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ПОВІТРЯНИЙ листок
Повітряний листок — велика мрія, що породжує менші, а ті ще 

менші, дедалі скромніші, аж поки доходить до останньої, крихітної, яку 
зносить вітром... Як отой повітряний листок, було моє життя, друже.

Геть знудьгувавшись, я врешті виїхав до Мексіки. Коста-Ріка була 
тоді дуже тісною країною, і ти це розумієш краще, ніж інші, особливо 
тепер. Коли ми були молоді, тут навіть філателіст не міг знайти коле
гу, щоб обмінятися марками. То що вже казати про людину, з якою 
можна було б поділитися думками, посперечатись, поговорити про Ві- 
вальді1 або Вальєхо2 (уяви собі, мене вабило все це). Та найприкрі
ше, коли тобі хочеться стати актором, а в усій країні не те що драми, 
навіть лялькового театру нема.

Звичайно, таке життя було нікудишнє. Роки пленталися, як ревма
тики, а душу роз’їдали зневіра, неспокій і бентежність. От ви— інша 
річ. Ти, певне, пам’ятаєш, що я теж був членом «Ліги антифашистів» і 
вчився на курсах, та не всім нам судилося народитись великомученика
ми чи пророками. І перестань сміятися, я й справді не мав ніякісінького 
бажання, щоб мене матері ставили за взірець своїм карапузам, коли ті 
не хочуть їсти. У мене було єдине, скромне бажання — стати актором.

Навіщо ти наполягаєш, щоб я розповів тобі оту історію, нічим не 
повчальну, не взірцеву, як у твоїх улюблених героїв? Що я можу тобі 
про себе розповісти? Нещасний мрійник, якому хотілося розказати зі 
сцени про те, чого він не міг здійснити в житті, розказати лише для 
того, щоб зіпсувати настрій* * тим розжирілим подружнім парочкам, які 
можуть дозволити собі піти в театр. Я не ^іріяв про великий успіх, 
коли в газетах дають на цілі сторінки твоє інтерв’ю про успішні гаст
ролі. Ні, зовсім ні! Мої наміри були дуже скромні.

Це правда, що я не зважився б нікуди виїхати, коли б не Тереза 
й не той листок, який вона подарувала мені. Та я вже бачу, що ти не 
знаєш такого листя. А воно росте в Картаго на кущиках... Ох, який це 
давній спогад... Мені було тоді лише сім років. Я захворів на малярію,
1 Вівальді, Антоніо (1678—1741) — італійський композитор та скрипаль.
* Вальехо, Сесар (1892—1938) — перуанський поет та публіцист.
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і батько вивіз мене на тиждень у гори. Ми оселилися в готелі, схожому 
на замок, з мансардними вікнами і двома гостроверхими башточками, на 
яких крутилися на вітрі червоні півники. Звичайна річ, я там нудьгував, 
бо поруч не було моїх друзів. Та перед від’їздом для гостей влаштува
ли прощальний вечір. Як зараз пам’ятаю, нам подали морозиво, а хо
зяйка готелю почала декламувати якийсь солоденький вірш Амадо Нер- 
во 1 в супроводі мелодії Шуберта. Закінчивши, вона оголосила, що за
раз перед нами виступить її донечка. Не знаю, звідки вона там взялася, 
можливо, відпочивала влітку в бабусі, бо доти я її не бачив. Розсу
нули столи, і коли вона випурхнула вся в голубому, мені здалося, що 
це з’явилася голуба фея з казки «Піноккіо»; та вона була дуже ма
ленька, і я подумав, що це, мабуть, дочка феї. Я романтик із самого 
дитинства, і ти це, очевидно, помітив уже давно. На ній було прозоре, 
наче хмарка, платтячко, лаковані черевички. Волоссячко її було завито 
в гарні кучерики. Коли дівчинка почала танцювати, я й зовсім повірив, 
що діється це в справжньому замку.

Наступного дня під час сніданку я запропонував їй погратися зі 
мною. Взявшись за руки, ми пішли стежкою. Потім вона кинулася од 
мене тікати, і я наздогнав її; поки я вибіг на горб, вона була вже на 
пасовиську і щось шукала.

— Це повітряний листок,— сказала дівчинка, подаючи мені вели
кий блискучий листок.— Ти почепиш його на ниточку, щоб його обвіяв 
вітер, і побачиш, як у нього народяться дітки.

Я сховав його під сорочку на грудях...
Незабаром ми з батьком сиділи в поїзді, якась негритянка з ко

шиками пропустила мене до вікна, і я побачив, як зрушив з місця і по
плив замок із червоними півниками, дедалі швидше й швидше, аж поки 
якась велика будівля зовсім затулила його. А коли будівля зникла, 
замку вже не видно було.

Того ж вечора, повернувшись додому в Лімон, я почепив листок 
у дворі, і через кілька днів на кожному його кінчику з’явилося по ма
ленькому кущику з корінцями і стебельцем. Я часто бігав дивитися на 
листок і бачив, як поступово линяє його соковитий зелений колір і як 
на ньому з’являються плями. «Як то важко,— подумав я,— прогодувати 
стільки листочків, живлячись самим тільки повітрям». Я взяв бритвочку 
й пообтинав геть усе, залишивши тільки один листочок. Листочок почав 
рости тепер іще швидше. Я знову зрізав і вішав листочки, аж поки не 
народився зовсім маленький листочок. Та якось, повернувшись зі шко
ли, я не побачив його. Мабуть, листочок зірвало вітром.

Тепер ти, сподіваюсь, мене зрозумів? Це був той повітряний листок, 
який я узяв із собою.

Що я можу сказати про ті роки, прожиті в Мексіці? Там у них світ 
поділений на мексіканців і гачупіносів 1 2 та грінго3. Якщо ти не мексіка- 
нець, на тебе дивляться косо. Звичайно, вони мають деяку рацію, я не 
хочу цього заперечувати, але моя доля від того нітрохи не була легша. 
Врешті-решт мені вдалося влаштуватися в Університетському театрі в 
місті Гуанахуато, але тільки раз пощастило зіграти там справжню 
роль, та й то лише тому, що троє акторів не з’явилися на спектакль: 
одного оперували, другий був у жалобі, а третій саме розлучався з дру
жиною. Тоді мені найбільше поталанило в житті. А потім знову малень

1 Нерво, Амадо (1870—1919) — мексиканський поет.
2 Гачупінос — зневажлива назва іспанців.
3 Грінго — зневажлива назва американців
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кі ролі — такі як альгвасил у фарсі Касони l. І врешті, мушу тобі при
знатися, після трьох років моїх театральних мук мене одного дня зов
сім викинули на смітник. А сталося все це ось як. Ми мали виступити 
із спектаклем перед якимись високими персонами. В останню хвилину 
мені сказали, що я не вийду на сцену, бо ще не позбувся акценту, а бу
ду за суфлера. Це мене страшенно образило, проте я нічим не виявив 
своїх почуттів. Під час другого акту, коли глядачам ще не було відомо, 
хто ж спокусник-коханець, на мене раптом щось найшло, і я перестав 
суфлірувати. Уявляєш? Я вдавав, що читаю, а тим часом з моїх уст не 
зривалося жодного звуку, я тільки ворушив губами.

Актори спочатку кидали на мене нищівні погляди, але потім настав 
момент, коли вони всі збилися біля суфлерської будки, нашорошивши 
вуха, а я й далі беззвучно ворушив губами, наче нічого й не сталося. 
Скажу тобі, я тоді мало не лопнув зі сміху! Врешті молода дама, зага
лом дуже вихована, вилаяла мене останніми словами. Зал вибухнув 
реготом. Глядачі затупали ногами, здійняли галас, і актори з обурен
ням покинули сцену. Потім я намагався пояснити їм, що іноді бувають 
отакі прикрі несподіванки, як утрата голосу, навіть розповів пригоду з 
нашим сільським священиком, що раптом занімів посеред проповіді... 
Але нічого не допомогло. Вони мало не лінчували мене і, звичайно, 
вигнали. Та це було ще не все,— сам губернатор штату заявив, що коли 
я посмію ще раз поткнути носа в Гуанахуато, він особисто зі мною 
поквитається.

Нічого не вдієш, я змушений був повернутися в Мехіко, на свою 
вулицю Посітос. Але треба було якось заробляти собі на шматок хліба. 
У світі відбуваються надзвичайні події: росіяни гуляють по зоряному 
шляху, папі римському стала упоперек горла протизаплідна пілюля, а 
в’єтнамці духопелять американців. Диво та й годі! Та зі мною ніякого 
дива не сталося, бо ще ніхто не відкривав способу, щоб можна було 
жити, нічого не ївши. До того ж була ще й Інфантина, яка любила 
поїсти смачніше, ніж я, а працювала менше. її справжнє ім’я було 
Абундія, та їй дуже подобалося, коли називали її Інфантиною. Це не 
можна було назвати коханням, повір мені. Після Терези я не здатен 
був покохати когось, але це не заважало їй добре ставитися до мене. 
«Іди продавати страхові поліси на автомобілі»,— казала вона, день і ніч 
слухаючи по радіо страшні мексіканські трагедії, які можуть вичавити 
сльозу навіть з могильника. І я йшов, продавав страхові поліси та ще 
багато що. О доле, чого я тільки не робив у своєму житті! Найказкові- 
шу роботу мені запропонували в цирку. Тут я міг скористатися і зі сво
їх акторських здібностей, а головне те, що нам давали роботу обом, 
і тепер Інфантина не нудитиметься вдома, слухаючи по радіо драми й 
думаючи про молодого сусіду. І я погодився, не дуже охоче, але пого
дився.

Все було дуже просто;, лясь! — ти одержуєш міцного ляпаса, па
даєш на спину, потім кульбіт, а коли підводишся, знову — лясь! У другу 
щоку. Діти заливалися реготом, оце і вся була моя винагорода, бо пла
та, сам знаєш, яка. Крім того, в мої обов’язки входило прибирати після 
звірів та ще продавати квитки.

Інфантина — та справді була рада. їй пошили костюм з блискітка
ми, і вона вважала, що звабливішої за неї з її голими стегнами немає 
в цілому світі й почала робити кар’єру. З помічниці фокусника вона

1 Алехандро Касона — іспанський драматург.
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перейшла в помічниці приборкувача звірів — їй набавили десять 
песо,*—далі стала секретаркою директора, потім коханкою акробата і, 
врешті-решт, з нею переспала вся чоловіча половина трупи.

— Лясь! — одержуй і мовчи, ніби це тобі зовсім не болить.
Я спочатку ліз у бійку, та коли вона почала пускати бісики сила

чеві, зрозумів, що всі мої зусилля марні, і відступився від неї. А роки 
тим часом теж падали додолу, роблячи кульбіти.

Безперечно, мені було жаль розлучатися з нею. Ми вже звикли 
одне до одного, вона обшивала мене, була палка в любощах, і життя 
без неї видалося порожнім... і нічого не вартим... Так було в п’ятсот 
десятому, і так буде у двотисячному! Але найгірше, мабуть-таки, най
гірше було те, що після всього цього я почав знову все більше й біль
ше думати про Терезу.

Я знову зустрів її у Лімоні. Якось я побачив її матір, коли та 
заходила в будинок. Я сів на парапеті й почав чекати, відчуваючи в 
грудях якийсь дивний щем. Нарешті з’явилася вона, тримаючись за 
батькову руку, в панчохах та білій сукні. Вдома я дізнався, що їхній 
готель згорів. Наступного дня я зустрів її на пристані й запропонував 
піти скупатися. Вона не вміла плавати. Поглянь на мої руки, друже, 
ти бачиш їх? Мені варто лише заплющити очі, і я відчуваю її кожною 
пучкою, я не брешу тобі, кожним кінчиком пальців відчуваю, ніби зно
ву підтримую її на воді, щоб вона пливла, а тут набігає хвиля, і Те
реза злякано повисає в мене на шиї.

Так, так!.. Це було, як сон чи скоріше як повітряна бульбашка, що 
лопнула через ті прокляті ящірки.

Якось надвечір вона побачила мене з вікна й покликала. Батьків 
дома не було, і вона, взявши мене за руку, повела в двір. Двір був 
великий, і в ньому росли двоє дерев — манго й смоківниця. Я все пам’я
таю, як зараз, там іще на жердці сидів папуга й сушилась білизна.

— Правда, гарна місцина? — мовила Тереза.— Але тут дуже бага
то ящірок.

Вона боялася їх і вірила, що ящірки, виростаючи, перетворюються 
в драконів. Коли я сказав їй, що вмію ловити їх, вона поцілувала 
мене в уста. Побачив би ти, як я притьмом кинувся нишпорити поміж 
корінням! За кілька хвилин у нас у пляшці було вже п’ять ящірок з 
гарними, мінливими спинками. Терезі вони дуже подобались. Але рап
том вона глянула на них якось дивно і суворо.

— Нам доведеться їх убити,— мовила вона несподівано жорсто
ко.— Давай наллємо в пляшку оцту.

— Ні,— відповів я поблажливо,— оцтом їм нічого не зробиш, у 
ящірок молоко таке, як оцет, вони звичні до нього.

Тоді вона запропонувала вкинути в пляшку жарину і втопити 
пляшку в морі. Але мені було шкода тваринок, і я все знаходив при
чини, щоб не вбивати їх. І тоді вона, нічого мені не кажучи, пішла до 
будинку й повернулася з грілкою, повною гарячої води.

— Зараз побачиш, що з ними буде,— сказала вона, випустивши 
ящірок у грілку.— Помацай їх.

На її вимогу ми назбирали паперу й сухого листя, розклали вогонь 
і повісили над ним грілку. Душачись від диму, ми зачаровано дивили
ся, як полум’я лиже її; вона поступово роздувалася, один її бік розпух, 
як м’яч, лопнув, і ящірки висипались у багаття. Тільки одна з них, 
зробивши карколомний стрибок, сховалася в кущах.

Тереза скрикнула. Мені здалося, що вона божеволіє. Вона раптом
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зайшлася плачем, почала бити мене своїми маленькими кулачками по 
голові, по плечах і кричати, що згоріла мамина грілка і що тепер її за 
те покарають. Врешті мені вдалося заспокоїти її, я пообіцяв, що украду 
таку ж саму грілку вдома і принесу; ніхто, мовляв, ні про що не дізнає
ться. Тулячись одне до одного, ми залізли під смоківницю, і саме в цю 
хвилину з’явилася мати. Мені пощастило втекти, але Терезу жорстоко 
покарали й заборонили зустрічатися зі мною.

Відтоді я й почав мріяти про неї. Я часто бачив її в снах; пропли
ваючи повз мене в танці, вона витягувала з-за пазухи ящірку і кидала 
мені в обличчя. А то вона мчала на ковзанах, і за нею летіли ножі, я 
хотів їй допомогти, та індіанці прив’язали мене до рейок, які гули під 
колесами поїзда, що наближався. Іноді сни були ще страшніші: раптом 
розчинялися двері й заходила струнка постать, обличчя якої було за
крите маскою. Маска показувала язика, який спалахував полум’ям і те 
полум’я переслідувало мене.

Всі ці привиддя повернулись до мене в Мексіці. І вони мучили 
мене щоночі. Щоправда, іноді до мене навідувалися й інші сни, приваб
ливіші — із третьої нашої зустрічі.

Ми вже були дорослі, коли якось я побачив її в місті на святі. Ти 
сам можеш собі це уявити — з першої ж хвилини нас наче наелектри
зували! Ми встигли побувати скрізь: і на каруселі, на чортовому колесі, 
і на шалених автомобільчиках, і на гірці. Ніби мимохіть, я доторкнувся 
до її грудей. Це було таке чудо, що в мене аж голова пішла обертом! 
Потім ми цілувалися в темряві «Дому жахів», незважаючи на во
лохатих павуків, скелети й галасливу малечу, що товклася там. Так 
почалося наше велике кохання, яке словами не виразиш, бо таких слів 
немає в світі. Ми були Ромео і Джульетта, Дафніс і Хлоя, і Анна Ка- 
реніна, і Отелло, і Суламіф. Всі, всі разом! Це була велика радість, ні, 
більше, ніж радість, це було шаленство, й нам здавалось, ніби ми ось- 
ось помремо од щастя...

І все це мені згадалося тоді, коли я сидів сам на розхитаному 
стільці й дивився на іржаві дахи, які було видно з вікна моєї комірчи
ни. Я геть забув про їжу. Признаюсь тобі, Кінчо, після цирку до мене 
прийшли голодні часи. Так-так, можеш мені повірити, друже, я голо
дував по-справжньому. Помер Очас, єдиний, хто інколи заходив до мене 
і давав пару песо. Ти повинен пам’ятати його. Так от він помер. При
йшов якось додому напідпитку, закурив і ліг спати. Загорівся матрац... 
На щастя, я не бачив його, бо, мабуть, нё витримав би, кажуть, це було 
жахливе видовище. На похорон я все-таки пішов. Але що то був за 
похорон: удова і дві сирітки, бліді, заплакані, та ще старенька бабуся. 
Це було в квітні. Я трохи пройшовся, і мене почав мучити лютий голод. 
Але я не наважився попросити в них їсти. Як я міг у них що-небудь 
просити! Я висловив їм своє щире співчуття, бо мені й справді було 
жаль їх, і знову повернувся до себе в комірчину.

А голод — не тітка, правда ж? Тобі, певно, не доводилось цього 
зазнати. Гаразд-гаразд, я тобі вірю, але, мабуть, не так, як мені дово
дилося. Ні, іноді дещо й перепадало. Я обдурював туристів на базарі 
в Лагунільї, був помічником у педікюриста, у чому тільки не пробував 
свій хист — складав навіть гороскопи, але ніде не затримувався надов
го. А то мене почала мучити якась підозріливість, якийсь душевний 
неспокій. Може, психіатр і зміг би пояснити, що це зі мною коїлося, а 
я на цьому зовсім не розуміюся і не знаю, що й сказати тобі. Мене 
на якийсь час поклали в лікарню, і звідти я вийшов цілком нормаль-



ний. Думаю, що вилікувала мене сама обстановка, в яку я потрапив. 
Подивився б ти на цей зоопарк ізсередини... Та лихо з ним, це була 
хвороба, як і всі інші, і не треба страхатися, правда ж? Одні захворю
ють на сухоти, другі — на запалення передміхурової залози, а я захво
рів на спомини.

Врешті,— я вже й не знаю, коли точно це було,— мені всміхнулося 
щастя: один приятель, який мав автомобіль, запропонував мені поїхати 
з ним на батьківщину. За таку можливість треба хапатися обома ру
ками, бо в консульстві й слухати не бажали, коли я просив, щоб мене 
репатріювали.

З Манагуї мені довелося їхати сюди автобусом. Я продав усе, що 
в мене ще було, те, шо я найбільше любив: стілець, повне зібрання 
творів Шекспіра, греків, «Систему СтаЦіславського»... З цими речами 
я не розлучався навіть у найскрутніші часи. Другові я дав грошей на 
бензин,— тут я хочу сказати тобі, що друзів, які не беруть на бензин, 
на цьому світі ти не знайдеш,— і мені не вистачило на автобус. Здає
ться, бракувало ще три долари, це, звичайно, дрібниця, але ти знаєш, 
як це багато — три долари, якщо весь твій скарб, рухоме й нерухоме 
майно, як кажуть юристи,— це фланелеві штани шоколадного кольору, 
піджак, у якому ти наче палиця в мішку, пара черевиків і одна сорочка. 
Що ж ти тут продаси, скажи мені? Черевики? І повернеться на батьків
щину блудний син, блискаючи п'ятами? Може, штани? І ти вийдеш з ав
тобуса на Центральному бульварі, прикриваючи грішне тіло газетою? 
Так, іншого виходу не було: я пішов до Інфантини. Вона розкошувала— 
срібляста лисиця, парчеве вбрання. Вона була догадлива жінка і, мож
ливо, в ній іще не вмерли добрі почуття до мене. Інфантина зрозу
міла мене, тільки-но я розтулив рота. Того, що вона дала, мені вистачи
ло на цілих два дні. Так ситно я не їв уже багато років. Я ходив вули
цями й посміхався сам до себе. Не міг же я повернутися на батьківщи
ну дохлий, як муха, правда ж?

Я пожвавішав, наче там, позаду, скинув із себе брудну білизну і 
спалив її. Я повертався на батьківщину, був березень, і я знав, що по
бачу буйно-зелені дубові гаї і кавові плантації. Що знову дихатиму 
чистим повітрям після того, як стільки років задихався в духоті ацтек
ської, ольмекської чи тонтонекської столиць. Ти, мабуть, дивуєшся? 
Тоді послухай — мене навіть у в’язниці тримали. Це було в ті часи, 
коли я працював на таксі. Якось у неділю я поволі їхав у бік Чепульте- 
пека й помітив двох закоханих, які чогось свіарилися. Відштовхнувши 
коханця, дівчина кинулася навтьоки й налетіла на вітрове скло. З нею 
нічого не сталося, але вона була гарненька, і я запропонував їй поїха
ти до лікарні, щоб її оглянули там. Викликали поліцію. Лікар сказав, 
що дівчина не потерпіла, але його змусили записати струс мозку. Сучі 
діти! Вони це зробили, щоб настрахати мене, розумієш? Та що я міг їм 
дати, коли в кишені у мене не було жодного песо? Тоді вони пришили 
мені ще й аварію, в якій один тип скрутив собі в’язи, і запроторили 
до в’язниці. Я просидів там вісім днів, і ти навіть не уявляєш собі, 
скільки грошей довелося заплатити Інфантині, щоб вони мене випусти
ли. Потім вона мені сказала, ніби заклала свій перстень, і я їй повірив. 
Лише після роботи в цирку я зрозумів, що це була неправда — саме 
тоді бідолаха вперше стала на слизький шлях...

Я вже тобі казав, що в дорозі почував себе так, ніби мене випрали, 
накрохмалили й випрасували. Бо тільки людина здатна на таке воскре
сіння. Ти виходиш із могили — і поганий запах од тебе зразу ж вивіт
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рюється. Лазар. Хто посміє за тиждень сказати щось Лазареві? Уяви 
собі таке: «Послухай, Лазаре, чому б тебе не збризкати одороном?» 1 
Звичайно, цього ніхто не зробить, ніхто!

Мій друг, на щастя, був небалакучий, отож я усю Центральну 
Америку проїхав біля відчиненого віконця, вдихаючи свіже повітря й 
поринувши в думки. А рідна земля дедалі наближалася, і я ставав де
далі нетерплячішим, навіть пісні патріотичні почав співати: «Вперед, 
вперед, хоч кулі б’ють безперестанку»... Пригадуєш? І коли мій друг 
запитав, сміючись, відколи це постріли породжують пристрасті, повір, я 
мало не вискочив з його машини.

В Манагуї ми попрощалися. Ніч я перебув на лавочці в парку, а 
наступного дня сів у автобус, вибравши собі місце біля вікна. Ліберія, 
Пальмарес, Алахуела... Вже близько, зовсім близько, тільки б не роз
плакатись... Далі Ередія, така ж сама, як я її покинув. Там в автобус 
Сіли кілька стариганів з якимись клунками. І ось Пуенте дель Вірілья 
та Сінько Ескінас. Нарешті, Пласа де лос Кампонес!

Коли я висів на Центральному бульварі, мені здалося, що замість 
ніг у мене розмоклі ганчірки. Майже двадцять років не бути тут, це 
тобі не жарт! На молодь я не звертав особливої уваги, підросло ціле 
нове покоління, яке не впізнавало мене, і я теж із них нікого не знав. 
Я придивлявся до кожного лисого, до кожного сивоголового, до кожно
го ревматика, може, когось та впізнаю. Першим, кого я впізнав, був 
Педро Змій, як ми його прозивали, пам’ятаєш? Він завжди горбився, 
але я ніколи не думав, що він може так постарітися. Обличчя його 
взялося такими зморшками, ніби його намазав клеєм учень столяра. 
І все ж він намагався бути привітним зі мною, навіть почастував мене 
чашечкою кави. Коли він брав чашечку, руки в нього тремтіли. Від чо
го б це? Від алкоголю, від чого ж іще? Він пив роками і допивався до 
білої гарячки. Потім він таки схаменувся і тепер захищає хазяїв у тру
дових конфліктах, нещасний.

Я стримався, щоб не наговорити йому грубощів, і слухав далі роз
повідь Педро Змія про його життя. Врешті він запитав, як мені жилося 
всі ці роки. І тоді я вигадав історію, яка годилася б для широкоформат
ного кінофільму, про те, як я грав у «Сірано» з Лопесом Taco і про 
свою дружбу з Сікейросом.

— Так,— сказав мені цей пройда,— ми чули, що після смерті бать
ків ти вирішив залишитися в Мексіці назавжди, але про ці твої успіхи 
тут ніхто не знав.

«Звідки ж ви могли про них знати?» — подумав я.
— А хто ще був у мене з рідні в Коста-Ріці, крім батьків? — за

питав я.
Він збентежено глянув на мене.
— У тебе була ще сестра...— мовив він так, наче констатував, що 

в мене є ніс і очі.
— А й справді,— озвався я,— коли б ти оце не сказав, то я навряд 

чи й згадав би про неї.
Він мало не випустив чашки з рук, і я знав, що тепер цей тип по

старається якнайшвидше здихатись мене. Та я випередив його і пішов 
сам, навіть не попрощавшись. Дай боже, щоб я не бачив і не чув біль
ше про цього гнилодухого підлотника.

1 Одорон — засіб проти поту.

4. «Всесвіт» 2. 97



Мені було дуже сумно й прикро, що перший, кого я зустрів удома, 
виявився саме такий. Щоб розвіяти свій гнітючий настрій, я прогулявся 
трохи пішки по місту і повертався назад уже в кращому настрої. І тут 
мені раптом здалося, що на мене падає небо: по той бік вулиці, десь 
за півквартала від мене ішла Тереза! Вона йшла під ручку з подругою, 
в другій руці вона несла сумку з крокодилячої шкіри. Справжня тобі 
дама! Я став посеред тротуару, щоб зупинити її. Та коли вона набли
зилась і подивилася на мене, я відчув такий біль, наче мені в серце 
загнали шило! Уявляєш? Вона, здавалось, зовсім не бачила мене.

—̂ Терезо,— промовив я нарешті, затинаючись.
— Не чіпляйтеся,— сказала вона.— Ідіть геть, бо покличу поліцію
Не вірячи своїм вухам, я пішов за нею до крамниці «Ла Міль Ко-

лорес», зачекав навпроти, і коли вони знову вийшли на вулицю, подруга 
показала на мене пальцем. В цей час до тротуару підкотив велетен
ський автомобіль, з кухнею й телевізором і, проковтнувши їх, поїхав 
униз бульваром.

Я ще довго стояв на місці й ніяк не міг отямитися. Потім зайшов 
до аптеки й попросив телефонний довідник. Пошуки мої були марні — 
сестриного імені там не було.

— Ви часом не знаєте родину Агуеро?
— їх тут є кілька,— відповів аптекар підозріливо й оглядаючись на 

мене. Ще б пак, адже я не голився вже цілих три дні.
— Дон Феліпе Агуеро,— не здавався я.— Звичайно, дон Феліпе 

помер, але, може, ви знаєте щось про його дочку?
Та аптекар дивився на мене скоса, і я вирішив збрехати.
— Не подумайте чого лихого,— провадив я,— мені сказали, що 

доньї Лусінді потрібен майстер, а я, роззява, десь загубив адресу, 
отож доводиться тепер розпитувати.

Я ж усе-таки був якийсь актор, то чому б мені не вдатися й гут до 
гри? Та цей аптекар виявився хитруном, чого я ніколи від нього не спо
дівався.

• — А про те, що батька сеньйори звали Феліпе і що він помер, вам 
сказали ті, хто дав адресу? — в’їдливо запитав він.

Як бачиш, цю роль я зіграв погано, і мене викрили. Доведеться 
вдосконалювати своє акторське ремесло.

Не спускаючи з мене очей, аптекар вирвав з моїх рук довідник 
з такою злістю, ніби я був прокажений. Це вже зовсім розсердило мене, 
і я наговорив цьому типові цілу купу неприємностей, сказав навіть, від 
чого він здохне. Аптекар розкричався й почав кликати якусь Ядвігу, на
певне, помічницю, що, мабуть, десь у глибині аптеки готувала ліки. Я 
вирішив, що мені краще ушитися. Та, вже виходячи, раптом згадав про 
тітку, яку теж звали Ядвігою. Ця бідолаха була трохи несповна розуму.

Знайшов я її в молочній крамниці, й вона, не допитуючись, хто я і 
навіщо те мені, дала адресу Лусінди.

Незабаром я вже стояв перед маленьким, недавно пофарбованим 
кокетливим будиночком.

Постукав. Відчинила мені сама сестра.
— Добридень, Лусіндо,— привітався я до неї.— Це я, Альфонсо.
Вона вирячила на мене очі. Нічого дивного,— Лусінда вважала, що

я давно помер. Ми обнялися, Лусінда розплакалася, і по її щоках по
пливли симпатичні чорні сльози. Плачучи, вона розповідала, як батька 
замучила хвороба, як бідолашна мати, вмираючи, все кликала мене...
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Я від тих споминів дуже розхвилювався, а сестра все розказувала й 
розказувала, пригадуючи різні подробиці з життя батьків. Та поступово 
в мені перемогло почуття голоду,— від учорашнього ранку я й крихти 
в роті не мав. На щастя, загорілась лампочка, і до кімнати зайшла 
служниця. Сестра звеліла нагодувати мене, і та, принісши мені каву з 
молоком, сиру та желе з гуаяви, спитала, чи не зварити мені кілька 
яєць. Я, звичайно, не відмовився. Виказуючи мені щиру увагу, сестра 
нарешті витягла з холодильника — о, я ще ніколи не бачив забитого 
такими ласощами холодильника! — і подала мені великий шматок 
фруктового торта.

Вона вже перестала плакати, але її, видно, тривожила моя загад* 
кова поява; вона хотіла про дещо розпитати, але не наважувалася. 
І тоді, випереджаючи її думки, я заговорив сам. Так, я повернувся на 
батьківщину без копійки в кишені, але обіцяю, що не завдаватиму їй 
багато клопоту, головне, щоб я мав де переспати. Сестра, дивлячись у 
стелю, сказала, що вона одружена й десь за півгодини прийде її чоло
вік, то мені варто було б трошки причепуритися.

Вона одразу ж запропонувала мені й нову бритву, й гарячу ванну, 
й свіжу сорочку, й нові шкарпетки.— свої на другий день я побачив у 
відрі для сміття. Поки я купався, сестра сама випрасувала мої штани 
й швиденько залатала дірку. І тієї хвилини, коли біля будинку заскри
піли гальма автомобіля, я заходив до вітальні з виглядом справжнього 
денді.

Зять виявився досить симпатичним чоловіком. Він, звичайно, багато 
чув про мене, але, щиро кажучи, теж уважав, що я помер.

— Ні,— відповів я,— як бачите, я живий і живіший, ніж будь-коли 
до цього, хай йому біс!

Потім я розповів йому про ацтекські руїни й дещо про Інфантину, 
виставляючи себе трохи наче в ролі вдівця, вигадав історію про сина, 
який теж начебто утонув. Я хотів бодай трохи пожвавити розмову за 
столом й відвести від цілі стріли, які запускав у мене зять. Коли спо
ночіло, мені постелили на канапі, але перед сном я ще довго змагався 
зі своїми думками. Таке життя, як моє, неминуче робить людину цині
ком, правда ж? Але я іноді тільки вдаю із себе такого для самозахисту, 
щоб не оголювати свою душу перед кожним. І що більше я думав про 
це, то більше впевнювався: якби я знову зустрів Терезу, все моє життя 
змінилося б на краще. А поки що треба ставати десь на роботу, можна 
навіть до зятя — він же хвалився, що має власну фабрику. Звичайно, 
заробітки мої будуть невеликі, та все якось налагодиться, головне, ку
пити пристойний костюм і півдюжини сорочок. Як тільки я трохи ви
люднію, одразу ж почну шукати Терезу.

Тієї ночі я спав, як ніколи, добре. Звичайно, із сновидіннями,— 
вони ніколи не покидають меце,— але з приємними.

Прокинувся я пізно, сонце вже підбилося високо. В будинку стоя
ла тиша, мабуть, дома нікого не було. Я ще лежав на канапі, коли з 
кухні раптом долинула пісня. Ще вчора я звернув увагу на ту косату 
товстушку з коричневими бруньками грудей. Відчинивши зятеву шафу, 
я надів його халат, умився, напахтився й став перед дзеркалом.

«Альфонсо, Альфонсо,— сказав я собі,— навіщо ти так змарнував 
своє життя? Ось як треба жити. Оце життя — в блакитному сер
панку!»

ta  поступово, дивлячись на себе, я смутнів, бо розумів, що я лю-
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дина добра. А чи ти цинік, чи, навпаки, добра людина, часто залежить 
від можливості викупатися, від того, чи дивляться на тебе з підозрою, 
чи кричать на тебе, погрожуючи покликати поліцію. Відверто кажучи, 
мені здавалося, що добрим бути неважко. Так собі розмірковуючи, я 
підняв штори, і до кімнати, наче продавець з апельсинами, зайшло 
сонце. І тут, удаючи, що вона змітає щіточкою пил з меблів, з’явилася 
служниця. Не знаю, що тоді зі мною сталося, але серце моє враз тьох
нуло і мене потягло на лірику. В пориві, який іноді мене охоплював, я 
зірвав із себе халат і залишився перед тим створінням, від якого плив
ли медвяні пахощі, в чому мати на світ народила. Як вона заверещала!

Замкнувшись у кухні, служниця не вгамовувалась, не чуючи моїх 
умовлянь заспокоїтися. Тоді я змушений був їй пригрозити, що коли 
вона посміє бодай словом обмовитися про мене сестрі, то я підсиплю 
їй у страву маріхуани і сонну заберу до себе в ліжко. Щоб якось уга
муватися самому, я вирішив одягнутися. І, знаєш, мені здорово ща
стило: виявилось, що зятів одяг якраз на мене. Мені сподобався кос
тюм з англійського кашеміру, і я надів його. Вийшовши надвір, я зупи
нився перед розкішними азаліями. І тут я побачив ящірку, що лізла 
по стіні. Все раптом знову зіпсувалось, і я втратив контроль над собою. 
Служниці, яка вискочила з будинку, скориставшись тим, що я вийшов 
надвір, здорово пощастило. Не знаю, чим це було б скінчилося, якби 
я перестрів її.

Тепер я сам став господарем дому. Пошукавши, знайшов віскі — 
в ділових людей завжди є про запас хоча б одна пляшечка — і налив 
собі велику склянку. Потім узяв телефон, розлігся на канапі й почав 
гортати довідник. Гонкочеа, Гонгора, Гонсалес,— ну й розвелося ж у 
нас цих Гонсалесів! — і нарешті Гомес Тереза. Біля цього прізвища 
не стояло ні вдова, ні сеньйора, а саме те, що треба,— сеньйорита. 
В мене аж голова обертом пішла. Я почекав, поки трохи заспокоюся, 
і подзвонив.

— Алло, донечко, поклич, будь ласка, свою тітоньку. Що, її немає? 
В тебе взагалі немає тітоньки? А де я можу побачити твою маму? 
В Національній бібліотеці? А чому в бібліотеці, вона що, там працює?

І я поклав трубку. Неодружена, а з дочкою. Що ж, нічого не вдієш; 
я подумав, що міг би бути непоганим батьком. Замислений, я вийшов 
з будинку і побачив служницю. Сховавшись за рогом, вона стежила, 
куди я піду. Ніби не помічаючи її, я подався вулицею. Кілька кварта
лів до бібліотеки я промчав, наче на крилах. Де ти, моє дитинство? 
Зараз я зустрінуся з тобою. Чому я повернувся до тебе спиною й про
тягом стількох років удавав із себе байдужого, хоч у душі залишався 
хлопчиськом. Скажи хоч мені ти, Хоакіне Гутьеррес, чи маємо ми на 
це право?

У бібліотеці над розгорненими газетами сиділо троє пенсіонерів, а 
в другій залі кілька дітлахів з головою поринули в якусь пригодницьку 
книжку. Може, Тереза вже скінчила роботу і пішла додому? Я хотів 
уже теж іти геть, коли раптом побачив її. Вона сиділа в кутку над ку
пою книжок. Я підійшов до неї навшпиньках і сів перед її очима.

— Терезо,— мовив я тихо, відчуваючи, що от-от знепритомнію.
Вона відсунула книжки й глянула на мене.
— Слухаю вас, сеньйоре, — озвалася вона холодно, наче не впіз

нала мене.
—■ Терезо, — повторив я.— Це ж я, ти що, не впізнаєш? Я нареш

ті повернувся до тебе. Невже ти й досі мені не пробачила?
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Вона зняла окуляри, і я раптом побачив, що очі в неї зелені, такі 
зелені, наче вони з окису міді.

— Ви Тореза Гомес, адже так? — з тривогою запитав я, боячись 
помилитися вдруге.

— Так, — відповіла вона.— А в чому річ?
— Але ж раніше у вас були чорні очі...
— В це важко повірити, але таке можливе.
В очах її заблищали грайливі іскорки.
— Звідки ви знаєте моє ім’я? — запитала вона мене.
— А хіба це таємниця? Мені відомо також те, що ви історик...
— Про це не важко здогадатися, глянувши на корінці книжок...
— Можливо, але я знаю й те, що у вас уже майже доросла дочка 

і що, незважаючи на це, ви не поміняли свого дівочого прізвища; як 
на мене, це серйозний виклик оточенню.

їй не сподобалися мої слова.
— Ви мене з кимось плутаєте,— суворо мовила вона.— Вибачте, 

але в мене багато роботи...
І вона знову заглибилася в свої книжки.
Тоді я підвівся і гордо заявив:
— Я шукаю Терезу Гомес, сеньйоро. В телефонному довіднику я 

знайшов ваше ім’я і подзвонив. Мені відповіла ваша донька. Через 
те я й прийшов сюди. Даруйте. Я розумію, що марно потурбував вас, 
забрав у вас кілька хвилин, таких дорогих для історика.

Вона щось виписувала, не підводячи голови. Я відчув, що не змо
жу більше принижуватися перед нею. Та ж сама сором’язливість, той 
самий прихований страх і зневіра пойняли мене. І я гордо, навіть не 
озирнувшись, пішов геть, у глибині душі почуваючи себе нещасним, 
жалюгідним блазнем.

З бібліотеки, сам не знаю чому, я побрів до будинку, де жила се
стра. Вона вже встигла повернутися з покупками і про все довідатися. 
Знала вона й про сірий костюм, і, безперечно, про брильянтин, тюбик 
з яким я забув закрутити. А в цьому домі порядок був, як ніде інде. 
Бідолаха зробила все можливе, щоб уникнути скандалу.

— Альфонсо, зрозумій мене,— сказала мені сестра,— квартира в 
нас маленька. Я вийшла 'заміж майже в тридцять років, і мені не 
хочеться ставити під удар своє щастя. Луїс дуже добрий, але він пе
дантична, серйозна людина й не зможе з тобою вжитися. Він іще вчора 
вночі казав мені, що ти інтелігентна, своєрідна людина, зовсім не схо
жа на нас. Видно, ти прожив інше життя і, на його думку, до Коста- 
Ріки тобі не звикнути. Я собі уявляю, що б він подумав, якби дізнався 
про сьогоднішні твої витівки. Ти, звичайно, приходь, ми завжди буде
мо тобі раді. Ні, ні, не скидай цей костюм, залиш його собі. А я щось 
придумаю, скажу Луїсові, що спалила його праскою. І приходь, прошу 
тебе. Якщо буде тобі тяжко, приходь на розраду...

— Мені тяжко весь час,— відповів я їй гірко,— в мене давня рана, 
і з неї поволі витікає моє життя.

Я вийшов страшенно засмучений. Довго блукав вулицями, аж поки 
набрів на оцю крамничку. Коли, бачу, йдеш ти. От я й гукнув тебе. 
Отакі-то, друже, мої справи. А зараз, я знаю, ти почнеш докоряти мені, 
скажеш, що в житті кожної людини є свій сенс, треба тільки дивитися 
в завтрашній день, і ще щось у цьому ж дусі. Я розумію, що все й 
справді так має бути, але, що мені робити, скажи, що мені робити?..

Ну, кажи, не мовчи... А втім, якщо можеш, зачекай з мораллю.
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Це не легко, я знаю: зустрічаються двоє друзів дитинства, один із них 
розповідає другому про своє життя, не приховуючи ні власних прора- 
хунків, ні докорів сумління, а другий мусить щось на це сказати. Тож 
не мовчи, Кінчо. Невже тобі немає, чого сказати?

Я уважно дивився на Альфонсо. В його історії не все було мені 
зрозуміле. Тереза Гомег — я знав її дуже добре, їхній роман ми всі 
близько до серця брали і, щиро кажучи, навіть заздрили їм — померла 
років десять—дванадцять тому. Важко повірити, щоб Альфонсо не 
знав про це, щоб хтось не повідомив його в Мексіку. Хоч це й було 
жорстоко з мого боку, але я все-таки вирішив сказати йому:

— Послухай, Альфонсо, ти мені вибач, але я мушу повідомити 
тебе, що Тереза померла. Хіба ти цього не знав?

Запала мовчанка, довга, як вічність. І лише коли стовпчик попелу 
з моєї сигарети впав мені на лацкан, я поворухнувся й нарешті насмі
лився глянути на товариша. Альфонсо посміхався, кліпаючи очима.

Людська душа — суцільний хаос.

— Кінчо,— заговорив він знову,— я розповів тобі про своє життя, 
поминувши багато деталей. Через те не старайся переконати мене в 
протилежному — Тереза й досі жива, вона й досі сидить у Картаго в 
віконці між двома вежами, на яких не перестають крутитися на вітрі 
два півники. Замок, здається, одпливає від мене, але це рухається не 
він, а поїзд, розумієш? Отож усе зостається по-старому. Моє життя 
весь час кудись рухалося, а вона ні, вона залишалася на місці. Мене 
непокоїть тільки одне, те, що я не маю грошей на автобус. Коли ти пі
дійшов до мене, я думав саме про це. Доведеться заставити ось цей 
костюм, за нього щось дадуть,— це ж бо англійський кашемір,— і я 
зможу поїхати до Картаго, побачитися з нею. Я б уже давно був по
дався туди, та мене стримує одна річ — мій вигляд. Елегантно? Не 
дуже помітно, що він трохи замалий на мене? Давно вже не ходив я 
такий вифранчений, добре було б так поїхати до неї. Не подумай, що я 
випрошую в тебе грошей, я завжди вважаю тебе розумною людиною, 
здатною зрозуміти мене. Я всією душею прагну, щоб мене зрозуміли 
хоч трошки. Чи можеш ти, запеклий матеріалісте, пояснити мені, чому 
воно все так? Тільки не переконуй мене, що повітряний листочок — це 
тільки символ. Я ж бо знаю— повітряний листок існує! Правда ж, іс
нує, Кінчо? Ти вішаєш його на ниточку, і він пускає пагінці, з яких 
ростуть нові листочки. Щоразу вони ростуть усе менші й менші. Тут 
треба лише пильнувати листочків, особливо останнього, найменшо
го, бо саме його може зірвати вітер. Отак. Але годі вже про це. Ми 
протеревенили з тобою цілий день, а мені не хотілося б приїхати в 
Картаго вночі. Я хотів би прибути туди вранці, зійти на гору до схід 
сонця, перелізти через загорожу на те пасовисько, де Тереза подару
вала мені повітряний листок, і на міцному дубі обрати низьку гілляку, 
щоб... Ага, трохи не забув: зразу ж після того, як я заставлю костюм, 
треба буде купити мотузку, товсту мотузку. Мені б дуже хотілося, щоб 
вона була блакитна. Та я не знаю, чи продаються блакитні мотузки...

З  іспанської переклали 
Лев ОЛЕВСЬКИЙ та Олександр СТАЄЦЬКИИ
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