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Коли звивиста дорога, здавалось, уже до

сягла перевалу Амагі, від підніжжя гори, 
оповивши білою пеленою густий ліс крип
томерій, мене з несамовитою швидкістю 
почали наздоганяти смуги дощу.
Мені було двадцять. У форменім каїіікеті 

учня середньої школи вищого ступеня, в 
кімоно з темно-синьої касурі І й в хакама1 2, 
з ранцем за плечима ось уже четвертий 
день я сам один подорожував по провінції 
Ідзу: першу ніч провів на гарячих мінераль
них джерелах у Сюдзендзі, дві — у Югасі- 
ма, а тепер у високих гета3 добувався до 
перевалу Амагі. Милуючись осінньою кра
сою хвилястих гір, дикого пралісу й глибо
кої долини, я поспішав, розтривожений по
таємною надією.
Тим часом дощ сипнув великими крапля

ми. Я побіг угору крутою дорогою. А коли, 
полегшено зітхнувши, зупинився під поро
гом чайної на північному боці перевалу, то 
завмер: моє сподівання справдилося —
мандрівні артисти відпочивали саме в цій 
оселі.
Танцівниця, що першою помітила мене, 

мерщій підсунула мені свій дзабутон4.
— Та що ви... — промимрив я.
Чи то від швидкого бігу, чи то з несподі

ванки я не спромігся видобути з себе слово 
подяки — воно застряло мені в горлі. Си
дячи навпроти дівчини, я квапливо витягнув 
цигарку з кишені рукава. Танцівниця подала

1 Тканина з рідким, v горошок, вибитим візерунком.
* Елемент японського національного костюма, шаровари.
8 Дерев’яне взуття.
4 Подушечка сидіти



мені попільничку, що стояла перед ГТ супут
ницею. А я все мовчав.
Танцівниця мала років сімнадцять. В неї 

була якась старовинна, невідома мені за
чіска, і її овальне, з урочистим виразом об
личчя чудово гармоніювало з цією зачіс
кою й здавалося меншим, ніж було на
справді. Разом з танцівницею сиділи літня 
жінка, двоє дівчат і, крім того, молодик ро
ків двадцяти п'яти зі знаком службовця го
телю на гарячих джерелах у Нагаока.
Досі цих мандрівних артистів я зустрічав 

двічі. Вперше на дорозі до Югасіма, неда
леко від мосту Югава, коли вони просту
вали до Сюдзендзі. їх тоді було тільки троє, 
самі дівчата, танцівниця несла бубон. Я 
кілька разів сумно озирнувся їм услід. Над
вечір другого дня мого перебування на га
рячих джерелах у Югасіма мандрівні ар
тисти забрели до мого готелю. Примостив
шись на сходах, я затаїв дух, спостерігаю
чи, як врни танцюють на веранді.

«Якщо позавчора вони були в Сюдзендзі, 
сьогодні вночі — в Югасіма, то завтра, пе
ремкнувшись через перевал Амагі, зупи
няться на гарячих джерелах у Югано. До 
перевалу гірською дорогою щонайбільше 
сім рі *, тож я, певне, їх наздожену», — ду
мав я, вирушаючи в путь. Однак тепер, за
ховавшись від негоди у чайній, я зіткнувся 
віч-на-віч з артистами й розгубився.
Незабаром літня господиня чайної відве

ла мене в окрему кімнату без сьодзі1 2 на 
веранду. Глибоко внизу стелилася казково 
гарна долина. Я глянув у долину й затрем
тів, по тілу в мене пробіг дрож. Госпо
диня принесла чаю, і я пожалівся їй, що 
змерз.

— Ой, лишенько, та ви ж геть змокли. 
Побудьте трохи з нами, посушіться, — ма
ло не силоміць тягнучи за руку, стара по
вела мене до своєї кімнатки.
Як тільки відсунулися сьодзі, з середини 

дихнуло жаром — у заглибині долівки го
ріло вогнище. На порозі я нерішуче зупи
нився. Біля вогню, схрестивши ноги, сидів 
посинілий, як утопленик, дідусь. Його по
жовклі, загноєні очі сумно глянули на ме
не. Старий сидів серед купи старих листів, 
паяерових пакетиків. Я стояв, мов укопаний, 
і приголомшено дивився на цю гірську хи
меру, яку навряд чи можна було вважати 
живою людською істотою.

— О, вибачте за його неохайний вигляд... 
Не звертайте уваги, то наш дід. Може, вам 
і неприємно його бачити, та вже якось по
терпіть. Він не може ходити.
По цих словах стара розповіла, що дід 

уже давно лежить паралізований, зовсім 
безвладний. Ота купа паперу — ц<* листи з 
порадами, як лікувати параліч, і пакетики 
з ліками, замовленими в різних провінціях.

1 Міра довжини, 3,9 км.
2 Розсувна частина стіни будинку.

Старий розпитує в подорожніх, що прохо
дять через перевал, вичитує у газетних рек
ламах, як лікуватися, і все сподівається оду
жати.
Не знаючи, що відповісти старій, я схи

лився над вогнищем. «Чому діда не відве
зуть у долину? Якщо тут навіть восени така 
холоднеча, то що ж буде взимку, коли на 
перевалі завиє хуртовина?» — думав я. З 
мого кімоно почала підніматися пара. Стара 
повернулася до чайної й заговорила з літ
ньою жінкою:

— Невже оце та сама дівчина, що була з 
вами минулого разу? Гарну дочку маєте, 
нівроку. Красуня! Дівчата взагалі швидко 
ростуть.
Збігла, може, година. Раптом у будиноч

ку зчинився якийсь гамір. «Напевне, манд
рівні артисти лаштуються в дорогу», — по
думав я. Серце моє тривожно забилося, 
але я не наважився устати й собі йти за 
ними. «Хоч вони і звикли до мандрів, але 
далеко від мене не втечуть. Якщо й відста
ну на яких десять-двадцять тьо \  то все од
но легко наздожену». Сидячи біля вог
нища, я намагався погамувати свою триво
гу. Та коли мандрівні артисти пішли, серце 
болісно защеміло. У старої, що вийшла про
воджати гостей, я запитав:

— Де вони сьогодні ночуватимуть?
— Хто зна... Де знайдуть клієнтів, там і 

зупиняться. А ви, мабуть, покладаєте надію 
на готель?.. — Прихована зневага в словах 
старої — мовляв, сьогодні вночі танцівниця 
спатиме з вами в одній кімнаті — остаточ
но вивела мене з рівноваги.
Надворі сіялась мжичка, вершини гір про

ясніли. «Через кілька хвилин зовсім випо- 
годиться, тож треба перечекати», — поду
мав я, але більше не міг усидіти.

— Бережіть своє здоров'я, діду, бо скоро 
зима настане, — мовив я щиросердечно й 
підвівся. Старий сумно повів пожовклими 
очима й хитнув головою.

— Стривайте! Стривайте, паночку! — ки
нулася за мною господиня. — Це велика 
честь, що ви до нас завітали. Вибачайте, що 
погано вас прийняли. — Стара трималася за 
мій ранець і все просила вибачити, і каза
ла, що проведе мене аж до перевалу. Вона 
дріботіла поруч десь із сотню метрів, весь 
час повторюючи: — Це велика честь, що 
ви до нас завітали. Вибачайте, що вас пога
но прийняли. Я назавжди запам'ятаю ваше 
обличчя. Рада буду вам уклонитися, як знов 
завітаєте до нас. Тож не погребуйте, заїз
діть. Я ніколи вас не забуду.
Я зміг дати старій лише срібну монетку 

в п'ятдесят сенів2, і тому на душі мені ста
ло гірко, на очі навернулися сльози. Нареш
ті ми дійшли до тунелю.

1 Міра довжини, 109 метрів.
2 Одна сота ієни, основної грошової одиниці Японії.



— Щиро дякую. Вертайтеся додому, бо 
ж дід лишився сам один, — промовив я, і 
стара тільки тепер відпустила мій ранець.
Зі склепіння тунелю капали холодні крап

лі води. Попереду маленькою цяткою сві
тився вихід у південну частину провінції 
Ідзу.

II
За тунелем дорога стрімко побігла 

вздовж побіленої огорожі. Наче в глибині 
накресленої на папері перспективи, замаячі
ли постаті мандрівних артистів. Незабаром, 
пройшовши заледве яких шість тьо, я наз
догнав їх. Але, не наважившись одразу 
сповільнити ходу, з удавано байдужим ви
глядом проминув жіночий гурт. Чоловік, що 
йшов на кілька метрів попереду, побачив 
мене й зупинився.

— А ви, бачу, швидко ходите. На наше 
щастя, дощ перестав.
Я зраділо пішов поряд з чоловіком. Той 

почав розпитувати мене про се, те. Помі
тивши, як ми жваво розмовляємо, жінки 
наддали ходи й наздогнали нас. Чоловік 
ніс за плечима лозяний кошик, а літня жін
ка — цуценя. Старша дівчина несла щось 
зав'язане у барвистій хустці, а середуща — 
невеличкий кошик. Танцівниця йшла з буб
ном. Тепер і літня жінка вряди-годи пере
кидалася зі мною словом.

— Цей хлопець — студент... — прошепо
тіла старша дівчина танцівниці.
Я оглянувся, а вона, всміхаючись, прова

дила далі:
— Я відразу впізнаю студентів... Вони 

часто бувають на острові.
Я довідався, що мої супутники постійно 

живуть у порту Хабу на острові Осіма. Як 
настала весна, вони покинули рідну оселю 
й пустилися в мандри. Скоро почнуться хо
лоди, а до зими вони ще не готові, тож, 
мовляв, побудуть днів із десять у Сімоді і 
після відвідин готелів на гарячих джерелах 
в Іто повернуться додому. Згадка про ост
рів Осіма викликала в мене поетичний на
стрій, і я, ще уважніше задивившись на гар
не волосся танцівниці, попросив докладні
ше розповісти про цей острів.

— Правда ж, багато студентів приїжджає 
до нас купатися, — сказала танцівниця своїй 
супутниці.

— Влітку, мабуть? — обернувся я, і тан
цівниця розгублено відповіла тихим голо
сом:

— Бувають і взимку...
— Взимку?
Позираючи на свою супутницю, дівчина 

всміхнулася.
— А хіба взимку можна купатися? — пе

репитав я.

Вона зашарілася і, споважнівши, ствердно 
хитнула головою.

— Ач яка! Така молода, а вже... — літня 
жінка засміялася.
Щоб дійти до Югано, треба було подо

лати яких три рі долиною вздовж річки Ка- 
вадзугава. Одразу за перевалом гори 
й небо взялися такою барвою, як у півден
них краях. Безупинно розмовляючи, ми 
швидко подружилися з чоловіком. Отож ко
ли, поминувши невеличкі сільця Огінорі й 
Насімото, ми побачили на узгір'ї солом'яні 
стріхи Югано, я не витримав і сказав, що 
піду з ними аж до Сімоди. Чоловік дуже 
зрадів. Перед нічліжним домом, коли літ
ня жінка вже хотіла попрощатися зі мною, 
мій супутник промовив:

— Панич хоче залишитися в нашому то
варистві.

— Що ж, нехай лишається. Супутник у 
дорозі — що співчуття в житті. Хоч ми й 
люди вбогі, та розвіяти нудьгу завжди зу
міємо. Заходьте. Трохи перепочинете, — 
привітно відповіла жінка.
Дівчата скинули на мене очима. їхні соро

м'язливі погляди мовчки підбадьорювали 
мене.
Разом з усіма я піднявся на другий по

верх. Кімната мала вбогий вигляд: мата з 
рисової соломи й фусума1 були попроти- 
рані, брудні. Танцівниця принесла чаю. Під
ступивши до мене, зашарілася, руки в неї 
затремтіли; щоб не розбити чашок, вона 
швидко поставила дерев'яну тацю на мату, 
але ненароком розхлюпала чай. Я розгу
бився.

— Гляньте-но на неї! Вона вже червоніє 
при мужчинах... — Видно, приголомшена 
цією сценою, літня жінка насупила брови й 
кинула дівчині рушника.
Ці несподівані слова мене трохи охоло

дили. Я відчув, що мої мрії, розбуркані 
натяками старої з перевалу, враз розвія
лися.
Тим часом, поглядаючи на мене, літня 

жінка провадила далі:
— А ваша, паничу, темно-синя касурі 

справді чудова. — І, звертаючись до однієї 
з дівчат, повторила: — Правда, у студента 
кімоно з такої ж тканини, як і в нашого 
Тамідзі? — А потім знову обернулася до 
мене: — На батьківщині я залишила сина- 
школяра. Він ходить у такому кімоно, як 
ваше. Біда тільки, що тепер за касурі доро
го правлять.

— У якій школі вчиться ваш син?
— У звичайній. У п'ятому класі.
— Ого! У п'ятому?..
— Він відвідує школу в Кофу. Ми вже 

давно живемо на острові Осіма, але 
справжня наша батьківщина — Кофу в про
вінції Каї.

1 Розсувна переділка з картону.



Після годинного відпочинку чоловік відвів 
мене до готелю. А мені так хотілося зано
чувати разом з артистами в нічліжному 
будинку! Ми звернули з битого шляху на 
стежку, посилану жорствою, спустилися ка
м'яними сходами і, перейшовши міст біля 
громадської лазні, опинилися перед сади
бою готелю з гарячими мінеральними во
дами.
У купальні готелю мій новий знайомий 

розказав, що йому двадцять чотири роки, 
що йогр дружину спіткало нещастя: у неї 
двічі були передчасні пологи й обидва рази 
дітей не вдалося врятувати. Судячи з одежі 
зі значком службовця готелю в Нагаока, я 
подумав, що він там і живе. Я навіть був 
вирішив, що цей розважний, симпатичний 
молодик або дивак, або до нестями закоха
ний у мандрівну артистку, інакше чого б 
він волочився скрізь за мандрівниками і но
сив їхні речі?
Після купелі я пообідав.
Повертаючись до нічліжки повз мою 

веранду, чоловік помахав мені на прощан
ня рукою.

— Будь ласка, візьміть хурму. Вибачте, 
що кидаю згори, — гукнув я і випустив з 
руки пакетик.
Чоловік відмовлявся, хотів пройти мимо, 

але як побачив, що пакетик упав на землю, 
вернувся і підняв.

— Ну навіщо? — чоловік кинув пакетик 
назад на веранду.
Лише за другим разом він нарешті взяв 

мій скромний подарунок.
Надвечір розгулялася страшна злива. Го

ри повилися сірою пеленою, вода в потоці 
забурунила, пожовкла. «В таку негоду манд
рівні артисти не зважаться йти до іншого 
готелю», — подумав я, але все одне не міг 
усидіти на місці й кілька разів ходив у ку
пальню. Сутінь огорнула мою кімнату. У 
квадратному отворі в стіні висіла лампоч
ка, освічуючи водночас дві кімнати, розді
лені фусумою. Крізь шум зливи здалека 
долинули ледь чутні звуки бубна. Я рвучко 
розсунув віконниці1 й вихилився надвір. 
Звуки бубна нібито наближалися. Дощ і ві
тер бив в обличчя. Я заплющив очі й при
слухався, намагаючись визначити, куди ру
хається бубон. Незабаром я почув бренькіт 
сямісену1 2, а згодом протяглий жіночий 
крик, веселий регіт. «Мабуть, артисти роз
важають гостей у ресторані навпроти ніч
ліжки, — міркував я, розрізнивши кілька 
жіночих і чоловічих голосів. — Цікаво, куди 
вони потім підуть?» — Одначе вечірка була 
в розпалі й, здавалось, переходила у не
стримні гульбощі. Раз у раз тонкий жіно
чий голос прорізав нічну тишу. Весь у не
стерпній напрузі, я сидів при розсунутих ві
конницях і щоразу, як до мене долинали

1 У  японських будинках двері, стіни й віконниці розсу
ваються на рейках.

2 Триструнний щипковий музичний інструмент.

звуки бубна, радів: «Танцівниця ще на бен
кеті. Вона зараз сидить там і б'є в бубон».- 
Коли бубон затихав, я не знав куди дітися, 
що робити. Усім своїм єством намагався 
крізь шум дощу вловити бодай найменшу 
знайому ноту.
Невдовзі почувся тупіт людських ніг: чи 

то розвеселіле товариство танцювало, чи, 
може, в кота й мишку гуляло. Та раптом 
тупіт ущух. «Що віщує ця коротка тиша? — 
намагався я вгадати, втупившись очима в 
пітьму. — Невже цієї ночі чиїсь брудні руки 
торкнуться танцівниці?» — мучила думка.
Я засунув віконниці, ліг. Серце гнітив 

важкий тягар. Я пішов у купальню. Злива 
вщухла, з-за хмари виринув місяць, умита 
дощем осіння ніч проясніла. «Як жаль, що 
не можна вибігти босоніж надвір з купаль
ні!» — подумав я. Була друга година ночі.

Н І
Другого дня по дев'ятій ранку до мене 

прийшов мій знайомий. Я щойно встав і за
просив його з собою у купальню. Стояв 
погожий день бабиного літа, виповнений до 
краю потік блищав у теплому промінні сон
ця. Мої вчорашні муки видавалися мені бен
тежним сном.

— Гулянка вчора тривала допізна? — спи
тав я в чоловіка.

— А що, хіба ви чули?
— Авжеж, чув.
— То все тутешній люд такий галасливий. 

Аж набридло, — спокійно відповів чоловік, 
і я замовк.

— Он там, на тому боці, наші зайшли до 
купальні. Гляньте! Здається, нас помітили й 
сміються.
Я спрямував погляд на той бік річки, до 

громадської купальні, куди чоловік показу
вав рукою. У хмарах пари видніло кілька 
людських тіл. Несподівано з огорнутої па
рою купальні вибігла гола жіноча постать і, 
зупинившись на березі річки, наче перед 
стрибком у воду, склала долоні рупором і 
щось вигукнула. То була танцівниця. Милую
чись її струнким, як молода павловнія, ті
лом, я почувався так, ніби пив чисту дже
рельну воду. Опам'ятавшись, я глибоко 
зітхнув і розсміявся. «Зовсім як дитя! Тільки 
невинне дитя здатне гольцем побігти на
зустріч сонцю, зіп'ястися навшпиньки й гу
кати знайомих!» На душі в мене було так 
спокійно, наче на чистому небі. З уст не 
сходив радісний усміх.
Коли я повернувся із чоловіком до кім

нати, біля готелю з'явилася старша дівчина. 
Вона задивилася на квітник хризантем. Тан



цівниця в той час уже йшла через міст. 
Літня жінка вийшла з купальні й стежила, 
що роблять дівчата. Танцівниця здвигнула 
плечима, — мовляв, що вдіяти, коли не доз
воляють? — засміялася й швидко рушила 
назад. Літня жінка підійшла аж до моста й 
гукнула:

— Зараз же вертайся! Кому кажу?!
Старша дівчина теж послухалася.
Чоловік просидів у мене аж до самих су

тінків. Пізно ввечері, коли я грав у го 1 з 
мандрівним торговцем паперовими вироба
ми, до мене раптом долинули звуки бубна. 
Я встав.

— Мандрівні артисти йдуть.
— Так-так... Нікчемні люди... Ваш хід. Я 

поставив сюди, — налігши грудьми на граль
ну дошку, торговець поринув у гру.
Мандрівні артисти зайшли у двір готелю 

(видно, по дорозі до нічліжного дому), і я 
почув голос мого знайомого:

— Добривечір!
Я вийшов у коридор і жестом запросив 

.їх до себе. Артисти на мить спинилися у 
дворі, пошепталися між собою, а тоді ру
шили до веранди. Низько вклонившись, як 
гейші, троє дівчат і собі привіталися.

— Добривечір!
На гральній дошці мене чекала поразка.
— Нічого не вдієш, здаюся. Починаймо 

наново.
— Невже? Може, я не маю рації. Але ви 

припустилися дрібної помилки.
Байдужий до артистів торговець пораху

вав свої очки й знову заходився розставля
ти фігури. Дізчата поклали бубон і сямісен 
у кутку й собі сіли коло дошки з японськи
ми шахами. Тим часом я знову програв пар
тію, хоч спочатку, здавалось, вигравав.

— Ну, то як? Може, ще разок зіграє
мо? — настирливо запропонував торговець.
Але я ні сіло, ні впало засміявся. Партнер 

устав і пішов до своєї кімнати.
Дівчата підступили до моєї дошки.
— Сьогодні ввечері ви кудись підете?
— Може, й підемо... — відповів чоловік і 

глянув на дівчат.
— А навіщо вам кудись ходити? Побудьте 

краще тут і розважте трохи мене.
— Гаразд.
— Мати не сваритиметься?
— Однаково зараз гостей мало.
За грою в го ми й незчулися, як настала 

північ.
Коли танцівниця пішла, я не міг заснути, 

вийшов у коридор і гукнув торговця папе
ровими виробами.

— Іду!.. — озвався шістдесятирічний ді
док і бадьоро вискочив з кімнати.

— Не можу чомусь заснути. Давайте гра
ти до ранку.

1 Гра, схожа на гру в дамки.

IV
Ми домовилися, що вирушимо до Югано 

вранці о восьмій годині. Натягши на голову 
куплену біля купальні мисливську шапку, а 
кашкета заховавши в ранець, я подався до 
нічліжки, що стояла над битим шляхом. 
Сьодзі на другому поверсі були широко 
розсунуті, й тому, довго не роздумуючи, я 
піднявся нагору. Але в коридорі розгублено 
зупинився: мандрівні артисти ще спали. Не
далеко від моїх ніг разом із середущою 
дівчиною лежала танцівниця. Угледівши ме
не, вона зашарілася й затулила долонями 
обличчя, вкрите густим шаром пудри. По
мада на губах трохи розмазалася. Розгля
даючи її привабливу сонну постать, я від
чув, як серце моє шалено закалатало. Від
кинувши укривало, танцівниця граціозно 
кивнула мені головою.

— Дякую за вчорашній вечір.
Я стояв ні в сих, ні в тих.
Знайомий чоловік спав разом із старшою 

дівчиною. А я й не підозрював, що вони 
подружжя!

— Ой, вибачте. Ми хотіли сьогодні руша
ти в дорогу. Але ввечері нам ще треба 
виступити на бенкеті, тож доведеться від
класти від'їзд. В усякому разі, якщо ви за
раз підете, то ми ще матимемо нагоду з 
вами зустрітися. Ми зупинимося в. нічліжці 
«Косюя», — присівши на постелі, сказала 
літня жінка.

V мене було таке враження, наче мен
покинули, відцуралися.

— А може б, ви теж іще провели тут 
день. Все-таки в компанії приємніше. Поче
кайте ще цей день, а завтра підемо ра
зом ,— порадив чоловік.
Літня жінка й собі докинула:
— Залишайтеся. Завтра ми будь-що-будь 

вирушимо до Сімоди, бо позавтра минає 
сорок дев'ять днів з дня смерті нашого ма
ляти, і ми заздалегідь вирішили, що мусимо 
на той день устигнути до Сімоди. Вибачте, 
що я так кажу, але, видно, сама доля по
слала нам вас, хоче, щоб і ви помолилися 
за душу нашого маляти.
Я погодився зачекати ще день, зійшов 

униз і розговорився зі службовцем нічліжки, 
сподіваючись, що мої знайомі скоро вста
нуть. І справді, незабаром з'явився чоловік 
і запросив мене на прогулянку. Ми пішли 
трохи уздовж битого шляху й зупинилися на 
мостику. Спершись на поруччя, чоловік роз
казав мені про своє життя: про те, що
якийсь час служив артистом трупи новітньо
го токійського театру «Сімпа», що навіть 
тепер на острові Осіма він іноді влаштовує 
театральні вистави, що на бенкетах показує 
уривки з п'єс (для цього й носить з собою 
у фуросікі1 меч, а в вербовому кошику — 
одежу й різне причандалля).

1 Барвиста хустка, а якій японці носять речі.



—’ Мені не пощастило в житті, а от стар
ший брат живе заможно в Кофу, успадку
вавши батьківське майно. А я нікому не 
потрібен.

— Я думав, що ви працюєте на курорті 
в Нагаока.

— Невже?.. Старша дівчина — моя дру
жина. Вона молодша за вас на рік, їй зараз 
дев'ятнадцять, уже вдруге отак у мандрах 
передчасно народила дитину. Немовля по
жило тиждень і померло. Дружина ще й до
сі не може отямитись. Літня жінка — то 
моя теща... А танцівниця — своячка.

— І невже вашій чотирнадцятирічній сво
ячці доводиться...

— А що ж робити? Ви думаєте, мені лег
ко на все це дивитися? Але ж обставини 
життя сильніші за нас.
Потім чоловік розповів, що його звати 

Ейкіті, дружину — Тійоко, а своячку — Као- 
ру, що третя дівчина Юріко, родом з ост
рова Осіма, найнялася допомагати їм . Опо
відаючи про своє життя, Ейкіті дивився на 
мілину посеред річки й мало не плакав — 
так його розтривожили спогади.
Повертаючись до нічліжки, ми зустріли 

танцівницю. Вона присіла на узбіччі дороги 
біля пса й гладила його по голові. Я вирі
шив повернутися до готелю й сказав:

— Приходьте до мене.
— Тільки не сама...
— Тоді з Ейкіті.
— Незабаром прийду.
Невдовзі з'явився Ейкіті.
— А де ж жінки?
— Теща не пустила.
Не встигли ми досхочу пограти в го, як 

дівчата перейшли міст і за хвилю застуко
тіли своїми гета на другому поверсі заїзду. 
Чемно вклонившись, вони присіли в кори
дорі й завагалися.

— Це моя кімната. Сміливіше, не сором
тесь.
Першою зайшла Тійоко.
Цілу годину гості просиділи в моїй кім

наті, а потім спустилися в купальню, запро
сивши й мене. Я пообіцяв, що прийду, але 
соромився жінок. Першою з купальні по
вернулася танцівниця.

— Ідіть, сестра потре вам спину, — пе
редала вона слова Тійоко.
Я не пішов до купальні, а просидів з тан

цівницею за грою в го. Дівчина виявилася 
здібним гравцем. На її місці Ейкіті чи інші 
жінки давно програли б мені. Здебільшого 
я виграю, а от тепер мусив пильнувати, щоб 
не прогавити. Ми були самі. Спочатку тан
цівниця здалеку простягала руку до фігури. 
Але помалу вона захопилася грою і вже не 
помічала нічого навколо себе, нахилившись 
над дошкою. Тї напрочуд гарне чорне во
лосся майже торкалося моїх грудей. Неспо
дівано дівчина почервоніла й сказала: «Ви- 
бачте, я довше не можу залишатися. Мати 
сваритиме». Покинувши грати, вона вибігла

з кімнати. Перед купальнею на неї вже че
кала мати. Тійоко та Юріко, вийшовши з 
купальні, теж не піднялися на другий по
верх, а квапливо пішли додому.
Цього разу Ейкіті просидів у мене майже 

до вечора. З вигляду простодушна й лагід
на господиня готелю зробила мені заува
ження: мовляв, таких людей, як оті воло- 
цюги-артисти, не варто пригощати.
Пізно ввечері Я  зупинився' під нічліжкою 

й почув, як мати навчала танцівницю грати 
на сямісені. Уздрівши мене, дівчина збен
тежилася, відклала інструмент. Але негайно 
послухалася матері й далі грала. Щоразу, 
як вона підвищувала голос, мати повторю
вала:

— Я ж тобі вже казала — не треба так 
кричати.
Ейкіті запросили до ресторану навпроти, 

і тепер звідти долинав його протяжний спів.
— Що це він співає?
— У та ї1.
— Якийсь дивний спів.
— Все одно торговець городиною у співі 

тямить не багато.
Тим часом фусума в кімнаті мандрівних 

артистів відсунулась, і літній чоловік, тор
говець свійською птицею, що наймав кім
нату в нічліжному домі, запросив дівчат на 
вечерю. Танцівниця і Юріко, взявши з со
бою хасі1 2, зайшли до суміжної кімнати і 
взялися доїдати курятину, засмажену на 
сковороді. Коли дівчата підвелися, торго
вець поплескав танцівницю по плечі. Мати 
обурено вигукнула:

— Гей, ви! Не займайте невинну дівчину!
Танцівниця попросила торговця почитати

вголос «Подорож ясновельможного Міто по 
країні». Той трохи почитав, але незабаром 
пішов. Не звертаючись до мене особисто, 
дівчина безперестану повторювала матері, 
що хоче почути продовження цієї історії. 
Коли я з потаємною надією взяв до рук збір
ник оповідань, дівчина відразу ж підійшла 
до мене. А як почав читати, нахилила до 
мене споважніле обличчя і втупилася свої
ми ясними очима в моє чоло. Мабуть, во
на завжди так поводилася, коли їй читали 
книжку. Кілька хвилин тому вона так само 
тулилася до торговця птицею. На її врод
ливому обличчі найдужче вирізнялися вели
кі гарні карі очі з чарівними лініями повік. 
Усміхалась вона, як та квітка.
Незабаром танцівницю покликала служни

ця з ресторану. Перевдягаючись, дівчина 
сказала мені:

— Я зараз повернуся, почекайте трохи, 
будь ласка, дочитаєте мені оповідання. — 
Вийшовши в коридор, вона уклонилася і 
додала: — Ну, то я йду.

— Тільки гляди, не співай, — наказала 
мати, і дівчина, взявши в руки бубон, кив
нула головою.

1 Уривок з п’єси класичного японського театру «Но», ви
конуваний речитативом.
2 Палички, що заміняють японцям ложку.



— У неї саме голос ламається, — •• обер
нулася до мене мати.
І ось уже танцівниця сидить на другому 

поверсі ресторану й вибиває на бубні. У ме
не було таке враження, наче вона в сусід
ній кімнаті. За кожним ударом бубна серце 
моє радісно здригалося.

— Тільки-но з'явився бубон, як товари
ство одразу ж повеселіло, — позираючи в 
бік ресторану, сказала мати.
Тійоко і Юріко теж пішли до ресторану. 

Десь за годину всі четверо повернулися 
додому.

— Оце все, — танцівниця поклала на ма
терину долоню срібняк у п'ятдесят сенів.
Ще протягом деякого часу я читав уго

лос «Подорож ясновельможного Міто по 
країні». Потім мандрівні артисти згадали 
про померле маля. Розповідали, що воно 
було таке тендітне, аж світилося, не мало 
сили навіть плакати і через тиждень по
мерло. Здавалося, моє приязне ставлення 
знайшло у їхніх душах відгук, — адже я не 
виявляв ні зайвої цікавості, н і. зневаги, я 
просто забув, що вони мандрівні артисти. 
Тож не було нічого дивного в тому, що 
вони запросили мене неодмінно побувати в 
них дома на острові Осіма.

— Вам найкраще підійде дідусева хата. 
Там вам буде спокійно, ви зможете навіть 
працювати, вчитися, — обіцяли мої супут
ники. — У нас дві невеличкі хатини, одна в 
горах часто порожнем стоїть.
Ми також домовилися, що на Новий рік 

з моєю участю в порту Хабу буде влашто
вано театральну виставу.
Я збагнув, що справжня причина їхніх 

мандрів — не злидні, а скоріше безтурбот
ний характер, бажання постійно насолоджу
ватися духмяним запахом полів. Здавалося, 
всіх їх єднає щира кревна любов. Тільки 
сором'язлива Юріко завжди в моїй присут
ності була неговірка й похмура.
Опівночі я покинув нічліжку. Дівчата ви

йшли мене проводжати. Взувши гета, тан
цівниця вийшла до воріт і глянула на ясне 
небо.

— О, який чарівний місяць! Як це чудо
во, що завтра будемо в Сімоді! Справимо 
поминки по маляті, мати купить мені новий 
гребінець. Багато чого цікавого чекає там 
мене. Ви візьмете мене з собою в кіно?
Мандруючи дорогами провінції Сагамі та 

Ідзу від одного курорту до іншого, мої су
путники не забували про Сімоду.

v У

налися гори. Вранішнє сонце, яке зійшло 
над морем, осяяло гірські схили. Я глянув 
у той бік. Ген-ген, там, де кінчалась річка 
Кавадзугава, блищав піщаний берег.

— Он там, здається, острів Осіма?
— Правда, він чималий? — сказала тан

цівниця.
Може, тому, що осіннє небо було чисте, 

без жодної хмаринки, море на сході, як 
напровесні, повивав легкий серпанок. До 
Сімоди залишилось п'ять рі. Незабаром 
море зникло. Тійоко тихо затягла пісню.
Коли мене спитали, що краще: підніма

тися двадцять тьо крутою гірською доро
гою, чи довго йти битим шляхом, я вибрав 
круту дорогу.
Ми йшли попід деревами, наступали на 

опале листя, і ноги наші ковзалися. Хоч як 
важко було дихати, я швидко піднімався 
вгору, впираючись руками у коліна. Незаба
ром моїх супутників уже не було видно, 
тільки між деревами лунали тихі голоси. 
Підібравши поли кімоно, мене наздоганяла 
танцівниця. Вона йшла за кілька метрів по
заду, ні на крок не наближаючись і не від
стаючи. Коли я озирався, щоб заговорити з 
нею, вона, збентежено всміхаючись, зупи
нялася, але нічого не відповідала. Коли ж 
са/ла зверталася до мене і я ждав, щоб 
вона підійшла ближче, дівчина зупинялася, 
доки я не рушав з місця. За поворотом до
рога стала крутіша. Я швидко дерся вгору, 
дівчина йшла за мною. Довкола панувала 
тиша. Решта подорожніх відстала — уже на
віть голосів не було чутно.

— У якому кварталі Токіо ваш дім?
— У мене нема там дому. Я живу в 

шкільному гуртожитку.
— Я теж була в Токіо. Танцювала на свя

ті квітів. Правда, ще малою. Тому зовсім 
нічого не пам'ятаю. У вас є батько? — за
питала вона знову за хвилину. — Ви були в 
Кофу?
Вона ще довго розпитувала мене, а тоді 

сказала, що в Сімоді хоче побачити кіно
фільм, згадала про вмерлу дитину.
Нарешті ми дісталися на вершину гори. 

Танцівниця поклала бубон на траву, вийня
ла хустинку й витерла піт. Вона хотіла об
трусити поділ свого кімоно, але раптом 
присіла й змела порох з моїх хакама. Я 
ненароком відхилився, і дівчина впала на 
коліна. Глянувши знизу на мене, вона ска
зала:

— Сядьте, будь ласка.
Над нами пролетіла зграйка пташок. Се

ред мертвої тиші було чути, як шелестить 
листя на дереві.

— Чого ви так поспішали?
Танцівниця, видно, притомилася. Я посту

кав пальцями в бубон, і пташина зграйка 
спурхнула з дерева.

— Напитися б води.
— Піду пошукаю, — сказала дівчина, але

незабаром повернулася з-за пожовклих ку- 
щів з порожніми руками. 



-— Що ви робите на острові Осіма?
Танцівниця заходилася розповідати мені 

про своє життя. Здається, вона згадувала не 
про Осіму, а про Кофу, називала імена по
друг з початкової школи, де закінчила два 
класи.
Через десять хвилин на вершину підняли

ся Тійоко, Юріко та Ейкіті. Мати спізнилася 
ще на десять хвилин.
Під час спуску з гори я з Ейкіті залишив

ся позаду. Коли ми пройшли яких два тьо, 
знизу прибігла танцівниця:

— Там унизу джерело. Просимо вас тро
хи поспішити. Чекаємо, щоб ви перші на
пилися.
Зачувши про воду, я швидко побіг униз. 

З розколини у скелі під тінистим деревом 
дзюркотіла вода. Поряд стояли жінки.

— Напийтесь перші. Ми подумали, що ви 
погребуєте водою, коли її скаламутять жі
ночі руки.
Я зачерпнув долонями прохолодної води 

й напився.
Попід горою вився шлях на Сімоду. Над 

землею подекуди слався дим — це вуглярі 
випалювали деревне вугілля. Ми сіли пере
почити на колодах край дороги. Танцівниця 
присіла навпочіпки посеред шляху й почала 
розчісувати песика рожевим гребінцем.

— Зубці поламаєш, — дорікнула мати.
— Нічого страшного, у Сімоді куплю но

вий.
Помітивши по той бік шляху купу бамбу

кових палиць, ми з Ейкіті не встигли ще ска
зати, що вони знадобилися б нам у дорозі, 
як танцівниця мерщій принесла одну товсту 
й довгу палицю.

— Навіщо таку товсту? — спитав Ейкіті, і 
дівчина розгублено подала ЇЇ мені.

— Візьміть, буде чим підпиратися в до
розі. Я витягла найтовщу.

— І даремно. Подумають, що ми вкрали, 
ще наберемося клопоту. Віднесіть назад.
Танцівниця віднесла палицю й бігцем по

вернулася з паличкою завтовшки з середній 
палець. Потім, важко зітхнувши^ заточую
чись, як натомлений селянин, що от-от упа
де на межу, стала чекати на жінок.
Ми з Ейкіті йшли на кілька метрів попе

реду.
— ...Не завадило б вирвати, а золотий 

вставити, — почув я раптом голос танців
ниці й озирнувся: танцівниця з Тійоко йшли 
разом, мати з Юріко трохи позаду. Тійоко, 
здавалось, не помітила, що я оглянувся, і 
сказала:

— Твоя правда. А що, як йому про це 
натякнути?
Очевидно, йшлося про мене. Тійоко, ма

буть, нагадала, що в мене нерівні зуби, а 
танцівниця зауважила, що їх можна замі
нити золотими. Мені нітрохи не було со
ромно, що я мимоволі став свідком цієї 
розмови. Якусь хвилю я не міг нічого posi
брати. Потім знову виразно почулося:

— Добрий хлопець, еге ж?
— Так, здається, непоганий.
— Справді непоганий. Нічого не скажеш.
Тон розмови був простий, щирий, видавав

наївне зворушення танцівниці.
Я зраділо підняв очі на ясні гори. У по

дорож по Ідзу я вирушив з наміром роз
віяти нестерпний смуток, породжений почут
тям самотності. Тим-то, почувши, що мене 
мають за доброго, невимовно зрадів.
Біля Сімоди блиснуло море, заясніли го

ри. Розмахуючи бамбуковою палицею, я 
стинав волоть осінніх трав. Біля входу до 
села стояли дошки з написами:

«Жебракам і мандрівним артистам вхо
дити до села заборонено».

VI
Нічліжний будинок «Косюя» стояв у пів

нічній частині Сімоди. Вслід за мандрівни
ми артистами я піднявся на другий поверх 
до кімнати, схожої на мансарду. Коли я сів 
на підвіконня, голова моя вперлася в дах.

— Плече не болить? — допитувалась мати 
у танцівниці. — Руки не болять?
Дівчина граціозно помахувала рукою, як 

і тоді, коли била в бубон.
— Не болить. Ще можу грати.
— Хвалити бога.
Я підняв бубон.
— Ого, який важкий!
— Важчий, ніж ви думали. Ваш ранець 

легший, — засміялася танцівниця.
Мої супутники голосно привіталися з 

мешканцями нічліжки. То все були мандрів
ні артисти, торговці й комедіанти. Порт Сі- 
мода — гніздо для таких перелітних птахів. 
Малюкам із нічліжки, що поприбігали до 
кімнати, танцівниця дала по мідяку. Коли я 
зібрався вийти з «Косюя», вона мене випе
редила, вийшла в коридор і, рівняючи гета, 
прошепотіла, наче про себе:

— Візьміть мене в кіно, будь ласка.
Якийсь чоловік, схожий на волоцюгу, по

казав мені та Ейкіті, як пройти до готелю, 
власником якого був колишній голова місь
кої управи. Там ми скупалися й пообідали 
свіжою рибою.

— Купіть від мене на поминки квітів,— 
я вручив Ейкіті невеличку суму грошей у па
кетику, бо завтра вранці мав відплисти до 
Токіо. Гроші в мене вже кінчалися, тож я 
пояснив, що мушу вертатися, бо пора до 
школи.
Після вечері я перейшов через північний 

міст і видерся на гору Сімода-фудзі поми
луватися портом. По дорозі назад зазирнув 
до «Косюя»: мандрівні артисти саме вече
ряли смаженою курятиною.



— Пригощайтеся. Не гордуйте, — сказала 
мати й звеліла Юріко помити для мене 
чашку та паличку.
За вечерею всі вмовляли мене ще на 

день затриматися, — адже завтра минає со
рок дев'ять днів з дня смерті дитини. Але 
я не погодився, бо, мовляв, запізнюся до 
школи.

— То приїдьте хоч на зимові канікули. 
Ми вийдемо вас зустрічати. Тільки дайте 
звістку, яким кораблем прибудете. Ми вас 
чекатимемо. А про готель і не думайте. Бу
дете жити в нас, — запрошувала мати.
Коли в кімнаті залишилися тільки Тійоко 

та Юріко, я запросив їх у кіно.
— Я щось погано себе почуваю, — сказа

ла Тійоко. На її блідому обличчі прогляда
ла втома.

.Юріко мовчала, нахиливши голову. Тан
цівниця гралася з дітьми надворі. Побачив
ши мене, вона побігла до матері відпро
ситися в кіно, але повернулася розчарова
на й взялася поправляти гета.

— Чому ви не пускаєте її в кіно? — втру
тився Ейкіті, але мати не здавалася.
Я теж не міг зрозуміти чому. Коли я ви

ходив з будинку, танцівниця гладила по го
лові песика. Вигляд у неї був холодний, бай
дужий. Здавалось, їй несила було звести 
очі й глянути на мене.
Я сам один пішов у кіно, де при світлі 

ліхтарика жінка-диктор читала текст фільму, 
але негайно повернувся до готелю. Спер
шись ліктями на підвіконня, я дивився на 
темне нічне місто, мені вчувалося, що десь 
далеко без упину вибиває бубон. І мимово
лі з очей мені бризнули сльози.

VII
Коли наступного ранку я сів снідати, зна

двору долинув оклик Ейкіті. Він був одягне
ний і, мабуть, прийшов провести мене. Дів
чат не було. Мені стало сумно. Ейкіті за
йшов до кімнати.

— Дівчата теж раді б з вами попрощати
ся, але вчора вони пізно лягли і зараз іще 
сплять. Просили вибачити їх. Нагадували, 
щоб ви неодмінно приїхали в гості на зи
мові канікули.
Повівав холодний осінній вітер. По доро

зі Ейкіті купив мені подарунок: чотири пач
ки цигарок «Сікісіма», хурми й освіжаючих 
таблеток «Каору».

— Своячку мою теж звати Каору, — 
всміхнувся він. — На пароплаві не завжди 
можна купити мандаринів. А хурма добре 
помагає проти морської хвороби.

— А це від мене, — я зняв мисливську 
шапку і нап'яв на голову Ейкіті. Потім вий

няв з ранця учнівський кашкет, розгладив 
його, і ми з Ейкіті весело засміялися.
На пристані я раптом побачив постать 

танцівниці, що присіла навпочіпки над са
мою водою. Ми наближалися до неї, і во
на пильно стежила за мною. Потім мовчки 
схилила голову. Залишки вчорашньої пудри 
на обличчі зворушили мене. Фарба в кути
ках очей надавала її обличчю дитячої при
вабливості.

— Більше ніхто не прийде? — спитав Ей
кіті.
Дівчина похитала головою.
— Ще сплять?
Поки Ейкіті ходив купувати квиток на па

роплав і на шлюпку для переправи, я на
магався заговорити з дівчиною, але вона, 
втупивши очі в канал, мовчала й тільки ме
ханічно кивала головою.

— Бабусю, ось хороший хлопець... — До 
мене підступив чоловік, з вигляду чорно
роб. — Паничу, ви, мабуть, їдете до Токіо?
Дуже вас прошу, візьміть із собою бабусю, 
ї ї  син працював на срібних копальнях у Рен- 
дайзі, але під час епідемії грипу помер і 
він, і його дружина. Лишилося троє сиріток.
Ми порадились і вирішили відправити їх у 
Міто, на батьківщину. Бабуся сама не дасть 
собі ради. Дуже просимо вас, як причалите 
до острова Тамагісі, посадіть її у трамвай 
до вокзалу Уено. Ми розуміємо: для вас 
це зайвий клопіт. Але не відмовте, благає
мо. Пожалійте бабусю і сиріток.
За плечима в старої було немовля, оба

біч, тримаючись за ЇЇ руки, стояли дівчатка 
трьох і п'яти років. З брудного вузлика ви
глядали рисові балабушки й сушені сливи.
Стару проводжало кілька рудокопів. Я охо
че погодився допомогти старенькій.

— Щиро дякуємо. Ви ж розумієте: ми не 
можемо самі відвезти їх до Міто, — сказа
ли на прощання робітники.
Шлюпку страшенно гойдало. Танцівниця, 

міцно стуливши губи, дивилася вбік. Коли, 
зійшовши на трап, я озирнувся, мені зда
лося, що вона хотіла сказати: «До побачен
ня!» — але стрималася й опустила голову.
Ейкіті не переставав махати мисливською 
шапкою. І лише коли пароплав був уже да
леко в морі, в руках танцівниці замаяла біла 
хустинка.
Спершись на поруччя, я не спускав очей 

з острова Осіма, аж поки він не розтав уда
лині. Мені здавалося, що я вже хтозна-як 
давно розлучився з танцівницею. Згадавши 
про бабусю, я заглянув у каюту й побачив, 
як незнайомі люди намагаються розрадити 
стареньку. Заспокоєний, я зайшов до су
міжної каюти. Море коло берегів провінції 
Сагамі хвилювало, і пароплав кидало то в 
один, то в другий бік. Обслуга розносила 
пасажирам металеві тазики. Я ліг, підклав
ши під голову ранець. Голова була порож
ня, відчуття часу зникло. З очей мрїх по- 
котилися сльози. 



Поруч лежав юнак, син директора заводу 
в Кавадзу. Він їхав у Токіо готуватися до 
вступу в університет. Побачивши на мені 
кашкет учня середньої школи вищого сту
пеня, він, певна річ, мною зацікавився. Пе
рекинувшись кількома словами, юнак за
питав:

— Чого ви такі сумні?
— Я щойно попрощався з дівчиною, — 

відповів я щиросердечно. Мені було бай
дуже, що він бачить мої сльози. Я ні про 
що не думав.
Над морем опустилися сутінки, в Адзіро 

й Атамі засвітилися вогні. Стало холодно,

до того ж мучив голод. Юнак розкрив бам
букову коробку й почастував мене рисом, 
загорненим у листки сушених водоростей. 
Я машинально з'їв. Потім юнак загорнувся 
в учнівський плащ і ліг спати. На душі в 
мене трохи відлягло. «Завтра вранці треба 
відвезти бабусю на вокзал і купити їй кви
ток на поїзд», — подумав я. Потім у голові 
мені все переплуталося.
Я погасив лампу. Пахло 'свіжою рибою і 

морем. Поруч спокійно посапував у сні 
юнак. На очі мені знову набігли сльози. 
Потім біль розлуки трохи втишився, як мо
ре після бурі, і в душі розлилася солодка, 
приємна порожнеча.

&

К
Я

Цього року щедро вродила хурма, осінь 
у горах прекрасна.
Порт на південній частині півострова. Із 

залу чекання на другому поверсі, де про
дають дешеві ласощі, вийшов шофер у 
жовтій куртці з ліловим коміром. Надворі 
чекав великий червоний автобус з ліловим 
прапорцем.
Жінка, що стояла з донькою, тримаючи в 

руках пакетик з цукерками, глянула на 
дбайливо зав'язані шнурки шоферових че
ревиків і сказала:

— Правда, сьогодні ваша зміна? Це щас
лива прикмета, що нас повезе така добра 
людина, як ви. Може, моїй дитині доля 
всміхнеться.
Водій мовчки подивився на дівчинку.

— Я вже не можу відкладати надалі. Ско
ро зима. Жаль серед холоднечі виряджати 
дитину в далекий світ. Я й подумала: одна
ково доведеться розлучатися, то краще вже 
тепер, поки тепло.
Шофер мовчки хитнув головою і, по-вій

ськовому карбуючи крок, підійшов до ав
тобуса, поправив сидіння.

— Ви, тітонько, сідайте наперед. Менше 
гойдатиме. Дорога далека.
Жінка везла продавати доньку в містеч

ко, що лежало на північ від дому десь за 
п'ятнадцять рі.
Похитуючись, автобус повз дорогою че

рез гори. Дівчинка, що сиділа одразу за 
шофером, ясними очима дивилася на його 
пряму жовту спину. Обабіч дороги височі
ли гори. Попереду — два перевали.
Автобус наздогнав диліжанс. Той звернув 

на узбіччя.
— Дякую, — голосно промовив шофер і 

гречно вклонився, хитнувши головою, мов 
дятел.
Трапився на дорозі віз, навантажений 

дровами. Дав автобусові проїхати.
— Дякую.
Автобус минув чоловіка з візком,
— Дякую.
Обігнав рикшу.
— Дякую.
Наздогнав вершника.
— Дякую.
Протягом якихось десяти хвилин автобус 

поминав тридцять возів, вершників, візків, 
і щоразу водій не забував подякувати за 
те, що йому дали дорогу. Здавалося, що, 
навіть проїхавши сотню рі на великій швид
кості, він не змінить пози — такий він 
стрункий, прямий, як криптомерія.
З порту автобус виїхав о третій. Тепер 

довелося ввімкнути фари. Коли на дорозі



траплялися коні — віз чи вершник — шо
фер гасив світло і, обминаючи їх, говорив:

— Дякую.
Дякую.

— Дякую.

Добра слава йде про цього водія серед 
тих, хто їздить на возі чи верхи тою доро
гою в п'ятнадцять рі.
Вже посутеніло, коли автобус зупинився 

на станції. Ступивши на землю, дівчинка 
ледве встояла, ноги їй підгиналися, і вона 
схопилася за материну руку.

— Почекай хвильку, — сказала мати й 
поспішила за шофером.

— Моя донька просто закохалася у вас. 
Ви така добра людина. Я буду за вас мо
литися. Адже завтра моя донька стане іг
рашкою в чужих руках. О, не одна дівчина 
хотіла б проїхати на вашому автобусі*..
Наступного ранку, щойно зійшло сонце, 

шофер вийшов з нічліжного дому і, по-вій
ськовому карбуючи крок, попрямував пло
щею. Слідом за ним дріботіла жінка з донь
кою. Червоний автобус з ліловим прапор
цем виїхав з гаражу й спинився, очікуючи 
прибуття першого поїзда.
Дівчина вмостилася спереду і, цмокаючи 

губами, гладила чорну шкіру на шоферсь

кому сидінні. Мати мерзлякувато ховала 
руки в рукави кімоно.

— Ну, то як? Повезете доньку назад до
дому? Сьогодні вранці вона розплакалася. 
Я подумала: що б ви сказали? І серце моє 
не витримало. Вирішила: повернусь і поче
каю до весни. Жаль віддавати на зиму. Не
хай потеплішає.
З першого поїзда на автобус пересіло 

троє пасажирів. Водій поправив сидіння. 
Дівчина втупила очі в його теплі плечі.
Автобус наздогнав диліжанс. Той звернув 

на узбіччя.
— Дякую.
Трапився віз.
— Дякую.
Осторонився з дороги вершник.
— Дякую.
— Дякую.
— Дякую.

Висловлюючи подяку полям і горам на 
відрізку дороги довжиною в п'ятнадцять рі, 
шофер вів автобус у порт на південній час
тині півострова.
Цього року щедро вродила хурма, осінь 

у горах прекрасна.

З японської переклав Іван ДЗЮБ


