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Вівторок,  
6 березня

Щоденниковий ювілей!
Важко повірити, але це правда: рівно два роки тому я  знайшла 

в поштовій скриньці щоденник, який мені подарувала тітка Андреа. 
Я  нашкрябала в  нього кілька розпачливих рядків і  була впевнена, 
що то перші й останні слова, в яких я звітую про своє життя. Еге ж, 
а зараз я знову засиджуюся допізна за комп’ютером, який через не-
стримну цікавість моєї матері замінив собою паперовий записник, 
і  забиваю інформацією папку «Домашні завдання з  математики», 
з підозріло великим для такої назви розміром — вже 1,2 мегабайта. 
На зимових канікулах я навіть набрала електронну копію мого пер-
шого щоденника, в тому числі всі вигадані записи, призначені для 
маминих очей. Бо тепер я думаю, що щоденник годиться не лише 
для того, щоб вихлюпувати в нього скарги та ниття, і що він зможе 
втішити мене, коли я  перечитуватиму його за кілька років. Якщо 
знову доведеться долати якусь кризу, буде по-справжньому заспо-
кійливо згадати, що в минулому вдавалося впоратися і не з такою 
купою лайна. Одна лише історія зі шкільним святом, на якому ми 
з моєю групкою невдах вразили всю гімназію, змушує гордо здій-
матися мою грудну клітину, на якій нарешті почало вимальовуватися 
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щось схоже на груди. Добре, порівняно із солідним бюстом Крістіне, 
який раптом роздувся з нізвідки минулого року, мої груди то скорі-
ше груденята. Макс за кожної можливості пояснює, що вони — усього 
лише побічний ефект зайвої ваги, якої я, з  цим не посперечаєш-
ся, й  досі не позбулася. Але обох проблем — дратівливого брата 
і ваги — я сподіваюся позбутися вже найближчим часом.

Вчора я нарешті почала втілювати в життя план стати вегетаріан-
кою, який уже давно виношувала, але весь час відкладала на потім. 
Замість шаурми, яку я з часів того шкільного свята щотижня безко-
штовно отримую в  закусочній Аріфового батька, я  вирішила взяти 
бурек зі шпинатом. На смак він ніби висушений корм для худоби, 
зате коровам більш не треба мене боятися, а я, якщо вірити сайту 
www.wunschgewicht.de1, спожила на сімдесят шість калорій менше, 
ніж зазвичай. Але дивлячись на пусті упаковки з-під чипсів та куку-
рудзяно-арахісових паличок, які лежать у моєму кошику для сміття, 
я побоююсь, що одного лише рішення відмовитись від м’яса недо-
статньо, аби швидко позбутись зайвих кілограмів.

Зате проблема дурнуватого брата, здається, от-от вирішиться: 
Максові, судячи з  усього, таки вдасться звільнити свою кімнату до 
початку другого семестру. Він знайшов собі кімнату в квартирі, яку 
разом винаймають декілька студентів, і урочисто сповістив про це за 
вечерею. Та ні моє «Слава Богу», ні мамине «Та вже й час» аж ніяк 
не нагадували ту сумну реакцію, якої Макс, здається, очікував від нас, 
тож вигляд у нього потому був дещо роздратований. Тато нагородив 
маму похмурим поглядом і почав промову про відсутність родинної 
згуртованості, але дослухати її до кінця нам, на жаль, не вдалося, 
тому що мамі треба було на йогу, а  перед нею вона, як завжди, 
збиралась завезти мене на джазові танці. Ми обидві останнім часом 
перетворились на спортсменок. От тільки мені поки що не вдається 

1	 Wunschgewicht	(нім.)	—	бажана	вага.



очікувати кожного тренування з тією радістю, з якою мама поспішає 
на свої йогічні викрутаси. Можливо, справа в різній мотивації. Моя 
криється в примітивному бажанні пострункішати, а для мами йога — 
це передусім «щось для себе» — ідея піти туди з’явилась у неї на 
початку року, коли за курсами з підвищення кваліфікації, роботою 
й родинними турботами вона геть забула, що таке вільний час і для 
чого він потрібен. У мене перед кожним заняттям із танців псуєть-
ся настрій, а мама цілий день радісно насвистує в очікуванні йоги. 
Після тренування в мене такий вигляд, ніби я щойно повернулася 
з військового полону, а мама сміється і почувається настільки роз-
слабленою, що мені іноді доводиться тричі звертатися до неї, аби 
дочекатися якоїсь реакції. Звісно, що не можна займатись спортом 
в одній групі зі своєю матір’ю, це справа іміджу — але чому б нам не 
помінятися? Мамі піти на мої танці, а мені — на йогу?
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Середа,  
7 березня

Кущі.	Вони	знову	димилися.
—	Або	я	Мойсей	і	ти	зараз	оголосиш	мені	Десять	запові-

дей,	або	моя	подруга	Крістіне	Ґертнер	не	може	вигадати	собі	
якусь	нову	маячню	і	тому	повертається	до	старої,	—	приві-
талась	я	із	заростями.

—	От	лайно!	—	почулось	за	перелякано	затремтілим	лис-
тям.	—	Я	сподівалася,	що	встигну	викурити	одну	до	твоєї	по-
яви.	—	З	кущів	долинув	напружений,	майже	свистячий	звук	
затяжки,	а	потім	кашель.	Наполовину	викурена	сигарета	ви-
летіла	в	траву,	і	Крістіне	з	хрипінням	вилізла	з	гілля.	—	Я	так	
і	знала,	що	ти	знову	почнеш	проїдати	мені	мізки.

—	Якщо	згадати,	що	за	два	з	половиною	місяці	після	тво-
єї	першої	спроби	призвичаїтись	до	тютюну	ти	відвернула-
ся	від	мене,	щоб	влитися	в	компанію	Алекси	й	Антонії,	 то	
можна	зрозуміти,	чому	я	починаю	панікувати,	коли	помічаю	
Крістіне	Ґертнер	із	сигаретою,	чи	не	так?	—	запитала	я,	тур-
ботливо	простягаючи	подрузі	упаковку	з	жуйкою.

Крістіне	 витягла	 з	 неї	 обернену	 сріблястим	 папірцем	
пластинку	і	прокашлялася	останній	раз.
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—	Скільки	мені	пояснювати,	що	одне	аж	ніяк	не	пов’яза-
но	з	іншим.	І	я	вже	десять	тисяч	разів	вибачалася	за	те,	що	
підвела	тебе	тоді.	Уже	давно	можна	було	заспокоїтись.

—	І	я	вибачила	тобі.	Але	зрідка	миритись	із	невеличкими	
нагадуваннями	про	 ту	 історію	 тобі	 доведеться	 аж	до	 пен-
сії,	—	сказала	я.

Крістіне	роздратовано	закотила	очі.
—	Але	повернемося	до	паління.	Тоді	ця	ідея	була	такою	ж	

ідіотською,	як	і	тепер,	то	чого	починати	знову?	—	запитала	я.
—	Я	знаю,	що	ти	проти,	—	відповіла	Крістіне,	—	і	починати	

в	тринадцять	років	і	справді	було	трохи	зарано.	За	таку	перед-
часність	нас	би	почали	вважати	асоціальними.	Але	тепер	ми	
за	п’ять	хвилин	десятикласниці!	Антонія	палить,	Леон	палить.

—	Біллі	палить.	—	Я	питально	подивилася	на	Крістіне,	яка	
безуспішно	намагалася	замаскувати	ніяковість	людини,	яку	
заскочили	на	гарячому,	награним	обуренням.

—	Біллі	тут	взагалі	ні	до	чого...	—	почала	вона,	але	її	одра-
зу	ж	заглушив	автомобільний	гудок.

Моя	мати	вже	опускала	скло.
—	Еллі!	Мені	перед	роботою	ще	треба	провести	медіацію,	

яка	повинна	розпочатися	о	пів	на	восьму	і	про	яку	я	майже	
забула.	Часу	обмаль,	але	я	ще	встигну	висадити	вас	перед	
школою!

Шкільний	 день	 від	 цього	 не	 переставав	 бути	 шкільним	
днем,	тому	ніхто	не	збирався	верещати	від	радощів.

Але	 без	 необхідності	 трястися	 в	 переповненому	шкіль-
ному	автобусі,	де	завжди	пахло	сумішшю	жуйки,	шоколад-
ного	молока	і	дитячого	поту,	шкільний	будень	все	ж	розпо-
чинався	набагато	приємніше,	ніж	зазвичай.	На	щастя,	я	не	
поквапилася	вигукнути	«Слава	Богу,	порятунок!»,	а	спершу	
подивилась	у	бік	Крістіне.	Вираз	її	обличчя	свідчив	про	те,	
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що	вона	навіть	поїздку	в	автобусі	з	дошкільнятами	вважала	
кращою	за	неможливість	списати	домашку	і	ризик	того,	що	
Тіна	 Карбон	 здогадається	 про	 відродження	 Кріссіної	 при-
страсті	до	тютюну.

Я	неохоче	похитала	головою.
—	Нам	необхідно	ще	дещо	обговорити.	Дещо	не	для	ма-

миних	вух.
—	О,	це	підступно.	Адже	в	наш	час	матері	—	найкращі	по-

други	своїх	доньок!	—	сказала	мама.
—	Давай	 залишимося	 трохи	старомодною	родиною.	Це	

не	страшно!
Мама	засміялася,	одночасно	піднімаючи	скло.	Вона	по-

махала	нам	рукою	і	витягла	палець,	показуючи,	що	автобус	
якраз	під’їжджає	до	зупинки.	Я	помахала	у	відповідь	і	побіг-
ла	до	дверей,	які	вже	відчинялися	переді	мною.

Завдяки	вправним	рухам	ліктів	Крістіне	змогла	проклас-
ти	нам	шлях	до	стоячих	місць	у	дещо	вільнішій	середині	ав-
тобуса.	Потім	вона	рвучко	розкрила	свій	рюкзак	 і	 витягла	
з	нього	зошит.

—	Можу	запропонувати	англійську	і	хімію,	—	сказала	я.
—	Мені	потрібна	математика,	—	пояснила	Кріссі.
—	Чому	 ти	 вирішила,	 що	 в	 мене	 може	 бути	 домашка	

з	математики?
—	Ти	ж	тепер	займаєшся	з	репетиторкою.
—	Студентка	провела	зі	мною	пробне	заняття	і	з’ясувала,	

що	не	 готова	до	 такого	педагогічного	навантаження.	Вона	
навіть	хотіла	повернути	татові	гроші.

—	От	лайно!	—	сказала	Крістіне.	—	Математик	точно	зно-
ву	викличе	мене.	Він	останнім	часом	прямо	очей	з	мене	не	
спускає.
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—	Мене	це	аж	нітрохи	не	дивує.	Зрештою,	ти	здала	свою	
останню	контрольну	разом	 із	чернеткою,	на	якій	серед	 ін-
шого	 був	 список	 десяти	 найкрутіших	 і	 найвідстійніших	
хлопців.	—	Так	ми	знову	повертаємося	до	теми	Біллі,	щойно	
зрозуміла	я.

—	Ти	 можеш	 нарешті	 перестати	 згадувати	 Біллі?	 Мені	
потрібна	домашка	з	математики!

—	Заспокойся.	Перед	математикою	у	нас	велика	перерва,	
і	якщо	гордощі	не	дозволяють	тобі	попросити	списати	в	Ан-
тонії,	ми	розшукаємо	Длубанька	і	він	спокійнісінько	порахує	
все	 прямо	 при	 нас,	 водночас	 розповідаючи,	 які	 божевіль-
ні	 експерименти	 він	 зараз	проводить	 у	 своєму	 технічному	
гуртку	з	молодшими	школярами.

Длубанька,	який	свого	часу	доклав	неабияких	зусиль,	щоб	
забезпечити	успіх	шкільному	проекту	нашого	«Клубу	невдах»,	
по-справжньому,	як	і	раніше,	звуть	Карстеном,	та	й	їсти	видо-
буті	з	носа	кози	він	давно	вже	перестав.	Але	прізвисько	—	як	
це	зазвичай	трапляється	в	школі	—	залишилось	із	ним.

—	Добре,	—	погодилася	Крістіне,	—	тоді	дай	мені	хімію.
Я	простягла	їй	аркуш	із	на	дві	третини	(добре,	що	хоч	так)	

виконаним	домашнім	завданням.	Крістіне	затисла	його	між	
рукою	та	склом,	а	другою	рукою	почала	заповнювати	свій	
поки	що	порожній	екземпляр.

—	Мені,	до	речі,	потрібна	історія,	—	зауважила	я.
—	А	 кому	ж	 вона	 не	 потрібна?	—	 запитала	Крістіне,	 не	

відриваючись	від	копіювання	моєї	роботи.
Основний	 принцип	 обміну	 знаннями	Кріссі	 на	 сьомому	

році	нашої	дружби	ще	й	досі	не	второпала.

Навіть	нелюдські	за	обсягом	вісім	годин	шкільних	занять	
колись	закінчуються.	Близько	третьої	ми	з	Крістіне	розпро-



щалися	на	перехресті	 і	я	звернула	ліворуч.	Моя	джинсівка	
була	зав’язана	навколо	стегон,	оскільки	весна	сьогодні	роз-
щедрилася	на	сонячне	тепло.	За	крок	до	повороту,	який	вів	
до	нашого	дому,	я	зупинилася.

Перед	будинком	наших	колишніх	сусідів	Швердінґів,	які	на	
пенсії	вирішили	провести	решту	життя	в	Тоскані,	стояла	ван-
тажівка	з	меблями.	Отже,	вони	таки	знайшли	покупців.	Мама	
вже	почала	дивуватися,	чому	за	стільки	часу	ніхто	не	захотів	
вселитися	в	їхній	«гарненький»	будиночок.	І	ось	нарешті.

Я	 повільно	 пройшла	 повз	 ворота,	 намагаючись	 з’ясува-
ти,	 ким	 були	 наші	 нові	 сусіди.	 Але	 побачила	 лише	 кількох	
м’язистих	чоловіків,	які	поспіхом	заносили	всередину	ящики	
з	IKEA.	Здається,	крім	вантажників	тут	поки	що	нікого	не	було.

Я	подумала,	що	будинок,	напевне,	орендувала	якась	мо-
лода	сім’я.	Щонайпізніше	завтра	моя	мати,	як	заведено,	від-
несе	їм	«привітальний»	кошик	із	їдлом	і	ми	дізнаємося,	хто	
зайняв	місце	Швердінґів.	Гіршими	за	них	вони	навряд	чи	мо-
жуть	бути.	Швердінґи	і	їхня	люта	такса	Гонзо	попіклувалися	
про	те,	щоб	у	мене	було	досить	неприємних	дитячих	спога-
дів.	А	от	мої	батьки	чудово	з	ними	розумілись,	тому	що	для	
подружжя	Швердінґів	«сусідська	взаємодопомога»	була	свя-
тим	обов’язком.	Вони	завжди	з	радістю	поливали	наші	квіти	
і	годували	морських	свинок	Макса	кожного	разу,	коли	ми	ви-
рушали	у	двотижневу	сімейну	відпустку	в	Італію	або	Іспанію.

Перш	ніж	зайти	в	наш	будинок,	я	ще	раз	глянула	на	ван-
тажівку,	яка	в	цю	мить	уже	від’їжджала	від	подвір’я.	Один	із	
вантажників,	невисокий	стрункий	чоловік,	залишився	стоя-
ти	біля	воріт	і	помахав	іншим.	Минуло	кілька	секунд,	перш	
ніж	я	здогадалася,	що	він	міг	бути	новим	хазяїном.	Ніби	по-
чувши	мої	думки,	чоловік	подивився	на	мене.	Потім	коротко	
всміхнувся,	обернувся	і	пішов	до	будинку.
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Четвер,  
8 березня

Якщо я щось і вмію на відмінно, то це витісняти зі свідомості все 
неприємне. Завдяки тому, що фізкультуру відмінили, я повернулася 
додому в найкращому настрої і вже радію поїданню магазинної піци 
за переглядом різного теленепотребу, коли раптом бачу записку 
з нагадуванням від мами. Мені ще треба прибрати в кухні та віталь-
ні, оскільки о шостій там збирається організаційний комітет.

Щорічне сусідське свято — яке з гордістю скликає наша добро-
вільна пожежна дружина — вже не за горами, бо цього разу його 
запланували на початок травня, а не на середину літа, як раніше. 
Я підозрюю, що в незвично ранній даті проведення свята винен мій 
батько. Після багатьох років пасивного сидіння в комітетах подібних 
сільських заходів зла доля дісталася й до нього, і йому не вдало-
ся відкараскатися від обов’язку очолити хоча б один із них. Скоріш 
за все він хоче якнайшвидше облишити свою посаду організатора 
свята, але при цьому не подумав, що вуличне свято у травні може 
обернутися доволі прохолодним задоволенням. Що ж, якщо йому 
пощастить, то все відбудеться настільки катастрофічно, що свято су-
сідів у майбутньому більше ніколи не влаштовуватимуть. Може бути, 
що дехто з наших сусідів нетерпляче очікує цієї події, аби хоч раз 
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на рік продемонструвати всьому селу, що вони й досі мають пробле-
ми з алкоголем. Але для дівчини-підлітка це всього лише зіпсована 
субота, яку можна було провести набагато змістовніше — про піцу 
й телебачення я вже згадувала, так?

Добре, якщо подумати, дім і так уже має досить презентабель-
ний вигляд. П’ятнадцять хвилин прибирання — і я нарешті доберуся 
до апогею моїх нудних буднів. О  третій по телевізору показують 
«Місце злочину: шкільне подвір’я» — передачу, в якій молоді люди, 
що знають про шкільне життя лише з чуток, доводять, що не кожен 
із нас природжений актор. Але оскільки змусити когось бодай ча-
стково повірити в правдивість карколомних історій цього шоу — про 
романи з  учителями фізкультури, небажані вагітності та підпільне 
виробництво наркотиків у хімічній лабораторії — не змогли б на-
віть люди, удостоєні «Оскара», дивитися це весело, особливо якщо 
відучити себе соромитися за інших. Останнє завдяки багаторічному 
вправлянню і таким друзям, як Кріссі та Длубанько, для мене не про-
блема. Що ж, посудомийна машино, з якої потрібно вийняти чистий 
посуд, і всіяна крихтами підлого, — вам не вдасться завадити мені 
й сьогодні дізнатися, як, на думку приватних телеканалів, вигляда-
ють будні німецьких школярів!

Мама	навмисно	прийшла	з	роботи	раніше,	щоб	привіта-
ти	наших	нових	сусідів	ще	до	того,	як	почнеться	засідання	
організаційного	комітету.	Вона	зібрала	невеличкий	кошик	із	
доступних	за	ціною	продуктів	і	якраз	нашвидку	прикраша-
ла	його	 кількома	 садовими	квітками,	щоб	 він	 не	 виглядав	
напівпорожнім.	Я	в	цей	час	готувала	кілька	соусів	до	мор-
квяних	паличок	та	крекерів,	змішуючи	сирковий	крем	із	різ-
ними	приправами.	Мамину	пропозицію	навідатися	до	сусі-
дів	разом	з	нею	я	чемно	відхилила.	Я	вже	встигла	побачити	
того	типа,	не	кажучи	вже	про	те,	що	мій	батько	неодмінно	б	
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скористався	новою	можливістю	завести	розмову	про	свого	
майбутнього	зятя.	Відтоді	як	мені	виповнилося	п’ятнадцять,	
доктор	Бенедикт	Карбон	безперервно	страждає	від	нав’яз-
ливого	неврозу,	який	змушує	його	вбачати	у	кожному	пред-
ставникові	 чоловічої	 статі	 віком	 від	 дев’яти	 до	 дев’яноста	
років	першого	хлопця	своєї	доньки.

Разом	з	тим	я	уважно	слідкувала	за	візитом	ввічливості,	
виглядаючи	у	вікно	на	кухні.	Здається,	тип	по-справжньому	
зрадів.	Він	навіть	поцілував	мою	матір	у	щоку,	аж	вона	так	
розгубилася,	що	навіть	мені	з	відстані	важко	було	цього	не	
помітити.	Видно,	він	запросив	маму	зайти	всередину,	тому	
що	вона	зиркнула	на	годинник	і,	в	цьому	я	була	певна,	від-
повіла,	що	в	неї	обмаль	часу.	А	проте	вони	ще	зо	дві	хвилини	
стояли	на	порозі	та	розмовляли,	перед	тим	як	мама	остаточ-
но	попрощалася	і	на	прощання	отримала	ще	один	поцілунок.	
Взагалі,	цей	чоловік	здавався	досить	симпатичним,	але,	во-
чевидь,	мав	хворобливу	пристрасть	до	старших	жінок.

На	зворотному	шляху	маму	трохи	хитало,	а	червоні	пля-
ми,	якими	вкрилося	її	обличчя,	свідчили	про	її	зніяковіння.	
На	щастя,	вона	все	одно	ще	збиралася	фарбуватися	і	тому,	
коли	її	чоловік	повернувся	додому	за	мить	до	прибуття	гос-
тей,	вона	знову	мала	свій	звичайний	вигляд.

—	Мушу	 сказати,	що	 твій	 часниковий	 соус	 смачнючий,	
Тіно.	Поділишся	рецептом?	—	похвалила	пані	Штайн.

—	О,	 дякую.	 Рецепта	 не	 потрібно,	 його	 можна	 купити	
в	магазині.

Пані	Штайн	витріщила	очі.
—	Правда?	А	на	смак	як	ніби	свіжо...	приготований.
Гучний	сміх	усіх	п’яти	членів	комітету,	на	щастя,	заглушив	

татів	коментар	про	те,	що,	відколи	мама	знайшла	ще	одну	
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роботу,	в	цьому	будинку	нічого	свіжого	не	готується.	Ком-
панія	засідала	вже	більш	ніж	півгодини	і	за	цей	час	встигла	
узгодити	хоча	б	тему	свята	—	«Америка».

—	Отже,	в	такому	випадку	я	виставлю	ятку	з	гамбургера-
ми!	—	оголосив	пан	Штайн.	Він	полюбляв	робити	барбекю,	
і	ніхто	не	став	заперечувати,	хоча	минулого	року	його	запе-
чені	ковбаски	смакували	майже	нестерпно.

Тепер,	коли	комісія	затвердила	вже	аж	два	пункти	про-
грами,	можна	було	з	чистою	совістю	відволіктися	і	погово-
рити	про	щось	інше.

—	Поруч	з	вами	живе	переможець	лотереї!	—	з	блиском	
в	очах	зауважила	Мехтгільд	Крамер.	Вона	мала	перукарню	
напроти	моєї	школи	і	тому	завжди	однією	з	перших	дізнава-
лася	свіжі	місцеві	плітки.

—	Що,	правда?	—	запитала	мама.	—	Я	вже	почала	диву-
ватися,	 як	 він	 зміг	 дозволити	 собі	 цей	 будинок.	Я	маю	на	
увазі,	на	вигляд	Нільсу	не	даси	і	тридцяти.

—	Що	Мехтгільд	все	це	знає,	мені	зрозуміло,	але	звідки	
в	тебе	така	поінформованість?	—	здивувався	тато.

—	Я	сьогодні	навідалась	до	нього.	Привітала	нового	сусі-
да	невеличким	кошиком	зі	смаколиками,	—	відповіла	мама.

—	А	ти	не	могла	й	Еллі	запакувати	в	той	кошик?	У	неї	не	
сьогодні-завтра	з’явиться	перший	хлопець,	а	так	ми	хоча	б	
знали,	що	він	віднедавна	мільйонер...

—	Тату,	 я	 й	 досі	 в	 кімнаті!	—	перебила	 я.	—	Ти	чув,	що	
сказала	мама?	Майже	тридцять?	Тут	би	йшлося	не	про	зятя,	
а	про	кримінальний	злочин.

—	Не	варто	перейматись,	Еллі.	А	ти	не	розкочуй	губу,	Бе-
недикте,	—	втрутилася	мама.	—	Мені	 з	порогу	було	видно	
його	 коридор.	 І	 там	 усі	 стіни	 вкриті	 картинами.	Оголених	
чоловіків.
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—	Чоловіків?	—	Пані	Штайн	не	могла	повірити	в	почуте.
—	Так.	А	над	сходами	висить	райдужний	прапор!
—	Га?	—	Ґреґор	Дутц,	мовчазний	завідувач	каси	сільсько-

го	комітету,	спромігся	на	третє	слово,	яке	мені	вдалося	по-
чути	від	нього	 за	все	життя.	Ця	 знаменна	подія	 спонукала	
мене	до	особистого	внеску	в	загальну	освіту	місцевої	гро-
мади.

—	Він	гей.	Цей	тип	гей.	Спокійне	ставлення	до	оголеного	
чоловічого	тіла	в	гетеросексуальних	колах	і	досі	є	винятком.	
А	веселковий	прапор	 із	сімдесятих	років	минулого	століт-
тя	є	символом	руху	за	права	лесбійок	та	геїв	і	за	усталеною	
думкою	покликаний	відображати	спектр	різних	форм	одно-
статевих	стосунків.

Я	настільки	здивувалася	тому,	що	змогла	майже	дослівно	
повторити	щось	із	почутого	на	уроці,	що	не	одразу	помітила	
тиші,	яка	залягла	в	кімнаті.	Здавалося,	питання	«Звідки	дів-
ча	все	це	знає?	Може,	вона	також?..»	ось-ось	проступить	на	
наморщеному	лобі	кожного	з	гостей.

Вхідні	двері	відчинилися	і	знову	зачинились.	Макс	загля-
нув	у	кімнату.

—	А,	сільське	свято,	—	промовив	він	і	вже	збирався	уса-
мітнитись	у	своїй	кімнаті,	коли	—	незважаючи	на	свою	емо-
ційну	загальмованість	—	відчув,	що	тут	панує	дивна	атмо-
сфера.

—	У	вас	усе	гаразд?	—	запитав	він.
—	Наш	новий	сусід	—	гей,	а	мене	тепер	усі	вважають	ле-

сбійкою,	тому	що	ніхто	з	присутніх	не	знав,	що	про	«різно-
манітні	форми	сексуальності»	вже	десять	років	як	розпові-
дають	у	школі,	—	пояснила	я.

—	П’ять,	 —	 виправив	 мене	 потомственний	 мудрагель	
Макс	і	знову	зник.



—	Отакого,	значить,	тепер	вчать	у	школі,	—	скривившись,	
зазначила	пані	Штайн.

Я	ледве	стрималася,	щоб	не	закотити	очі.	Коли	подружжя	
Штайнів	ходило	до	школи,	сексуальна	освіта,	мабуть,	закін-
чувалася	на	розвінчанні	казочки	про	те,	що	всіх	дітей	бать-
кам	приносить	лелека.

Мехтгільд	Крамер	була	налаштована	позитивніше.
—	Ой,	я	люблю	геїв.	Вони	завжди	доглянуті	і	стрижки	за-

мовляють	не	такі	стандартні,	як	всі	інші.
Мама,	 взявши	напівспорожнілу	 тацю	 із	 закусками,	 зни-

кла	 на	 кухні,	 мабуть,	 щоб	 мати	 змогу	 спокійно	 посміяти-
ся	з	того,	що	всі	присутні	тут	чоловіки	роками	стрижуться	
в	 Мехтгільд.	 Я	 використала	 цю	 мить,	 щоб	 оголосити,	 що	
мені	вже	час	у	ліжко.	На	жаль,	я	не	встигла	залишити	кімна-
ту	до	того,	як	пан	Штайн	сказав:

—	Мені	не	треба	таких	на	нашій	вулиці.	Краще	б	залиша-
лися	собі	в	Берліні	та	Кельні.


