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ПРІРВА
Ш У

О П О В І Д А Н Н Я
Малюнок Євгена Корпачова.

Я мушу виграти... Бо навіщо ж тоді вступати в поєдинок? Програ
ти можна було б, ухилившися від нього...

А вчорашнє молоко дає про себе знати! От біда. Хоч і в холодиль
нику, а кисне... Можна подумати, що воно живе., Невже?.. Це таки 
правда. Воно як жива істота. Само себе поїдає і втрачає свої поживні 
якості. От лихо!.. Он на кришці й дату вибито. Не для фасону, мабуть, 
і ціну вщфуковано. «Строк зберігання один день»...

Цікаво, котра зараз година?
Он вона, ця підвісна груша,— нові, червона. Приємно по ній дуба

сити. Раз-два, раз-два, раз-два... Невже мене драїтують звуки? Тільки 
почув удари, як одразу здригнувся. Коли піднімаюсь на ринг, риплять 
натерті каніфоллю підошви. По цьому можна визначити, в якій я фор
мі. Колись посеред бою я подався у кут натирати підошви... Уявляю, як 
з мене сміялися!..

Добрий вечір, Кімуро-сан! Як ви гадаєте, я був учора в добрій 
формі?.. Еге ж, у добрій. За тебе вболівала гарненька жіночка...

Кохаю я чи ні?.. v
Ой, як усе мені остогидло!.. Я мушу виграти...
Останнім часом дається взнаки те, шо моя вага зменшилася —
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я прокидаюся серед ночі, бо мені сняться рисові коржики. А до того ж 
я надто часто виходжу на ринг. Це нікуди не годиться! Певно, багато 
хто мене недооцінює, коли вважає вигідним для себе суперником.

Змагання примушують тренуватися. Але ж я видихаюся. їй-бо, ви
дихаюся. Краще виступати рідше, та краще... Треба вибирати вигідних 
для себе противників. Та, на жаль, це вже неможливо.

Хай йому біс! Недавно я пішов на змагання і вже навіть зважився. 
Та 6 а ,  супротивника для мене не знайшлося!.. Я тоді мало не плакав... 
Стільки зусиль змарновано. Щоправда, мені заплатили. Просто жах — 
у мене вовчий апетит, коли я не займаюся боксом.

Та що там казати, моє становище незавидне. Коли я вирішив зай
нятися боксом, то навіть не підозрював, яка це ризикована справа. 
Потім побачив, скільки несподіванок чигає на боксера. Відтоді почалися 
мої страждання. Та я, мабуть, не зміг би вчинити самогубства. Ні, не 
зміг би... Хоч я і не дуже вчена людина, проте не зважився б на такий 
крок...

О, ти добре підстригся... Розумно вчинив, що перед поєдинком схо
див до перукарні. Бо якщо програєш, то неголений і непідстрижений 
матимеш куди жалюгідніший вигляд...

Раз-два, раз-два, раз-два... Здається, сьогодні я у добрій формі...
Кімуро-сан, я витягнув табличку, що віщує мені щасливу долю На 

ній було написано: «Тебе чекає щаслива несподіванка». Вкинув в ав
томат десять ієн, натиснув на ручку,— і маю передбачення. Звісно, 
я зрадів, але ще раз спробував щастя. І що б ви думали? Наступна 
табличка теж сповіщала: «Тебе чекає щаслива несподіванка». Я зди
вувався. Що за химера? І витяг ще одну табличку... Ця теж провіщала 
успіх. Я розгубився. Хіба таке можливе? Я був пошкодив собі руку, але 
при такій сприятливій нагоді вирішив з дозволу тренера не відмовляти
ся від сьогоднішнього бою. Тепер моя невдача не матиме жодного ви
правдання...

Так-так, підстрибуй!
Бий двічі підряд!
Правою — раз-раз!
Бий у груди, у груди!
Прямий удар правою тричі: раз, два, три!
Правою — аперкот!

Що це брязнуло? Мабуть, двері внизу... Невже, і вони залізні? їхній 
брязкіт аж у животі відлунює... Що це діється зі мною сьогодні? Я ні
чого з собою не взяв. У кого є зайвий рушник? Бо я свій забув. От 
дурень!

Мені не радили сьогодні вранці, перед змаганням, виконувати сило
ві вправи, та я все одно зірвався з ліжка, як завжди, о п’ятій... От 
йолоп! Мені ж казали: не треба збивати вагу; і я думав добре виспати
ся... Перед сном вирішив послухати музику. Концерт для скрипки з ор
кестром Чайковського. Правда, гарна музика?.. Мені подобається також 
«Лебедине озеро»... Я люблю і джаз, але від нього не заснеш... Тому 
я його вчора не слухав...

Що не кажіть, а неприємно вставати удосвіта... Неприємно.., 1

1 Ідеться про табличку з «передбаченням» долі, яку звичайно витягують прочани 
в сйнтоїстському крамі.
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Встаєш, переодягаєшся, а тобі хочеться спати... Та ще й у кімнаті 
холодно... Хоч би швидше літо настало... Ой, як усе мені остогидло!

Та годі балакати! Я все-таки люблю цей спорт. Часом здається, 
ненавиджу його, та в глибині душі люблю. Бо якби ненавидів, то хіба 
виходив би знову на ринг після чергової невдачі? В ньому є щось 
особливе, що робить його схожим на людське життя, з його радощами 
і болями.

Найголовніше в боксі — різкі удари. Раз, раз, раз, раз... Якби вони 
мені вдавалися, я був би спокійний. У прямих ударах я впевнений. 
Різкими ударами можна скувати противника. Ось так: раз, раз, раз... 
А під кінець — прямий удар у верхню частину корпуса.

Цікаво, котра зараз година? v
О, вже скоро змагання!.. Як мені все остогидло!..
Бачите, я купив собі червоні шкарпетки. Бо червоний колір прино

сить щастя тим, хто народився у серпні.:. А я, здається, саме тоді й на
родився... Червоний колір — колір тих, що побачили світ у серпні. Тому 
я й придбав червоні шкарпетки. Що?.. Вони білі?.. Невже? Виходить, я 
не у серпні народився?.. От біда! І треба ж було вам, Кімуро-сан, отак 
мені допекти... Дивно... Значить, мої шкарпетки здаються кожному ін
шими?.. То яка мені з них користь?..

А все-таки я в добрій формі. Цього разу не піддамся. Тим більше, 
якщо вірити табличкам, мене чекає щаслива несподіванка. Вночі я спав, 
як убитий. Учора мені робили масаж і все тіло страшенно боліло, та 
я добре виспався і прокинувся здоровим. А все це, мабуть, тому, що 
треба рятувати свою спортивну кар’єру... Я спробував змагатися з уяв
ним противником і відчув легкість у руках... Я зможу перемогти. Гадаю, 
на рингу руки не підведуть.

Я мушу виграти цей поєдинок. Бо як програю, то втрачу спортив
ний розряд...

ПЕРШИЙ РАУНД
Чудово! Над вухом пролунав свисток... У таку хвилину до мене 

повертається спокій і впевненість... І натерті каніфоллю підошви рип
лять приємно... Я переможу... Я вже чотири рази підряд зазнав пораз
ки... Хоча намагався зробити неможливе і пошкодив руку... Я справді 
добивався неможливого... Сила боксера — у здоровому тілі... Але одна
ково нервуєшся... Та невже й цього разу, після доброго відпочинку, 
я втрачу ще один розряд... Це було б нестерпно... Це означатиме, що 
я вже не піду вгору. Скрутне становище... А бій стає запеклий...

Прямим ударом у груди!
У груди, у груди!
Що ти робиш? Бий!
Так-так, нападай, нападай!
Раз-два, аперкот!

Не треба підказувати... Сам знаю... Не вперше... Набрався вже до
свіду.

З десятого розряду на дев’ятий... З дев’ятого — на восьмий,.. З вось
мого — на сьомий... З сьомого — на шостий... А от щоб піднятися на 
один розряд угору, треба перемогти п’ятьох супротивників... Tag сказан
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тренер... А щоб стати чемпіоном, треба послати в нокдаун удесятеро 
більше... Звісно, було б добре здобути титул чемпіона. А якщо доведе
ться втрапити у півсотню переможених?!. Я часто думав над тим, що 
мені судила доля: стати чемпіоном чи опинитися серед переможених?.. 
З сьомого розряду на восьмий... З восьмого — на дев’ятий... З дев’ято
го— на десятий... Ні, тепер уже пізно цього сподіватися... Я б’юся тіль
ки для того, щоб хтось інший піднявся вище. Що робити? Невже у мене 
не залишилося ні крихти надії?

(Пробив гонг)

Так-так, дихай глибоко.
Правдаі, той удар у корпус був влучний?
Так, тільки ти дарма обмежився двома ударами.
Треба: раз, два, три, чотири.
Вимотай його, а потім завдай удару в голову.
Різких ударів не завдавай зблизька.
Ухилися, відскоч.
Потім роби нирок і бий у груди! Раз, два, три, чотири!
Останній удар — у голову.

ДРУГИЙ РАУНД
У мене ще є шанси... Роботу поміняв восьмого лютого... В конторі 

з’явився першого‘ДНЯ точно о восьмій... А крім того, мені сповнилося 
цього року тридцять вісім... Підряд три вісімки... Такий рідкісний збіг 
віщу£ удачу. Я можу надіятися на перемогу.

Я мушу перемогти... Бо інакше втрачу спортивний розряд...

Заходь справа!
Бий прямим ударом!
Не лови гав!
Бий справа! Нападай!
Заходь справа! Бий сильно в корпус!
Чудово!
Ти перемагаєш!

Все, що відбулося останнім часом, запишу в зошит... Щодня писати
му... Не пропущу ні дня... Спочатку запишу дату, потім — скільки годин 
спав, коли прокинувся, як довго робив силові вправи, скільки кілометрів 
пробіг, у якій формі був... Запишу, що пив перед сніданком: чай, сік чи 
молоко... Що їв на сніданок і скільки... Що пив після сніданку, що 
перекусив дорогою на роботу... Що їв згодом на обід... Чим запивав... 
Чи спав опівдні... Запишу, що пив опісля... Що робив після трену
вання...

Запишу, як після роботи приходив у спортивний зал і зважував
ся... Що спочатку бився з уявним противником... Підстрибував... Дуба
сив мішок з піском... Потім знову воював з уявним противником... Скіль
ки разів гамселив підвісну грушу... Запишу, скільки разів стрибав че
рез скакалку... Скільки разів піднімав ноги — щоб тренувати черевний 
прес!.. Скільки разів нахилявся вниз і розгинався... Що приймав душ... 
Потім зважувався... Що згодом пив, їв і знову пив... Чесно запишу,
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що Ів перед сном... Кбли лягав спати... Робив масаж чи ні... Які пре
парати вживав... Наприкінці напишу свої критичні зауваження...

Писатиму щодня... Обов’язково... Такий у мене задум:.. Писатиму 
не для когось, а для себе. Адже поєдинок починається задовго до при
значеного дня. Він триває щодня... Якщо хочеш когось обігнати, мусиш 
пам’ятати про це щохвилини...

Невже я зазнаю поразки?.. Тепер, коли я став такий вимогливий 
до себе...

(Пробив гонг)

Правда, різкі удари мені вдалися?
Краще, ніж у першому раунді.
У тебе були влучні удари.
Так-так, дихай глибоко. Раз, два, три.
Гаразд.
Ти розумієш, що я тобі кажу?
Не підступай зліва, а тільки справа.
Бо як підходиш зліва, на тебе сиплються удари.
А це нікуди не годиться.
Заходь справа і завдавай прямих ударів, а не бокових.
Заходь справа і бий прямо в груди. -Ухиляйся від його ударів і бий
у груди.

ТРЕТІЙ РАУНД
Так-так, заходь справа!
Бий різко! Тримайся!
Слабо б’єш!
Занадто сильно!
Сильно, сильно, ще сильніше!
Заходь справа, бий у груди!
Не гарячкуй, не гарячкуй!
Злегка висувай уперед ліву руку, правою бий у корпус!

От прокляття!.. Як почнеш втрачати популярність, то вже не зупи
нишся... Колись у добрі часи за мене уболівали тридцять чоловік, те
пер їх залишилося всього семеро... Дійшло до того, що я соромлюсь 
показатися в конторі... Ніхто й не здогадується, як я прагну заволодіти 
лаврами чемпіона... Хоч-не-хоч, а п’ятдесят чоловік мусять зазнати 
поразки... Бо інакше не буде чемпіона...

Що це? У мене руки чогось обважніли... Я став слабко захищатися... 
Напевно, тому, що після вчорашнього масажу в мене боліло все тіло... 
Невже нема ради?.. Ох і погано тягатися з противником, у якого така 
сильна рука!.. Якщо ноги не допоможуть, він мене покалічить... А якщо 
мені відбере мову, то я і на роботу не зможу з’явитися...

Надто швидко я почав здавати позиції... Враження таке, ніби спус
каюся на дірявому парашуті... Тримаюся за стропи тільки для очищен
ня совісті... Бо якби відпустив їх, нічого б не змінилося... А хіба з чем
піоном таке не може статися?.. І він опускатиметься швидко... Навіть 
швидше, ніж я... Бо падатиме з крутішої гори у прірву... Хіба не одна
ково, звідки я покочуся вниз — з чемпіонської вершини чи звідси?,. 
Важливо, що опинився в прірві... О, як мені все остогидло!,.
5 «Всесвіт» № 6.
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ПІСЛЯ ДВОХ ХВИЛИН І ШІСТНАДЦЯТИ 
СЕКУНД ЧЕТВЕРТОГО РАУНДУ

Ой, де це я? Невже я спав? Мені здається, ніби я на дні річки... 
Он і рибки плавають наді мною...

«Чотири»?.. Я майже не чую: до мене говорять так тихо... Невже 
я лежу в нокдауні?.. Мабуть, так... Дух забило... Нудить... Все зрозумі
ло!.. Тхне матою... Та мені байдуже... «Чотири»?.. Значить, у мене в за
пасі ще шість секунд...

Очевидно, я поводився необачно... Боксер-невдаха часом здобуває 
популярність... Бо може служити трампліном для тих, хто пнеться вго
ру... Тому такий боксер одержує багато пропозицій на поєдинок... А хіба 
я колись, на початку своєї спортивної кар’єри, не шукав собі противни
ків серед таких ось невдах?.. До речі, що з ними сталося?.. Я їх відтоді 
не зустрічав... Мабуть, кинули бокс...

Ну що, вставати?.. Ні, ще трошки відпочину. «Чотири»?.. Значить, 
у мене в запасі ще шість секунд, а це ого як багато! Ні, якщо вже вста
вати, то негайно. Спочатку зіпруся на правий лікоть, потім підтягну 
праву ногу, а вже тоді перевалю центр ваги тіла на ліве коліно...

Яка краса!.. Он синє небо... Таки небо... Але чому я бачу небо?.. 
Невже дах дірявий?.. Мені зовсім не хочеться думати про цей дах... І не 
думатиму про нього... Бо він мене анітрохи не обходить.

Гаразд, я встаю! Підскочу до противника і заціджу йому в ліву бро
ву. Там уже, здається, б^в шрам... Виходить, це лише четвертий раунд?.. 
І мене вже збито з ніг?.. Ні, не зроблю я спортивної кар’єри... Та хіба 
річ тільки в цьому?.. Мене ж різким ударом послали в нокдаун, і я не 
можу ворухнутися... Ні, я таки підведуся!..

Зіпруся на правий лікоть... Підтягну праву ногу... Перевалю центр 
ваги тіла на ліве коліно...

— Дивно... Що це таке? Наче мене розполовинили... Чи підведусь я?.. 
Куди подівся ринг?.. От біда! Нічого не збагну...

Ні, збагнув... Червоні шкарпетки, що я навмисне придбав заради 
змагання, теііер уже ні До чого... Ну що ж, годі бідкатися. Так чи інак, 
а я зайшов у глухий кут...

Через чотири роки Г шість місяців я нарешті повернувся туди, звід
ки починав... І це непогано... Бо хоч удосталь наїмся... Та й записів не 
Вестиму... Куритиму, питиму... Ласуватиму пастилою... Надолужу все, 
що прогавив... То правда:, що я переоцінив свої сили...

Ой, голова болитьГТак болить, що днів зо три не спатиму... Бо
лить... Наче розвалюється... Ой, люди, поможіть!.. З

З  японської переклав 
Іван ДЗЮ Б




