томанова баба. Знову на мене зиркає, як завжди непривітно. Так, наче я щось краду. Це що — її дерево? Може, вона жде, поки впаду; піді мною майже нема води, лишень чвакає багно з п’явками й личинками комарів. Навмисне ні-куди не падатиму. Завтра тут уже не буде видно баг-на, бо дощова вода, яка купчиться в небі над липою, над моєю головою й над хатою зі старою Томановою бабою, завтра вихлюпнеться з річки аж на траву і заллє увесь липовий цвіт, який я сьогодні не встигну зірвати. Негода наближається. Швидко рву останні суцвіття й знімаю торбину з плеча. Риюся в ній, ви-тягую кілька випадкових зелених листочків. По спині тече піт, мокре волосся липне до лоба. Беру велосипед і веду на дорогу. У вікні вже нема кам’яного обличчя Томанової баби. 
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