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ПАНСІОН «SPREELIEBE»
ТА ЙОГО МЕШКАНЦІ
Якщо між восьмою і дев’ятою годинами ранку
вам траплялося іти до метро “Wilmersdorferstraβe” з боку
Kantstraβe, отам, де вона перетинається з Friedrichstraβe, і
якщо би ви випадково задерли голову, то на балконі третього поверху пансіону “Spreeliebe” (інтригуй-душу-назва
“Кохання на Шпреє”!) ви могли б побачити жінку у темносиньому топіку з золотим ведмежатком, емблемою Берліна,
у білих шортах, з пишною копицею каштанового волосся і
задумливими очима. На маленькому столику перед нею
стоїть порцелянове горнятко, з якого піднімається вгору
густа пахуча кавова пара. Та жінка, що роздивляється на
перехожих і усміхається новому дню, – то Мар’яна, ваша
покірна слуга. Мені ніколи не взнати, ким я вам здаюся і
чи взагалі ви помітили цю іноземку, яка щаслива уранці від
звичайнісіньких речей, як і кожен пересічний берлінець
– від кави, шклянки золотистого помаранчевого соку і від
першої смачної затяжки Marlboro lights.
Скоріше за все ви не помічаєте мене, тим більше, що я не сиджу гола, як сидів Едічка Лімонов на 52-му
поверсі нью-йоркського хмарочоса, і не поглинаю, як
він, щі дерев’яною ложкою. Був би не пхався на ПМЖ до
Сполучених Стейтів, то не сидів би і не сьорбав капустяного московського супу, поливаючи його сльозами,
харків’янин, якого заїла московська ностальгія.
Мені ностальгія практично не загрожує, бо я за
бугром ненадовго. Оці півгодинки належать тільки мені,
цей свіжий ранок, July morning, що обіцяє обернутися на
спекотний липневий день, ця гаряча духмяна кава, не бочкова, не совкова, а справжня, свіжозмелена, з вершками
із крихітної упаковочки, що так смакує з тостами, тоненько намазаними абрикосовою мармелядою. Переді мною
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свіжа Berliner Zeitung, яку тут подають до сніданку, просто кладуть на стіл. Із неї я дізнаюся про останні новини у
Дойчланді.
Кидаю погляд на годинник, тридцять хвилин моєї
ранкової свободи збігли не швидко і не повільно. Вони
тривали рівно стільки, щоб дати мені відчути, що життя
прекрасне. З кожним наступним ковтком кави почуття
впевненості наповнює моє тіло. Радість нуртує в мені. Ще
одна тоненька мальборина довершує досконалість мого
сніданку.
Порожня чашка залишається стояти на столику,
кельнер прибере її, як і решту посуду, не розсердившись
на цю мою примху. Всі вже звикли, що ця “росіянка”, яка
приїздить щоліта і зупиняється в “Spreeliebe”, полюбляє
пити каву з сонячними зайчиками на балконі. Я, що називається, Stammgästin – постійна гостя, а бажання таких
клієнтів – закон.
Однак мені вже час зустрічатися з доктором. Він
вельми пунктуальний і не любить, коли ми спізнюємося.
– Ну, куда ты запропастилась, Марьяна? – заглядає
він у мою кімнату. – Ты же знаешь, нам пора.
– Ein Moment, – кажу я йому весело, і пірнаю в
шовкову спідничку, спритно застібаючи гудзики біленької
блузки.
Готовність, як у зольдата бундесверу, п’ять хвилин
і я готова.
Ми чимчикуємо до метро. Три п’ятдесят дойчмарок
– в автомат, і вискакує квиток. Цак-цак – клацнув компостер, і – можна їхати. На четвертій зупинці – вихід із підземки, пересадка в автобус, вхід на передні двері, ще одна
марка, і водій видає квиток. Вихід – на задні двері. “Давай
сюда свой билет”, – звично говорить доктор. Він – педант,
мій колега, і я вдячна йому за його добровільне бухгалтерське занудство. За місяць відрядження назбирається
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ціла купа цих маленьких папірців, необхідних для фінансового звіту вдома, де всі наші витрати буде оплачено заводською бухгалтерією, тому кожен квиток – скарб. Наші
щоденні службові транспортні витрати на одного складають дев’ять дойче марок, якщо по курсу помножити їх на
карбованці, буде кілька сотень. У нас на таку купу грошей
можна одному прожити тиждень.
Перші дні доктор відмовлявся ходити на сніданок,
мовляв, він так рано не любить їсти. Поки я не дотумкала,
що причина у його економності. “Ти що, дивак, сніданок же
входить в оплату номера!” – сказала я йому. Відтоді доктор
завів приємну звичку снідати щоранку і полишати кафе з
кишенями, повними різнокольорових розмальованих коробочок з бутербродними масами, джемами і вершками.
УНІФОРМА КОЛЬОРУ СВІЖОЇ
МОЛОДОЇ ЗЕЛЕНІ
Доктор лікує не мене. Це – не мій доктор. Це – головний лікар поліклініки великого Дніпрівградського машинобудівного заводу Ніколай Єрофеїч Калугін. Ми з ним
тут через Людку, а ще через Вольдемара. Ми привезли їх
до Берліна на лікування. Людка, за паспортом Людмила
Іванівна Лугова, мешканка міста Дніпрівграда, що на
Україні, вся понівечена в автокатастрофі, бідна психопатка
з Амура. Амур – то один із районів нашого велетенського
міста. Раніше вона була медсестрою в заводському дитсадочку. Везла якось пробірки з аналізами в лабораторію і
– машина медсанчастини потрапила під колеса великої
смердючої вантажівки. Людка поламала з десяток ребер,
травмувала хребет і спинний мозок, частково голову, але
виявилася живучою. Після півроку, проведеного в міській
лікарні, була виписана як інвалід першої групи. Її постійно
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лихоманить, вона схудла до дитячої ваги, в неї авітаміноз, в
неї знаходять “блукливу інфекцію невідомого походження”,
вона марніє на очах, і з таким таємничим відкритим діагнозом вона потрапляє в клініку Steglitz. Тридцятип’ятилітня
жінка – кості й шкіра, схожа на в’язня концтабору Дахау,
вона не розлучається з катетером, який стримить у неї в
шиї і через який подається в кров необхідний для живлення фізіологічний розчин із пляшечки.
Вольдемар (так почав себе називати в Берліні інженер Володимир Іванович Худощавий) – субтильний, синюшний, хворий на нирки, він мочиться кров’ю, в нього
тяжка стадія хронічного пієлонефриту.
Людка і Вольдемар – працівники заводу, який
два роки тому обернувся на акціонерне товариство “ЗАТ
Машбуд”. Генеральний заводу Віктор Миколайович Зароба
з так званих “червоних директорів”, встиг уже багато
поїздити по світу, надивився технічних див і впроваджує
реконструкцію підприємства. Ідеологічно він уже відмежувався від червоних, нині він – аполітичний демократгуманіст, прибічник швидких технічних реформ. Але не
тільки. Щороку він виділяє із бюджету підприємства кошти
на закордонне лікування двох-трьох співробітників заводу. Злі язики говорять, що Зароба у такий спосіб піарить
себе на наступні місцеві вибори, а ще зліші твердять, що
він “відмиває” гроші. Як би там не було, а двійко заводчан
мають щороку можливість підлікуватися у “продвинутих”
німецьких ескулапів.
Людка свого імені на німецький лад не міняла,
вона має свої “мухи” в голові. При поселенні в клініку в неї
відібрано чималеньку картонну скриньку з пляшечками
і транквілізаторами, і вона вже тиждень як мордується
без допінгу. Лікарі германської республіканської клініки
Штеглітц зняли з її шиї катетера і лікують жінку без медичних препаратів, трансфузією крові, сугестією та іншими
психіатричними штучками.
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Людка – складніша пацієнтка, ніж Вольдемар, то
ж спершу ми заходимо до неї. У великій світлій, ідеально
прибраній і провітреній палаті нічим не пахне. На стінах
– натюрморти з літньою тематикою, веселі карикатури в
стилі Бідструпа. Просторо, всього два ліжка. На одному,
що біля вікна, сидить бліда Людка, розкуйовджена, зі свіжими подряпинами на оголеній шиї і грудях. На другому
– стривожена мовчазна літня фрау. Вона з жахом розглядає Russin Людку, худу, синю, з нахабними, широко роздутими ніздрями, важким диханням і каламутно-блакитним
поглядом, яка розчепіреними кігтиками роздирає на собі
поли халата і дряпає шкіру.
– Люди, а-у-у, я задыхаюсь! Если они меня не уколят, я выброшусь из окна! – кричить вона нам замість привітання і задирає коліно на підвіконня.
– Ну-ка, слезь немедленно, пятый этаж! Угомонись
по-хорошему, – звертається до неї Калугін.
– Марьяна, ты принесла мне снотворного? – тихенько питає вона.
Кілька пігулок тазипаму полегшили б її муки, але я
хитаю головою: “Ні”.
– Я так и знала! Жалко тебе марок, да? Я бы тебе
дала, но у меня нету, – заводиться вона.
Пояснюю, що в місцевих аптеках цей препарат не
дають без рецепта.
– Я тебе не верю, ты жадная. Я тебе дома бабло верну, не веришь? – скиглить Людка.
Вона верещить невгамовно і знову робить рух у
бік вікна. Її сусідка по палаті натискає кнопку виклику медперсоналу:
– Fϋrchterlich! Hilfe! Жах! Поможіть! – скаржиться
вона, шукаючи розуміння в наших очах.
Заходять два медбрати у медичній уніформі кольору свіжої молодої зелені і спокійно, ласкаво-терпляче стягають Людку з підвіконня і вкладають у ліжко. Людку тіпає,
11
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один із молодих чоловіків залишається і заспокійливо гладить її руки. Корчі бідолашної трохи слабшають, стогони
затихають.
Наступного дня сцена повторюється, і заспокоювати Людку приходить лікарка фрау Schuster.
– Frau Ludmila, – починає вона з розтяжечкою.
– Вам не потрібні пігулки.
– Дайте мне хотя бы пирамидона! – просить фрау
Людмила.
– Я не знаю такого препарата, – відповідає докториця.
– Куда вы меня привезли, что это за дыра, где не
знают, что такое пирамидон? – вигукує Людка до нас патетично.
Доктор Шустер приносить товстий фармацевтичний довідник, терпляче гортає сторінки і знаходить таке:
“Пірамідон – препарат, знятий з виробництва у 1964
році”.
– Я сама 1964 року народження, тому й не пригадую його, – мило вибачається служниця Гіппократа в медичному халатику кольору молодої зелені.
Я починаю розуміти, що для Людки справа не тільки у заспокійливо-кайфовій функції бажаних пігулок. Над
нею панує стереотип, що лікування – це насамперед ковтання пігулок. А оскільки пігулок немає, їй здається, що її
не лікують, до неї байдужі.
Доктор Єрофеїч занепокоєний не менше за Людку:
“Завод, понимаешь, такие деньги им платит, а они её прогулками да сказочками забавляют. Что за чертовщина?
Уколоть им что ли трудно?”
Іншим разом у палаті нашої землячки, яку трусом
трясе, з’являється доктор Stojanova. Вона теж вмовляє
Людку забути про пігулки:
– Зрозумійте ж, Fräulein, ми прагнемо очистити
12
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ваш організм без ліків. Ви отримуєте вітаміни, вам переливають кров. Повірте ж лікарям! Допоможіть нам і собі
стати здоровою! Вам потрібні прогулянки в лісі, positive
Lebenseinstellung, позитивне світосприйняття.
Лікарка ще не полишила палати, як Людка, одержима ломкою, випалює:
– Не хочу я вашей грязной немецкой крови, вы убили моего дедушку, фашисты! Уколите меня!
Мій перекладацький рефлекс спрацьовує на “стій,
раз, два”. Западає мовчанка.
Доктор Ерофеїч увесь немов на голках. Його лихоманить не менше від Людмили. Після останніх слів терпець йому уривається остаточно.
– Теперь я скажу без перевода. А ну-ка закрой рот,
красавица! – не стримує він гніву. – Тебя с иглы снимают,
с тобой панькаются здесь, как с маленькой, за один день
твоего лечения в клинике завод платит полтыщи немецких марок. А ей, видите ли, не нравится.
Доктор Стоянова шокована почутим вельми образливим слівцем пацієнтки, яке не потребує ніякого перекладу. Вона ще стоїть на порозі палати, бліда і розгублена.
Я починаю вибачатися за Людку, мотивуючи
грубість її станом, благаю лікарку забути ганебну сцену. На
щастя, фрау Стоянова – болгарка, приїхала із Софії сюди
на практику. Може, нас врятувала слов’янська солідарність докториці, бо якби на її місці був інший лікар і якби
сусідка Людмили по палаті не вийшла на цей час у коридор, неприємностей би не уникнути.
– Слава Богу, цього разу обійшлося, – кажу я
Єрофеїчу.
Наш ескулап нервується не безпідставно: не доведи Господи консиліум підніме цілком слушне питання, що
ви, мовляв, привезли лікувати терапевтичну пацієнтку, а
про її наркотичну залежність – в історії хвороби не згадано ані словечком.
13
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– И они будут правы, потому что терапия – это терапия, а не наркодиспансер, – говорить він.
Іншим разом до палати нашої неспокійної пацієнтки з’являється з обходом головний лікар гер професор
Werner у супроводі кількох колег. Він маленький на зріст,
сухуватий, очі з-під скелець окулярів світяться терпінням
і добротою:
– Hallo! Wie geht es unserer lieben jungen Frau
Ludmila? Привіт! Як справи у нашої милої фрау Людмили?
Чи вона вже визначилася з меню обіду? Що ви вибрали на
гаряче, якщо це не таємниця?
– Мне не хочется есть, я уже полгода ничего не кушаю, – кидає Людка збайдужіло.
– Так не буває, – гне свою лінію професор. – Навіть
найменші пташки щось клюють, інакше б вони не змогли
літати.
Він – саме терпіння:
– Люди їдять, щоб жити. Ви ж хочете жити? А літати?
Нумо! Погляньмо, чим нам сьогодні пропонують підтримати наші сили?
Він бере з тумбочки меню, яке напередодні приносять кожному пацієнтові, і коментує список страв:
– Та-а-ак, бачу смаженого окуня, чорняво-золотавого, булькатого, що пливе до фрау Людмили.
– Я ненавижу рыбу, – буркає наша принцеса на горошині.
– А ось курчатко з овочевим рагу, ще вчора бігало,
а сьогодні вже летить до фройляйн Людмили, – говорить
професор, і – ми не віримо очам! – академік, світило європейської терапії “літає” по палаті, розставивши руки немов
крильця. Він зображає для Людки апетитне курча.
Наша пацієнтка – міцний горішок. Схоже, зусилля
доктора Вернера не справляють на неї ніякогісінького
враження. Єрофеїч закипає:
14
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– Будешь кочевряжиться, голуба моя, я тебя немедленно домой отправлю, – ласкаво-ядовитим тоном
звертається він до Людки, не міняючи виразу обличчя.
– Ладно, – в’яло погоджується Людка під дією вагомого аргументу. – Пусть будет “цыпленок жареный”.
– Вона послухала доктора! Що, що він їй сказав?
– допитується цікавий професор Werner.
– Так, дрібнички, гер професор, то наші внутрішні
діалоги, – дипломатично відповідаю я.
Професор задоволено торкається Людмилиної
щічки:
– Gut! Du bist ein braves Mädchen! Молодець, дівчинко!
Після Людки ми навідуємося до Вольдемара. Учора
йому зробили операцію на нирках, видалено доброякісний Tumor. Він ослаблений, виглядає кволим, сині кола під
очима, але підводиться і навіть виходить з нами на балкон
на сонечко. Ззаду на штанцях його піжами я бачу крихітні
сліди від краплинок крові.
– Вольдемаре, як ви почуваєтесь?
– Так себе, пока не очень, – слабо мовить він.
Його трохи морозить. Ми всідаємося в крісла на
балконі. Навпроти лікарні через лісок бачимо червоні черепиці дахів приватних вілл. На них сріблясто виблискують тарілки супутникових антен, на деяких дахах стоять
солярні батареї. Вольдемар з легкою заздрістю технаря
говорить:
– Вот немцы, уже научились использовать в домах
солнечную энергию. А наши пенсионеры согревают помещение, включая газовые конфорки. Так мы скоро вылетим
в газовую трубу.
Раптом він націлює свої очиці-буравчики на мене і
без усякого логічного переходу запитує:
– А вам сколько суточных платят, Марьяна, если не
15

Леся СТЕПОВИЧКА

Ш Л Ю Б

І З

К У Х Л Е М

П І Л Ь З Е Н С Ь К О Г О

П И В А

секрет? Видик сможете за поездку купить? У меня вот нету
марок.
– Вам чогось принести, скажіть, я куплю, – відповідаю я запитанням на запитання.
– Да пивка бы немецкого попробовать, – мрійливо
мружиться на сонечко наш прооперований.
– Ну вот, ещё один артист! Уважаемый, не о том
ты думаешь, у тебя, брат, нынче строжайшая диета. Идёмка отдохнём в кроватку, – говорить Єрофеїч і підставляє
Вольдемарові плече.
На сьогодні все. Час і нам відпочивати. Виходимо
з клініки, і спекотний вечір, по контрасту з прохолодним
повітрям, яке женуть кондиціонери у клініці, огортає тіло
вологою, ніби поліетиленовою плівкою. День був як день,
звичайна робота. Всі говорили, а я перекладала їхні слова.
Слів було тисячі, і всі вони були важливі, бо для берлінських лікарів немає дрібничок. Усе має значення. Будь-яке
втручання персоналу в організм пацієнта, будь то клістир
поставити чи взяти аналіз крові, чи меню на наступний
день замовити, чи прийняття ліків, хід операції і можливі
наслідки – все з пацієнтом неодмінно обговорюється і отримується на це його письмова згода…
НАШІ ТРАПЕЗИ
Спека градусів у тридцять п’ять добряче виснажує.
Розкішна реклама пивного ресторанчика прямо навпроти нашого готелю зазиває на кухоль “Charlottenburger
Pilsеner”. Спокуса нездоланна.
– Ну що, зайдемо “До Андреаса”? – пропоную докторові без особливої надії.
Він, як завжди, налаштований скептично. Я питаю
16

Час тина пе р ша

ПІД ЗО РЯ М И ІМ М А НУ ЇЛ А К А НТА

трохи глузливо:
– Невже тобі не кортить освіжитися справжнім
пільзенським? Ну, один кухлик?
– Да ты чё-ё? – тягне доктор. – Представь, что мне
не кортит, не вижу ничего особенного в ихнем пиве. В пивбаре бокал три пятьдесят, а пиво такое самое, что и в Aldi,
по девяносто девять пфеннишков за банку.
– За дев’яносто дев’ять ти маєш “пиво перед телевізором”, а за три п’ятдесят можна поспілкуватися з народом.
– Ай, оставь, берлинских пьяниц мне ещё не хватало. Я в клинике с нашими психами наобщался. Домой приеду, вот там и попью пивка, да с таранечкой, – віднікується
доктор.
І де він бачив тут пияків? От зануда, і сьогодні не
розколовся! Справа в тому, що Єрофеїч страшенно економить, пфеніг до пфеніга, марочку до марочки. Він затявся
збудувати будинок у Підмосков’ї і чкурнути з Дніпрівграду
на історичну “родіну”.
– Ну, Aldi, так Aldi, – погоджуюсь я, – там ціни найнижчі. Візьмемо щось на зуб куснути, я зголодніла.
– Да ты чё-ё, подруга, – одразу передумує доктор.
– Дома есть ещё продукты. На фига деньги зря тратить?
– Ну, гаразд, ти йди додому, а я зараз повернуся,
– кажу я і прямую до супермаркету.
За півгодини повертаюся з торбинкою всякої смакоти до наших трикімнатних апартаментів. У кожного з
нас своя кімната, спільна територія – їдальня, а ще ми маємо кухню з електроплитою, холодильник, модерні меблі у
будинку післявоєнної забудови, скрипучі старі паркетини.
Телевізор з дистанційкою. Килими на підлозі, умивальники в кімнатах, окрім того ще є простора ванна кімната на
поверсі, спільна для всіх мешканців. Просторість, не типова для сучасних берлінських квартир, де на обліку кожен квадратний метр. Ідеальні чистота білизни і порядок.
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Можливо, саме через наявність кухні, посуду в шафах, старовинного годинника на стіні, який бомкає щогодини, відбиваючи час, в помешканні панує домашній дух. Враження,
що живемо в німецькій родині, яка кудись від’їхала і здала
нам свою квартиру. Кімната доктора поруч, через стінку,
ми взяли цей апартамент на двох, так дешевше, ніж окремі
одномісні номери.
Як уже згадувалося, в ціну номера входить європейський континентальний сніданок. Оскільки доктор до
нього поставився дуже відповідально, то він, як більшість
наших “за бугром”, примудряється, окрім добряче попоїсти, ще прихопити непомітно безліч їстівних дрібничок,
двадцятиграмових запакованих медків, мармеладиків,
маслечок і сирків. Нині, ретельно вимивши руки під краном, увесь цей крам він розкладає на столі у їдальні, як і
рештки харчів із валізи – солодке печиво “Дніпровські
зорі” та копчене сало із холодильника, привезене ще з
Дніпрівграду.
– Ну, ти збоченець, – сміюся я. – Печиво із салом
– таке тутті-фрутті для спеціальних гурманів! Я до них не
належу.
Я вивалюю на стіл із фірмової торби Aldi португальського копченого вугра, анчоуси, іспанські оливки,
німецьку шинку, картопляний салат. Доктор розглядає інтернаціональні ласощі і крутить пальцем біля скроні:
– Дорогуша, ты так проешь все свои суточные.
– Скуштуй-но вугра з пивцем. Вдома такого не купиш, – кажу я.
– Да ну тебя, что ты пристала ко мне со своим пивом! Ты смотри, подруга, женский алкоголизм не лечится!
– єхидно підморгує мені доктор.
– Та пішов ти! – без злості посилаю я доктора, переливаючи пиво з банки у шклянку. – Бери, якщо надумаєш,
я і для тебе взяла!
У доктора якісь совкові уявлення про пиво і вза18
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галі алкоголь. Він не врубається, що тут все інакше. Пиво
для німця – це як горілка для українця, як чай для сибіряка, як кава для парижанина. У Німеччині не запрошують
на каву, тут запрошують на пиво. Пиво – не просто напій,
це – щоденний ритуал, це – філософія, ментальність нації. Це як повітря. В одній лише Баварії його продукується
аж п’ятсот сортів. Десять із десяти німців і німкень після
роботи розпочинають свій Feierabend з кухля пива. І то
лише розминка, бо ніхто з них не зупиняється на першому. Один кухоль – це вважай що й не пив, а два кухлі – це
ти тільки скуштував, – кажуть берлінці. А зібратися попити
пивця – так тільки навколо п’ятилітрової діжечки. З такою
діжечкою берлінського, отою, що з краником, тут ходять
до сусідів на вечірні посиденьки. Я не знаю жодної німецької фрау, яка б не вживала пива. Його п’ють студентки і
пенсіонери, вчительки і бізнес-леді. І я не знаю жодного
гера, який би не обожнював пива. За пивом обговорюються спортивні й політичні новини, за пивом заграють до
дівчат і до хлопців, будують плани на майбутнє. Навколо
кухля пива крутиться усе німецьке життя.
Перше, що спробує німець, перебуваючи за кордоном, це місцеве пиво. Не раз спостерігала, як вони смакують наше “Чернігівське” і “Оболонь”, прицмокують або
кривляться, оцінюючи його смак, – хто як.
Калугін за трапезою каже між іншим:
– Как тебе сегодня наша дурёха? Она нас когданибудь под монастырь подведёт. Может, сказать всё-таки
профессору, что она наркоманка? Так честнее будет.
Я дивуюся на Єрофеїча: лукавить чи справді не доганяє.
– Ти що ж, не розумієш, Ніколя, що вони про це
здогадалися і без твоїх зізнань та моїх перекладів. Просто
для нас Людка – амурська босячка і наркоманка, а для них
вона – хвора, розумієш, хвора, бо наркоманія, як і алкоголізм – це хвороба. І вони лікують не окремий орган, а
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всю її хворобу в цілому, яка називається…
– Дурь несусветная, блажь амурская, наркота – вот
как она называется, – продовжує доктор.
– Вона називається депресія, небажання жити,
– кажу я.
– Ах, какие нежности при нашей бедности, – сердиться доктор. – Ты вот лучше-ка меня, врача, послушай,
– каже Єрофеїч, налягаючи на сало з печивом. – Людка
имитирует суицидный синдром, чтобы выдурить у них успокоительное.
– І так, і не так. Це інші підходи. У нас дома, коли
на дорозі лежить п’яний, викликають міліцію, а в Берліні
– швидку допомогу. Відчуваєш різницю?
Давно відомо, що різне меню не сприяє порозумінню межи людьми, от і наші погляди з доктором розходяться дедалі дужче. Людка і Вольдемар дратують доктора, він
каже, що вони придурки, які “розпоясалися за бугром”, кожен згідно зі своїм діагнозом, і не розуміють свого щастя. Я
дивлюся на світ чимдалі веселіше, аніж доктор. Свіже пиво,
навіть банкове “Jever”, найдешевше, смакує, знімає втому.
Зрештою, що б Людка не молола лікарям, я не перекладу
її грубощів, так що ситуація у нас під контролем. Головне,
щоб вона не вживала небезпечних інтернаціоналізмів на
кшталт “фашисти”, “ідіоти”, “садисти”, бо ці словечка розуміють усі без винятку мешканці земної кулі.
А я от щиро люблю цих наших заводських нещасливих щасливців, яких ми з доктором привозимо вже
третє літо підряд (щоразу інших) до клініки. Я їх не просто
люблю, я їх обожнюю, особливо за те, що вони не знають
німецької. О, якби вони добре вивчали її в школі, мене б
тут не було! А завдяки таким, як вони, завжди буде потреба в “товмачах”. Відтак, взаємна вигода – я їм допомагаю
підремонтувати пошкоджений організм, а вони мені – чаруватися Берліном, блукати його вулицями, парками, пити
20
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німецьку мову, як пиво, кухлями. Скільки я мріяла студенткою про це! Боже, дай здоров’я Людці і Вольдемару!
Очі в ескулапа після сала з печивом і чаю стають
млосними і мрійливими. Можу забитися під що завгодно,
що тільки-но він залишиться сам на сам, як дістане свого
калькулятора і додасть задоволено до свого бюджету ще
й сьогоднішні півсотні дойче марок добових, які він зекономив на їжі.
По обіді я йду до себе, переодягаюся і махаю ручкою Єрофеїчу. Якщо йому так подобається, нехай собі сидить в кляту спеку в чотирьох стінах і дивиться кіно “по
ящику”. І міцно тримається за свою панчоху з марками. А
мені потрібна цивілізація і розкіш людського спілкування.
І я рушаю слухати музику берлінських вулиць і справжнього пільзенського пива…
“ZU ANDREAS“
Я виходжу на Кантштрасе і озираюся навкруги.
Чужомовне море хлюпочеться навколо мене під зеленими тополями і кленами. По сімнадцятій годині місто розпружується, повсюди чути збуджений сміх, жарти. Вулиця
пахне пивом, сигаретним димком, італійською піцою,
арабською шаурмою, турецьким фалафелем, справжньою
французькою кавою. Тротуар на Кантштрасе заставлений
біленькими столиками і зручними біленькими кріслами.
Біля метро латиноси в індіанських строях грають свої тужливі мелодії. Як класно було б зараз удвох із колегою зайти
«До Андреаса»! А так почуваюся по-ідіотськи, перед доктором принджуся, а насправді совкові комплекси душать
мене, як це я, сама, жінка, іду увечері розважатися. Але
сидіти щовечора у готелі перед блакитним ящиком – ще
21
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