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Р о з д і л  1

ВІЧНІСТЬ

Пара орлів кружляє над ущелиною Курталіот. Повільно 
злітаючи то вище над скелями, то знижуючись до самого 
каньйону. Можна безкінечно спостерігати за їхнім польо-
том вірності одне одному. Кохання, народжене серед вічних 
гір, має шанс стати таким же вічним і величним, як прекрасні 
скелі, які не зважають на час. Орли паруються на все життя. 
І це — символ справжньої любові та відданості двох зако-
ханих сердець. 

Гори з цікавістю стежать, як серпантином шаленим 
вихором летить сріблястий спортивний автомобіль. Водій, 
здається, аж занадто зухвало заходить в усі закручені по-
вороти, які стають усе небезпечнішими. Сміливий спорт-
кар стрімко рухається рівнесеньким асфальтом і невиму-
шено долає кожен новий віраж. Стрічні автомобілі зляка-
но поступаються, ледве почувши гучний рев двигуна і, по-
бачивши круглі фари, лишаються далеко позаду. А спор-
тивний автомобіль мчить упевнено і зухвало. На цьому 
гірському серпантині господарем почувається він, а не ма-
ленькі орендовані «фіати» й «форди», які їдуть обережно 
й уважно. 

Швидкість зростає. Адреналін переповнює увесь гаря-
чий від стрімкості простір, досягаючи своєї максимальної 
концентрації. Гори нависають нижче й нижче над трасою, 
уважно стежачи за дикою гонитвою вітру й людини. А потім 
злякано відсахуються. Спортивний «Порш 911» заносить на 
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повороті, лунає пронизливий вереск спаленої гуми. Галь-
ма не встигають спрацювати. Ущелину розриває металевий 
скрегіт і звуки впалого на самісіньке дно каміння. На мить 
автомобіль зупиняється над самим урвищем, судомно хапа-
ючись колесами за узбіччя, яке по-зрадницьки висковзує, 
зриваючи спортивні покришки. 

Для Анни все відбувається, як в уповільненому фільмі. 
Ще мить тому вона насолоджувалася швидкою їздою гір-
ськими серпантинами з коханим чоловіком. А потім, від-
волікшись лише на мить, Жульєн утратив керування. Анна 
ще дихає, сухими вустами хапаючи присмак спаленої гуми, 
який перемішується з пахощами гірського різнотрав’я. Вос-
таннє дивиться на вже непритомного Жульєна. Його сині 
очі закриті, а повіки непорушні. Голова неприродно звисає 
на груди. Руки безвільно, наче батоги, впали донизу. 

Анна завжди мріяла залишитися з коханим. У цьому 
житті. У наступному. Перед очима промайнуло все життя. 
Ще мить, і все кане у небуття. Автомобіль сповзає у глибину 
ущелини. Це його останній короткий шлях. Пташки зляка-
но злітають над ними, сполохано тріпочучи крилами. На її 
груди падають краплі крові, чомусь холодні...

На цьому уривку свого сну Анна завжди прокидалася. 
Тож і сьогодні, здригаючись, розплющила очі. Холодний 
піт градом зросив постіль, серце шалено калатало у грудях. 
Анна підвелася з ліжка. На годиннику — третя ранку. 

Останнього разу цей сон наснився Анні досить дав-
но — п’ять років тому, коли вона випадково знайшла вже, 
здавалося, втрачену назавжди після кількох переїздів ко-
робку «зі спогадами». У ній Анна дбайливо зберігала все, 
пов’язане з Жульєном. Їхні давні фото; записки одне одно-
му з простими повідомленнями; список продуктів і речей, 
які мали купити; квитки, на яких назавжди закарбувалися 
точні дати зустрічей і розлучень. А ще у коробці зберігався 
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перстень, який одного разу Жульєн подарував Анні. І хоча 
заручини так і не відбулися, серце жінки назавжди залиши-
лося в обіймах коханого.

Перебравши пальцями кожен спогад, Анна вкотре зга-
дала все. Минулого разу довелося довго вгамовуватись від 
пережитого і пити снодійне. Викинути коробку забрак ло 
сил. Тож засунула її подалі, поміж старим взуттям — 
воно навряд чи знадобиться ще колись. Воліла Анна лише 
одного: ніколи більше не бачити цей страшний сон. Аж 
ось — ізнову. Жінка накинула на плечі довгий шовковий 
білий халат, пішла на кухню, щоб випити склянку води. 
Ступала обережно, майже беззвучно. Серце калатало 
під ніжним шовком. Місячне сяйво залило всю кімнату. 
Поступово Анна вгамувалася. Із кімнат дітей долинали 
звуки солодкого сну. За кілька тижнів у них — випуск 
зі школи. 

Жінка заглянула до Марка, потім — до Марі. Діти мирно 
спали. На серці стало легше. Врешті-решт, то був просто 
сон. Він укотре нагадав про батька її дітей. Та хіба вона 
його забувала? 

Жульєн — її справжнє кохання. І хоча його вже давно 
не було з нею, зате поруч завжди лишалися Марк і Марі. 
Син і донька. Продовження прекрасної історії любові, на-
родженої серед гір...

Коли діти трохи підросли, Анні довелося пояснювати, 
що їхній татко далеко і приїде не скоро. Батьківську увагу 
натомість замінив дідусь — батько Анни. Він став для малих 
онуків головним авторитетом. Вродлива і струнка Анна ви-
глядала молодшою за свої роки. Навіть із двома малолітніми 
дітьми на руках вона часто привертала увагу чоловіцтва. 
Але відносини ніколи не переростали у щось серйозніше. 
Мабуть, справа була не в чоловіках, а в самій Анні. Кажуть, 
справжнє кохання буває лише раз у житті, а все інше — його 
копії...
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Р о з д і л  2

ЖУЛЬЄН

Анна просиділа на кухні з філіжанкою чаю до самого 
ранку, згадуючи все. Сімнадцять років минуло від часу ос-
танньої зустрічі з Жульєном, але пам’яталася кожна мить 
побачень. 

Ота зустріч у середині жовтня наче нічого й не віщувала. 
Лише давні знайомі. Аж раптом — несподіване повідомлен-
ня. Від нього. Номер її телефону не змінився, він сказав, що 
проїздом у місті. На запрошення випити кави Анна радо 
відповіла «так». То мала бути, здавалося, звичайна дружня 
зустріч. Проте Амур мав інші плани. Він уже випустив свої 
таємні стріли. 

Вона під’їхала до ресторану. Він вийшов назустріч 
у білій сорочці, розпашілий від вина, хоча на вулиці сто-
яв уже холодний листопад. Анна помахала Жульєнові ру-
кою і швидко пішла назустріч. Потягнулася, аби цмокнути 
у щоку. А він раптом підхопив її на руки і палко поцілував 
у губи. Анна зашарілася, розсміялася.

А Жульєн не вірив своїм очам і відчуттям. Від їхньої 
останньої зустрічі спливло уже кілька років. І хоча Жуль-
єн добре пам’ятав Анну, все ж був неабияк подивований її 
розквітлою красою. 

Довгої розлуки наче й не було. Відстань скоротилася 
за лічені секунди. Він виявився саме таким, як вона його 
завжди й уявляла собі. Високий, упевнений у собі красень 
із бісиками в очах. Хто б міг подумати, що колись мимохідь 
залишений номер її телефону на прохання молодого фран-
цуза на вечірці французького вина (Du Beaujolais Nouveau ) 
стане у нагоді через кілька років. 

Того веселого вечора молоді французи не зводили по-
глядів з дівчат-українок. Вино, щастя і молодість поєдна-
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лися того вечора. В Інституті французької культури Анна 
відвідувала мовні курси…

Вона дивилася в очі Жульєна, згадуючи їхню першу 
зустріч. На ту веселу вечірку її затягла подруга. Анна 
особливо й не пручалася. І хоча вона не була любитель-
кою вина, того вечора не могла відмовитися від келиха 
запашного «Божоле Нуво». Молоде вино, дівчата, хлоп-
ці-французи...

І ось нова зустріч. Блискавичне тяжіння між Жульєном 
та Анною було схоже на космічний спалах. За одну мить він 
став для неї таким близьким і рідним, що Анна відчула ко-
жен прожитий ним день — кожен місяць, усі його перемоги 
і втрати, злети й падіння. Все це прийшло до неї на якомусь 
підсвідомому рівні. Увесь вечір Жульєн не випускав руки 
Анни, розпитував, розглядав. 

Їм було що розказати одне одному. Після останньої 
зустрічі минуло три роки. Як виявилося, Жульєн побував 
у Росії. Там прожив кілька років. Потім вирішив відкрити 
власний бізнес у далекій загадковій Азії. На питання Анни, 
чому саме там, Жульєн відповів просто: «А чом би й ні?»

Цього разу Жульєн навідався до Києва з друзями, аби 
відсвяткувати день народження одного з них. Французи-чо-
ловіки вподобали Україну, яка приваблювала їх насамперед 
вродливими жінками і смачною кухнею. Французькі люби-
телі пригод... Розпочали з української кухні: борщ із пам-
пушками, сало з часником, деруни зі сметаною, домашні го-
лубці, кукурудзяні вареники з сиром. Згодом подали печеню 
у горщиках, а до неї — квашену капусту й солоні огірки. На 
солодке — пиріжки з калиною і смачна наливка. А на дода-
чу — запальні танці й тости «Будьмо!» В гостинних україн-
ських ресторанах компанія щедро сипала грошима направо 
і наліво. На годиннику була вже майже північ. Але друзі 
Жульєна й не збиралися зупинятися. Правда, вони вже не 
кликали їх товариша з собою, бо він не зводив очей з Анни. 


