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Розділ 1

Вона поглядає на мене. Полискує засклілими блакит-
ними очима, дивлячись то на свій келих, то на мене. 

Я сиджу, втупившись зором у чарку, а жінка спостерігає 
за мною, намагаючись зрозуміти, чи зацікавився я нею так 
само, як вона — мною. Тож я зиркаю на неї і всміхаюся: 
звісно, зацікавився. Відтак підходжу й сідаю поруч.

Жінка збиває волосся, не прикметне ні кольором, ані 
довжиною, і вітається. Її очі спалахують, наче поза ними 
увімкнулася підсвітка.

Суто фізично вона мене приваблює не більше за інших 
жінок у цьому барі. Мені тридцять дев’ять, і я в чудовій 
формі. Маю пишну кучму волосся і ямочки на щоках. 
Костюм сидить на мені ідеально. Саме тому жінка й по-
зирала на мене. Саме тому й усміхалася мені. І саме тому 
вона така щаслива, що я підійшов до неї і підсів. Я чоло-
вік її мрії.

Я підсовую до неї стійкою бару свій телефон. На екрані 
текстове повідомлення:

Привіт. Мене звуть Тобіас.

Вона читає і вигинає брову. Дивиться то на телефон, то 
на мене. Пишу нове повідомлення:

Я глухий.
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Її брови стрімко злітають. Вона затуляє рота долонею 
і шаріється. Ніяковіють вони всі однаково.

Жінка хитає головою, мовляв, мені так шкода, вибачте, 
я не знала.

Авжеж. Звідки б ти знала?

Вона всміхається. Напружено.
Я вже не картинка в її голові. Не такий, яким вона мене 

уявляла. І тепер вона не знає, що їй робити далі.
Жінка бере мій телефон і друкує текст.

Я Петра.

Дуже приємно, Петро. Ти росіянка?

Батьки звідти.

Киваю і всміхаюся. Вона теж. Бачу, у неї голова репа-
ється від напруження.

Вона б радше мене позбавилась. Їй хочеться знайти 
чоловіка, який чує її сміх і не спілкується друком.

З іншого боку, сумління не дозволяє їй ставитися до 
мене упереджено. Петра не хоче бути обмеженою жінкою, 
яка відмовила чоловікові через те, що той глухий. Не хоче 
відшивати мене, як це здебільшого роблять інші.

Або їй так здається.
Її внутрішня боротьба розгортається в мене на очах, мов 

трьохактна п’єса, і я знаю, чим усе це скінчиться. При-
наймні так буває в більшості випадків.

Вона залишається.
Спершу вона питає про мою ваду, чи я цілком позбав-

лений слуху. Так, я глухий від народження. Так, я ніколи 
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не чув жодного звуку — ні сміху, ні голосу, ні скавучання 
цуцика, ані літака у височині.

Петра зображує смуток на обличчі, не усвідомлюючи, 
що це поблажливість, але я їй про це не кажу, бо вона 
старається. Бо вона залишилася.

Вона питає, чи вмію я читати по губах. Я киваю, і вона 
починає говорити:

— Коли мені було дванадцять, я зламала ногу у двох 
місцях. Впала з велосипеда, — розповідає вона, гротескно 
рухаючи губами. — Тож мені наклали гіпс по всій довжи-
ні — від стопи аж до стегна.

Петра замовкає і креслить по нозі уявну лінію на випа-
док, якщо я не второпав. Я все зрозумів, проте оцінив її 
жест. Як і стегно.

— Два тижні я зовсім не могла ходити, — веде далі во-
на. — Їздила по школі на інвалідному візку, бо гіпс був 
надто важкий для милиць.

Я всміхаюся, ледь уявляючи маленьку Петру з величез-
ною загіпсованою ногою. Як і те, до чого вона, власне, 
підводить цією сумною оповіддю.

— Я не хочу сказати, що знаю, як це — назавжди бути 
прикутою до візка або мати якесь каліцтво. Просто в мене 
залишилося таке… Ну, таке враження, ніби я трохи відчу-
ла на собі, як це буває, розумієш?

Я киваю.
Петра полегшено всміхається, бо побоювалася, що її 

слова мене образять.
Друкую:

Ти дуже чуйна.

Вона знизує плечима й аж сяє від компліменту.
Ми випиваємо ще по одній.
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Я розповідаю їй історію, яка не має жодного стосунку 
до глухоти. Про «свійську тваринку», що була у мене в ди-
тинстві, — жабеня на ім’я Шерман. Це жабеня-віл сиділо 
на здоровезній каменюці в ставку й жерло мух. Я ніколи 
не намагався спіймати Шермана, просто спостерігав за 
ним. А подеколи й воно за мною. Нам подобалося сидіти 
разом, і я став називати його своїм улюбленцем.

— Що з ним сталося? — питає Петра.
Я здвигаю плечима.

Одного дня каменюка опустіла. Більше я ніколи його не бачив.

Петра каже, що це сумно, але я заперечую. Сумно було б 
знайти його мертвим і поховати. Та мені не довелося цього 
робити. Я просто уявив, що воно вирушило до іншого 
ставка, де більше мух.

Їй це сподобалося. Вона мені так і сказала.
Я не все розповів їй про Шермана. Наприклад, у жабе-

няти був довжелезний язик, і воно стріляло ним навсібіч 
із такою швидкістю, що я ледь його помічав. Мені дуже 
кортіло його спіймати. Зазвичай я сидів біля ставка й мір-
кував, чи не погано навіть думати про таке? Наскільки це 
жахливо — вхопити жабеня за язик? Чи не зашкодить таке 
Шерманові? А якщо воно помре, чи буде це вважатися за 
вбивство? Я ніколи навіть не намагався спіймати жаб’ячий 
язик і, напевне, у мене й не вийшло б, але я думав про таке. 
І через це мені здавалося, що я негожий друг Шерманові.

Петра розповідає мені про свого кота Лайонела, назва-
ного так на честь кота з її дитинства, якого теж звали Лайо-
нелом. Я кажу їй, що це дотепно, хоча мені так не здається. 
Вона показує мені світлини. Це чорно-білий кіт із за надто 
чітко поділеним на чорну й білу половинки писком, через 
що він має доволі незугарний вигляд.
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Петра не припиняє балакати і починає розповідати мені 
про свою роботу. Вона створює товарні знаки й торговель-
ні марки. За її словами, це одночасно найпростіша і най-
важча праця. Спочатку найважча, бо так складно змусити 
когось запам’ятати хоч щось, але дедалі більше людей по-
чинають упізнавати бренд — і стає легше.

— І в якийсь момент уже не має значення, що саме ми 
продаємо. Бренд стає важливішим за сам продукт.

Петра вказує на мій телефон і питає, придбав я його через 
назву чи сподобався власне телефон.

З обох причин?

— Бачиш, — усміхається вона, — ти навіть не певен.

Так і є.

— А ким ти працюєш?

Бухгалтером.

Вона киває. Фах, що збуджує найменше, але поважний, 
стабільний і посильний для глухих. Числа не говорять уголос.

Підходить чепурний, ошатний бармен студентського віку. 
Петра бере замовлення на себе. Це тому, що я глухий. Жін-
ки завжди думають, що про мене треба подбати. Їм подо-
бається щось для мене робити, бо я, на їхню думку, слабкий.

Петра одержує ще два напої і полумисок свіжих закусок, 
всміхаючись так, ніби пишається собою. Це змушує мене 
засміятись. Я регочу, але про себе.

Вона нахиляється до мене, накриває мою руку своєю 
і не прибирає. Петра вже забула, що я не чоловік її мрії, 
і подальший розвиток подій доволі передбачуваний. Невдовзі 
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ми вже йдемо до неї. Рішення дається мені легше, ніж на-
лежало б, але не тому, що ця жінка мене особливо приваб-
лює. Це питання вибору. Вона сама наділила мене правом 
вирішувати, і наразі я чоловік, який погодився.

Петра живе в центрі міста неподалік бару, в осередку 
рекламних вивісок усіх значних товарних знаків і торго-
вельних марок. У неї вдома не так охайно, як я собі уявляв. 
Усюди безлад: папери, одяг, посуд. Мені спало на думку, 
що вона часто губить ключі.

— Лайонел має бути десь тут. Певно, ховається.
Я не беру участі в пошуках строкатого котяри.
Петра перелітає з місця на місце, кидає сумочку там, 

роззувається сям. З’являються дві склянки, наповнюються 
червоним вином, потім вона веде мене до спальні. Усміха-
ється, повернувшись до мене обличчям. Здається приваб-
ливішою — іскриться навіть її пряме волосся. Звісно, це 
через спиртне, проте і через її радість теж. Мені здається, 
Петра вже давно не була така щаслива, і бозна-чому, адже 
вона доволі приваблива.

Вона притискається до мене, вся така розпашіла, а її подих 
відгонить вином. Бере з моєї руки склянку й відставляє геть.

Вино я допиваю вже набагато пізніше, в темній кімнаті, 
освітленій тільки екраном мого телефона. Ми друкуємо 
й друкуємо на телефоні, кайфуючи від того, що зовсім не 
знаємо одне одного. Я запитую:

Улюблений колір?

Жовтаво-зелений.

Морозиво?

Зі смаком жуйки.
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Жуйки? Блакитне таке?

Ага.

Це ж треба!

А твоє?

Французьке ванільне. А піца?

З шинкою.

Ми готовісінькі.

Ми?

Хіба ми досі про піцу?

Мовиться не про піцу.
А потім вона засинає першою. Я міркую, вшитися мені 

чи залишитись, і так довго зважую, що й сам засинаю.
Прокидаюсь я вдосвіта. Зісковзую з ліжка так, щоб не 

розбудити Петру. Вона лежить долілиць, зігнувши ногу, 
волосся розсипалося по подушці. Важко сказати, чи справ-
ді вона мені подобається, тож я вирішую не сушити собі 
голову. Мені якось однаково.

На тумбочці лежать сережки Петри — блакить у склі, як 
її очі. Непомітно кладу їх до кишені як нагадування надалі 
так не робити. Я майже вірю, що це дієвий засіб.

Не озираючись, іду до дверей.
— Ти справді глухий? — гучно питає вона ззаду.
Я чую її, бо я не глухий.
І далі рухаюся.
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Прикидаючись, що нічого не чув, прямую до дверей, 
зачиняю їх за собою, йду далі, виходжу з будинку, проми-
наю квартал і повертаю за ріг. Тільки там я зупиняюсь 
і замислююсь над тим, як вона могла здогадатися. Мабуть, 
я десь таки проколовся.

Розділ 2

Мене звати не Тобіас. Я використовую це ім’я, коли 
хочу, щоб мене запам’ятали. У цьому випадку — 

бармен. Я назвався й надрукував своє ім’я, щойно зайшов 
і замовив собі випивку. Тож він мене запам’ятає. Затямить, 
що Тобіас — глухий чоловік, який покинув бар із жінкою, 
з якою там і познайомився. А вона точно мене запам’ятає. 
Бо скільки там у неї було глухих коханців?

І якби я десь не помилився, то назавжди залишився б 
екзотичною приміткою в літописі її інтимного життя. Про-
те наразі вона запам’ятає мене як «того, що прикидається 
глухим» або «того, що, можливо, вдає із себе глухого».

Що більше я розмірковую про це, то дужче схиляюся 
до думки, що міг проколотися не раз. Скажімо, на мить 
заклякнути, коли вона спитала мене, чи насправді я глухий, 
адже зазвичай люди так і чинять, почувши щось несподі-
ване. І, якщо так і було, вона могла це побачити. Можли-
во, вона знає, що я її обманював.

Дорогою додому мене все бісить. Сидіння машини бо-
ляче дере спину. По радіо все занадто гучне й верескливе. 
Звісно, річ не в Петрі. Просто я надто роздратований.

Удома все тихо. Моя дружина Міллісент іще в ліжку. 
Нашому шлюбу п’ятнадцять років, і вона не називає мене 
Тобіасом. У нас двоє дітей. Рорі чотирнадцять, а Дженна 
на рік молодша за нього.
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У спальні темно, але я бачу під ковдрою обриси Міллі-
сент. Я роззуваюсь і навшпиньки йду до ванної кімнати.

— Що скажеш? — доволі бадьоро питає дружина.
Я напівобертаюсь і бачу її силует — вона підвелася й опи-

рається на лікоть.
Я знову постаю перед вибором. Тепер через Міллісент, 

а таке буває дуже рідко.
— Ні, — кажу я.
— Ні?
— Вона не підходить.
Повітря поміж нами крижаніє. Відлига настає, коли 

Міллісент зітхає і знову кладе голову на подушку.

Міллісент встає раніше за мене. Коли я зайшов до кух-
ні, вона вже приготувала сніданок, обіди до школи, наш 
день і наші життя.

Я знаю, що мушу розповісти їй про Петру. Не про секс — 
про таке я дружині ні за що не розповів би. Втім маю зі-
знатися їй, що помилився, а насправді Петра нам під-
ходить. Я мушу це зробити, бо залишати Петру на волі 
ризиковано.

Та я мовчу.
Міллісент дивиться на мене, і я майже фізично відчуваю 

її розчарування. У неї зелені очі з безліччю відтінків. Наче 
камуфляж.

Зовсім не такі, як у Петри. Абсолютно різні в усьому 
жінки. Об’єднує їх лише те, що вони обидві спали зі мною. 
Або моїми подобами.

З тупотінням спускаються сходами діти, вже гримаючи 
одне на одного, сперечаються, хто і що сказав про щось 
там учора в школі. Вони одягнені й готові йти вчитись, 
і я теж, одягнений у білі тенісні шорти, готовий іти пра-
цювати. Мої клієнти — люди переважно середнього віку, 
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у кепській фізичній формі, мають забагато грошей і віль-
ного часу. Зрідка мене наймають батьки, які вірять, що 
їхня дитина якась особлива, майбутній чемпіон і першо-
класна модель. Досі вони всі помилялися.

Та перш ніж іти когось там навчати, ми всі, на вимогу 
Міллісент, маємо посидіти разом щонайменше п’ять хви-
лин. Вона це називає сніданком.

Дженна заводить очі, топає ногами, скиглить, щоб 
їй повернули телефон. За столом вони заборонені. Рорі 
тихіший за сестру. За ці п’ять хвилин він запихає в рота 
якомога більше їжі, а те, що не вміщається, розсовує по 
кишенях.

Міллісент сидить навпроти мене й цмулить каву. Вона 
вбралася на роботу в спідницю, блузку і черевики на під-
борах, а її густе руде волосся зачесане назад. У ранкових 
променях сонця воно здається вилитим з міді. Ми з нею 
однолітки, але вона, як завжди, має кращий вигляд. Міл-
лісент — жінка, на яку я не заслуговую.

Дочка постукує пальцями по моїй руці, ніби відбиваю-
чи ритм якоїсь пісні, і не вгамовується, поки я не звер-
таю на неї увагу. Дженна не схожа на свою матір. Її очі, 
волосся й форма обличчя — мої, і подеколи мене це за-
смучує. А іноді ні.

— Тату, ми підемо сьогодні по нові черевики? — питає 
вона. І всміхається, тому що знає мою відповідь.

— Так, — відповідаю.
Міллісент штурхає мене під столом ногою.
— Твоїм черевикам лише місяць, — каже вона Дженні.
— Але вони вже муляють.
Тут навіть моїй дружині нема чого заперечити.
Рорі питає, чи можна йому перед школою пошпилити 

кілька хвилин у відеогру.
— Ні, — відповідає Міллісент.
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Син дивиться на мене. Я маю сказати «ні», але наразі 
не можу. Не після того, як сказав «так» його сестрі. І Рорі, 
кмітливий малий, це розуміє. А ще він схожий на Міллісент.

— Уперед, — дозволяю я.
Він зривається з місця.
Міллісент із гучним грюком ставить чашку на стіл.
Дженна хапає свій телефон.
Ми поснідали.
Перед тим як підвестися з-за столу, Міллісент спопеляє 

мене очима. Вона має вигляд точнісінько такий, як у моєї 
дружини, і водночас не має з нею нічого спільного.

Уперше я побачив Міллісент в аеропорту. Мені було 
двадцять два роки, я повертався з Камбоджі, де провів 
літо з трьома друзями. Щодня ми були обкурені, щовечо-
ра п’яні й ніколи не голились. Я залишив країну чепурним 
хлопчиком із передмістя, а повернувся кудлатим, борода-
тим мужиком із глибокою засмагою і купою цікавезних 
історій. Цілковита протилежність Міллісент.

Я прибув до країни й пересаджувався в аеропорту на 
літак внутрішніх авіаліній. Пройшов митницю і прямував 
до термінала, коли побачив її. Міллісент самотньо сиділа 
в зоні відльоту, підпираючи ногами валізу, і дивилась у ве-
лике, від підлоги до стелі, вікно, що виходило на летовище. 
На ній були футболка, джинси й кросівки; руде волосся 
недбало зібране в пучок. Я зупинився й задивився на неї. 
На те, як вона спостерігає за літаками.

Мене вразило, як дівчина дивилась у вікно.
Достоту як я, коли вирушав у подорож. Я мріяв мандру-

вати, мені кортіло побачити такі країни, як Таїланд, Кам-
боджа й В’єтнам, і я так і зробив. А коли повернувся на 
батьківщину, з’ясувалося, що батьків уже нема. А втім, я не 
певен, що вони взагалі існували. Принаймні не для мене.
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Я повернувся додому, моя мрія про мандри повністю 
здійснилась, але якоїсь іншої на її місці не виникло. Доки 
я не побачив Міллісент. Вона мала такий вигляд, ніби її 
мрія щойно почала справджуватися, і мені миттю закор-
тіло стати її складовою частиною.

Але тоді я так не думав. Ця ідея сформувалася пізніше, 
коли я намагався пояснити Міллісент або комусь іще, чим 
вона мене привабила. А тієї хвилини я просто йшов собі 
далі на посадку. Після двадцяти годин у небі, та ще й одра-
зу перед черговим перельотом, мені бракувало сили навіть 
розпочати розмову. Я міг лише милуватися нею.

Виявилося, що ми летіли одним рейсом, і я сприйняв 
це як знак.

Дівчина сиділа біля ілюмінатора, а я в центрі середньо-
го ряду. Кілька переконливих слів, легкий флірт зі стюар-
десою й банкнота у двадцять доларів — і моє місце вже 
поруч із Міллісент. Однак вона на мене навіть не глянула.

Ще до того, як з нами порівнявся візок із напоями, у ме-
не визрів план: я замовлю те саме, що й вона. А позаяк 
я вже вважав її особливою, то навіть уявити собі не міг, що 
вона здатна замовити будь-що буденне, як-от воду. На-
певне, це буде щось доволі незвичне, скажімо, ананасовий 
сік з льодом, і коли я замовлю те саме, вмить виникне 
симетрія, симбіоз, спільномірність абощо.

Оскільки я доволі довго не спав, цей план здавався ме-
ні слушним, аж поки Міллісент не сказала стюардесі: «Ні, 
дякую, нічого не треба». Пити їй не хотілось.

Я теж відмовився. Та не здобув бажаного ефекту.
Проте, коли Міллісент повернулася до стюардеси, 

я вперше побачив її очі. Цей колір нагадав мені буйну 
рослинність камбоджійських полів, що їх я бачив по всій 
країні. І тоді її очі навіть близько не були такі темні, як-от 
зараз.
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Потім вона відвернулася й утупилася в ілюмінатор, а я не 
міг відвести від дівчини погляд, прикидаючись, що не 
дивлюсь на неї.

Я торочив собі, що я йолоп: треба просто заговори-
ти з нею.

Я торочив собі, що зі мною щось непевне, бо нормаль-
ні люди не поводяться так через дівчину, якої раніше ні-
коли не бачили.

Я торочив собі, що домагатися погано.
Я торочив собі, що вона занадто гарна для мене.
За пів години до кінця польоту я вимовив:
— Привіт.
Дівчина обернулась і витріщилася на мене.
— Привіт, — озвалася вона.
Здається, тоді я нарешті вперше видихнув.
Минуло кілька років, і я спитав Міллісент, чому во-

на і в аеропорту, і в літаку сиділа, замріяно втупившись 
у вікно. Тому, відповіла вона, що раніше ніколи не літала. 
А єдине, про що могла тоді мріяти, — це безпечне при-
землення.

Розділ 3

Петра була перша в списку, але тепер, коли її викрес-
лено, я вирушив до наступної дівчини, яку звали Нао-

мі Джордж. Із нею я ще не балакав.
Увечері я поїхав до готелю «Ланкастер». Наомі працює 

там портьє. Це один з тих старосвітніх закладів, що існують 
досі лише завдяки колишній славі. Грандіозна й пишно 
декорована споруда. Нині так не будують. Дуже дорого 
обійдеться, якщо зробити все як треба, і вельми дешевий 
вигляд матиме, якщо зробити абияк.
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