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Уперше посмішка Фіо явилася світу в одній з єги
петських гробниць часів правління 18-ї династії. 
Восьмого червня 1912 року молодий лорд Далузі пря
мував кам’янистою долиною Дейр-Ель-Бахрі, де вели
ся археологічні розкопки. Десятки білих полотняних 
наметів вкрили землю, і весь простір вирував через не
скінченне пересування різнорідного люду: палких ди
летантів та блискучих учених упереміж із шахраями. 
Грошей, які лорд Далузі отримав від Британського му
зею завдяки підтримці свого наукового керівника, сла
ветного професора Ф. Л. Гриффіта, майже не лишило
ся, і все, що він міг привезти з собою до Англії, це 
скарби, придбані в розкрадачів могил. Лорд Далузі 
провів долонею по обличчю, немов змахуючи з нього 
пил довгих мандрів, і полинув думкою на північ до бе
регів далекої Англії, до туманного графства Кумбрія з 
його зеленими пагорбами й озерами. В ту саму мить, 
коли він прийняв рішення повертатися додому, один з 
його носіїв раптово зник немов пожертий пустелею: 
пісок розверзся в нього під ногами. Крик бідолахи 
згас, коли його голова розбилася об каміння десь уни
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зу. Очі лорда Далузі спалахнули, немов набувши здат
ності відбивати сонце, до нього повернулася надія. За 
допомогою мотузки він спустився в тільки-нр утворе
ний провал і знайшов стародавнє підземелля. У світлі 
масляної лампи лорд Далузі побачив фреску, на якій 
були зображені грецький сановник Небамон зі своєю 
дружиною і донькою, що слухняно присіла між ними. 
На її обличчі мінливі язички вогню явили посмішку 
ще ненародженої Фіо.

Три роки потому лорд Далузі помер від якоїсь за
гадкової хвороби, так і не побачивши більше графство 
Кумбрія; помер, безмежно гордий своїм внеском у 
єгиптологію й геть щасливий, незважаючи на те, що 
надто тісне знайомство зі скарбами минулого, видер
тими ним із забуття в дарунок нащадкам, вкоротило 
йому віку. M e  він навіть й гадки не мав, що зумів ви
тягти з небуття справжнє чудо, золото, що не бли
щить, діамант тілесного кольору.

Можливо, посмішка Фіо з’являлася й у більш ран
ніх зображеннях, фресках інших цивілізацій чи навіть 
у наскальних малюнках, але про них нічого не відомо. 
Втім, якби й існував такий собі тоненький каталог тво-. 
рів мистецтва, в яких зустрічається посмішка Фіо, то і 
завдяки йому навряд чи вдалося б знайти хоч якусь за
кономірність у її появах: вона зустрічається в Китаї 
XIII століття в акварелі на шовку Ma Юаня, в Уістлера 
в його «Симфонії в білому № 3» і портреті Меджа 
О’донога, а потім раптом у «Дівчинки в блакитному» 
Модільяні. Вона може затаїтися на століття, а може на
родитися два рази на рік. Фотографія молодої по
льської партизанки, на голову якої нацистський офі
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цер накидає зашморг; стала останнім відсвітом по
смішки Фіо, перед тим як вона осяяла обличчя своєї 
законної власниці. І немає нічого дивного в тому, що 
жоден мистецтвознавець не здогадався простежити ге
неалогію цієї посмішки: щоб її побачити -  необхідно її 
знати; щоб її відшукати -  треба її любити.

***
Дев’ятого травня 1980 року посмішка Фіо подолала 

шийку матки своєї матусі. Це була ледь сформована 
посмішка, начебто недоношена, і, звісно ж, тільки 
люди серйозні і досвідчені змогли б її упізнати. До неї 
прикипав погляд, але виникала вона лише під певним 
кутом освітлення, у півмороку, в ті моменти, що не 
тривають і долі секунди, в очах тих, хто говорить свої 
останні слова. Тонкі, бліді губи Фіо, що нагадували 
складку анемічного обрію і різко контрастували з ру
дим волоссям, залишалися практично нерухомими, 
навіть коли вона розмовляла; але посмішка ніколи з 
них не сходила. Якщо про неї здогадувалися, вона ста
вала сліпучою і навіть здавалася божественною тим 
обраним, хто зміг розгледіти її на цьому, взагалі-то, 
банальному обличчі. Неясно, чи ця посмішка народ
жувала іронію, що опромінювала обличчя Фіо, чи на
впаки. То була іронія, м’яка, як ніж із лезом із пелюс
тки троянди. І якби мертві могли посміхатися, то вони 
посміхалися б саме так.

***
Вісімнадцятого грудня в 17 годин ЗО хвилин сонце 

так і не з’явилось, але час не стояв на місці. Дощ заря
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див із самого ранку, вірніше з передранкової зорі; він 
періщив по сірих непривабливих вулицях, по сірих і 
зелених скатах дахів, по сірому, розпатланому, темно
му, довгому та короткому волоссю перехожих; він 
хльостав по парасолях, дахах машин і шоломах мото
циклістів; він хльостав по голубах у небі, і сплячих кло- 
шарах, по газетах, що стирчать із кіоску, по шиях за
клопотаних трудяг, по скельцях окулярів і портфелях 
школярів.

Він також хльостав по Фіо, і оскільки вона не віри
ла в парасолі, то геть змокла. Вона відчинила двері 
під’їзду, злива тривала. Скинувши на стілець пальто 
болотного кольору, а синього пуловера до купи бруд
ної білизни в кутку вітальні, вона остаточно прийшла 
до тями, вже сидячи на канапі в позі лотоса. Вона по
лінувалася сушити волосся, оскільки збиралася сьогод
ні мити голову, і лише відзначила собі, що дощ по
любляє йти, коли в неї брудне волосся; та й до того ж, 
їй просто подобалося відчувати свою причетність до 
бурхливої стихії за вікном. Деякі краплі всотала черво
на канапа. Фіо взялася знімати махровим рушником з 
тіла й одягу покрови вологи, але вони були виткані з 
настільки тонких цівочок дощу, що в врешті-решт 
вона зовсім в них заплуталася.

Вона витерла руки об білу майку, підвелася, пере
тнула вітальню, зупинилася біля холодильника і пра
вою рукою взялася за його алюмінієву ручку, але, отя
мившись останньої миті, не стала його відчиняти й 
хутко забрала руку, немов боячись обпектися. Її зане
покоїла надто вже бездоганна послідовність рухів.
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Піймавши себе на звичному жесті, відпрацьованому 
до автоматизму, вона зрозуміла, що робить усе на
стільки машинально, що вже не усвідомлює власних 
дій. Холодильник завбачав усі її рухи. Предмети швид
ко звикають до свого хазяїна і без зусиль впізнають 
тих, хто вважає себе їх володарями. Посуд вимитий, на 
столику біля канапи парує чай, але вона не пам’ятає, як 
у неї все це вийшло. Буденність знову вбиралася у 
силу. Чисельні тренування, безумовно, полегшували 
дрібні іспити дня. Але Фіо не бажала, щоб буденність 
була такою сильною, аби години пролітали як хвили
ни; вона боялася, що життя її тече як по маслу, позбав- 
ляючи її дії усвідомленості. Звісно, вона іноді користа- 
лася цим заціпенінням -  наприклад, коли на душі було 
тужно, але і тоді прекрасно розуміла всю небезпеку на
ркотику, яким є звичка. Фіо рішуче опустила праву 
руку, щоб уникнути повторення, і відкрила холодиль
ник лівою рукою. Холодильник невдоволено пробур
чав. Холод мазнув по обличчю Фіо тонкими ворсинка
ми крижаного пензлика. Вибраний нею йогурт упав на 
підлогу. Власна незграбність заспокоїла. Вона підняла 
пом’ятий йогурт і повернулася до канапи,

Її погляд зупинився на репродукції естампа 
Хокусая «Велика хвиля», що висіла навпроти неї. Вона 
мешкала одна в завеликій для неї квартирі -  їй так і не 
вдалося звикнути до простору, яким вона володіла. 
Правда, у цьому були і свої переваги: вона тривалий 
час могла не прибиратися, місця все одно вистачало. 
Речі розповзалися по всій квартирі при першій ліпшій 
нагоді. Одяг розосереджувався по спальні, диски скуп
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чувалися біля музичного центра у вітальні, відеокасети 
обабіч телевізора, а книжки, чашки й тарілки розбрі
далися хто куди, розміщуючись потроху по всіх кімна
тах. Проте квартира не здавалася занедбаною; навпро
ти, цей хаос мав особливий шарм, нагадуючи здичаві
лий сад, що густо заріс екзотичними рослинами, яким 
дозволили рости вільно, без підпірок і перешкод. Коли 
з’являвся пил, Фіо бралася за прибирання: мила чаш 
ки, ховала книжки до шафи, складала речі, ставила рів
но канапу, підмітала і мила підлогу, знищуючи хаос і 
щоразу починаючи з нуля геологію cèoro світу. Але 
хаос був настирливий і неминуче повертався наче при
плив, що викидає на поверхню нових риб і черепашок, 
уламки корабля й медуз. Це не Фіо пофарбувала ту
тешні стіни фарбою кольору «гусячого поносу», не 
вона придбала ці жахливі сині меблі для кухні з убудо- 
ваною технікою. Вона нічого тут не вибирала, скоріше 
їй здавалося, що сама квартира вибрала її десь у мага
зині, у відділі «квартиронаймачів». Звісно, вона при
вчила простір до своєї присутності. Потроху її дух охо
пив усі кімнати, і навіть сині кухонні меблі, і відтепер 
квартира стала кольору Фіо.

Помінявши воду в мисці Пелама, Фіо сіла на кана
пу пити чай, маленькими ковточками, голосно при
сьорбуючи. Це була її улюблена суміш чорного чаю з 
цитрусами і якимись синенькими квіточками, -  запро
понована їй колись двома чарівними продавщицями 
«Англійської чайної компанії». Вона пила його без 
цукру, втішаючи піднебіння та думки, насолоджую
чись чистим смаком, настільки багатим квітами і Ки

12



таєм. Заняття починалися тільки третього січня, і вона 
звісно ж знайшла собі щось цікавіше, ніж повторення 
пройденого. Сьогодні ввечері цим «щось» було ніщо, 
але цього їй вистачало з гаком. Може, за якусь хвили
ну вона відкриє книгу, швидше за все роман, із тих, що 
зазвичай густо населений героями, які оживають під 
животворним поглядом читачки, де нема кондиціоне
рів, а півморок так чудово пашіть друкованим словом 
і де сонце домує не на небі, а в п’яти літерах: С, О, Н, 
Ц, Е. Сонце.

Раптом жахлива думка, наче павук хижими лапа
ми, сполохала її душевний спокій: вихідний вилупить
ся зі свого кокона менш ніж за дванадцять годин. По 
спині побігли мурахи. Фіо подумала, що хоч раз варто 
було б визнати цей день злочинним, і запроторити 
його до в’язниці чи щось таке. Неділя ніколи її не лю
била. На щастя, останнім часом вона стала з’являтися 
рідше і забирала в неї не більше одного дня на тиж
день. Уся юність Фіо була неділею, одним довгим 
днем, коли закриті всі магазини, вона стирчить у бу
динку сама, їй нема чого робити і, навіть якщо на дво
рі гарно, синє небо все одно має якийсь присмак сіря
тини.

Узявши пульт, Фіо включила музику, і зі старого 
музичного центра, щ о стояв поперек вітальні, полинув 
голос Ніла Хеннона. Раптом Фіо пригадала, що холо
дильник майже порожній -  відкриваючи його, вона не 
звернула на це уваги. А тепер буркітливий від голоду 
шлунок послужливо відсилав їй картинки голих по
лиць. Треба йти до магазину. Супермаркет знаходився
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за сотню кроків від її будинку, на вулиці Белльвіль, і це 
було справою п’яти хвилин, але Фіо знала, що більше 
часу просидить на канапі, міркуючи про те, як все від
буватиметься.

З тихою завзятістю і деякою тривогою, перебо
рюючи себе, вона готувалася до зіткнення з реальніс
тю, як до спортивного змагання. І хоча їй не вистачало 
«соціальної мускулястості», в цілому вона успішно 
справлялася з усіма вправами, необхідними для спо
кійного існування. Звично розохочуючи себе, вона 
займала стартову позицію, щоб піти за хлібом, зустрі
тися з однокурсниками... Револьверний постріл у голо
ву слугував сйгналом до старту, і вперед! Може, по до
розі вона навідається до сусідки Зори. Вони побалака
ють, постріляють у кухонну стіну з маленької «берет- 
ти», влучаючи без промаху за відсутністю цілі. Від по
стрілів на стіні з’являться дірки, і вона ще більше нага
дуватиме поверхню Місяця, щоправда, прямокутну й 
пласку. Або ж Фіо залишиться сидіти на своїй темно- 
червоній канапі, мріючи про майбутнє, надто туманне, 
щоб стати реальністю, змушуючи трудитися свої дуже 
скромні надії і продовжуючи тренувати їх для фіналь
ної сутички з реальністю. Втім, зараз у неї на серці за
лишалося ще багато такого, з чим варто спокійно роз
прощатися, і вона зовсім не була впевнена, що вже 
сама у собі розібралася. Чай, приспів вчасно і з голо
вою занурив її у насолоду. Фіо підняла пачку паперу, 
яка валялася на білому потрісканому кахлі, і взялася 
записувати всілякі важливі думки, що її хвилювали.

У двері квапливо постукали. Фіо здивувалася: щоб
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потрапити до будинку, треба було дзвонити в домо- 
-фон або ж знати код. А код був відомий тільки їм із 
Зорою. Але вона одразу ж пригадала, як минулого 
тижня Зора, забувши таки цей триклятий код, з усього 
духу вибила двері. Фіо навіть не встигла піднятися з 
канапи, як незваний гість відкрив двері і ввійшов без 
запрошення, так люб’язно позбавивши її зайвого кло
поту. У своїй безмежній увічливості він не став відво
лікатися на вибачення.

-  Ви Фіо Регаль? Ну звісно, ви Фіо Регаль.
Коли незнайомець зве тебе по імені, то завжди ви

никає відчуття, що ти вже не належиш сама собі. Фіо 
стисла в руках чашку, все її тіло напружилося; чоловік 
підійшов ближче. Вона глянула у лівий кут канапи, 
прикинувши, що в разі потреби встигне вихопити з 
під подушки подарований Зорою револьвер. Молодик 
здавався спокійним і впевненим у своєму праві турбу
вати її і входити до її помешкання без усякого дозволу. 
Ні, він не був нахабним чи агресивним, просто він ви
ріс у такому світі, де всі двері для нього були відчине
ні, і чимраз вони вели його до кімнат, де всі його лю
били і зустрічали з щирою привітністю. Друзі казали, 
що він найчарівніший чоловік у ваговій категорії до 
сімдесяти п’яти кілограмів, і, на жаль, це так і було.

-  Ви з поліції?
-  З поліції? Ні...
-  Ви увійшли без запрошення, -  сказала Фіо, насу

пивши брови і відкинувши з чола руде пасмо.
-  Повірте, ця деталь не лишиться в історії.
І він додав, начебто звертаючись до захопленої
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юрби: «Для історії не має значення, чи стукали ви в 
двері і чи витирали ноги об килимок, вона запам’ятає 
лише те, що ви ввійшли». Він був задоволений своєю 
тирадою, котру заучував у машині всю дорогу, поки 
їхав сюди. Ця фраза вже була записана в його щоден
нику, який він зберігав у внутрішній нагрудній кише
ні. Щоденнику він надавав неабиякої уваги, оскільки 
колись-таки його напевно опублікують: один вида
вець, переконаний у блискучому майбутньому моло
дика -  або ж, у крайньому випадку, його нащадків, або 
ж нащадків деяких з його знайомих, -  уже виплатив 
йому солідний аванс за цю книгу.

Фіо була вражена вишуканою і витонченою кра
сою його обличчя. Ця врода слугувала йому візиткою в 
очах оточуючих і дозволяла скрізь почуватися як удо
ма. У IX  столітті Лі Йї-Чан учив, що юнаки мають до
сконало опанувати шістьма мистецтвами: музикою, 
ритуалом, стрільбою з лука, письмом, арифметикою і 
мистецтвом керування колісницею. Шарль Фольке мав 
зовнішність і поставу, що прямо вказували на те, що 
все це він вже осягнув. Йому ледь виповнилося трид
цять років, але він поводився так, начебто позаду в 
нього були цілі століття щастя і слави.

-  Знайомство з вами, мадемуазель, це велика честь 
для мене. Безмірно Зворушений.

Він поштиво вклонився, але не тілом, а голосом. 
Фіо не змогла б у цьому заприсягтися, але від щирості 
його вірнопідданських виявлень дурно тхнуло. М о
лодик намагався поцілувати її руку. Однак Фіо пере
творила цю дивну спробу на легке рукостискання.
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-  Йдіть за мною. (Він одразу спохватився.) 
Вибачте. Чи не могли б ви піти зі мною?

-  Ви маєте ордер? '
-  Я від Амброза Аберкомбрі, -  сказав молодик, об

ражений тим, що його вперто вважають представни
ком влади. Він не відчув іронії в голосі дівчини і про
стягнув їй запечатаного листа.

Розкішний, товстий папір. Зламавши червону сур
гучеву печатку, Фіо розгорнула аркуша. Він виявився 
недоторкано чистим: на його кремовій поверхні зов
сім нічого не було. Дівчина всміхнулася молодику і 
кивнула головою, немов усе зрозуміла. Це було зовсім 
не так, але незнайомець поводився ніби королівський 
посланець, і Фіо не годилося його розчаровувати. Вона 
згорнула листка і поклала його на журнальний столик.

-  А вас, вибачте, як кличуть?
Безневинне питання Фіо зачепило Шарля Фольке 

за живе, викликавши хвилю обурення в найважливі
шому органі Шарля Фольке -  у його гордості; однак 
люб’язна посмішка не залишила його губ. Він зціпив 
зуби. Але позаяк це спотворювало правильні риси 
його обличчя і погрожувало появою змррщок, йому 
легше було вирішити, що він має справу із самітни
цею. Це все пояснювало. Так, вона не знає, хто він, але 
вона напевно не знає нікого взагалі. Досить глянути на 
її квартиру: який безлад! Ковзнувши очима по книж
ковій шафі, констатував, що вона містить самі рома
ни; диски і відеокасети стояли на окремих полицях. 
Аби приховати незручність, він підійшов до вікна і по
дивився на вулицю.
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-  Я Шарль Фольке, -  кинув він недбало.
Завдяки своїй штучній розкутості він лишався не

вимушеним і природнім за будь-яких обставин -  при
наймні, так всім здавалося. Оскільки радість не осяяла 
обличчя Фіо, він вирішив, що це почуття знайшло 
своє вираження в іншій частині її тіла. Немов так і тре
ба, він накинув їй на плечі ще вологе пальто і з м’якою 
наполегливістю потягнув за собою. Його впевненість у 
собі і галантні манери дозволяли йому поводитися 
безтактно, неї викликаючи при цьому опору в тих, хто 
ставав жертвою такого поводження. Він був настільки 
витончений, що якби навіть дав ляпаса, той хто його 
отримав не помітив би болю, а лише оцінив би неви
мовну красу жесту. Фіо не змогла б сказати, як це вий
шло, але з жахом збагнула, що піддалася його чарам. 
Молодик у її присутності повівся так, ніби знайшов 
чудесну і найрідкіснішу квітку. Це дивувало Фіо, тому 
що пелюстків у неї було небагато.

-  Ми маємо вирушити зараз же. Тут є запасний ви
хід?

-  Ми в небезпеці?
-  Ні, ні... не турбуйтеся. Це лише питання конфі

денційності.
Здавалося, Шарль Фольке ладний пуститися в поя

снення, які нічого не пояснять. Фіо не хвилювалася, 
оскільки юнак являв собою зразок люб’язності та й 
сама ситуація була такою незрозумілою, що цікавість 
здолала її природну недовірливість. Шарль Фольке 
спустився першим і квапливо відчинив перед нею две
рі, попередньо оглянувши вулицю. Сонце засліпило
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Фіо. Дощ припинився. Перед будинком (ЙГОЯВ чорний 
«бентлі»; його матовий кузов поглинав срнце, а тоно
вані стекла спотворювали відображення. Водій -  ко
ротка стрижка військового, темний костюм, чорний 
шкіряний плащ, -  привітавши їх, відкрив задні двер
цята. Шарль Фольке озирався, немов чогось побоюю
чись. Галантно притримавши дверцята, він пропустив 
Фіо і сів поруч. Вони рушили з місця, проїхали вулицю 
Бакст і спустилися по вулиці Белльвіль. Фіо обернула
ся і побачила людину, що біжить за машиною із ф о
тоапаратом у руках. Якщо її збиралися викрасти, то цю 
людину цілком можна було прийняти за спільника. їй 
не було моторошно, навпаки: страх перед неминучим 
вихідним, поступався місцем чомусь загадковому. 
Лише пригадавши, щ о забула насипати сушених мурах 
Пеламу, Фіо прийнялася покусувати нижню губу.



Вона сиділа в класі одна. Інші діти гралися у дворі. 
Фіо попросила дозволу залишитися, тому що на вули
ці не було дощу, а вона забула вдома свій плащ. 
Учитель пустив повз вуха її пояснення і дозволив, ос
кільки Фіо була дитиною, якій не відмовляють; вона 
нічим не виділялася на тлі класних стільців, чорної до
шки та інших предметів інтер’єру. Вона рано звикла не 
докладати зусиль для підтвердження власного існуван
ня, а тому мало хто його помічав.

Буває у житті такий період, коли легше скласти 
список того, чого не любиш, ніж навпаки. Фіо рано ви
значилася у своїх уподобаннях: у шість років вона точ
но знала номенклатуру свого серця. Кожна літера цьо
го переліку була відбита в ній навіки, наче силою зем
летрусу.

Вона любила: батьків і сніг.
Вона не любила: все, що не було її батьками чи сні

гом. Вона не розуміла, чому все те, що можна любити, 
не перетворюється на її батьків чи сніг. А втім, вибір 
був.

Вона бачила в одній книжці з природознавства, а

20



також у булочній, що людські істоти дуже довго старі
ють. Дідок із круассанами у тремтливих руках якось 
сказав їй, що вже не пам’ятає свого житт|а, бо в нього 
забагато спогадів. Злякавшись самої можливості забу
ти власне життя, у шість років вона написала свою біо
графію: «Я гладила кішку, і йшов сніг». Маленька Фіо 
була впевнена, що таке цікаве і красиве життя зможе 
багато чого навчити світ. Але через деякий час після 
подій, описаних у її зеленому зошиті в малинову лініє
чку, небо над Фіо змінило колір.

Її батьки познайомилися на перетині револьвер
них стволів. Романтичне місце, щоб розбити один од
ному серце. Її маму -  яка тоді ще не була її мамою, -  
звали Адель. Адель вірила в Бога, але не змогла повіри
ти в те, що їй призначена доля конторської служки. 
Школа розсталася з нею в шістнадцять; її «профорієн- 
тували» -  професія зустріла її радо і передбачалося, що 
Адель мала її палко полюбити. Три роки Адель чесно 
відсиділа на своєму місці, а потім їй остогидлі ночі лю
бові в обіймах снодійного, дружні зустрічі з пляшкою 
пива і жалюгідний одяг. Її патрон не був якимсь вже 
особливим лиходієм, а саме таким, яким і мав бути, 
тобто не дуже люб’язним; він поводився зі своїми під
леглими, як із підлеглими. Мати Фіо пояснила йому, 
що він помиляється. Він засвоїв урок, оскільки вмер з 
чотирьохкольоровою кульковою ручкою в голові. 
Адель, констатувавши, що має явні здібності до педа
гогічної діяльності, продовжила навчати багатих тому, 
що бідні існують, і в безмірній турботі про виховання
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полегшила тягар кільком банкам, позбавивши їх золо
тоносного жиру процедурами ліпосакції банкнот. 
Поліція висунула проти неї звинувачення у відсутнос
ті диплома про педагогічну освіту, необхідну для робо
ти за її новою спеціальністю; вона вигнала поліцію за 
невихованість. Саме тоді папа Фіо, якого о тій порі 
звали Генрі, і зустрів Адель.

У понеділок ранком Адель давала урок у банку. 
Службовці і клієнти, ніби старанні учні, дуже уважно 
слухали її слова. І якщо в них і були підняті руки, то 
лише тому, що, на думку Адель, це підсилювало при
плив крові до голови і допомагало краще зосередити
ся. Це було заняття по розподілу матеріальних ціннос
тей, яке супроводжувалося не надто заумним курсом 
кейнсіанства, зрозумілим для всіх. Адель змогла таки 
зацікавити і підкорити аудиторію, її педагогічний ав
торитет був незаперечним. Вона не використовувала в 
роботі крейду (тому що брудниться), а віддавала пере
вагу револьверу, бо він зручніше лягав у руку. 
Зазвичай урок не був довгим, лунав дзвоник, й тоді-то 
розпочинався справжній базар. Того дня молодий 
Генрі чергував у цьому кварталі. Він служив поліцей
ським ось уже кілька тижнів, до цього працював тес
лею, а ще обожнював пити чай. Він обрав професію 
поліцейського, оскільки вірив, що його призначенням 
буде встановлення справедливості. Правда, з подивом 
дізнався, що має лише дотримуватися закону і дирек
тив міністерства. Але, незважаючи на це, він намагав
ся виконувати свою роботу якнайкраще і щоранку, на
чищаючи черевики, весело насвистував модні мотив
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чики, налаштовуючись на бадьорий і радісний лад. 
Коли він побачив Адель з револьвером, наставленим 
на безневинних людей, він тієї ж  миті зрозумів, що му
сить робити: вихопивши пістолет, він н|авів його на 
невинне обличчя Адель. Адель відповіла тим же.

З цієї ситуації було лише два можливих виходи. 
Один полягав у тому, щоб спустити курок. Вони відда
ли перевагу небезпеці і любові з першого погляду.

Батьки Фіо були надзвичайні. Мати носила корот
ку стрижку, мала невеличкий рубець під правим оком, 
і руки, що пахли апельсинами. Батько мав руду шеве
люру і чудовий голос, що розповідав всілякі історії.

Першу половину свого дитинства Фіо провела з 
батьками, і цей казковий час блискав чарівними зіроч
ками, схожими на ті, що прикрашають різдвяну ялин
ку, хіба що тоді цими зірочками було засіяно все на
вколо. їхню дружню родину повсякчас переслідувала 
поліція, а вони ходили в кіно. Вони змінювали зовніш
ність, грали в хованки і влаштовували пікніки, оскіль
ки крихітка Фіо все це обожнювала.

Маленькій Фіо таке життя здавалося пригодою, 
схожою на ті, що бувають у книжках, де всі сторінки 
пронумеровані, прошиті і переплетені, все завжди 
скінчується добре і всі чудовиська переможені. Книга 
життя Фіо не пережила арешту батьків, і відтоді вже 
ніщо і ніколи більше не йшло, як у книжці.

Директриса школи була поганою жінкою, але до 
поліції вона звернулася з гуманізму. Із самого початку 
занять їй здалася підозрілою ця маленька дівчинка з

23



вогняним волоссям, і вона все чекала пщтвердження 
своїм побоюванням. Розглядаючи малюнки Фіо, на 
яких були зображені її батьки, директриса зіставила їх 
з фотороботами надрукованими в газетах. Вона від
правилася до комісаріату з малюнками, зробленими 
фломастерами. Комісар констатував, що Фіо має вели
кий талант д$ малювання і тому вирішив заарештува
ти її батьків. Коли поліцейські накинулися на Генрі й 
Адель, директриса сказала собі, що була права, вгледів
ш и щось кримінальне в цій дівчинці з рудою головою. 
Всі знають, що яблучко від яблуні недалеко падає, 
стверджувала ця дама, тільки цих яблук ніхто не купу
ватиме на ринку.

В’язниці нагадували ті школи, де колись навчалися 
батьки Фіо: одні призначалися для дівчинок, а інші для 
хлопчиків; в’язниць для закоханих не існувало. Її папа 
сидів у Аннесі, а мама у Флері-Мерожи. Суддя прису
див Адель і Генрі до розлуки: відірвані один від одно
го і до того ж позбавлені обожнюваної донечки, вони 
були приречені. Після того як батьків вивели з залу 
суду, суддя наказав Фіо йти за ним. Хоча її очі застили 
сльози, воно встала, не похитнувшись. Суддівський 
стіл був величезним, і Фіо з усіх сил трималася за бре
тельки комбінезона, щоб не тремтіти. Суддя схилив до 
дівчинки своє обличчя, сповнене ангельського терпін
ня і усвідомлення власної величі. І промовив найласка- 
вішим і найзворушливішим голосом: «Ти більше ніко
ли не побачиш своїх батьків. Ніколи», -  і простягнув їй 
цукерку. Фіо' мовчки відмовилася, спрямувавши на
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нього погляд, повний шаленого бажання обрушити на 
його голову найнищівнішу частину Всесвіту.

І почалися для Фіо і її бабусі нескінченні подорожі 
між двома в’язницями в прагненні зберегти зв’язок 
сторін нової геометричної фігури їхньої родини. Після 
зустрічі з татом в кімнаті для побачень Фіо неслася до 
мами, долаючи сотні кілометрів, намагаючись не диха
ти, не говорити, не відкривати очей, не митися, щоб 
мама змогла відчути присутність свого чоловіка в очах 
доньки, а його подих на її руках.

Двадцять третій день червня місяця одна тисяча 
дев’ятсот вісімдесят шостого року від Різдва Христова 
ввійде в історію як день весілля її батьків; більше нічо
го суттєвого в цей день на Землі не відбулося, що б там 
не писали газети. Тіпіаманн був тюремним священи
ком, він розмовляв з нещасними, розповідаючи казки 
про чарівника, здатного множити хліб чи вилікувати 
сліпця. Він розважав їх, описуючи потойбічний світ, де 
все таке чудове і прикрашене різнобарвними гірлянда
ми. Так, в’язні охоче його слухали, і багато хто з них, 
щоб не кривдити священика, навіть вірив в його істо
рії. У свою чергу Тілі теж вірив у ці казки, хоча б із по
ваги до своїх слухачів. Він знав, що не є надто красно
мовним та й з уявою в нього слабкувато, але відчував, 
що потрібний цим знедоленим; а головне, він любив 
їх, оскільки, варто йому тільки було заговорити з лю
диною, як він без пам’яті в неї закохувався.

Тіпі розповів історію батьків Фіо своїй дружині, 
Маринетті, енергійній матінці, яка носила капор, щоб 
походити на Фантометту, і вирізнялася непохитною
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розсудливістю, набутою після автомобільної аварії. 
Вона відразу ж вирішила одружити закоханих, оскіль
ки адміністрація дозволяла побачення ув’язненим, що 
поєднані священними узами шлюбу. Любов мала ви
кликати тектонічне зрушення, яке перенесло би Аннесі 
у Флері-МерЬжи. Але серце начальниці в’язниці у 
Флері було розбите шведським фізиком, тому вона 
була сумною й суворою і у весіллі відмовила. Тіпі вирі
шив обійтися без формальностей, до того ж -  сказав 
він крихітці Фіо -  коли Бог був молодий, ніяких фор
мальностей не існувало. 4

Двадцять третього червня 1986 року, ВІЗ годин 32 хви
лини, у в’язниці міста Аннесі отче Тіпі спитав батька 
Фіо, чи бажає він взяти за дружину мати Фіо. Батько 
Фіо відповів «так». Він стояв за гратами, вдягнений в 
елегантний костюм, які ще зустрічаються у фільмах 
про англійські весілля. На ньому був сірий фетровий 
капелюх із високою тулією, обв’язаною чорною стріч
кою, а в руках -  троянда, яку він власноруч от уже пів
року вирощував у своїй камері.

Після цього Тіпі з маленькою Фіо побігли до ма
шини, запаркованій на стоянці в’язниці. Бабуся Фіо і 
Маринетта залишилися з батьком Фіо. За чотири з чи
мось години Тіпі і Фіо дісталися дверей в’язниці у 
Флері-Мерожи, прибувши за десять хвилин до її за
криття для відвідувань.

Двадцять третього червня 1986 року, в 17 годин 50 хви
лин, у в’язниці міста Флері-Мерожи отче Тіпі спитав 
матір Фіо, чи бажає вона одружитися з батьком Фіо. 
Мати Фіо відповіла «так». Вона була вдягнена в довге
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біле плаття, прикрашене квітами і смужками тіней від 
грат.

У присутності Фіо отче Тіпі у слухавку оголосив 
батька і мати Фіо з’єднаними священними узами 
шлюбу. Він просунув руку крізь грати і надів обручку 
на підмізинний палець матері Фіо, у той час як в 
Аннесі Маринетта надягала обручку на' підмізинний 
палець батька Фіо. Після цього батько Фіо взяв слухав
ку і вперше почув голос законної дружини. Молодята 
говорили один одному слова любові доти, доки в них 
не скінчилися монетки.

Мати Фіо вмерла кілька тижнів потому від хворо
би Аддісона. Наступного дня батько Фіо одержав три 
постріли в спину від одного зі своїх колишніх колег за 
спробу відмовитися від оренди камери. У своєму запо
віті батьки Фіо просили, щоб їхні останки спалили, а 
порох розвіяли над будь-яким океаном за винятком 
Індійського де надто багато акул. Тіпі і Маринетта від
везли Фіо та її бабусю на скелястий берег і звідти поси
пали хвилі малюсінькими вугіллячками, що раніше ле
жали в основі архітектури подружніх тіл. Сцена була 
прекрасною і дуже зворушливою, поки з найближчого 
гаю не з’явилися поліцейські та не оштрафували їх, 
тому що відповідно до закону, прийнятого парламен
том п’ятдесят років тому, заборонялося викидати по
рох в океан. Це забруднювало чорні припливи.

Коли згодом Фіо згадувала всі ці подїї, то їй здава
лося, що все відбулося надто швидко: арешт, суд, в’яз
ниця. А їй так би хотілося, щоб її спогади тривали на
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стільки ж довго, як і події, що їх породили. Горе від ут
рати батьків назавжди залишилося з нею.

Її забрала( Д° себе бабуся. У ті часи, коли світ ще не 
поділявся на країни, а мови ледь розрізнялися по бук
вах, колись дуже давно, родина Фіо була численною і 
щасливою. Але одного сумного дня на її предків напа
ла якась історична хвороба, від якої постраждали і всі 
наступні покоління. За дивною генетичною загадкою 
її родина складалася з одних небіжчиків. Багато родин 
передають нащадкам свою справу, ім’я  і дворянську 
приставку до прізвища, замок і маєток; Фіо отримала в 
спадщину лише агонію, її замком і маєтком було вбив
ство. Її предки не були Герцогами, Міністрами чи 
Лікарями, її предки були Мертвими й Вбитими. Тільки 
бабуся Маме вижила та дожила до віку, коли Фіо вже 
почала щось розуміти, тобто виживати. Маме не вмер
ла в таборі серед в’язнів Самударипена, її не вбили сол
дати айнзатсгруппен, її тіло витримало удари каменів, 
якими закидали її молоді солдати, які, між іншим, 
мали гвинтівки, вона не сконала з голоду там, де їжа 
призначалася для ситих. їй  вдалося не стати жертвою 
цієї цивілізації, де навіть варварство прийняло цивілі
зовані форми.

Маме все ще лиЩалася живою, і в цьому полягала 
її ексцентричність. '

Фіо була юною, Маме -  старою, настільки ж ста
рою, наскільки Фіо юною. Вони жили на самому вістрі 
тієї зірки, яку місто Нант утворювало із довколишніми 
територіями: вони вважали, що немає для життя місця
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кращого, ніж на кінчиках зірок. Будиночок Маме мав 
чотири колеса, для подорожей, але не мав ні мотора, ні 
руля, щоб усе-таки залишатися на місці. Алюмінієві 
двері прикрашала ручка, яку Маме прозвала «наполео
нівською», оскільки була впевнена -  така краса, що 
сама лягає у долоню, могла бути створеною лише в 
епоху правління залізного імператора, оповитого зо
лотим ореолом слави. Вагончик Маме знаходився на 
краю пустиря, кинутого напризволяще і забудовника
ми, і муніципальною владою; земля під ним прихову
вала довгі й незліченні підземні ходи, а тому будівниц
тво домів виявилося тут неможливим. Час від часу в 
цій частині нантського регіону, зазвичай сейсмічно 
стійкого, підземні поштовхи трясли вагончик і землю, 
кролики вискакували з нірок, а тріщини розкривали 
поверхню, як величезні губи, що з жадібністю ковта
ють повітря. Місцями накопичувався мотлох, зміша
ний з галькою і травою; земля була не більш ніж зду
тою шкірою, що приховувала руйнівну роботу ката
комб, котрі одного дня поглинуть світ, який притулив
ся в них на даху.

Бабуся й онука мирилися з незгодами, щасливі 
тим, що Всенижній невпинно підтверджує їхнє існу
вання на цій грішній Землі і що їхня присутність на 
планеті не минає непоміченою. Вагончик здавався їм 
кораблем, загубленим у земних просторах. Після кож
ної геологічної бурі, усвідомивши, що вони все ще 
живі, що з рота в них виходить пара, а краплі крові го
дують серце, вони від усієї душі раділи перепочинку. 
Вагончик був величезним; якось Фіо вирахувала, що
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він займав аж двадцять квадратних метрів: полиці на 
стінах уміщали кілометри книжкових сторінок, а ра
ми -  цілі гектари пейзажів.

Фіо і Маме у всьому були заодно, їхні смаки цілком 
збігалися. Вони любили прогулянки в пейзажах, де 
уявляли себе персонажами картин. А також любили 
сніг; кішок; птахів; книги і чаювання цілими днями. 
Одного прекрасного дня, коли Фіо було вісім років, а її 
бабусі трохи більше, у кожної з них випало по зубу. Це 
їх здорово розважило, тепер у них були однакові по
смішки з діркою посередині. Вони побачили себе одна 
в одній. Фіо знала, що маленька мишка поверне їй зу
бик (такий закон), але вона засмучувалася, що бабуся 
не отримає подарунка. Уночі, вона потайки встала і 
підклала бабусі під подушку маленький сюрприз.

До дев’яти років Фіо вважала, що живе в палаці, але 
потім знайомство зі світом і друзями відкрило їй, що 
замок її називається H, Е, T, P, І, і, сама того не бажаю
чи, вона засоромилася свого королівства, все світло 
якого було не в силах відкрити очі добрим людям. 
Вона довідалася, що всі її речі -  які вони з Маме так ре
тельно і так весело вибирали в штовханині складів 
Червоного Хреста і гуманітарних організацій, -  були 
відзначені печаткою безчестя, як речі прокажених. 
Проте вона любила речі, які вже встигли поносити не
знайомі їй діти; їй здавалася зворушливою генеалогія 
штанів і пуловерів, щ о вже побачили світ на інших ті
лах. Вона вивчила обхідні шляхи, щоб повертатися до
дому зі школи: ніхто не мав знати про злиденність її 
хором; вона навчилася красти в супермаркетах речі, 
щоб змінювати свій зношений одяг. Вона пережила
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страшне приниження, яке полягало в тому, щоб бути 
не такою, як треба, носити не те, що треба, і жити не 
там, де треба. Ненормальним виявилося також читати 
як казки рекламні проспекти супермаркетів, що заліта
ли часом у їхню поштову скриньку. Вона довго і гірко 
проплакала, не тому, що довідалася про свою бідність, 
а тому, що стидалася свого сорому бути бідною.

Коли Фіо виповнилося дев’ять років, Ійебо над нею 
знову змінило колір. Вагончик згорів, поки вона була 
на уроці арифметики. Цифрам вона цього ніколи не 
пробачила. Від непогашеної сигари зайнялися старі 
номери циганського журналу «Krlo е Rromenqo», що 
вічно валялися в Маме у вагончику. Коли Фіо поверну
лася зі школи, пожежні розбирали оплавлені шматки 
жерсті. Її увели з місця події. Вона проплакала цілу го
дину, сидячи на старому дивані англійської машини, 
кинутої на пустирі, аж доки дорослі не згадали про її 
існування. Заплаканими словами вона сказала їм, що 
там, серед уламків пластмаси і шматків заліза, вже ки
нутих у вантажівку, була і її бабуся. Пожежні не 
знайшли слідів Маме. Вантажівка відвезла рештки ва
гончика, перемішані з нерозрізненим порохом Маме, 
на завод з переробки вторинної сировини, щоб з них 
потім зробили інші речі, які завгодно, але тільки не ба
бусю Маме. Не було ніякого похорону, ніякого відспі
вування, тридцять шість разів не вистрілювала гарма
та в синє небо, і жоден прапор не був приспущений на 
знак жалоби. На клаптику паперу красивими, велики
ми буквами Фіо написала «Маме», спалила його і виси
пала попіл у маленьку венеціанську коробочку, що на
лежала тому дідусю, якого вона не знала. Вона проспі

31



вала напівголосно циганський гімн «Gelem, gelem», 
який Маме Заспівувала, коли хотіла підбадьоритися, і 
сховала коробочку в сумку на віки вічні.

Потім була не надто привітна прийомна родина, 
яка мало походила на родину; далі настав час притул
ку. Фіо довіряла часу: рано чи пізно його плин винесе 
її з дитинства, тому що роки подібні хвилинам, тільки 
проходять швидше. До того ж вона нічого не мала 
проти щастя і вірила, що зрештою воно дасть себе 
приручити.

Шкільні роки Фіо провела в маленькому «прянико
вому» містечку, тільки це були особливі пряники, від 
яких починався кашель і сльозилися очі. Її отроцтво 
пройшло в маленькому містечку азбестових пряників. 
Це була доба, коли з кленів обпадало листя, і тривала 
вона десять нескінченних років. У школі вона навчи
лася читати без остраху лячні слова; вона навчилася 
писати без сліз слова, що живуть у порожніх будинках. 
Учителі змушували її рахувати до таких чисел, що у 
житті їй ніколи не стануть у нагоді. На уроках малю
вання їй веліли, розфарбовуючи, не вилазити за межі 
малюнка. Це було складно, оскільки у фломастерів 
товсті кінчики, і їхні червоно-синьо-зелені сліди бруд
нили квіти і кроликів, небо і будинки. Пізніше вона 
зрозуміла, що багатоцвіття її внутрішнього світу теж 
вихлюпується за край.

Деякі з її товаришок по притулку кинули школу в 
зв’язку зі скороспілими вагітностями, спричиненими 
такими ж скороспілими еякуляціями, вечірками і ри
зикованими пригодами. Фіо не була такою вже врод
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ливою, щоб цікавити хлопчиків, тому зі шляху до 
школи не збивалася. До того ж вона не настільки віри
ла в пануюче довкола неї горе, аби шукати забуття в 
цих задушливих обіймах.

Уроки, вчителі, однокласники -  все це складало в 
голові Фіо однорідну, компактну масу, такий собі су
хий пластилін. У дошки вона довідалася, скільки буде 
сім помножити на шість, щ о столиця Ісландії -  
Рейк’явік, а вода -  це Н20 ;  на перервах ■% що один за
вжди проти всіх, що столиця життя -  смерть, а піт є хі
мічною формулою страху.

Фіо була досить розумною, щоб не бути надто гар
ною ученицею, і зрештою її середня освіта закінчила
ся, як тривалий грип. З цього іспиту вона вийшла жи
вою: на її погляд, це означало успішне закінчення 
школи. Коли повідомляли результати випускних іспи
тів, вона глянула у залу і підрахувала втрати: полеглих 
у боях, перекинутих на інший фронт, дезертирів і 
страчених. Повітря тхнуло бойовищем. Коли вона 
одержувала свій сертифікат про середню освіту, їй зда
валося, начебто їй вручали хрест «За бойові заслуги». 
Вона шукала пам’ятник жертвам державної освіти, але 
не знайшла.

Наступного тижня вона прийшла до басейну, від
чуваючи настійну потребу зануритися в щось ніжне і 
синє. Вода була теплою, і в неї падали тіла, але -  і це її 
злякало -  ці тіла були живими, деякі з них розмовляли, 
більшість розмахувало кінцівками, щоб переміщати
ся. Фіо спостерігала за ними деякий час, а потім пішла 
на дно. Якийсь пильний інструктор врятував її. Він був 
настільки зарозумілий і гордий собою, що Фіо пошко
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дувала, що і,.е вмерла хоч трішечки, аби розбудити в 
ньому трохи жалю. Більше вона ніколи в житті не хо
дила до басейну: їй не подобалися місця, в яких треба 
постійно борсатися, щоб не потонути.

Фіо здавалося, що вона не змінилася. Звісно, стали 
меншими довколишні предмети. Прилавок булочних 
із плином років опускався все нижче, поки не опинив
ся нижче пояса, тоді як раніше був на рівні очей. 
Багато речей зжалися в обсязі: машини, собаки, лавки 
в парках; а також дорослі. Вони стали такими ж ма
ленькими, як діти. 4

Її руді пасма так само розвівалися на вітру і падали 
на чоло. А відтак, світ лишався таким, як і був. Щоб 
продовжити навчання, вона полишила передмістя 
Нанта і подалася до Парижа. Вона сказала собі, що 
таке наближення до Північного полюса швидше поз
бавить її очі сліз завдяки магнетичній силі земного тя
жіння.

Вона обіцяла собі, що докладе всіх зусиль, аби 
жити простим життям; вона не хотіла нічого надпри
родного: роботу, яка залишатиме їй вільний час, кра
сивий будиночок на пагорбі, трьох дітей, одну кішку, 
один перелом ноги, одне-два розлучення і трошки 
друзів, ні на кого не схожих. Лише ті, хто ніколи ні в 
чому не бідував, мріють про виняткове життя, повне 
пригод, у якому все буде написано з великої літери.

Одного дня навесні, у середу, в парку Бют-Шомон 
до неї звернувся Амброз Аберкомбрі. На ту пору вона 
про нього не чула, але кілька слів, якими вони обміня
лися, поклали край усякій надії на спокійне життя.



Фіо вже не раз накручувала на вказаний палець 
своє руде пасмо і вже не раз збиралася спитати, навіщо 
її везуть за місто. І вже не раз... вона промовчала. 
Шарль Фольке щось гарячково писав у товстому блок
ноті, який дістав із кишені піджака, і час од часу нерво
во кивав Фіо головою.

Вони виїхали з Парижа через Орлеанську заставу. 
На дороговказах миготіли назви міст, але Фіо вони ні 
про що не говорили: такі слова забуваєш раніше, ніж 
прочитаєш. Вона знаходила це несправедливим і на
магалася їх запам’ятовувати, але дарма. Притулившись 
чолом до скла, вона думала про Пелама, а коли ця дум
ка вичерпала себе, вона витягла і спустошила наступ
ну. Фіо користалася думками, як пляшками алкоголю, 
прагнучи сп’яніння свідомості. Але вона надто давно 
страждала цією залежністю, а тому лишалася безнадій
но тверезою. У машині не було холодно, але Фіо вирі
шила не піддаватися омані та мерзлякувато скулилася. 
Майже непомітним рухом водій підсилив обігрів сало
ну. У дзеркальце заднього виду Фіо побачила його не
рухомий погляд, без дрібки емоцій, і дійшла висновку,
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що він має належати до тих людей, що ненавидять де
монструвати свою турботу про інших. Вона відчула до 
нього симпатію і вирішила не вірити в його холод
ність. Вона почала рахувати дерева, але їх виявилося 
забагато, і вона стала рахувати ліси. Фіо уявила себе 
принцесою, яку везуть у палац до прекрасного принца. 
Ця думка здалася їй забавною, але не сподобалася: Фіо 
не хотіла прекрасного принца, тому щ о ним марять усі 
дівчиська, які врешті-решт виходять заміж за повних 
невдах, від яких тхне дурістю й іншими жінками. Вона 
не довіряла ні чарівності, ні іншим вйвертам роду 
людського, ні в їх риторичних обладунках, ні в гумо
ристичному забарвленні. Вона вирішила відмовитися 
од такого сімейного щастя і зреклася престолу через 
тридцять секунд після коронації.

Лист в’яза прилип до скла просто перед очима Фіо. 
Вона навіть не уявляла собі, як має виглядати лист 
в’яза, але тому що цей листок не був схожий на дубо
вий чи кленовий -  єдині, які б вона змогла впізнати, -  
то вирішила, що він буде листочком в’яза. Йому чо
мусь дуже пасувало бути саме в’язовим листком, чер- 
воно-жовто-рудим; самотній осінній лист, що впав за 
дев’ять місяців до строку. Він, наче метелик, помахав 
крилом, а згодом подався геть, ніби виконуючи чиєсь 
бажання. Фіо заплющила очі і притислася скронею до 
скла. Вона не заснула, а лише приспала ту частину 
своєї свідомості, що не давала їй спокою, і стрімко 
занурилася в себе. Фіо погладила шкіру дивана. Її паль
цям шкіра бачилася червоною. Але очі сказали їй, що 
диван чорний. Часом її органи почуттів не те щоб су
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перечили один одному, а просто по різному сприйма
ли навколишній світ, показуючи їй різноманіття його 
граней. У цей момент зір казав їй, що сонце помаран
чеве, нюх відчував його кислотно-зеленим, а слух спо
віщав, що небесне світило леопардового кольору. Фіо 
досить було зосередитися, щоб улаштувати собі захоп
люючу прогулянку серед стількох інтерпретацій зов
нішнього світу. У лісі протрубив олень. Це їй донесли 
вуха. Очі свідчили, що він співає. А пальці, торкнув
шись скла, підказали, що він п’є свіже повітря цієї за
надто м ’якої зими.

Фіо подумала, що вони, мабуть, знаходяться вже 
десь у долині Шеврез. Вони в дорозі не менш години, 
так що це цілком можливо. Мало будинків, звивисті 
дороги, навкруги ліси, і загальне враження буржуазної 
млявості в повадці перехожих, що зрідка стрічаються. 
Машина стала перед бронзовою брамою, що красиво 
позеленіла від часу. Водій натиснув кнопку на прила
довій дошці, і ворота відкрилися. Фіо випрямилася. 
Вона тяжко зітхнула, оскільки їй здавалося доречним 
виглядати злегка роздратованою. Шарль Фольке гля
нув на неї та зніяковіло почервонів. І хоча зачервонілі 
щоки відмінно виглядали на тлі його чорної сорочки, 
Фіо квапливо повернула своєму обличчю його звич
ний, незворушний вираз: їй не подобалося бентежити 
людей і, навіть якщо вона не розуміла, чому цей моло
дик, якому вочевидь не властиво бентежитися, почу
вався зараз ніяково, пообіцяла собі надалі уважніше 
стежити за своєю поведінкою.

Машина проминула ворота і проїхала всередину
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вузькою доріжкою, що закінчувалася величезною, по
хмурою будівлею, суцільно повитою диким виногра
дом. Людина в смокінгу чекала їх на ганку, схрестивши 
руки на грудях. З пильністю кажана вона стежила за 
наближенням машини.

Замок де Ліньдон був побудований на початку XV сто
ліття нащадком Інес де Кастро і Дона Педро. Архі
тектура замка відтворювала мотиви церкви Алькобаса, 
що втратила свій первісний вигляд у XIX столітті в ре
зультаті реставрації, яка вирвала її з лап круків і диких 
кішок. Мало хто знав історію замку, але однієї екстра
вагантної краси його форм було досить, аби виклика
ти у відвідувачів упевненість, що за всім цим криється 
щось величезне й жахливе.

Замок належав родовитим власникам, чиї черепи 
сьогодні вже поросли мохом. Вони вели нескінченні 
війни, аби зберегти ці товсті стіни. Чоловіки і жінки, 
що жили тут, ніколи не говорили мовою життя; пізні
ше, коли крізь їхні хребти проросли корені, вони до
сконало опанували мовою смерті, ніби вона і була їх
ньою рідною мовою: бувають такі люди, які не живуть 
по-справжньому, але їм потрібно вмерти, аби збагну
ти, що вони не жили. З усіх боків замок оточували ста
туї лицарів із мечамй і щитами в руках. Різні архітек
турні елементи нагадували про його військове минуле; 
фронтон величного фасаду прикрашало скульптурне 
зображення герба.

Машина їхала по звивистій алеї, огинаючи сад, що 
стелився перед замком. Садівники в чорному підстри
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гали кущі, повертаючи їм форми, що потерпали від 
натиску пагіння, косили газон, збирали торішнє листя, 
здавалося, що за територією вже давно ніхто не сте
жив. Небо кольору червоного золота додавало обста
новці оксамитову м ’якість коштовної скриньки.

Фіо простежила за польотом жайворонка серед де
рев. Він сів на одне з них. Під вагою птаха гілка схили
лася; немов у реверансі, листя торкнулося калюжі, 
здійнявши справжнє мікроцунамі. Жайворонок склю
вав червону заброджену ягоду з кінчика гілки і, 
сп’янівши, полетів зигзагами. Гілка здригнулася і ста
ла на своє місце в архітектурі біосфери. С|Онце блисну
ло на крильцях бджоли, яка, втамовуючи)спрагу, при
пала до крапельки роси. Вона злетіла, ще кілька разів 
присіла на звабливі квіти, знову понеслась незримими 
дорогами вітру, і, нарешті, стрімко спікірувавши, вле
тіла до вулика. Поклавши свій внесок в стільники, пе- 
ретинчастокрилий геліотроп знову подався на полю
вання в солодкому блаженстві згасаючого вечора, іг
норуючи замок, розташований у двадцятьох метрах 
звідси, чиї кам’яні пелюстки і маточки червоного даху 
чекали на прибуття іншого роду «комах», які, самі того 
не бажаючи, займуться запиленням навколишніх сві
домостей.

Водій зупинив «бентлі» біля парадного під’їзду і 
вискочив відкрити дверцята. Шарль Фольке виліз з ма
шини, і під його прекрасними італійськими черевика
ми захрустів гравій. З надмірною галантністю він при
тримав дверцята, випускаючи Фіо. Водій сів у машину
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і відігнав її на стоянку. В саду за столиком декілька 
його колег грали в карти, їхні кепки валялися на траві.

Чоловік, що чекав біля під’їзду, підійшов до Шарля 
Фольке, по-дружньому привітав його і простягнув 
руку Фіо, яка її потисла. Він зщулився, але навряд чи 
від холоду. На ньому був темно сірий смокінг з атлас
ними одворотами, сорочка з крохмальним відкладним 
комірцем, чорний метелик і чорні черевики. Під очи
ма в нього були кола, як на портретах військових. Його 
права рука, вузька і загострена, мала природжену гнуч
кість для того, щоб рубати повітря Tà потискувати 
протягнені руки. Глибокі зморшки залягли на його об
личчі від постійних посмішок, до яких зобов’язувала 
його професія, котра наклала на нього такий сильний 
відбиток, що навіть коли він не посміхався, екстатич
на пластика його застиглого обличчя являла собою 
лячний оскал люб’язності.

-  Дозвольте вам представити пана Робера Шаме, -  
сказав Шарль Фольке.

-  Дуже приємно, -  відповіла Фіо, пустотливо кив
нувши головою.

-  Це така честь для мене, мадемуазель, -  промовив 
Шаме враженим голосом, який вказував на те, що він і 
справді так думає.

Шаме провів їх до внутрішніх покоїв замку. Фіо 
відзначила для себе два моменти. По-перше, ім’я 
Шаме здалося їй знайомим, хоча згадати, де ж вона 
могла його чути, не вдавалося. А по-друге, Шарль 
Фольке не потрудився представити її саму, ніби її ім’я 
і без того всім відомо.
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Бувають архітектори, що задовольняють свою тає
мну пристрасть кондитерів, яким зрештою -  оскільки 
їхнє ненаситне бажання надто велике -  вдаються лише 
зовсім неїстівні будинки і палаци, що викликають 
тяжкість у шлунку. Внутрішнє оздоблення замку з 
усією очевидністю було виліплено лопаточкою для 
торта одним з учнів Марі-Антуана Карема, який мав 
схильність до архітектурних надмірностей. Пілястри 
здавалися шоколадними, вітражі -  льодяниковими, 
невеликий неф -  марципановим, а колони висіченими 
з нуги. Звісно, архітектор, стидаючись своїх кулінар
них пристрастей, присипав буйство збитих вершків і 
зацукрованих фруктів пудрою кольору середньовіччя. 
Він пофарбував у сіре вафельні і мигдальні стіни. І всі 
вирішили, що це серйозна робота, і багато хто купував 
цей величезний пиріг -  не для того, щоб його з’їсти, а 
щоб вести в його стінах солодке і жирне існування.

Фіо входила до зали, широко розкривши очі від 
подиву. Шарль Фольке, який уважно стежив за її реак
ціями, вирішив, що розкіш справила на неї враження. 
Він помилявся. Фіо була заінтригована поживністю 
архітектури. Вона б ніколи не змогла жити в такому 
місці: з одного боку її швидко б знудило, з іншого -  їй 
загрожувало б ожиріння.

Драпірування стін і картини приглушали звуки 
кроків по мармуровій підлозі. Зала слугувала одночас
но салоном і приймальнею; біля дальньої стіни стояв 
масивний стіл із кісточок авокадо, на якому розмісти
лася ціла низка витончених канделябрів. Бібліотека,
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що займала ліву частину зали, була точною копією біб
ліотеки монастиря Віблінгена. На її полках рідкісні ви
дання сусідили з великими сучасними альбомами з 
мистецтва і безліччю книг кишенькового формату, се
ред яких лише деякі палітурки дозволяли припустити, 
що книжки колись, відкривали. Ні Шаме, ні Шарль 
Фольке не звернули жодної уваги на нудотливу пиш 
ність обстановки, і Фіо дійшла висновку, що вони тут 
уже бували.

Відчинивши двері в глибині зали, Шаме запросив 
Фіо і Шарля Фольке увійти. Біля вікна, що освітлювало 
кабінет, стояла жінка похилого віку. Її погляд блукав 
десь у дальньому кінці парку, що тягнувся аж до лісу. 
Унизу птахи розсілися на фонтані. Ще мить погляд 
жінки ностальгічно стежив за їхньою метушнею, не 
звертаючи ніякої уваги на людей у смокінгах і вечірніх 
платтях, запрошених на банкет на відкритому повітрі. 
Вона ніяк не відреагувала на появу трьох відвідувачів, 
лише поклала свої довгі темні руки на блискучу плиту 
підвіконня. Шарль Фольке і Шаме мовчали, очікуючи, 
що буде далі, але самі ініціативу виявляти не збирали
ся.

-  Я завжди думала, що ви чоловік.
Вона заговорила майже веселим голосом, не повер

таючи голови, тому Фіо знадобилося кілька секунд, 
щоб зрозуміти, що жінка звертається до неї чи, скорі
ше, говорить про неї. Вона пошукала в очах Шарля 
Фольке пояснення, той відповів їй лише безпомічним 
поглядом.

-  Емеральда, -  сказав Шаме, -  нам доведеться піти
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туди. Гості чекають, а Амброза все немає.
Жінка не відповіла. Вона пригладила своє довге 

біле волосся маленьким яскраво-червоним гребенем. 
У саду гості кружляли довкола великого столу, накри
того білою скатертиною, такого собі вулика-годівника, 
куди вони підходили групками за шампанським і пи
ріжками.

-  Йдіть, Робер, -  сказав Шарль Фольке. Ми до вас 
приєднаємося.

Шаме не треба було повторювати двічі, його ніздрі 
і так уже тріпотіли при думці про келих шампансько
го, котрий він триматиме в лівій руці, і про бесіди, які 
він поведе.

Шарль Фольке запропонував Фіо стілець. Вона сіла 
точнісінько в тому місці, де сонячний прірмінь розга
няв морок. Всі мовчали, тому Фіо прийнялася розгля
дати обстановку. Її очі пробігли по кожному елементу 
композиції. Дерево, агонізувало у вигляді платтяних 
шаф, стільців і столів, марніло під лаком і фарбами 
подібно до мумії, яку використали в утилітарних ці
лях. У Фіо виникло відчуття, що замок разом із усім 
своїм начинням знемагає. Його так побудували, щоб 
він наповнював запахом аварії корабля кожну часточ
ку повітря. Підлога кабінету не була призначеною для 
того, щоб по ній ходили, і варто було тільки помітити 
її пишноту, щоб відчути себе опоганювачем, що топче 
музейні картини. Килими з Баян-Ольги сусідили з 
кашмірським, а каханський з килимом мануфактури 
Табрізу. Фіо відірвала ноги від підлоги і сховала їх під 
стілець. Сонце хилилось до обрію. Нічні птахи, спог

43



лядаючи останні сни перед пробудженням, розгойду
вали листя, їхня пильність уже пробудилася в чеканні 
здобичі. Шаме приєднався до учасників прийому, по
тискував руки, посміхався і вступав у бесіди, немов 
підкоряючись інстинкту.

-  Міністр увесь час говорив про вас. Гадаю, ви 
справили на нього враження.

Фіо знала, що Шарль Фольке звертається до неї, але 
не могла позбутися думки, що він помиляється і роз
мовляє з примарою, яка стоїть між ними. Усього годи
ну назад вона пила чай, сидячи на своїй канапі, і в неї 
не було інших турбот крім походу до магазину і вихід
них, які треба було чимось зайняти. І раптом без уся
ких пояснень вона опиняється серед багатих декора
цій замку, в оточенні людей, про яких нічого не знає, 
але які поводяться так, начебто знають її.

-  Який міністр?
Шарль Фольке і Фіо підносили один одному сюр

приз за сюрпризом, немов грали в гру, правил якої не 
знали. Молодику спало на думку, що Фіо без сумніву 
дуже дивна дівчина -  справляє враження інопланетян
ин -  але потім вирішив, що для неї, з огляду на те, хто 
вона насправді, це цілком нормально. Він навіть поза
здрив її повному незнанню цього світу.

-  Робер Шаме.
-  Він -  міністр? Міністр чого?
Вона встала і підійшла до вікна, щоб подивитися 

на цього чоловіка тепер, коли особистість його вже 
встановлено. Міністр широкими жестами щось малю
вав у повітрі, а його губи ворушилися в одному ритмі
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з листям, що колихалося на вітру; довкола нього зібра
лася невелика купка слухачів. Стара Емеральда відійш
ла вбік, немов лякаючись близькості Фіо. Раптово мі
ністр стримано розсміявся; пташки-синички, заінтри
говані цим звуком, задріботали до нього. Цієї миті 
Шаме у своєму чорному панцирі нагадував якусь ко
маху, що, працюючи щелепою, розприскує свою бак
терицидну слину на собі подібних, інформуючи їх про 
останні плітки і рішення, які вона має намір прийняти 
в найближчому майбутньому.

-  Ви незрівнянні, -  захоплено вимовив Шарль 
Фольке. -  Звісно, він міністр культури. Усі знають 
Робера Шаме.

Утім, ніяких особливо вагомих причин для того, 
щоб цей чоловік був таким відомим, не існувало. 
Славу йому принесло скоріше вміння закохувати в 
себе телевізійні камери, ніж міністерські повноважен
ня, якими він користався з ощадливістю, гідною по
хвали. Він також розподіляв деякі кошти, і цього не 
можна було не брати до уваги. Шарль Фольке подумав, 
що з роками в нього виробилося безпомилкове чуття 
ентомолога: йому можна було показати десятьох мі
ністрів з мішками на головах, і він завжди б впізнав се
ред них міністра культури. Він зустрічався з двома- 
трьома французькими, кількома закордонними і за
вжди помічав, як усі вони легенько знизують плечима, 
коли беруть у руки келих шампанського, як усі засвої
ли витончену манеру не слухати ні те, що їм говорять, 
ні те, що розповідають вони самі, і всі постійно горять 
ентузіазмом. Він подивився на Фіо зі заздрістю: вона
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не виглядала враженою. Заінтригованою, так, звісно, 
але вона належала до тієї породи особливих людей, 
яким куди цікавіше зустрітися з простим бджолярем, 
ніж з якою-небудь знаменитістю.

-  Ви передали мені листа, -  вимовила Фіо, двома 
руками стискаючи спинку стільця, -  я приїхала сюди 
через ім’я, щ о було написано зверху, через пана 
Аберкомбрі, тому що це ім’я мені щось нагадує. Мені 
здається, ви мене з кимсь плутаєте, ви і цей міністр. 
Мені дуже шкода, але, як на мене, все це чисте непоро
зуміння. Що йому від мене треба? 4

Емеральда відійшла в самий кут кімнати, немов хо
тіла в нього втиснутися. Вона пригорнула руки до гру
дей. Двері здригнулися від трьох нетерплячих ударів. 
Незручність Шарля Фольке як рукою зняло, і до нього 
повернулася рішучість та впевненість у власних силах.

-  Ми йдемо, -  сказав він, відкриваючи двері.
На порозі стояв чоловік маленького зросту, лисий, 

із широко розставленими очима, у товстих рогових 
окулярах і з Біблією в руці -  кардинал. Його вбрання 
було бездоганним, усе бузкове, червоне і чорне. Він 
трохи упрівав під цими товстими тканинами і, здава
лося, був у дурному настрої. Три години тому він по
просив сигарету в ІІІарля Фольке, а той з недогляду дав 
йому косяка. Кардинал викурив його, дивуючись аро
мату трав’яного збору, а потім збагнув, що має справу 
з забороненим продуктом. Він зрозумів у чому справа, 
коли знайшов своє обличчя зануреним у декольте од
нієї з куховарок. Провівши півгодини під холодним 
душем, він добився просвітління в голові, але стійкий
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запах марихуани, яким просякнув його костюм, непо
коїв його.

-  Здрастуйте, святий отець, -  сказав Шарль Фольке.
-  Преосвященство, кличте мене ваше преосвящен

ство! Я не якийсь там єпископ, чорт забирай! Скільки 
разів вам повторювати, Шарль?

-  Хочу представити вам Фіо Регаль.
-  А, чудово, мадемуазель уже тут. Вона така молода.
-  Дуже приємно, -  відповіла Фіо, остаточно збита з 

пантелику появою на цьому карнавалі кардинала.
-  У нас немає часу на світські люб’язності, -  сухо 

вимовив кардинал. - 1 потім, я задаюся питанням, що 
я взагалі тут роблю, все це не надто сумісне з моїм са
ном. Я тут тільки тому, що мене попросив Амброз. У 
пам’ять про старі добрі часи і про війну.

Шарль Фольке посміхнувся і підморгнув Фіо, яка 
нічого не помітила, оскільки з неприхованим задово
ленням розглядала людину, сховану під церковним 
вбранням. У неї склалося враження, що вона потрапи
ла на бал-маскарад, але вона поки не відала, який кос
тюм призначався їй.

Кардинал тим часом уже дріботав у напрямку схо
дів, що вели до парку. Вони пішли за ним. Емеральда 
так байдужо причинила за ними двері, ніби їх розкрив 
протяг. Залишившись нарешті в кімнаті одна, вона на
лила собі келих хересу, запнула штори і сіла в повній 
темряві.

Фіо ще жодного разу не брала участі у світському 
заході, і, правду кажучи, їй ніколи не доводилося бути
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запрошеною куди-небудь взагалі. Вона чула, що вечір
ки влаштовуються для найважливіших представників 
людського співтовариства: нічні клуби фільтрують 
щасливчиків, допускаючи лише самих багатих, най
красивіших і добре вдягнених, а виняткові торжества 
збирають людей, визнаних винятковими, щоб вони 
обговорювали виняткові предмети, дегустуючи не 
менш виняткові блюда і напої. Усілякі прийоми влаш
товувалися щодня, і Фіо знала, що їй туди шлях зака
заний. Подумки посміхаючись, вона вточнила, що 
сама ніколи не дозволить світській круговерті піймати 
її у сіті своїх спокус.

Парк починався в тридцяти метрах від замку. 
Прийом відбувався на відкритій площадці, вимоще
ній білим мармуром, на край якої наступав коротко 
стрижений, хвилястий газон. Три обігрівачі створюва
ли теплову завісу, що дозволяла гостям бути вдягнени
ми по-літньому. Встановлений посередині площадки 
чималенький стіл, укритий білою тканиною, притягав 
до себе жадібні пальці співтрапезників; лакеї в лівреях 
підносили нові страви.

Кардинал нудився біля банкетного столу, з відра
зою дивлячись на безліч розкішних продуктів і хижі 
манери гостей. Він перехрестився і кинув гнівний по
гляд на Шарля Фольке. Він ніколи не почувався ком
фортно серед людей, що присвятили себе мистецтву. 
Він зі своїм архаїчним Богом відчував себе жалюгід
ним конкурентом, нездатним суперничати з релігією, 
яка дозволяла наркотики, декаданс і похіть. Це була 
нечесна конкуренція. Те, що вони не вірять у Небеса,
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було не так вже й страшно, але те, що вони навіть не 
дивляться на блакить неба, пронизану золотими про
менями сонця, -  це дратувало його понад край. Качки- 
казарки тільки-но пролетіли над їхніми головами, але 
ніхто не помітив їх чудового польоту. Що ж вони мог
ли тут побачити таке, що затьмарило красу природи? 
Самих себе. Вони розглядали свої віддзеркалення в 
очах тих, на кого дивилися, як у небі розширених зі
ниць, що палають амбіціями.

-  Хто ці люди? -  запитала Фіо.
-  Не турбуйтеся, тут тільки дуже важливі персони.
Артисти, журналісти, політики, меценати і світські

персонажі упереміж. Шарль Фольке часто дивувався 
тому, що настільки різні люди здаються настільки схо
жими на перший погляд і до того ж відвідують ті самі 
місця. Проте він знав їх і тому прекрасно бачив різно
рідність цього мурашника. Останній світський бовдур 
поруч із щирим шанувальником мистецтва, гонитель 
на одному банкеті з гнаним. І всі вони тримали в руках 
кришталеві келихи, і всі носили краватки-метелики. 
ІПарлю Фольке здавалося неможливим, що ці неживі 
предмети віддають себе всім без розбору, що шампан
ське сміє настільки ж швидко текти в горло який-не- 
будь сволоті, як і в горло гарної людини. Свого часу 
він був дуже сердитий на шампанське і навіть збирав
ся ніколи його не прощати, але, Боже мій! воно було 
таке прекрасне. І вони примирилися.

Воліючи зберегти свідомість ясною, він відмовив
ся від запропонованого келиха і поринув у п’янкі аро
мати марнославства і тільки-но підстриженого газону
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та в гнилісні аромати м ’ясних закусок. У системі опа
лення, мабуть, відбувся збій, спека стояла задушлива. 
Він послабив вузол краватки і відзначив, що ця «при
ватна гавань» якоюсь мірою виглядала нереальною, 
схожою на райський острів, де зиму присудили до ви
гнання.

-  Не могли б ви взяти квітку? -  попросив він свою 
юну супутницю.

Фіо витягла червону троянду з однієї з напільних 
ваз, що стояли по обидві сторони широкого проходу. 
Вона не зважувалася пригощатися, тому що була не у 
себе вдома. Усі ці люди теж перебували не у себе вдо
ма, але їх це анітрохи не бентежило. На відміну від Фіо. 
Було щось огидне в тому, як вони хапають і ненажер
ливо поглинають усілякі канале. Фіо занудило від цьо
го видовищаі На канале красувалися потрух і шматки 
криваво-червоного м’яса. Дух стояв нестерпний, в 
ньому поєднувалися запахи бойні з вишуканими аро
матами. Гості духмяніли дорогими парфюмами, немов 
прикриваючи цим нудотний сморід м ’ясоїдних випа
рів. Фіо оцінила популяцію пожирачів-нахлібників 
приблизно в п’ятдесят голів, обох статей й усіх віків. 
Деякі обличчя виражали невимушеність того роду, що 
буває у людей відомих і звиклих до того, що їх упізна
ють. І навіть ті, хто їх  не знає, вгледівши їх, починають 
щось пригадувати. Дехто відверто розглядав Фіо і 
Шарля Фольке зі змішаним почуттям насолоди в пе
редчутті довгоочікуваної події і полегшенням від того, 
що легенда, яка всіх схвилювала, хоча ніхто в неї по- 
справжньому не вірив, втілювалася таки в життя. Інші
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злегка кивали головою чи махали рукою Шарлю 
фольке, демонструючи тим самим свою поінформова
ність. І нарешті, ті гордії, що залишилися в меншості, 
зуміли нічим не видати того, що бачили прибулу пару, 
і продовжували розмовляти з уже не слухаючими їх 
співрозмовниками. Два вельми сп’янілих молодика 
кинулися до Фіо і Шарля Фольке. Вони хиталися з 
трьома келихами шампанського в кожній руці, та на
магалися його не пролити, однак марно: їхній одяг був 
заляпаний плямами жиру, алкоголю і м ’яса.

-  Аб приховав від нас ваше існування. Він завжди 
ревниво відносився до своїх скарбів, тепер я розумію, 
як найфантастичніше серед них так довго залишалося 
таємним.

-  Мадемуазель Регаль, -  вимовив Шарль Фольке, 
засмучений і зніяковілий, -  представляю вам Дорсо і 
Жана. Журнал «Le Spectateur» назвав їх самою модною 
парою артистів-педерастів з часів Жильбера і Жоржа. 
Ви, мабуть, їх не знаєте, оскільки вони знаменитості.

-  Це круто -  не знати відомих людей, -  сказав 
Дорсо чи Жан.

Вони говорили про Фіо. Вона і була «найфантас- 
тичнішим скарбом серед них». Земля гойдалася в неї 
під ногами. Це занадто, вся ця розкіш, ці неймовірні 
люди; їй здавалося, що вона потрапила до якогось ста
рого фільму, який раптом став реальністю. Обез
зброєна вона замружила очі й прикусила губу. Молоді 
люди посміхнулися у відповідь. Фіо була ніким і чудо
во це усвідомлювала, але також вона знала, що кожний 
з цих людей був кимсь. Усе своє життя вона знала -  її
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навчили, -  до якого світу вона належить, чи, якщо це 
поняття виходило з моди, до якого класу. Незважаючи 
на це, вони приймали її, їхні посмішки, очі, обличчя -  
все говорило про те, що вони приймають її у своє то
вариство, без поблажливості, без презирства чи глузу
вання. Фіо відчула, що дехто навіть побоюється її, але 
вона вселяє в них не жах, а повагу, немов вони стра
шаться не сподобатися їй чи викликати її невдово
лення.

Після безцеремонного вчинку Дорсо і Жана біль
шість присутніх теж підійшли до неї блгіжче.

-  Чи можу я дізнатися, скільки вам років? -  спитав 
хтось, хто не знав, куди діти свого язика.

-  Мені 22 роки, -  відповіла Фіо, глянувши на ньо
го, здивована тим, що хтось цікавиться її віком. Вона 
сама собі здалася скаковим конем, якого розглядають і 
оцінюють наїзники і заводчики.

Її відповідь не була цілком чесною, не будучи, од
нак, і неправдою. Незважаючи на своє щире бажання 
відповідати даті, надрукованій у паспорті, вона не від
чувала свого віку, як, утім, і якогось іншого. Шаме пі
дійшов до Шарля Фольке з непомітністю справжнього 
міністра, тобто привертаючи до свого переміщення 
десятки поглядів.

-  Шарль, я не розумію: Амброза все ще немає. О, 
добридень, отче мій... Тут заплановане весілля?

Кардинал люто стиснув у руках Біблію, стримався і 
не виправив міністра. Ніхто більше не міг похизувати
ся релігійним вихованням. Те, щ о люди не вірять біль
ше в Бога, чому б і ні, це його не обходить, вони про
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сто не потраплять до Раю, от і все; але відсутність куль
тури в тих, хто її представляє і просуває, викликає оги
ду. Орел кружляв над парком, і кардинал заблагав, щоб 
той переплутав гостей із лісовими мишами.

Шаме повернув голову, заінтригований звуками 
музики, що наближалися. Грали на волинках. Юрба 
роздалася, пропускаючи кортеж музикантів. Вони роз
ташувалися навколо столу. Під натиском кельтської 
музики стихли останні вогники розмов.

Загальна увага була прикута до Шарля Фольке. Він 
підняв руку. Музиканти припинили грати. Кардинал 
наблизився до банкетного столу і відкрив свою Біблію. 
Шарль Фольке взявся за білу шовкову полотнину, що 
вкривала стіл, потягнув її і скинув усе частування на 
землю. Келихи шампанського билися, як лампи, на
повнені рідким, газованим світлом, їжа розліталася в 
сторони, бруднячи охровими плямами взуття й одяг 
тих, хто мав нещастя опинитися у безпосередній 
близькості до місця подій. Він зірвав скатертину, як 
плащ тореадора; вона відлетіла і розгорнулася, падаю
чи перед онімілими глядачами.

Усі побачили -  а деяким довелося для цього встава
ти навшпиньки чи розштовхувати сусідів, -  що ска
тертина з частуванням вкривала надгробок з чорного 
піщанику. Шарль Фольке поклав на нього троянду. 
Запанувала тиша.

-  Ти був порохом, у порох і повернешся... -  почав 
кардинал.

Шаме кинувся до Шарля Фольке, заінтригований 
передбачуваним хеппінінгом. Таємниче дійство, що
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відбувалося на його очах, було не його ідеєю, але ще 
можна було встигнути продемонструвати свою до 
нього причетність. Нема нічого гіршого, ніж тягтися у 
хвості, він не був глядачем, чорт забирай, він був мініс
тром!

-  Шарль, що це значить? Шарль!
Юнак опустив очі до центру могильної плити. На 

камені було вигравіруване ім’я, без дат і епітафії. 
Міністр поставив свого келиха на край плити, надяг 
окуляри, прочитав ім’я і зблід від переляку.

Шарль Фольке потягнув Фіо за рукав. Вона поклала 
свою троянду поруч із трояндою молодика. Вони ви
бралися з юрби. Кардинал підвищив голос, намагаю
чись перекрити гомін ошелешених гостей, що похва- 
тали свої кришталеві келихи; деякі продовжували жу
вати. Музиканти знову взялися грати.



Шарль Фольке потягнув Фіо геть із юрби. За кілька 
секунд до того вони були під прицілом безлічі очей, і 
раптом немов упала завіса -  загальна увага переключи
лася на неймовірну подію. Фіо і Шарль Фольке попря
мували вздовж замка до дубового гайка. Вигуки мимо
вільних учасників похоронної церемонії лунали все 
тихіше, а згодом і зовсім стихли; лише неясне зву
чання волинок доносив вітер, поспішаючи його по
збутися.

-  Це була могила...
-  Так, це могила Амброза.
Велика мить, не втримавшись, додав він про себе, 

завтра ця новина буде на перших шпальтах всіх газет. 
Блискуча ідея. Амброз розповів йому про свій задум 
півроку тому, як тільки довідався про свою хворобу. 
Емеральда зателефонувала йому напередодні, щоб по
відомити про смерть чоловіка. Він одразу примчав, але 
тіла не бачив, оскільки воно вже спочивало в могилі. 
Пригнічений цією страшною звісткою, всю ніч він 
провів біля могили свого наставника, серед десятків 
палаючих свічок, у сльозах, спустошуючи одну за ін
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шою пляш ки вина й укурюючись марихуаною. 
Зранку, проковтнувши кілька різнокольорових пігу
лок, він прийшов до тями, й узявся до справи. Прийом 
був запланований кілька тижнів тому, і думка, що 
Амброз точнісінько вгадав дату свого похорону, не да
вала йому спокою.

Дерева закривали їх від сторонніх поглядів, однак 
не надто густе листя безперешкодно пропускало рідкі 
промені вечірнього сонця. Фіо зі своїм супутником зу
пинилися на маленькій галявинці, що утворилася на 
місці падіння старого дуба, поваленого бурою минуло
го місяця. Дуб поламав десятки дрібніших дерев; на 
місці, що звільнилося, вже тягайся до світла молоді 
пагони і квіти. Фіо і Шарль Фольке сіли на стовбур гі
гантського похиленого дерева. Шарль Фольке вагався. 
Він шукав натхнення в навислому над головою листі, 
чия зелень із тонкими прожилками блищала, огорнута 
сонячним світлом. Він чекав якогось сигналу, тих 
трьох дзвоників, що, як у театрі, сповістили б про по
чаток вистави. Крапля води стікала по вигину широко
го листка і за кілька секунд витягнулася на його кінчи
ку. Коли вона впала, Шарль Фольке вирішив, що це і є 
знак, якого він чекав.

-  Ви читали «Одіссею»?
Він встав, сів і знову підвівся, збуджено потупцю

вав на місці, приводячи до ладу думки і вирішуючи, 
яку позу варто прийняти для цього історичного мо
менту. Його тіло не бажало коритися і приймати яке- 
небудь урочисте положення, відповідне тому, що він 
збирався сказати. Зрештою він відмовився від ідеї
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зрівнятися у величі з Наполеоном, який колись вдерся 
на вершину піраміди. Молодик став прямо і схрестив 
руки за спиною, начебто збираючись читати на
пам’ять вірша.

Свого часу Аберкомбрі розповів йому історію про 
сад Алкіноса. Шарлю Фольке дуже хотілося передати її 
дослівно, і він старанно переказав зміст, що трохи по
страждав у процесі засвоєння. Як він зрозумів, після 
аварії корабля Улісса викинуло на незнайомий острів, 
його підібрала молода дівчина на ім’я Навсікая, вона 
відвела його до свого батька, Алкіноса, казковий сад 
якого «приносив нову грушу одразу за грушею старою, 
яблуко за яблуком, гроно за гроном, фігу за фігою». 
Улісс відкрив для себе своєрідний Рай, протилежний 
рідний Ітаці -  землі реальності, розбратів і безладу. 
Відгороджений од зовнішнього світу, сад являв собою 
царство достатку, в якому ніколи не наставала зима і 
ніхто не відав ані холоду, ані голоду. Алкінос головував 
на бенкетах своїх воєначальників; завдяки мудрості 
його правління в країні панував мир, незважаючи на 
дрібні війни і дріб’язкові сутички, кожний займав від
повідне положення і не нарікав на долю. Але зрештою 
цар помер, закінчив свою розповідь Шарль Фольке.

-  Ви говорите про Аберкомбрі.
-  Так. Я кажу про Амброза. А також про вас: вас ви

кинуло на цей острів, за волею Афіни. Певним чином.
А я, виходить, Навсікая, подумав він і посміхнувся 

десь у глибині душі. Амброз повідав йому цю історію 
кілька місяців тому. Він постарався відтворити її як 
можна точніше, хоча й не все в ній збагнув. Він знав,
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що для Амброза Аберкомбрі садами Алкіноса був світ 
мистецтва, цінував інтелектуальність метафори, але от 
навіщо треба було все це переказувати Фіо Регаль, ли
шалося для нього загадкою. Щоправда, сам він скорі
ше порівняв би світ мистецтва з Ітакою, із усіма її не
скінченними чварами. Вдаючись до античності, він 
сам собі здавався помпезним, його щоки навіть заро
жевіли, коли він вимовляв «за волею Афіни». Пізніше, 
у своїх мемуарах, він викладе все це більш інтелекту
ально, здобрюючи грецькими цитатами.

-  Я мушуїдати вам деякі пояснення.v
-  Як забажаєте.
-  Амброз прагнув вас захистити.
-  Дуже мило, але захистити від чого?
-  Змилуйтеся... від ваших картин, від їхньої значу

щості. Він прагнув позбавити вас тягаря популярності, 
щоб ви могли спокійно продовжувати працювати.

Фіо всміхнулася. Цей молодик дуже кумедний, а 
його наївна щирість дуже зворушлива. їй  довелося зо
середитися і глибоко вдихнути, аби не розсміятися 
йому в обличчя. Він виконував свою роль з ретельніс
тю новачка, що грає у відповідальному спектаклі і з 
усіх сил прагне бути на висоті. Шарль Фольке був схо
жий на молодого солдата, закинутого в джунглі зі 
спецзавданням, і рішуче настроєного виконати отри
мані накази. Він обвішаний усілякою зброєю, що за 
все чіпляється, а його рюкзак переповнений марними 
речами, що, як йому здається, можуть стати у нагоді. 
Він у повних обладунках, все перелічено, єдине «але» -  
він не знає свого ворога, оскільки його командування
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описало йому ворога куди більш жахливим і безжаль
ним, ніж він є насправді. Фіо зволіла б, щоб Шарль 
Фольке розмовляв з нею просто, без усіх цих історій, 
зрештою вони майже однолітки. Він же говорив як 
старий мажордом, і це виглядало кумедно.

-  Амброз розповів мені, як він з вами познайо
мився.

-  От як? І що ж він вам розповів?
-  Як він випадково зустрів вас у парку. Це сталося 

два роки тому. Амброз рідко виходив із будинку, він 
завжди був пустельником, але тоді видався настільки 
чудовий, настільки надзвичайний день, що він відчув 
себе просто зобов’язаним вийти на сонце. Він прогу
лювався під сонячною парасолькою по алеях Люксем
бурзького саду, як раптом побачив юну дівчину, яка 
малювала, «виключно заради власного задоволення», 
сказав він мені, і такого він ще ніколи у своєму житті 
не бачив. Він спостерігав, як вона граючи змішує фар
би і форми, водночас підкріплюючись тістечками з 
рожевим повидлом. Вона створювала шедевр, сама 
того не усвідомлюючи. Вдавши з себе простого пенсіо
нера, він запитав її, чи не можна йому купити картину. 
Вона відмовила. Він запропонував їй зовсім смішну 
суму з остраху, що усвідомлення власного таланту 
може підрізати їй крила. Дівчина не схотіла продавати 
свою картину, оскільки це здавалося їй ошуканством 
щодо літньої людини. Амброз чемно наполіг на своє
му, заявивши, що хоче не придбати картину у влас
ність, а просто потримати її у себе вдома. Врешті-решт 
дівчина з посмішкою зголосилася на цей дивний дого
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вір оренди. Він мені багато говорив про її посмішку. 
Відповідно до їх угоди щораз, коли вона буде закінчу
вати нову картину, він зможе виставляти її у себе. Він 
буде зберігати їх, як у приватному музеї, і якщо одно
го дня вона захоче їх забрати, їй лише треба буде ска
зати йому про це. Вона дотримувалася цієї угоди про
тягом двох років.

Шарль Фольке був такий схвильований цією істо
рією, що розповідав її як євангельський текст, із благо
говінням завчений напам’ять. Зніяковівши, Фіо на
крутила руде пасмо на палець і подивилася на юнака. 
Спочатку вона думала, що цей дивний сон от-от закін
читься і вона прокинеться. Але скоріше спала не вона, 
а цей балакучий денді. Вона починала розуміти, у чому 
суть непорозуміння. Історія була дуже красивою, але 
все відбувалося інакше.

* * *

Фіо виповнилося вісімнадцять, її батьків не було в 
живих ось уже дванадцять років, а ім’я Маме злизали 
язики полум’я дев’ять років тому. Незабаром їй дове
деться якось крутитися самій, а виходить, кинути за
няття юриспруденцією, навіть не встигнувши їх поча
ти, і знайти якусь роботу. Її переслідував сімейний 
проклін -  бідність. Змучена примарою власного зли
денного майбутнього, вона напружено шукала якийсь 
вихід, що дасть їй кошти не просто вижити, але жити 
так, як їй хочеться.

Ще з незапам’ятних часів Фіо знала, що людям за
вжди є, у чому собі дорікнути. Існує три варіанти пове
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дінки при зіткненні з людською аморальністю: бідкан
ня і розпач; цинізм і мізантропія; і нарешті, варіант 
Фіо -  прагматизм. Оскільки пацюки їдять сир та бо
яться кішок, вона буде їх заманювати.

Перше зауваження: людям є що приховувати. Не 
всім, але багатьом, і цього цілком достатньо для рента
бельності її справи. Вони мають коханок і коханців, 
розтрачують гроші, продають інформацію... Взагалі, 
як у приватному, так і в професійному житті люди 
брешуть, шахраюють і крадуть. Додамо тих, у кого є 
таємниці, поховані в минулому, яке-небудь убивство 
чи злочин, участь у дебоші чи в зборах акціонерів.

Друге зауваження: довідатися про це немає жодної 
можливості. Особливо дівчині, що не наділена рідкіс
ним талантом грати в приватного детектива.

Отож, те, що сталося, було цілком логічним. Фіо 
почала складати анонімні листи, використовуючи ви
різані з газет слова. Геніальність її витівки полягала в 
тому, що листи свої вона відправляла навмання, лю
дям, про яких їй зовсім нічого не було відомо. Вона ці
лилася високо, вибираючи переважно адвокатів, біз
несменів, коротше, людей, причетних до влади і гро
шей, у яких більше шансів стати негідниками або, 
якщо бути поблажливішими, які більїщ? ризикують 
піддатися спокусі. Вона підшукувала своїх жертв, про
гулюючись по багатих кварталах, записувала адреси й 
імена на талончиках метро, котрі потім знищувала. 
Текст листів зводився до загадкової формули на 
кшталт «Нам усе про вас відомо. У вас тиждень, щоб 
зібрати гроші». Сума, що вимагалася не була завели
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кою, проте достатньою для того, аби шантаж сприй
мався серйозно. Це нагадувало податок, який вона стя
гувала з негідників. Податок на брехню.

Гроші в щільному паперовому пакеті треба було 
класти в затишний куточок скелі парку Бют-Шомон, 
поруч із водоспадом. Фіо знала, що вказувати завжди 
те саме місце необачно, але була надто ледачою, щоб 
змінювати свої мисливські угіддя.

їй  довелося відправити вісім листів і прождати ві
сім тижнів, перш ніж перша рибка попалася на гачок. 
Кілька місяців потому Фіо дійшла висновку, що це 
нормальний ритм: приблизно один лист із десяти при
носив плоди. Ймовірність виграшу вище, ніж у лоте
рею, а її заробітків, нехай і нерегулярних, на життя 
вистачало.

До того моменту, як Шарль Фольке тієї грудневої 
суботи заїхав за нею на вулицю Бакст, вона трудилася 
на ниві шантажу вже чотири роки, і їй аж ніяк не на
скучив вигляд людей, що несуть свої паперові пакети, 
немов дарунки богу мовчання. Вона забавлялася, бача
чи їх стривоженими, але разом із тим у них було щось 
зворушливе. Вона нічого не відала про злочини, які 
приводили сюди цих людей, настільки мало схожих на 
злочинців: вони були одягнені в недешеві костюми, на 
які для маскування накидали плащі від «Burberry’s». 
Практично всі, залишаючи пакет у зазначеному місці, 
вдавалися до одного і того ж прийому -  робили ви
гляд, що зав’язують шнурки на черевиках. На третій 
раз Фіо констатувала, що її жертвами завжди виявля
ються чоловіки.

62



Аби не потрапити в засідку, Фіо приходила задовго 
до призначеного часу і терпляче вичікувала кілька го
дин, перш ніж забрати принесені гроші. Вона боялася 
привернути до себе увагу, якщо буде, як руда чапля, 
стирчати на своєму посту без справи, і тому влаштову
валася з мольбертом на одній із маленьких терас, що 
піднімаються над парком, навпроти скелі, в сотні мет
рів од зазначеного місця. І увесь той час, що їй доводи
лося чекати, вона малювала картину, де обов’язково 
фігурувала та сама людина, яка мала заплатити данину. 
Коли минав час на уявлюваному пісковому годиннику, 
Фіо збирала свої пензлики і йшла їх мити до маленько
го ставка під водоспадом, а там «випадково» знаходи
ла невеликий пакет із щільного паперу. Вона не хова
лася, а навпаки, оглядалася навкруги, немов хотіла 
знайти власника, і навіть запитувала одного-двох пе
рехожих, чи не загубили вони чого. Потім преспокій
но поверталася додому зі своєю зарплатою.

Живопис слугував їй слушним приводом для кри
мінальної діяльності. Але те, що спочатку було лише 
прикриттям, зрештою перетворилося на захоплення, 
якому вона віддавалася з усе більшим задоволенням. 
Якоїсь миті Фіо навіть задалася питанням, чи не орга
нізувала вона весь цей витончений грабіж лише для 
того, щоб мати поважну причину для занять живопи
сом. У дитинстві Фіо любила малювати і, як вона при
гадувала, мала до цього певний хист. Вона обожнюва
ла музеї і безліч вихідних убила, блукаючи їхніми зала
ми. Останнім часом вона малювала не тільки для при
криття, але і просто так, усе впевненіше з кожним ра
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зом. Вона написала кілька портретів Пелама і сподіва
лася навіть якось умовити Зору попозувати їй.

Із Амброзом Аберкомбрі Фіо познайомилася в 
перший рік своєї злочинної діяльності. Вона вже не 
могла згадати, як наткнулася на його ім’я, можливо, 
примітила в якомусь ілюстрованому журналі, або по
бачила табличку на дверях багатого будинку; вона за
пам’ятала його, тому що чула десь, що він знаменитий, 
а довідатися більше ніколи і не намагалася. На той час 
Фіо вирішила стати суддею у справах неповнолітніх і 
всі сили віддавала навчанню. 4

У її пам’яті від Амброза Аберкомбрі залишився 
тільки силует під сонячною парасолькою, образ, що 
сильно потьмянів за чотири минулих роки. Вона 
пам’ятала цього чоловіка, оскільки це був єдиний раз, 
коли в неї вийшла осічка. Хоча вона все робила, як за
вжди.

Це було на початку весни, стояв сонячний ранок, і 
парк Бют-Шомон поступово заповнювався парами з 
дітьми і спортсменами. Ще і години не пройшло з того 
моменту, як Фіо почала малювати, з нетерпінням че
каючи, коли ж її бджілка принесе свій мед. Вона вже 
накидала композицію своєї картини, зобразивши ске
лю та обрій, як раптом з подивом побачила жінку по
хилого віку, що опускає невеликий пакет в ущелину 
скелі. Усе це тривало лише кілька секунд, протягом 
яких Фіо намагалася вловити вираз її обличчя, за
пам’ятати його розпливчасті контури. Її настільки зди
вувала появ^| жінки, що вона навіть не встигла накида
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ти її силует, як робила це зазвичай. Вона застигла на 
місці з пензлем у руці. Жінка пішла.

Раптом Фіо відчула, що хтось стоїть за її спиною і 
спостерігає за нею. І хоча вона впевнено грала роль ху- 
дожника-аматора, але виведена з рівноваги раптовим 
почуттям провини спочатку підкріпилася печивом, і 
вже потім озирнулася. Це був лише якийсь старий. 
Злегка згорблений, одягнений у чорні штани, гавай- 
ську сорочку і панаму, він ховався від сонця під білою 
японською парасолькою, прикрашеною квітами саку- 
ри. Великі сонячні окуляри частково приховували 
його зморшкувате обличчя. Він посміхався, ласкавого 
змовницькою посмішкою. Фіо збагнула, що він є 
однією з жертв її шантажу, але вразило її інше: те, що 
він дивився на неї очима матері-левиці, яка милується 
тим, як левеня тягне свою першу здобич.

-  Не надто великі гроші за такий секрет, -  сказав
він.

У нього був приємний голос. І здавалося, він ш ко
дує, що вона запросила так мало грошей.

-  Мені більше не треба, на життя вистачає, -  відпо
віла Фіо. У неї підкошувалися ноги.

Якийсь час вони мовчали. Старий дивився, як вона 
малює. Але Фіо досить швидко зупинилася, не в силах 
працювати під його поглядом. Він поставив розклад
ний барвистий стілець поруч із мольб?ртом і сів. 
Потім узяв печиво з розкритого пакета. Повз них, ки
даючи м’яча, пронеслися діти.

-  Ви знаєте, хто я?
-  Той, хто не без гріха і цілком може заплатити, -
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відрізала Фіо зухвало, але не надто переконано. Кров 
билася в її скронях, у роті пересохло.

-  Я не дуже впевнений, що такий вже грішний. Але 
волію заплатити, щоб не сумніватися. І не думаю, що 
ви знаєте більше за мене.

-  Навіщо тоді платите?
-  Послухайте, якщо моя єдина таємниця полягає в 

тому, що мені нема чого приховувати, я б не хотів, 
щоб ви її розкрили. Це було б жахливо. Зізнатися, що 
ніякої таємниці не існує, набагато гірше, ніж розголо
сити найстрашніші секрети. І потім, краса вашої ідеї 
заслуговує винагороди. Адже я не перший, чи не так? 
Право, це чудовий трюк. Просто шедевр, у деякому 
роді. А тому я плачу за виставу, учасником якої мимо
волі став. Я хочу спокутувати мій невідомий гріх. Адже 
буває, що вчиняєш злочин, не відаючи про те.

Він тихо закашлявся. Потім, усе з тією ж посміш
кою, зізнався їй, що хворий і незабаром помре, але це 
ніяк не зв’язано з кашлем, помилуйте, від хвороб не 
вмирають: смерть приходить, тому що все таємне за
вжди стає явним. Він додав, що йому подобається кар
тина, запитав про її творчі амбіції і розвеселився, діз
навшись, що таких у неї нема. Він не погрожував зда
ти її у поліцію, однак, розуміючи, що така можливість 
у нього все ж таки є, вона зголосилася на його умову: 
відтепер усі свої нові картини, вона віддаватиме йому. 
Він запропонував символічну ціну за кожну роботу. 
Вона погодилася, не обговорюючи і не торгуючись; 
вона також пообіцяла йому декілька вже написаних 
картин. Наступного дня за ними приїхала вантажівка.
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З тих пір після кожної операції вона залишала картину 
на мольберті й уявляла собі, як хтось потім за нею при
ходить. Назавтра вона отримувала поштрю конверт із 
кількома купюрами. Ці гроші вона |відкладала на 
ощадний рахунок.

* * *

-  Чому та літня пані сказала, що вважала мене чо
ловіком?

Шарль Фольке довго чекав, коли ж дівчина нареш
ті заговорить. Сам він уже, здається, сказав усе, що міг. 
Він усе пригадував той день, коли Амброз уперше роз
повів йому про Фіо. Це сталося в Музеї сучасного мис
тецтва, перед картиною Роя Ліхтенштейна «Drawing 
girl». Він добре пам’ятав цю сцену. Залишивши нью- 
йоркський музей, вони повернулися до Франції. Тоді- 
то Амброз і показав йому чудові роботи Фіо і дав усі 
необхідні вказівки, довіривши йому роль її ангела-хо- 
ронителя. Але тепер він опинився віч-на-віч із авто
ром цих шедеврів, і це справляло на нього дивне вра
ження, начебто примара вдягнула плоть. Вона навіть 
не уявляє собі, що з нею відбувається. Не розуміє, як їй 
пощастило: їй не доведеться обходити галереї, щоб 
продавати свої роботи. Вона прийшла з нізвідки, але 
перед нею відчиняться всі двері. Він заздрив їй незлоб
ливо, із захопленням. Вона нічого не хотіла, а отримає 
все. їй  не доведеться крутитися і боротися, щоб завою
вати собі місце у світі мистецтва.

-  Емеральда... Вона завжди побоювалася, що в 
Амброза може бути зв’язок із чоловіком. Вона думала,
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що саме тому він вас і приховує. Але справа була зов
сім в іншому. Про ваше існування мало стати відомо 
після смерті Амброза: ви його заповіт і його спадщина.

-  Я не розумію. Ви хочете влаштувати виставку?
-  Тільки не це: на ваші картини попит буде такий, 

що виставляти їх просто не можна.
Затріпотіло листя, злетів птах, вони почули, як 

хтось вилаявся і зламав гілку. Нарешті, якийсь чоловік 
вибрався на їхню скромну галявинку. Він кинувся до 
Шарля Фольке, безмежно схвильований тим що стало
ся, а також явищем маленького рудого чуда. Він схо
пив Фіо за руки, вона відвернулася -  від нього сильно 
тхнуло спиртним. Збентежена запахом і збудженим 
станом чоловіка, вона не все зрозуміла з того, що він 
говорив, тільки, що він бачив її роботи на виставці в 
Мілані. Далі він сказав, не вдаючись у подробиці, що 
вони стали для нього справжнім одкровенням. Рівень 
алкоголю в його крові помітно падав, і він, відкланяв
шись, побіг назад через ліс, щоб приєднатися до свята, 
чи поминок -  він уже точно не знав. Більшість гостей 
розійшлася, багато хто -  обурені, інші -  засмучені 
втратою друга, і нарешті, всі інші -  поспішаючи скорі
ше розповісти про те, що трапилося.

-  А що, у Мілані була виставка? -  запитала Фіо, як 
тільки збуджений чоловік зник.

-  Ні. Ніякої виставки не було. Але важливо те, що 
він уже нібито на ній побував. І головне усім про це 
розповідає.

Фіо не зк'ала, сміятися їй чи ні. Ситуація і справді 
складалася дуже незвичайною, все було вперше, і вона
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гадки не мала, з якого кінця їй узятися, щоб зрозуміти, 
що ж з нею відбувається. Ось уже майже три години 
вона брала участь у чомусь смішному, комічному й аб
сурдному, але їй чомусь здавалося, що вона в небезпе
ці. Сонце зайшло, але Фіо цього не помітила.



Опівночі машина зупинилася біля будинку на ву
лиці Бакст. З незмінною люб’язністю ІІЇарль Фольке 
відчинив перед Фіо дверцята машини. Холод розбудив 
її. Юнак запропонував свого кашемірового шарфа, 
вона відмовилася. Він провів її до дверей і зупинився, 
начебто ще чогось чекаючи, можливо, особливого 
розпорядження, щоб піти.

-  Дякую, -  сказала вона.
Він пролепетав якісь незугарні, щирі слова про те, 

яким задоволенням для нього було знайомство з нею. 
Її засмучувало, що такий красивий молодий чоловік 
так перед нею принижується. Ситуація для неї нез
вична.

Фіо подумки вернулася до подій вечора. Мимоволі 
посміхнулася. Всі ці люди, такі поважні. Ці пихаті сло
ва. Та й ще настільки явно присутній небіжчик.

Виклавши публіці чудесну історію знайомства Фіо 
з Аберкомбрі, Шарль Фольке викрав дівчину в збудже
них гостей, схожих на схвильованих пінгвінів, вони 
повечеряли разом із прислугою на кухні. Під час цього 
живлющого перепочинку вони говорили про прості

70



речі, про останні фільми і ціну на помідори.
Фіо ввійшла до під’їзду і піднялася на четвертий 

поверх до своєї квартири. Перед дверима, у зеленому 
оксамитовому кріслі, сиділа висока жінка років трид
цяти, в чорному вбранні, із сигаретою в руці. Біля її 
ніг, як розчавлені комахи, валялися недопалки. Її довге 
чорне волосся, частково приховане капелюхом, по
блискувало в півтемряві.

-  Ти знаєш, котра зараз година? Забула, що ми за
втра йдемо на різдвяний ярмарок?

Фіо всміхнулася, на душі в неї полегшало. 
Принаймні одне лишалося у світі незмінним: Зора.

* * *

Квартал, у якому жила Фіо, відрізнявся од усіх ін
ших лише будинками, щ о притулилися тут, і яких в ін
шому місці не знайдеш, між тім вони чудово могли б 
знаходитися де завгодно. Її будинок цілком міг би ста
ти рожевим і прикрасити себе всілякими завитками і 
грізними горгульями, але, незважаючи на весь коміч
ний потенціал своєї архітектури, він вдовольнявся блі
дим виглядом гладкої бежевої брили. Йому було 
далеко до величі будівель легендарного Рена, оскільки 
специфікацією передбачався лише пересічний буди
нок. Для розради розсерджений архітектор -  великий 
шанувальник англійського метра -  помістив над вхід
ними дверима епітафію з надгробка Рена, чий порох 
спочиває в крипті собору Св. Павла: «...Iqçtor, si т опи- 
m entum  requins, circumspice». «Читаючий, якщо ти волі
єш пам’ятника, подивися довкола».
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Серед безлічі квартир у місті ключ Фіо підходив 
тільки до одних дверей, і за примхливим дарунком 
долі це були двері саме її квартири. Вона жила на вули
ці Бакст, між вулицями Піат і Жуй-Рув в останньому 
окрузі Парийа. Вузенька вуличка з тупиком укінці 
йшла перпендикулярно до вулиці Белльвіль. Її буди
нок стояв трохи в глибині, надійно прихований від 
сторонніх очей, оскільки в найближчих до нього ліхта
рях давно перегоріли лампочки.

Інші будинки застигли біля самої кромки тротуару, 
щоправда, виглядали в цій ролі настільки неперекон
ливо, що з тим же успіхом могли представлятися чай
никами. Район вважався тихим; виходячи з цін за 
квадратний метр власті вирішили, що тут не повинно 
відбуватися більше сорока дорожніх подій, сімдесяти 
дев’яти нападів і сорока одного серцевого приступу на 
рік. Тутешні мешканці, як добропорядні громадяни, 
слухняно відповідали статистичним розрахункам. 
Восени клени милувалися, як жовтіє, червоніє й обпа
дає їхнє прекрасне листя. Листя було таким красивим, 
що хотілося клени просто розцілувати, але зрештою 
саме за цю красу природа їх і винагороджує. Трохи піз
ніше їхні листки розтопчуть черевики перехожих, 
двірники зметуть їх у стічні канави, їх змиє потоками 
води, і так, потроху, вони зовсім зникнуть.

Фіо погано знала мешканців свого кварталу. Вона 
припускала, що тут мають проживати справжні като
лики і булочники з задишкою, хитромудрі адвокати, 
блакитноокі злодії, гладко виголені вбивці і бородаті 
листоноші, світловолосі металурги і темноволосі ви-
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кладачі з зеленими очима, захоплені футболом комер
санти і страждаючі на безсоння поліцейські -  аматори 
біологічного корнфлекса з коринфським ізюмом. У 
Фіо не було жодних доказів, та вона і не збиралася їх 
шукати, але думала, що її квартал населяють саме такі, 
настільки несхожі один на одного люди і ще багато 
хто. 1

Коли Фіо приїхала до Парижа вчитйся юриспру
денції, вона довгі місяці марно шукала квартиру. Без 
постійної роботи і батьківської підтримки -  їй не було 
чим приваблювати домовласників і ріелтерів. Деякі з 
них влаштовували для кандидатів у квартиронаймачі 
«колективні» перегляди житла, вибираючи з двадцяти- 
тридцяти претендентів власника найкращого досьє, 
тобто того, хто страждав би хронічним процвітанням, 
поділяючи долю своїх батьків. Не так вже й погано 
влаштовано суспільство для тих, у кого вже і так усе є. 
Тоді Фіо всім серцем понадіялася на Бога, який має іс
нувати хоча б для того, щоб відправити агентів по ро
боті з нерухомістю вічно горіти в пеклі або ж, щоб на
городити їх принаймні «врослим нігтем».

Фіо знайшла таки оголошення, у якому не вимага
ли ані досьє, ані поручительств. І приїхала на вулицю 
Бакст. Біля під’їзду її зустріла Зора. Фіо важко було чи
мось вразити, на неї не діяли ні зарозумілість оточую
чих, ні їхня улеслива догідливість, вона була простою 
дівчиною і дуже просто ставилася до життя. Але впер
ше побачивши Зору Марпрелат, вона подумала, що ця 
жінка здатна вразити будь-кого: висока юрасуня, вся в 
чорному, з незмінно обуреним виразом ]обличчя. За
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будь-яких обставин на ній були чорні рукавички з най- 
тоншого бархату, оскільки, як вона пояснила Фіо, 
«десь повсякчас відбувається якийсь злочин» і вона не 
бажає ніде залишати своїх відбитків, щоб її потім у чо
мусь не звинуватили. Потішившись, Фіо посміхнулася 
й уважно подивилася на хазяйку своїми сумними очи
ма. Зора відкрила двері і запросила Фіо ввійти в якийсь 
прикомірок, захаращений упакуваннями миючих за
собів. Зора увімкнула світло, зажеврілася тьмяна лам
почка потужністю мабуть менше десяти, ватів, та зачи
нила двері. Вони опинилися віч-на-віч, упритул одна 
до одної, так близько, щ о Фіо відчувала жар Зориної 
сигарети. Вона відповіла на всі питання молодої до
мовласниці.

-  Отже, якщо я правильно тебе зрозуміла, доро
генька, у тебе немає ні довідки про зарплату, ні якого- 
небудь батьківського поручительства?

-Т а к .
-  От і чудово! Якби ти тільки знала, на які прини

ження з легкістю готові пуститися всі ці люди, щоб до
могтися свого... Мені здається, ти не з цієї породи. Це 
добре. Проте, сподіваюся, ти не зовсім на мілині, ос
кільки ніяких затримок в оплаті я не потерплю. 
Розкажи мені про себе, поділися своїми секретами... я 
обожнюю секрети.

-  Секрети? Не знаю. Я люблю сніг.
-  Разюче! Ось, що хрумтить, так хрумтить! А чому 

-  сніг? Ти любиш трахкатися на снігу, як тварина?
-  Мені подобається лапатий сніг.
Зора понадила її за собою. Вони піднялися на дах.
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Зверху нічого не було видно -  хіба щ о кінчик 
Ейфелевої вежі, тому що будинок у глибині тупика з 
усіх боків оточували більш високі будівлі. Посередині 
даху височіло щось дивної форми, вкрите тканиною. 
Зора веліла замружити очі. Фіо почула, як шарудить 
тканина, а потім -  повторювані клацання. Все відбува
лося в серпні, спека і загазованість повітря створюва
ли нестерпну задуху. Фіо відчула, як по обличчю і ру
ках побігли мурашки, а волосся стало вкриватися чи
мось невагомим. Вона відкрила очі: перед нею сиділа 
Зора, гордовито поклавши руку на сніжну гармату, що 
викидала цілі оберемки сніжних пластівців. Більшість 
сніжинок одразу ж танули, але потроху тонкий білий 
покрив укутав дах і дівчат.

Того ж дня Фіо вселилася в свою нову квартиру. На 
кожному із шести поверхів було по чотири квартири. 
Перше, що впадало в око при вході до під’їзду -  те, що 
ім’я Зори Марпрелат значилося на двадцяти трьох із 
двадцяти чотирьох поштових скриньках. Зора ніколи 
не ладила з сусідами, і тому, як тільки ті їхали з будин
ку, скуповувала всі квартири. Тільки одну вона зали
шила вільною для єдиного сусіда, якого зможе терпі
ти. Жити в будинку з дітьми, що носяться всюди як 
очманілі, серед злобувань і лайок сусідів по сходовій 
клітці, поруч із опівнічниками, яким приспічило 
майструвати щось о третій годині ранку, та й ще на тлі 
лементів і гурчання сексуального життя, гризні і з’ясу
вань відносин -  ні вже, дякую, вибачайте. Усі її кварти
ри були схожі як дві краплі води: у кожній -  однакові 
диван, холодильник, постери на стінах і однакові стін
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ні шафи, в яких -  однаковий набір речей. Зора раз та 
назавжди вирішила не піддаватися на провокації по
буту і не сплачувала рахунки за електрику, опалення і 
телефон... Просто тому, що їй не хотілося, і в цьому 
була вся Зора. Час від часу в одній із квартир відклю
чали електрику. Тоді Зора переїжджала до квартири 
навпроти чи на інший поверх. Зрештою вона все-ж- 
таки сплачувала рахунки, але -  як пояснила вона Фіо -  
тільки в тому випадку, якщо була переконана, що її 
кредитори дійсно палко жадають своїх грошей. Це 
вони повинні були ще довести їй рекомендованими 
листами, нескінченними телефонними дзвінками і по
грозами звернутись до судового пристава. Зора нена
виділа формальності.

Дівчата ставали все ближчими одна одній, зійшли
ся характерами, і одного чудового дня кожна з них ус
відомила, яка честь, але і яка відповідальність стати 
для когось кращою подругою. До знайомства з Зорою 
у Фіо були друзі, тому що вони є в усіх. А ще в неї був 
тостер; який є не в усіх. З друзями вона ходила в кіно, 
пила чай у пропахлих корицею чайних і пиво в про
пахлих тютюном барах. Фіо не могла з упевненістю 
сказати, що ті, кого вона з поетичною вільністю нази
вала друзямщ  були завжди ті самі. Вона помічала, що 
часом яка-небудь Мелані перетворювалася на Валері, а 
Сюзанна намагалася стати Аурелією. Але вона не три
мала зла на них за те, що вони змінювали обличчя. їй 
подобалося ходити куди-небудь разом із друзями -  
саме тоді вона почувалася по-справжньому само
тньою. Вона дозволяла своїм словам і фразам шубов-
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статися в піні розмови. В компанії друзів у кожного 
своя роль. Фіо була гострою на язик, і її необразливі 
жарти додавали пікантності прісній атмосфері друж
ніх вечірок. Зрештою вона зрозуміла, що друзі існують 
головним чином для того, аби вона не забувала, де пе
ребуває. Почувши дзвоник телефону, вона знімала 
трубку і говорила: «Так?» І хтось кричав у відповідь, 
начебто навіть з полегшенням: «А, Фіо, ти тут!» І Фіо 
згадувала, що вона тут. Але з Зорою все було інакше.

Відтоді як вони зустрілися, друзі Фіо перетворили
ся просто на знайомих. Вона перестала спілкуватися з 
ними з тією ж легкістю, з якою кидають палити сига
рети без нікотину.

Бувають люди, у яких великий розмір ноги чи лас
товиння по всьому обличчю, а ось Зора вирізнялася 
зовсім неймовірною здатністю ненавидіти. У Фіо з лег
кістю могло б виробитися презирливе ставлення до 
світу, тому що світ цей обернувся до неї не найкраси
вішим своїм боком та й люди виявилися не надто 
люб’язними, але її посмішка не дозволяла їй піддава
тися таким думкам, особливо коли вони були справед
ливі, і вона ставилася до них з легкою іронією. Вона 
вирішила не прирікати себе на засуджування інших.

Треба сказати, що Зора була з нею цілком згодного.
«Бачиш, дорогенька... дві тисячі років тому, аби 

виглядати зразком терпимості, досить було виступити 
проти систематичного знищення злодіїв і злочинців. 
Більшість людей вважало нормальним страту, прини
жене положення жінок, рабство, деспотизм священи
ків чи містечкових воєначальників. І якщо хто-небудь
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пропонував страчувати злодіїв без попередніх кату
вань, то вже Мав славу великодушного, а в очах влади і 
зовсім ставав божевільним автором утопій, які ведуть 
суспільство до загибелі своїми прогресивними ідеями. 
Але сьогодні, коли всяка задниця оспівує терпимість 
як вищу чесноту, все трудніше опинитися в авангарді і 
якось виділитися з високоморальної юрби. Від тепе
рішніх борців за терпимість більше не тхне сіркою, їх 
ніхто не критикує, але і не підносить до небес. Раніше 
терпимістю вирізнялися лише найосвіченіші розуми, 
така собі аристократія духу. Але тепер, коли вона стала 
настільки популярною, ці аристократи, щоб зберегти 
своє становище, доходять у своїй терпимості до тако
го, чого й уявити не могли століття тому. Вони шука
ють нові обмеження, у сексі, наркотиках, мистецтві, 
вони йдуть туди, де залишаться в гордій самітності і де 
їх не дістануть розумники, котрі тільки і роблять що 
ставлять перепони, які їм треба подолати. Загально
прийнята мораль потрібна їм тільки для того, щоб від
кинути її, закричати «геть цензуру!» і послатися на тих, 
хто у свій час ризикував життям у боротьбі з нею. 
Тільки ж вони самі нічим не ризикують, хіба що за
роблять побільше грошей і слави».

Що, для Зори було гіршим за ненависну їй нетер
пимість, так це саме терпимість. Фіо навчилася не 
приймати всерйоз усе, щ о казала її подруга. Крім Фіо у 
Зори не було друзів. З двох причин: по-перше, тому 
що вона всіх ненавиділа; а по-друге, тому що надто ба
гато людей хотіло її любити. Вона була багатою, краси
вою, як стивенсовська «Мадемуазель із Роана», і в неї
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була добра вдача, яку вона соромливо прикривала ви
нятковою шкідливістю.

У Фіо була своя теорію стосовно Зори. Вона дійш
ла висновку, що її подруга несла в собі ненависть усіх 
нещасливих. Безліч організацій і всяких там матерів 
терез виступають від імені нещасливих і знедолених, 
що так потребують грошей, любові, дружби, освіти... 
їхні страждання виглядають зворушливо і жалісливо, 
але хто розповість про їхню ненависть? Зора була єди
ною, хто насмілювався ненавидіти без усяких на те ре
лігійних чи політичних приводів. Вона відстоювала 
право на ненависть усіх тих, хто не мав можливості 
сам заявити про неї прилюдно. Вона говорила від іме
ні подавленого смутку, гіркоти та приниження. Вона 
була рупором усіх тих дурнів, що ненавидять те, що 
хотіли б любити, ненавидять, тому що це їм недоступ
но. Ненависть -  це спосіб утішитися, примиритися з 
тим, чого в тебе ніколи не буде. Зора палала ненавистю 
не за себе, а за інших, тобто ненавиділа вона певним 
чином із альтруїзму.

Дев’ять років вона проробила моделлю в відомому 
агентстві «Licetheli». Красуючись на подіумах і жур
нальних сторінках, вона отримувала гроші, котрі їй 
платили за красу. Це була не надто стомлююча профе
сія, вона не мусила виглядати красивою постійно. 
Вона знала, що за жагою до товарів, які вона рекламує, 
публіка приховувала божевільне прагнення володіти 
нею. Жінкам зовсім не хотілося носити застрашливі 
наряди від відомих кутюр’є, ні, це надто смішно. їм 
хотілося надягти на себе її саму, витрусити з неї всі
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нутрощі, вишкребти начисто і влізти в її шкіру, як у 
комбінезон. І, звісно, вони куплять весь цей одяг -  ви
сохлу шкіру, скинуту змією після линяння, але в їхніх 
гаманцях чекають наточені ножі м ’ясників. Одного чу
дового дня Зора вирішила, що вже не бажає бути схо
жою на ідеальну жінку, відретушовану комп’ютером, 
та годувати фантазії чоловіків і жінок. Вона відмови
лася від посади красуні. Безцеремонно розірвавши всі 
контракти, Зора раптово знайшла в собі особливий та
лант: вона виявилася природженою скандалісткою. 
Якщо хтось дорікав їй, що вона плює в суп, який їсть, 
-  вона відповідала, що ці плювки лише прелюдія до 
потоку блювоти, що в ній зібралася, і якої, як вона 
сподівалася, вистачить на всю професію.

З того часу Зора стала зразковим утіленням духу 
протиріччя. Вона була прихильницею полювання, ко
риди, ядерних іспитів, тілесних покарань, курила усе, 
що куриться, -  сигарети, сигари, траву, активно висту
пала проти демократії, анархії, аристократії, монархії і 
диктатури. Щоб не втрачати часу, скажімо просто, що 
вона була проти всього і всіх. Вона любила чай і під
смажені хлібі|і із солоною олією й апельсиновим дже
мом -  це дозволяло їй вважати, що вона вихована лю
дина.

Зора вміла разюче ненавидіти, настільки таланови
то, елегантно і легко, немов божою милістю була наді
лена цим даром. Здатність із числа феноменальних, 
подібна ясновидінню: навіть якщо вона не знала лю
дину, ще до зустрічі, до розмови з ним, вона вже його 
ненавиділа, ніби заздалегідь. Ця передбачливість була
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предметом її особливої гордості. Зора в кожному вмі
ла знайти щось огидне, вміла спритно розплутати зо
лоті нитки, що прикривають гнійні мішки, поховані в 
серцях більшості людей, повні облудності і лицемір
ства. Будь-який прояв її ненависті, як коштовний діа
мант, діставав належну оправу, кожному новому своє
му «герою» вона зводила цілий пантеон із нечистот, усі 
мали в неї право на пам’ятник собі у вигляді статуї, гід
ної робіт Донателло, зробленої з гнилизни і випорож
нень. Зора виявилася вундеркіндом ненависті, генієм 
презирства, моцартом і ейнштейном відрази.

Відтоді як Фіо зустріла Зору, вона почувалася прак
тично нормальною. На тлі подруги Фіо, яка вважала 
себе цинічною, нетовариською і різкою, виглядала 
ніжною луговою квіткою.

Разом вони відкрили, що дружба здатна надавати 
фізичної реальності їхнім словам: слова друкувалися в 
повітрі, набуваючи своєрідної магічної влади. Лише 
несхоже почуття гумору різнило їх між собою, і це бо
ронило їх від зв’язку, який легко міг би стати інтим
ним.

Зора жила винятково по ночах, немов була сном 
Фіо. Кинувши роботу манекенниці, увесь свій час і 
кошти вона присвячувала хрестовим походам проти 
речей, щ о її дратували. Тобто практично проти всього. 
Так, наприклад, Зора терпіти не могла автомобілі, але 
і різних там «зелених» жалувала не більше, а тому 
сконструювала забруднюючий атмосферу велосипед. 
До простого чорного велосипеда голландського ви
робництва з високою рамою вона прикріпила дизель
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ний моторчик, який не рухав колеса, тому що єдиним 
його призначенням було вироблення густого нудотно
го диму. В окремій папці Зора зберігала вирізки ста
тей, у яких розповідалося про її подвиги, такі як масо
ва установка автоматів із продажу презервативів у бу
динках і храмах Ватикану. Було б помилкою думати, 
що вона належала до якогось табору, наприклад ан- 
тиклерикалів (віруючі й атеїсти викликали в неї одна
кову відразу: просто ті, хто аплодував її акціям, драту
вали її більше інших, і зазвичай саме вони ставали її 
наступними жертвами. З незмінним прагненням до 
неупередженості Зора була не за кого, а проти всіх.

На початку осені, довідавшись із репортажу, що хі- 
повий папа ЛСД Тімоті Лірі просив заморозити його 
голову після смерті і розіслав усюди флакончики своєї 
крові в надії, що одного дня він воскресне або буде 
клонований, Зора оскаженіла, шокована його дурістю 
і манією величності. Немов генерал, що розробляє 
широкомасштабну воєнну операцію, вона вивісила 
карту, на якій прапорцями відзначила місця, де збері
галася кров Лірі, і почала справжню партизанську вій
ну. У жовтні вона вивела з ладу систему охолодження 
бостонського сховища «Techgen»; у листопаді викрала 
дорогоцінні краплі крові зі швейцарського центру 
«GenOlife». Вона розраховувала, щ о на операцію «Лірі» 
їй знадобиться ще з півроку. Фінальним акордом мало 
стати викрадення з криогенного сховища лос-андже- 
леського інституту «îïïrtle» замороженої голови ко
лишнього хіпі. Зора ще не вирішила, скормить вона її 
свиням чи закопає на якомусь смітнику.
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Усі ці спецоперації забирали лише частину її часу. 
Вона розповідала про свої подвиги Фіо, а та дарувала 
їй нові ідеї.

Уночі їхня дружба ставала спокійнішою. Вони ди
вилися серіал «Суперкуля», головні герої якого -  ек
сцентричні поборники справедливості, -  використо
вуючи ультрасучасну повітряну кулю як засіб пересу
вання, по всьому світові борються зі злочинністю.

Іноді Зора і Фіо влаштовували собі вечірки, під час 
яких упивалися алкоголем усіх кольорів веселки, уку- 
рювалися найрізноманітнішими сигарами, об’їдалися 
фаст-фудівською їжею і солодощами від fitMcFlurry» до 
«M&M’s» і насолоджувалися фільмами Басбі Берклі і 
База Лурмана. Ці свята носили офіційно зареєстровану 
назву Токсичних вечірок. ^

На честь Шерлока Холмса вони стріляли по стінах 
Зориних квартир. Узагалі ж цей звичай зародився в 
той день, коли Зора вдарилася головою об стіну ванної 
кімнати в квартирі № 18. Вона вилаяла стіну, надавала 
їй стусанів і ляпасів і зрештою всадила в неї кулю. 
Після чого відчула себе значно краще. З цього випадку 
Зора вивела справжню філософську теорію, яка ціл
ком відповідала її темпераменту: щоразу, коли який- 
небудь предмет її кривдив чи просто не виявляв на
лежної поваги, вона вдавалася до самооборони. Так 
вона розбила бейсбольною биткою тостер за те, що він 
обвуглив її хлібці. У своїх відносинах з неживими 
предметами Зора була не більш покладливою, ніж із 
людьми: їй не раз траплялося сваритися з дверима чи 
ліжком. На минулому тижні вона розстріляла свій хо
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лодильник, випустивши в нього п’ятнадцять зарядів з 
«магнума 357».

Подруги мали спільну пристрасть до млинців з 
каштановим джемом і збитими вершками, які подава
ли в млинцевій М іши Шими. Незважаючи на злочин
но високий зміст цукру і жиру, обіди і полуденки в 
млинцевій не вважалися Токсичними вечірками. 
Млинцева знаходилася ліворуч від їхнього будинку, 
неподалік від перехрестя з вулицею Белльвіль. Хоча 
Міша і була жінкою, причому самою чарівною на сві
ті, Зора ставилася до неї з глибокою повагою. Фіо ніко
ли раніше не бачила, щоб хтось справляв таке вражен
ня на Зору, але в присутності Міши її подруга явно гу
билася. Завдяки своїй близькості як за духом, так і за 
місцем розташування млинцева стала їхньою домаш
ньою їдальнею. По вечорах Мішин чоловік Жорж під
німався на маленьку естраду і виконував азіатські піс
ні про любов із справжньою пристрастю і повного від
сутністю таланта. Видовище було таким жалюгідним, 
що викликалЬ розчулення. Природно, це не залучало 
публіку, і якось у вересні Міша повідомила улюбленим 
клієнткам, що вони їдять свої останні млинці.

-  Що ти таке верзеш? Це жарт? -  запитала Зора.
-  Наступного тижня ми закриваємося. Надто мало 

клієнтів. Надто мало людей хочуть їсти Мішини млин
ці.

На додаток до вокальних бешкетувань чоловіка 
Міша, не володіючи комерційною хваткою, дуже ори
гінально вела справи. Пухленьку жінку невисокого 
зросту, вирізняли красиві, з поволокою очі й абсолют
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но фантастичні губи, які щедро пригощали всіх солод
кими посмішками. Вона свято вірила в долю і бачила її 
прояви в самих незначних дріб’язках, тому, коли до 
млинцевої заходив клієнт, вона знала, який саме мли
нець призначено йому відповідно із космічним пла
ном творця всесвіту. Кожен клієнт надихав її на готу
вання свого, особливого млинця, не маючи в цьому 
питанні права голосу. Млинцева була її домом, і відві
дувачам належало їсти те, що вона їм приготує, і крап
ка. Вона була зовсім не агресивною, навпроти, жінки з 
більш м’яким характером і не знайдеш, просто так 
вона сприймала життя.

Зора відклала ложку і вийшла. П’ять хвилин пото
му вона повернулася і підняла руку, підкликаючи 
Мішу. Діставши величезну пачку купюр, Зора замови
ла 12000 млинців. Млинцеву було врятовано.

***

Наразі Зора сиділа в зеленому оксамитовому кріс
лі, і її чорні мигдалеподібні очі були спрямовані на 
Фіо.

-  Пелам приходив скребтися у мої двері.
Пеламом звали хамелеона, якого Зора подарувала 

Фіо на новосілля. За чотири роки Фіо жодного разу 
його не бачила, але знала, що він живе десь у її кварти
рі, оскільки мисочка, в яку вона насипала йому корм із 
комах, щодня спустошувалася. Час від часу, і особливо 
по ночах, Фіо чула дивні шуми, шелест, шурхіт перемі
щуваних предметів і практично не помітні звуки жу
вання. їй  здавалося, що в неї живе якась фантастична
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істота. У будь-якому випадку, Фіо ніколи не бачила в 
себе вдома жодної комахи, і влітку її не турбували ко
марі.

-  Я поспішала і забула насипати йому мурах.
-  Ну так розповідай скоріше, -  нетерпляче зажада

ла ласа до пліток Зора. -  Впевнена, у тебе є, про що 
розповісти. Адже так, дорогенька? Отож, скажи мені: з 
ким, скільки разів і як це було?

-  Пам’ятаєш портрет Пелама, що я тобі подарува
ла?

-  Хочеш сказати, портрет твоєї канапи.
-  Я трошки малюю.
-  Знаю, дорогенька, у рамках «Геніального обдурю

вання в Бют-Шомон». Твої роботи чудові, з них мож
на зробити поштові листівки, і тобі варто над цим по
думати.

-  Дехто впевнений, що в мене талант.
-  От здорово! І хто ж це?
-  Хтось по імені Амброз Аберкомбрі. Він помер.
Зора викинула недопалок і запалила нову сигарету.

Постукуючи каблуком по підлозі, вона оглянула по
другу зі змішаним почуттям подиву і захоплення. Фіо 
притулилася до стіни і, відкинувши пасмо з чола, засу
нула руки в широкі кишені свого старенького твідово
го пальто. Лампочка, що тьмяно освітлювала сходову 
клітку, автоматично згасла. У темряві блиснув вогник 
Зориної сигарети. Фіо простягнула руку і знову запа
лила світло.

-  Я тебе обожнюю, дорогенька. Ти неймовірна. 
Отже, Аберкомбрі таки помер. Йому мабуть було вже
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за сто. І, судячи з твоєї безтурботності, ти не уявляєш 
собі, ким був цей «хтось по імені Амброз Абер
комбрі»...

-  Чому ж, я прекрасно знаю, хто він. Він займався 
мистецтвом.

-  Класно сказано. Але Аберкомбрі мистецтвом не 
займався, він їм був. Він автор сценарію історії мис
тецтва останніх вісімдесяти років. Більшість знамени
тих творців нашого століття всім зобов’язані 
Аберкомбрі. Відкрий яку завгодно книгу про сучасне 
мистецтво і на будь-якій сторінці ти наткнешся на 
його ім’я. Якщо вважати світ мистецтва Організацією 
Об’єднаних Націй, то його можна назвати Сполуче
ними Штатами. Але, чорт забирай, тобі варто почита
ти газети.

-  При моїх заняттях у мене не так вже багато часу, 
щоб вивчати новини культури.

-  Звісно, але повір мені, про свої заняття ти можеш 
тепер забути. Так чи інакше, все це балачки! А те, що 
Аберкомбрі зацікавився твоїми роботами, це дуже гар
ний знак. Ти отримаєш купу грошей. Я завжди знала, 
що ти геніальна, дорогенька. Отже, забирай гроші і 
вшивайся.

-  Що ти про нього знаєш?
-  Те ж, що і всі, кому немає ніякої справи до цього 

поганого світу мистецтва, не більше того. А саме, що 
Аберкомбрі це Мойсей. Крім того, він славився своєю 
скритністю, і от уже багато років його ніхто не бачив. 
Але він як і раніше всі ниточки тримав у своїх руках.

Новина спочатку збентежила Зору, але вона швид
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ко отямилася. Вона була рада за Фіо і сповнена просто 
материнською гордістю. Вона ніколи не могла собі 
уявити подругу в ролі судді чи адвоката. У п’янкому 
збудженні від власних відкриттів і багатообіцяючих 
перспектив, подруги взялися будувати плани на за
втрашній день, який із самого ранку збиралися при
святити одній події. Завтра, у неділю, по всьому райо
ні відкривалися різдвяні ярмарки. А це було важливі
ше за всіх Аберкомбрі і Шарлей Фольке разом узятих.



Об обідній порі за Фіо заїхав Шарль Фольке. Весь 
ранок вона разом із Зорою гуляла серед прилавків ель
заського різдвяного ярмарку на перетині вулиць 
Пірене і Белльвіль. Натягнутий поперек вулиці плакат 
червоним готичним шрифтом сповіщав про «Вось
мий різдвяний ярмарок». Снігу не було. Зора, обурена 
таким несмаком, прокляла Гольфстрім до сьомого ко
ліна. Однак холод приємно пощипував шкіру. Звісно 
ж, увечері, підсвічений різнобарвними гірляндами, яр
марок виглядатиме більш заманливим, але чекати до 
вечора їм не хотілося. Ось уже цілу добу Фіо жила як у 
дурмані; але в цій строкатій юрбі, серед ельзасців і 
приїжджих із усього світу вона остаточно розсталася з 
надією отямитися. їй  так хотілося все купити, скушту
вати всю цю їжу, все це шаленство фарб і форм. 
Аромати смажених каштанів, ялинки і солодощів, пе
редзвін дзвіночків та бубонців створювали атмосферу 
казки. З ошатних тканин на них дивилися гноми з 
Вовчої ущелини, полуничні феї і відьми з Костлаху; всі 
герої Альткіршського лісу зустрічали дівчат у своєму 
зачарованому світі.
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Подруги накупили коржиків із анісом і корицею у 
вигляді зірок і казкових персонажів. Вони влаштува
лися на лавочці і, попиваючи глінтвейн, спостерігали 
за групою чоловіків і жінок у національних ельзаських 
костюмах, які дуже забавно сперечалися про щось на 
своїй малозрозумілій говірці, відповідно до якихось 
стародавніх обрядів, тонкощі яких подругам уловити 
не вдалося.

До Різдва лишалося ще три дні, а дівчата вже мір
кували над меню для свого святкового столу. Вони 
прагнули насититися тим радісним настроєм, що па
нував довкола, немов смачними ароматами їжі, що ли
нули з кожної кухні. Уже четверте Різдво вони зустрі
нуть разом. Перші два роки вони пручалися обов’яз
ковості цього свята і замість звичного застілля влаш
товували справжні сніжні баталії на даху. Але Різдво 
виявилося аж надто хвилюючою традицією, і врешті- 
решт подруги піддалися дитячій радості. Третє спільне 
Різдво пройшло дуже жваво. Фіо запросила молодень
ку викладачку-перуанку, яка закінчувала в Парижі ас
пірантуру юридичного факультету і їй не було з ким 
святкувати Різдво. Зора зазвичай нікого не запрошува
ла, але так сталося, що в одній із квартир шостого по
верху забула одного зі своїх коханців. І коли Фіо підні
малася на дах, збираючись вмоститися з книжкою у 
шезлонгу під снігопадом, то почула безнадійний стукіт 
у двері і звільнила бідолаху з його дводенного ув’яз
нення. Зора хотіла, щоб він пішов, але він упав від ви
снаження. При падінні розсік собі надбрів’я, а головою 
відколов шматочок від сходів. І, ймовірно, піддавшись
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різдвяним настроям, Зора зглянулася над своїм зніве
ченим коханцем. Вона пішла купити вина і повернула
ся з пляшкою кока-коли і якимсь клошаром. Це свято 
стало для них справжнім одкровенням: подруги 
знайшли, що: 1) коханець повний ідіот 2) від клошара 
дуже смердить і він відмовляється приймати душ, і на
решті 3) вчилка-перуанка виявилася істотою депре
сивною, після другого ж келиха почала роздягатися і 
не надто оцінила вчинок Зори, яка розбила об її голо
ву різдвяне «поліно», запевняючи, що існує такий па
ризький звичай.

Цього разу різдвяну ніч, напоєну пахощами вели
чезної ялинки, подруги вирішили провести вдвох.

Обійшовши кілька ялинкових базарів, вони знай- 
шли-таки ялинку, з якої сипалися голки. Такі ялинки 
зустрічаються все рідше і рідше, тому що пристойні 
клієнти віддають перевагу ялинкам з гонками, що не 
падають. Але Зора і Фіо вважали, що без голок під 
ялинкою -  які можна пригорщами кидати в камін -  
свято втратить частку своєї чарівності. Ні, якщо ма
ленькі зелені голочки не будуть утикатися тобі в ноги 
голковколюванням щастя, це вже буде не Різдво. А яке 
охоплює хвилювання, коли місяць потому під кили
мом чи у книжці натикаєшся на голки різдвяної ялин
ки...

Проходячи повз газетний кіоск у метро «Пірене», 
Фіо відзначила собі, що «похорон» Аберкомбрі займає 
перші шпальта більшості газет. Фотографії дідка були 
такими ж розпливчастими, як і її спогади про нього.
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-  Куди ми їдемо?
-  До Оттавіані, -  гордовито посміхнувшись, від

повів Шарль Фольке. Але одразу схаменувся, прига
давши з ким говорить, і додав: -  Кутюр’є Оттавіані. 
Знаменитий кутюр’є. Мабуть, навіть надто знамени
тий.

-  А навіщо?
-  Амброз хотів аби у вас було усе найкраще. От

тавіані кращий.
Фіо кивнула головою. Вона оглянула свій одяг і по

годилася, що її манера вдягатися може зійти за недба
лість. З часів свого важкого дитинства Фіо ставилася 
до моди байдужо і навіть із зневагою. їй завжди браку
вало грошей, аби купувати собі речі у своєму стилі, і 
поступово в^на дійшла висновку, що її стиль саме і по
лягав у повній байдужості до одягу. На ній були старі 
чорні джинси, груба бавовняна сорочка і потерті шкі
ряні черевики. Єдина коштовна річ, що у неї була -  зе
лений твідовий піджак, -  дістався їй від діда, чоловіка 
Маме, який загинув у концентраційному таборі. Але, 
якщо колись надто широкий і порваний піджак і ви
різнявся красою й елегантністю, то тепер від всього 
цього не лишилося й сліду.

Бутік Оттавіані сусідив з іншими розкішними буті- 
ками. Чорні оксамитові портьєри закривали вітрину. 
Оттавіані, вочевидь, був настільки відомий, що не мав 
потреби у вивісці. Шарль Фольке постукав у двері. 
Мажордом, щ о відкрив їм, вивчив візитку молодика, 
як при вході в приватний клуб. Він попросив їх увійти 
і почекати в салоні. Всередині заклад ще менше нага
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дував магазин одягу: ні речей, що бовтаються на ві
шалках, ні манекенниць, що демонструють моделі, ні 
продавців. Тільки шкіряні крісла і низький столик, за
валений свіженькими журналами. Не пройшло і двох 
хвилин, як Оттавіані кинувся до них із розпростерти
ми обіймами.

-  О, Шарль! Шарль і загадкова принцеса!
Якщо одного дня комусь заманеться створити пар- 

фюм «Привітність», йому буде досить зібрати трошки 
поту з мсьє Оттавіані. Чарівний, життєрадісний, так
товний мсьє. Здавалося, цей невисокий чоловік весь 
складається з рук. Він граційно поводив ними, кілька 
разів потискував руки Шарля Фольке і Фіо, торкався 
їхніх плечей, начебто оцінюючи статуру. Коли Отта
віані говорив, його довгі пальці немов би підігравали 
словам; коли він слухав, він хапав на льоту й обмацу
вав слова руками, ніби не вірячи власним вухам. Із 
сантиметровою стрічкою на шиї і у костюмі гравця в 
крикет він був у захваті бачити їх: Шарля Фольке він 
просто обожнював і на підтвердження своїх почуттів 
повторив йому це кілька разів. З Фіо повівся так, на
чебто вони давні друзі. Залишивши Шарля Фольке в 
салоні, він повів Фіо всередину бутіка, до просторої 
кімнати, в центрі якої зі стелі звисала величезна люс
тра з підвісками з різнобарвного кришталю.

І понеслося. Фіо мало що запам’ятала, у неї памо- 
рочилася голова, Оттавіані мелькотів перед очима. 
Якоїсь миті вона здригнулася, коли кутюр’є майстер
ним рухом приставив до її горла ніж, аби зрізати нит
ку. Його енергійності позаздрило б навіть торнадо, на
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пхане амфетамінами. Отямившись, Фіо з подивом по
бачила своє нове вбрання на рудоволосій дівчині в 
дзеркалі. Це була не вона.

-  Божественно! -  вигукнув Оттавіані. Тепер ви 
справжня принцеса!

-  Це наряд для урочистої церемонії? -  боязко запи
тала вона.

-  Якщо бажаєте, для урочистих церемоній кожно
го дня. Бо кожний новий день це коронація, sweetie.

-  Це чудово, але ж... я не можу в такому вигляді 
піти по хліб...

-  О ні, по хліб ходити взагалі не варто, від нього 
товстіють, принцесо.

Великий іїутюр’є звик до слави і вихвалянь, йому і 
на думку не спало, що дівчина може відчувати якусь 
незручність. Це світ має пристосовуватися до його, 
Оттавіані, витворів, а не навпаки. Якщо його плаття не 
годилися для поїздок у метро, то належало створити 
більш придатне метро -  єдине розумне рішення в та
кій ситуації. Йому б і на думку не спало прислухатися 
до бажань Фіо: з тією ж очевидністю, з якою яблуко за
вжди падає вниз, за всіма законами фізики, дівчина 
мусила лише захоплюватися його творіннями.

-  Це найдосконаліша річ у світі, задумливо додав 
він. -  Витвір мистецтва, щ о прикраш ає митця. 
Чудово, справді, чудово.

Ніхто не зміг би цього спростувати: сукня, звісно 
ж, була гарною, але саме тому Фіо почувалася не дуже 
добре. Себе вона гарною не вважала. Її тіло звикло до 
речей масового виробництва, які то замалі, то завели-

94



кі, до споконвічної невідповідності стандартам, і тому 
спеціально для неї, по її мірках зшита сукня ніяк не 
могла їй пасувати. Вона не впізнавала себе в цьому на
ряді, почуваючись заручницею тканини, полонянкою, 
яку намагаються знищити як особистість. Немов у ви
шуканій тканині вирує цілий світ, солідний і впливо
вий світ, що ополчився на неї.

Але оскільки їй завжди було вкрай ніяково говори
ти щось неприємне бодай кому, то вона спробувала 
всміхнутися.

-  Це прекрасно, -  проговорила вона зривистим і 
не дуже впевненим голосом. -  Але... чи не знайдеться 
у вас щось більш практичне й непомітне?

У кутюр’є заблищали очі. Він-то звик мати справу 
зі знаменитостями, він-то розумів, о, звісно, пропо
нуючи таку сукню, він подумав лише про себе, він 
прагнув, щоб усі побачили його шедевр, але юній леді 
також потрібно ще щось непомітне, інакше кожна її 
поява буде викликати хвилювання, та й цапарацці од
разу її знайдуть. Він прекрасно все це знав, ну звісно, 
він був готовий до такого питання, у відповідь він за
пропонував скромний чорний наряд з альпаки з каше
міром, чудового фасону, однак настільки витончено
го, що лише щирий цінувальник міг упізнати руку 
метра. Справжній геній повинен уміти іноді відійти в 
тінь. Він запропонував їй прості й разом з тим вишу
кані речі, яким належить самим приємним чином охо
роняти її інкогніто. З увічливості Фіо не стала відмов
лятися, але її геть не полишало відчуття, що ці ніжні, 
дорогоцінні наряди важкіші за ланцюги, і хоча вона

95



нічого не платила, вони дорого їй коштували, немов 
вона залишила тут частку себе.

Примірки тривали до вечора. Наостанок Оттавіані 
почастував їх чаєм і тістечками з варенням із пелюс
тків троянд. З бутіка Фіо і Шарль Фольке вийшли з 
трьома білими полотняними сумками, прикрашеними 
фірмовою буквою «О». Якийсь час вони йшли по 
Севіл Роу, у згасаючому зимовому небі блискало сон
це; потім вони повернулися до Парижа. Вдень Фіо під
стрибнула від здивування, почувши, щ о вони їдуть до 
Англії. Шарль Фольке не спромігся попередити її, що 
вони відправляються в таку далечінь, оскільки сам не 
вважав поїздку до Лондона далеким вояжем. Фіо до 
сьогоднішнього дня жодного разу не залишала меж 
Франції. Для неї це було справжньою подорожжю, для 
Шарля Фольке -  звичайною прогулянкою: у його світі 
Central Park West у будь-якому випадку виявлявся на 
тисячі кілометрів ближчим, ніж якесь там село 
Савіньї-сюр-Орж.

-  Що ж, доведеться попотіти.
Антуан Божарські промовив ці слова, посміхаю

чись, у захваті від майбутньої боротьби. Саме талан 
здійснювати нездійсненне дозволив йому стати хазяї
ном кабінету на набережній де Л’орлож. Правда, у да
ному випадку особливих труднощів не передбачалося, 
незважаючи на тимчасову відсутність самих картин і 
неможливість побачити навіть їхні фотографії. Одно
го ім’я Амброза Аберкомбрі досить, аби викликати ін
терес, а дівчинка не просто користалася заступниц
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твом старого, вона була його останнім відкриттям. І 
вже говорили, що самим значущим.

Геніальний прес-аташе і консультант у зв’язках із 
громадськістю, своїми успіхами Антуан Божарські зав
дячував своєму чуттю, точніше кажучи, чутливості до 
цинізму епохи. Отже, він розумів, що смерть Абер- 
комбрі -  це чудова подія. Вистачило б і просто його 
кончини для створення надзвичайно сприятливої об
становки, але мізансцена його похорону була справ
жнім шедевром. Цим спектаклем старий домігся того, 
що подія виплеснулася за межі інтелектуально-богем
них кіл. Його похорон одразу дістав право на місце в 
теленовинах. Він приверне загальну увагу, він мобілі
зує як серйозну, так і бульварну пресу. Поховання 
Аберкомбрі стане культовим; уже пліткують, щ о 
Голівуд планує зняти фільм про його життя.

Божарські подивився на порожню раму над своїм 
столом. Він називав її «обрамлення мого девізу». Але 
оскільки обставини бувають дуже різні, аби задоволь
нятися якоюсь однією заповіддю, то з осрбистим деві
зом визначитися йому так і не вдалося. Не зводячи 
очей з порожньої рами, Божарські сформулював девіз 
нинішньої ситуації як «Обернемо перешкоди на пере
ваги». Завжди прагнеш того, чого немає. Таємниця за
ворожує. А цього разу таємниця заворожила і його са
мого. Це руде дівчисько, зовсім пересічне, і так мало 
відповідає звичним уявленням про художників, до 
того ж настільки замкнуте... Так вона -  відкриття! 
Вона тільки виграє, якщо не буде дуже часто з’являти
ся на публіці і спілкуватися з журналістами, принайм
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ні спочатку. Чим менше її будуть бачити, тим більшою 
таємничістю вона буде оточена, тим більше чеснот їй 
можуть приписати. Божарські спробував дізнатися, 
що являють собою її картини. Дівчина відповіла йому 
ухильно: портрети відвідувачів парку Бют-Шомон. Це 
реалістичний живопис чи абстрактний? І той, і інший, 
залежно від неба, відповіла вона. Правду кажучи, вона 
не сильно в цьому тямила, і схоже не надто цим пере
ймалася.

Антуанові дуже б хотілося діяти прямо, без зайвих 
натяків: «Чи»є на картинах зображення квітів? Якщо 
так, то можйа залучити видання типу «Будинки і 
сади». Якщо є еротичні сцени, то всі модні журнали в 
нас у кишені. А якщо гарненько постаратися, то мож
на задіяти ще й консервативну пресу, що накинеться 
на нас із «жорсткою» критикою. У вас часом не було 
важкого дитинства? Було? Так це ж чудово! І преса, і 
публіка це обожнюють».

Так би все і відбувалося, але Божарські не міг гово
рити настільки відверто. У його професії доводилося 
постійно балансувати між лицемірством і цинізмом, а 
найчастіше користатися одночасно і тим, й іншим, але 
з клієнтами він зберігав видимість пристойності, особ
ливо з людьми мистецтва, які до того ж усім своїм ви
глядом демонстрували повне презирство до його ме
тодів, хоча саме ці методи, незважаючи ні на що, за
безпечать їм славу.

Новини були гарні, Шарль Фольке блискуче спра
вився з піар-завданням: у більшості статей про кончи
ну Аберкомбрі журналісти наввипередки писали про
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фіо Регаль, не маючи у своєму розпорядженні ні най
меншої інформації про неї, хіба що чутки про її гені
альність. Аби ажіотаж не вщух, Божарські попросив 
Шарля Фольке якомога швидше оголосити про персо
нальну виставку і вказати дату її відкриття -  перший 
день весни. На підкорення громадської свідомості 
вони мали у запасі три місяці. А потім уже буде зовсім 
не важливо, чи виправдають роботи Фіо Регаль ті на
дії, що на них покладають; у будь-якому випадку про 
них заговорять усі, і колекціонери, як останні лахміт
ники, поб’ються за володіння ними. В Аберкомбрі ба
гато друзів у засобах масової інформації, вони підне
суть Фіо до небес, а його супротивники і вороги розне
суть ущент, не зважаючи на достоїнства картин.

Завдяки популярності Аберкомбрі галас здійметь
ся на весь світ. Божарські затремтів від задоволення. 
Він відкрив шухляду столу і глянув на свою картку чле
на гольф-клубу «Natav». Після обіду він збирався зігра
ти партію в гольф, яку вочевидь програє, з огляду на 
його теперішній стан. Він надто розпалився. Взявши в 
руки м’ячик для гольфа з чистої гуттаперчи -  справ
жній антикваріат, котрий був йому за талісман, -  він 
задумливо покрутив його в руках. Що ж, сьогодні він 
програє із задоволенням.

Ось уже півгодини, як Фіо Регаль і Шарль Фольке 
знаходилися тут. Коли вони прийшли, Божарські по
садив їх у незручні крісла напроти столу. Свого часу 
він витратив чимало сил, підбираючи найглибші й ан- 
тіергономичніші крісла. Відомий трюк: його співроз
мовники мають почуватися трохи не у своїй тарілці,
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тоді він легко перебере ініціативу до своїх рук і буде 
виглядати куди більш енергійним. До того ж він помі
тив, що коли клієнту хочеться скоріше встати і піти, 
тоді він набагато легше розкриває свої справжні намі
ри і маленькі секрети. Знаходячись у стиснутому поло
женні, клієнт увесь час на взводі -  він не зможе розсла
битися, заколисаний м’якістю і піддатливістю шкіри. 
Дівчина не випустила й пари з вуст. Втім, що вона мог
ла сказати? Він оцінив її обачність і скромність. 
Молода художниця явно не належала до розряду жа
дібних до слави й уваги; вона не розуміла, чому і наві
що тут знаходиться, тим більше, ніяк не могла розга
дати, яке відношення до живопису має піарник. Вона 
спостерігала. Розглядала розкішну обстановку його ка
бінету, запитала, скільки він платить за цю квартиру, 
почувши відповідь, здивовано всміхнулася. Її погляд 
подовгу застигав на мисливських трофеях, щ о прикра
шали стіни. Вона дивилася на них зі смутком, а не з 
осудом, як інші його відвідувачі. Божарські особливо 
зачепив розстроєний вигляд дівчини, коли та побачи
ла голову носорога, якого він минулого літа завалив у 
Танзанії.

Імовірно, вона не мала ані найменшого уявлення 
про те, що тут зараз відбувається. У майбутній бороть
бі за славу і визнання успіх їм забезпечений, Божарські 
це знав, але знав і те, що, як і на будь-якій війні, спра
ва не обійдеться без жертв. Але не так вже це й лячно. 
Навіть якщо мистецтво стало релігією для маси бага
тих безбожників із шикарних кварталів, то все-ж-таки 
це мирна релігія, котра якщо і встановлює терор, то
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тільки на папері. За всю історію не було Укладку гено
циду в ім’я цього бога, ні катувань, ні масових убивств, 
подібних до ночі святого Варфоломія, ні народів, по
неволених в ім’я його заповідей. Всього й збитку: кіль
ка цирозів і передозувань; безліч депресій; життя, зла
мані гіркою несправедливістю; пригорща суїцидів, але 
в цілому нічого страшного. «Усе це й справді не так 
вже важливо, мадемуазель Регаль», -  подумав він. 
Йому було відомо, щ о у творчих колах багато хто ш ко
дував, вибравши такий шлях, адже вони мріяли, що 
їхні великі слова вразять реальність, піднімуть бурі. 
Насправді ж вони скоріше нагадували піну хвиль і лег
кий бриз, що потрапили в торнадо.

Із Шарлем Фольке Божарські зустрічався вперше. 
Ось уже п’ять років, як він із захопленням стежив за 
стрімким злетом молодої людини у світі мистецтва і 
мас-медіа. Нікому не відомий юнак в одну мить став 
знаменитістю, і його слава вийшла за межі паризьких 
салонів. Його знали навіть ті, хто уявлення не мав про 
те, чим він займається. А це перша ознака справжньої 
слави. Ось і ще один девіз у його рамочку. Що ж до 
Шарля Фольке, то сам він був молодим художником, 
який ледь закінчив Вищу школу образотворчих мис
тецтв, і почав з нічних тусовок у модних клубах, а по
тім розважаючись і провокуючи створив десь із 
двадцять художніх течій одночасно. Пресу зацікавив 
божевільний художник, і його фотографія потрапила 
до газет. Оскільки на знімках він зазвичай красувався 
обнімаючись із зірками кіно й іншими знаменитостя
ми, багато хто вирішив, що він і сам знаменитість.
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Тоді йому доручили вести рубрику в авторитетному 
художньому журналі. А чотири роки тому Амброз 
Аберкомбрі влаштував Шарлю Фольке першу персо
нальну виставку, зробивши його в такий спосіб про
відним художником нового покоління. З тих пір 
Шарль Фольке піднявся ще вище: він вів щотижневу 
телепередачу, у рамках якої з належним почуттям гу
мору і пристрастю просторікував про мистецтво. Хоча 
він і зробив блискучу кар’єру і користався підтримкою 
могутніх заступників, він ні на що не розраховував, не 
домагався нічиєї прихильності. В очах заздрісників 
Шарль Фольже виглядав типовим кар’єристом, і глибо
ко від цього страждав. Він ніколи не шукав того приві
лейованого положення, в якому опинився: йому все 
вдавалося тільки тому, що саме життя розпоряджало
ся за нього. У його винятковій чесності не доводилося 
сумніватися, але він ніколи нею не хвалився і нікого не 
кривдив, виступаючи з викриттями під приводом 
того, що він, нібито, не вміє кривити душею. Проте, 
він, не соромлячись, критикував роботи друзів і вихва
ляв твори, тих хто ставився до нього з презирством. А 
друзів у нього було безліч, і всіх їх поєднувала одна за
гальна риса -  більшість з них один одного й духу не 
терпіли.

-  Вам варто надягти темні окуляри, -  сказав 
Божарські, відкриваючи двері і проводжаючи Фіо на 
вулицю.

-  Щоб бути схожою на зірку? -  з утомленим єхид
ством запитала Фіо.

-  Зовсім ні, вам не потрібно бути схожою на зірку,
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ви і так зірка. Просто незабаром ви відчуєте, що відте
пер сонце світить для вас трохи яскравій^.

Він зачинив за ними двері і підійшов до вікна кабі
нету, проводжаючи поглядом своїх відвідувачів. Так, і 
сонце буде світити яскравіше, і сама вона заблискає, як 
зірка. їй  доведеться захищатися від свого власного 
світла, відбитого в жадібних очах її шанувальників, її 
обожнювачів. Цей вогонь згубив багатьох. Зірка не го
рить, вона згоряє. Це фізична реальність, про яку всі 
забувають. Привабливий блиск ховає за собою процес 
плавлення. Людина -  істота фототропна і має остеріга
тися, а то на неї, як на біле простирадло, яке літньою 
ніччю в селі яскраво освітили ліхтарем, злетяться по
лчища зголоднілих кровососів.

Ось уже тиждень, як поховали Амброза, а газети як 
і раніше не втрачають до нього інтересу. Ще не просо
чилися в пресу, але вже поширилися чутки про його 
таємничу знахідку. Передбачаючи візит Фіо Регаль, 
Божарські нашорошив вуха і був приємно здивова
ний -  про дівчину багато говорили, і навіть складали 
легенди. Казали, що за її ім’ям ховається маститий ху
дожник, який взяв псевдонім, щоб розпочати все спо
чатку. Ще одна плітка, котра була дуже їм на руку, 
стверджувала, що Фіо Регаль -  позашлюбра донька ко
лишнього президента республіки. В іншому варіанті 
цієї легенди вона вже була донькою самого 
Аберкомбрі. Досвідчений тусовщик Шарль Фольке, 
вочевидь, був у курсі всіх цих пліток, а можливо, і ав
тором деяких із них. Божарські не вважав за потрібне 
повідомляти про них Фіо. Не хотів її хвилювати. До
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того ж, цей бруд усього лише зворотний бік будь-якої 
таємниці. Так, звісно, всіх хвилює питання, чому 
Аберкомбрі приховував її існування протягом стіль
кох років. І причина, безумовно малася, а оскільки сам 
Аберкомбрі був дуже важливою персоною, то і причи
на мусила бути не менш важливою.

Усі плітки вщухнуть, коли люди дізнаються, що за 
ними ховається зовсім проста дівчинка, такий собі 
сфінкс без загадки. Хоча, звісно, вони не повірять і 
візьмуться шукати в її простоті прихований зміст і 
прикрашатимуть дівчину кокетливими дрібничками. 
Він нічого не міг вдіяти. Так улаштований світ.

Божарські взяв ключку для гольфу із тих, що кра
сувалися за скляними дверцятами в окремій шафі. 
Зайняв вихідну позицію і вдарив по уявлюваному 
м ’ячику. Ідеальний удар. Так, світ мистецтва -  це на
дійний фарватер. У залежності від обставин часом до
водиться змінювати ключки, але для крутих підйомів 
найкраще підходить № 8. Він не порівнював мистец
тво з грою в гольф, скоріше навпаки. Справа у тому, 
що тактика представників артистичного середовища 
нічим не відрізнялася од тактики гравців у гольф. 
Свого часу Божарські прочитав опубліковані в «Saint- 
Andrews Qlobe» результати опитування, згідно яких ві
сімдесят відсотків гравців зізнавалися, щ о вони бувало 
підштовхували м’ячик ногою чи «забували» порахува
ти деякі удари, тобто, шахраювали. Однак усі до одно
го вважали себе чесними і з обуренням ставилися до 
шахрайства. Так само й у світі мистецтва: всі ці милі 
люди ненавиділи кумівство та удари нижче пояса, від
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кидали всяку думку про професійно-кровозмісні зв’яз
ки між художниками, арт-критиками і галерейниками, 
а тим часом преспокійно підштовхувала ногою свій 
м’ячик до лунки, відштовхуючи м’ячик||суперника в 
кущі. Так-так, безперечно, для гри на артистичному 
полі найбільш годилася залізна ключка № 8. Якщо не 
бейсбольна битка.



-  Ти незрівнянна, дорогенька.
Зора затяглася сигаретою, прискіплйво оглядаючи 

Фіо в її новому вбранні.
-  Але ця сукня тобі, як корові сідло, холодно дода

ла вона.
Вони подивилися одна на одну і пирснули зі сміху. 

Фіо спробувала було продефілювати, зображаючи худу 
манекенницю під метр дев’яносто. І геть провалила цю 
роль, кілька разів чудом утримавшись на ногах. Фіо 
вирішила віднести сукню в приймальний пункт речей 
на користь бідних. А чорний повсякденний наряд Зорі 
сподобався. Фіо вирішила його залишити і надягати 
по урочистих випадках.

Різдвяна ялинка злегка нахилилася, хоча подруги з 
чотирьох сторін обклали її стовбур цеглинами. У них 
розгорілася суперечка, чи прикрашати ялинку гірлян
дами і різнобарвними кульками. Врешті-решт пропо
зиція Фіо перемогла одноголосно: не наряджати. Уся 
підлога вже була встелена голками.

Для святкового столу вони вибрали «ganslawerterri- 
пе» -  пиріг з курчатиною і гусячою печінкою в трюфе
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лях, та ще якийсь «ganzel-topf», невідомо з чого (хазя
їн кулінарії розмовляв із сильним швейцарським ак
центом). Перший десерт спокусив їх своєю назвою: 
«Маржолен мого тата». Але оскільки одного десерту 
завжди замало, вони доповнили його теплим ельза
ським пирогом із вишнею та морозивом з корицею і 
вишневою наливкою. Неквапливе застілля супровод
жувалося: пляшкою білого ельзаського вина «Токау 
Pinot Gris» пізнього врожаю 1992 року, пляшкою 
«Riesling» 1993-го і двома «Shorts de Partagas», отже, це 
не могло навіть вважатися Токсичною вечіркою. 
Свято вийшло чудовим і тихим; цієї ночі Зора вперше 
помітила, що у сигарети, яку тримаєш у лівій руці, 
смак гірше, ніж у тієї, що в правій. Фіо подарувала по
друзі мундштук, а у відповідь отримала сонячні окуля
ри. А потім, милуючись світанком на даху будинку під 
сніжним фонтаном, що бив із гармати, вони перетво
рювали світ: придумали для нього новий вид птахів із 
крилами в шотландську клітинку, оскільки саме таких 
природі не вистачало, а на Землю насунули капелюха, 
щоб вона краще виглядала.

На Різдво Шарль Фольке знайшов, здається, свої 
гарні манери. Цього разу він тактовно постукався в 
двері квартири і навіть намагався додати приємний 
ритм своєму постукуванню пальцем по металу.

-  Розчавлені недопалки, розкидані на сходах, про
сто чудові. Ні, справді, відмінно.

Якийсь час Фіо мовчки дивилася на манірного 
юнака, потроху приходячи до тями. Не те щоб вона 
багато випила, просто поєднання снігу з вишуканими
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делікатесами подіяло оглушливо. Тут би став у нагоді 
аспірин.

-  Веселого Різдва, -  сказала Фіо.
-  Веселого Різдва. Тобто я... коротше, тримайте.
Він простягнув Фіо букет, який ховав за спиною;

кілька пелюстків упали на підлогу. Вибираючи квіти, 
він свідомо відмовився від червоних, оскільки черво
ний -  це колір пристрасті, а він ніяк не хотів, щоб його 
запідозрили в чомусь такому. Адже він такий чарівний 
і знаменитий, що встояти перед ним просто неможли
во. Хоч усі вважали його дон жуаном, насправді нія
ким дон жуаном він не був: він мав красивий роман із 
подругою дитинства, але зволів би вмерти, ніж у цьо
му зізнатися. Він прагнув бути гарним в усьому, як в 
одязі, так і в своїх судженнях, а тому піклувався, щоб 
його погляди відповідали його зачісці і гармоніювали 
з кольором сорочки. Моногамія могла зійти за дурний 
смак. Він частенько говорив про секс у своїх оглядах, і 
багато хто вважав його фахівцем з цього питання. Він 
із радістю виявився б фахівцем в якійсь іншій царині, 
але секс тепер у моді, і це не його провина; про нарко
тики -  іншу пікантну тему дня -  він заборонив собі го
ворити після смерті від передозування одного зі своїх 
друзів. Його репутація помітно зміцнилася після про
ведених ним оргій милосердя, концепцію яких він ви
гадав сам. Прибуток від реалізації презервативів, алко
голю, фалоіммітаторів та іншого спорядження, отри
маний під час таких вечірок, йшов на благодійні цілі. 
Остання оргія милосердя дозволила зібрати кошти на 
будівництво лікарні в Афганістані та відправити туди
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багато тонн книг і продовольства. Завдяки кільком де
цилітрам сперми і морю оргазмів нужденні з далекої 
країни зможуть нареш ті нормально харчуватися, 
одержувати медичну допомогу й вчитися читати.

Щодо Фіо Регаль, він мав виконати місію, доруче
ну йому Амброзом Аберкомбрі. І якщо дівчина рап
том закохається в нього, це лише все ускладнить. 
Розмовляючи з нею, він не раз згадував про свою наре
чену, бажаючи уникнути будь-якої двозначності.

-  Дякую. Шкодую, але в мене нема подарунка...
-  Знайомство з вами найбільший подарунок для 

мене.
Насправді так воно і було, але Шарль Фольке рап

том помітив, що, мабуть, бовкнув зайве. Адже навіть 
якщо вона більше, аніж хто-небудь заслуговує на ком
пліменти і втішні слова, він не стомлюватиме її своїми 
замилуваннями. У першу чергу він має думати про до
вірену йому місію. Він стане для Фіо людиною, на яку 
вона зможе покластися, яка завжди буде зберігати тве
резість думки і цілковите самовладання. Коротше ка
жучи, справжнім професіоналом. Професіоналом, на 
дружню підтримку якого вона завжди зможе розрахо
вувати. Адже на неї будуть так тиснути. Він має засло
нити її, стати для неї опорою, не дозволити обстави
нам зломити її. Безстрасність зблизить його з юною 
художницею, зробить їх начебто рівними. До того ж як 
виконувач духівниці Амброза Аберкомбрі він втілює 
останню волю померлого. Отже, виступає не просто як 
Шарль Фольке.

-  М ожна відзняти і зробити виставку, Шарль
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Фольке кивнув на гори недопалків, -  чи ж  відеоролик... 
У цьому щось є.

-  Це моя сусідка. Вона сама ненавидить прибирати, 
але навіть думка про те, щоб комусь платити, їй не
стерпна.

-  Я міг би з нею познайомитися?
-  Якщо хочете, але, боюся, вас вона теж зненави

дить. Не беріть до серця -  Зора ненавидить геть усіх.
-  Так це її ім’я я бачив унизу, біля входу? Зора 

Марпрелат, манекенниця?
-  Тільки не кажіть їй про моду. Це може погано 

скінчитися.
-  А на якому поверсі вона мешкає?
-  На всіх.
Фіо запросила молодого чоловіка ввійти.
Шарль Фольке хоча і не подавав виду, але був вра

жений. Ні, не в щоденнику він напише про Фіо Регаль, 
він присвятить їй окрему книгу, яка називатиметься 
«Ж ит т єпис Фіо Регаль, написаний іншим» з натяком 
на автобіографію Челліні -  одну з його улюблених 
книг. Він уже не сумнівався, що попереду на нього че
кають захоплюючі сюрпризи.

Часом у важкі хвилини, після надто рясних узли- 
вань, коли він зоставався один, у клубному кріслі, зі 
слідами блювотиння в куточках рота, похмурі думки 
лізли в його голову, зазвичай настільки безтурботну. У 
такі моменти йому здавалося, що він живе лише для 
того, аби розповідати історію, в якій сам не бере учас
ті. Світські хроніки прославили його значно більше, 
аніж власні роботи, які, правду кажучи, тільки вигра
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вали від того, що він постійно мелькав у засобах масо
вої інформації. Його картини мали успіх, тому що 
люди бачили його по телевізору, і тому що він такий 
славний і блискучий молодик. Але насправді історія 
мистецтва творилася без нього. У нього були свої 
теми, свої герої, але ніхто і ніколи не поставить його 
твори в один ряд із роботами Фіо Регаль. Ті, хто вва
жав, що він має велику владу і впливає на сучасне мис
тецтво, навіть не здогадувалися, яка примарна ця вла
да. Його обличчя впізнають, його ім’я згадується по 
сто разів на день, і все це не має жодного значення, ос
кільки одного дня він помре й у труні нічим не буде 
відрізнятися од простих смертних. Він міг скільки за
вгодно боротися і переконувати в значущості своїх 
творів, звідусіль чути вигуки «браво», але при цьому 
нічого особливого собою не представляти. А хтось ін
ший, хто нічого і не вимагає, буде просто робити своє 
діло, без усякої мрії про славу в століттях, і саме він-то 
все й здобуде. Це надто несправедливо.

З часу його останнього візиту в квартирі Фіо по
рядку не додалося. Всюди валялися книги; на телевізо
рі і книжкових полках, на столі і навіть на підлозі стоя
ли неприбрані чашки. Шарль Фольке оглянув бібліоте
ку; із книг по мистецтву він знайшов лише «Історію  
мистецтва» Елі Фора, «Погляди епохи Кватрочент о»  
Майкла Баксандалла, альбом робіт Уістлера видавниц
тва «Taschen» і збірник малюнків Семпе. Непогана до
бірка, але дуже слабенька. Від свічі, що горіла на жур
нальному столику, пахло медом. Фіо запропонувала 
Шарлю Фольке стілець, сама ж сіла на канапу, по-ту-
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редьки піджавши ноги. Квіти вона поклала поруч із 
собою; на червоний плюш стікали краплі з їхнього во
логого листя. У руках Фіо в склянці води сичав аспі
рин.

-  А ви, виявляється, знаменитість. Я навела до
відки.

Насправді вона на Зориному комп’ютері ввела ім’я 
Шарля Фольке в пошукову систему і з подивом довіда
лася, що молодик, який претендував на роль її особис
того Вергілія, був дуже відомий. Не те щоб її сильно 
вразила ця новина, просто трохи смутйло, що така ві
дома людина приділяє їй стільки уваги. їй  здавалося, 
що він буде розчарований.

-  Мені дуже шкода, але я не знала.
Фіо накрутила на пальця руде пасмо. Останню 

фразу вона вимовила з таким смутком, немов дізнала
ся, що він хворий на рак у кінцевій стадії. Шарль 
Фольке відчув себе незатишно. Зазвичай ті, хто його не 
знав, почувши про його славу, поводилися зовсім 
інакше. їхні очі світилися замилуванням, особливо -  з 
гіркотою подумалося Шарлю Фольке -  коли вони не 
підозрювали, завдяки чому він так прославився. 
Спочатку ця реакція його дратувала, але оскільки в 
його голові похмурі думки довго не затримувалися, він 
швидко привчився почуватися втішеним. Безперечно, 
ця дівчина незбагнена. І разюче простодушна, адже в її 
словах, що могли б зачепити його самолюбство, якби 
він був марнолюбніший, не було ні краплі глузування, 
лише легке бешкетництво.

-  Пусте, -  скромно відповів Шарль Фольке. -  Сама
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до собі популярність нічого не варта. На світі стільки 
відомих людей...

-  Ви художник. Причому авторитетний. Я б могла 
якось побачити ваші роботи?

-  Звісно, це буде честю для мене.
-  Не варто перебільшувати. Ви досвідченіший за 

мене.
-  Але не такий талановитий.
-  Цього я не знаю. Думаю, щодо мене ви помиляє

теся: я не дуже знаюся на живописі. Малюю для влас
ного задоволення, й тільки. Якщо якісь мої картини 
вийшли красивими чи гарними -  не знаю, як сказати, 
-  то це зовсім випадково.

Її слова могли б послужити чудовим визначенням 
геніальності, подумав Шарль Фольке. Він із задоволен
ням відзначив, що вона скептично ставиться до ху
дожньої цінності своїх робіт. Вона була скромною, але 
не з кокетства, не тією розважливою скромністю, що 
так і чекає схвалення; вона виглядала розгубленою. За 
її тендітністю ховався сильний характер, якому нелег
ко буде прийняти, те що відбувається. Фіо Регаль нале
жала до рідкої породи дивних людей, байдужих до 
компліментів.

Фіо встала і запропонувала Шарлю Фольке чаю. Він 
із радістю погодився -  не тому що йому дійсно хотіло
ся чаю, просто він не знав, що сказати. В її присутнос
ті він ретельно стежив за своєю поведінкою, хоча за
звичай скрізь і завжди почувався як риба у воді. Він і 
сам не розумів, що з ним відбувається: він був знаме
нитим та й старшим за неї, але усвідомлював, що вона
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значно талановитіша, і це головне, а все інше відступає 
перед цією нещадною та гіркою істиною. І тому його 
ставлення до дівчини було сповнене глибокої шаноб
ливості, котру він намагався не демонструвати, але 
саме нею визначалися і його поведінка, і та дбайлива 
турбота, якою він намагався її огорнути. Він був її вір
ним лицарем і віддав би своє життя, аби врятувати її.

-  З вами хоче зустрітися одна людина, його звуть 
Герине Ескрибан, він...

-  Художник, -  закінчила почату ним фразу Фіо, по
вертаючись із двома чашками в руках. -  Він менш ві
домий, за вас, але я читала про нього статті, інтерв’ю. 
Сподіваюся, ви не з тих варварів, хто п’є чай із цукром.

Герине Ескрибан не вірив у Бога, проте завжди ві
рив у свою долю видатного художника. Він являв со
бою точнісінько все те, що було доступно будь-якому 
пересічному сприйняттю, позбавленому всякої спосте
режливості. Він являв собою просту картинку, примі
тивну як найпростіша математична вправа: такий собі 
високий, красивий п’ятиповерховий будинок з двома 
віконцями під дахом; стулки ставень ляскають на віт
рі. Доглянутий цинковий дах, охайний цоколь, черво
на килимова доріжка тягнеться по сходах від самого 
входу, фасад, колись пофарбований у чорний колір, 
нагадує тепер про шарм старих, вицвілих речей.

Він завжди почувався обділеним і нещасливим, ос
кільки все мав од народження. Своїм батькам -  замож
ним службовцям -  він так і не зміг пробачити свого 
щасливого і безтурботного дитинства. Незважаючи на
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люте бажання, йому не вдалося перетворитися на бід
няка; його жахала перспектива блискуче закінчити 
якусь вищу школу і зайняти тепленьке містечко в сус
пільстві.

Мистецтво виявилося єдиною можливістю обду
рити проклін. Довгі роки йому вдавалося бути відо
мим тільки в самих вузьких колах абстракціоністсько
го мистецтва, але тепер таке жадане положення знедо
леного почало приносити дивіденди -  нечестива епоха 
забезпечила йому процвітання.

Він створив ілюзію, насамперед для себе, начебто 
він є виразником самої сучасності, найпросунітішого 
авангарду; він не вигадував нічого нового, просто го
ворив нові слова, породжувані його бурхливою мозко
вою діяльністю. Найчастіше його ніхто не розумів, але 
стільки невизнаних художників виявилися геніями 
після смерті, що в його випадку з оцінками не поспі
шали. Загалом, він дуже походив на незрозумілого ге
нія, тому що збагнути його було зовсім неможливо. 
Він не носив фірмових речей у знак протесту проти 
поклоніння великим компаніям, зате всі його думки і 
почуття носили на собі відбиток відомих брендів: сво
єю улюбленою духовною маркою він обрав Ніцше, 
цитуючи його при кожній нагоді.

Ця відносно нова мода стала характерною рисою 
часу: художник, переживаючи своє сирітство, само
чинно вибирав собі в батьки якого-небудь генія. І в 
цьому сенсі Герине Ескрибан міг вважатися спритним 
осквернителем могил: так, він додав до свого генеало
гічного древа Де Кунінга, Рембо і Баскіата, без усякої 
згоди з їх боку.
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Побачивши його підпис, заливалися рум’янцем 
щ оки редакторів найпрестижніших журналів, таких як 
«Estomac» і «L’Absolu». За їхньою суворою логікою, чи
тачі прилучалися до непізнаного і невимовного завдя
ки геть незрозумілим статтям Ескрибана.

Героїчний Герине Ескрибан викликав на свою го
лову прокльони з боку консервативних видань; героїч
ний Герине Ескрибан всіляко ображав різні асоціації 
старих католичок. Але, на його великий жаль, йому не 
було даровано долею ні судових процесів, ні заборон 
цензури, що, звісно ж, ганьбило його репутацію бунта
ря. Він нехтував засобами масової інформації, відмов
лявся з’являтися на телеекрані. Хоча насправді в цьому 
просто не мав потреби: його впливові друзі, що не 
розділяли, звісно, його поглядів, всюди оспівували і 
захищали його геній. Незважаючи на широко заявле
ний атеїзм і різку критику сексуального ригоризму, він 
дотримувався манірних, майже релігійних принципів, 
згідно яких споглядання твору мистецтва не повинне 
доставляти глядачу задоволення -  надто легке і до
ступне почуття, -  а має учити його вищої складності 
художньої транссубстанціалізації.

Коли Фіо побачила Ескрибана в його маленькій 
квартирці, у будинку 66 по вулиці Орто, вона одразу 
помітила, що він з тих людей, при першому погляді на 
яких ясно, що вони художники. Він виглядав утомле
ним, як людина, змучена творчістю; всі його думи про 
світ, про людей, про чоловіків і жінок, усе навколо 
сповнювало його всесвітньою скорботою. Ні, він не
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скаржився: цей стан ідеально пасував його блідому ви
гляду і дуже сприяв продажу його картин.

У поліцейських -  синя уніформа, у військових -  зе
лена і кольору хакі; Герине Ескрибан, як усякий худож
ник, що себе поважає, в одязі віддавав перевагу повно
му запереченню кольору, вбираючись в чорне. Він був 
не з тих, хто не розуміє, чому все відбувається так, а не 
інакше. Відомий своїми аналітичними здібностями, 
він не дозволяв собі хоча б на хвилину припиняти 
жорсткий самоаналіз, намагаючись зрозуміти причи
ни кожного свого вчинку, особливо тих, що здавалися 
найпростішими і природними. Спочатку, не дуже 
вдаючись у суть справи, він було вирішив, що віддає 
перевагу чорним речам насамперед із практичних мір
кувань: у такий спосіб він міг більше не мучитися 
вранці над питанням, що вдягти. Але це пояснення 
втішило його ненадовго, оскільки щоранку він добрих 
півгодини стирчав перед дзеркалом, міркуючи, що 
вдягнути і обираючи з різних відтінків чорного. До 
того ж вибір чорного кольору з міркувань зручності -  
це надто очевидний привід, що лише ховає справжні 
причини. А для Герине Ескрибана не було такої думки 
чи жесту, які не заслуговували б на глибинний аналіз. 
Ні, справді, функціональність була жалюгідним моти
вом, оскільки позбавляла всякої оригінальності такий 
важливий і глибоко особистий вибір. Він легко при
ймав будь-яку критику, будь-яку правду, висловлену в 
очі, навіть якщо вона принижувала достоїнства його 
робіт і зачіпала його самолюбство, за однієї умови: у 
ній мала відчуватися велич. Правда не могла бути при
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земленою, зводячи його особистість до примітивності 
звичайного індивідуума. І він знайшов гідну відповідь, 
яка не викликала сумнівів: чорний колір свідчив про 
його втрати. Художник завжди перебуває в жалобі. 
Оплакуючи тисячі людей, яких щодня вбивають хво
роби, війни й злидні? О ні, художник не гуманіст. На 
що йому здалися шляхетні стогони; адже добрі почут
тя настільки ж легко гублять мистецтво, як голодний 
тигр паралізованого порося. Чи оплакує він самого 
себе, тому що кожного дня несе в собі частку смерті? 
Яка вульгарна думка! Ну ні, причина його жалоби, по
роджена у вищих сферах його свідомості, вирізнялася 
неповторною оригінальністю. Якщо Герине Ескрибан 
вдягався в чорне, то він мав на це самі вагомі підстави 
-  художник оплакував своє наївне ставлення до світу і 
людей. Чорний колір символізував вічну пітьму хаосу, 
що вкривала ненависну повсякденність. До того ж він 
вважав, що це додає йому сексуальності: його прекрас
ний романтичний вигляд доповнювала особлива за
чіска, при якій волосся виглядало розпатланим естет
ським, пустотливим вітерцем.

Інформація поки трималася в секреті (у курсі спра
ви були тільки друзі, булочник і майже вся преса за ви
нятком тибетського кореспондента «Медичного часо
пису»), але цього літа Герине Ескрибан мав намір зігра
ти головну роль у новому фільмі одного режисера, 
якому вдалося домогтися слави, зберігши своє інкогні
то. Його складні і жорстокі фільми несли на собі від
биток глибоких істин і викликали повагу критиків, а 
сам він протягом багатьох років успішно протистояв
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спокусі масового кінематографа. І продовжував вида
вати кілометри знятої плівки, невпинно поповнюючи 
фільмографію своїх комерційних фільмів для інтелек
туалів. Роль, що призначалася Герине Ескрибану, була 
плодом чистого мистецтва: йому належало зіграти мо
лодого чоловіка в чорному, з розпатланою зачіскою, 
якому нестерпні ані люди, ані навколишній світ.

Кинувши загадковий погляд через плече Фіо, не
мов бажаючи переконатися, що за нею нема стеження, 
він впустив її до квартири.

Обстановка нагадувала про те, що бідність є необ
хідною умовою творчості. Герине Ескрибан нізащо б 
не потерпів у своєму будинку телевізора, радіоприйма
ча чи тостера. Він безжалісно фільтрував цивілізацію, 
спираючись на жорсткі моральні принципи. Біля стін 
стояли десятки картин, деякі виглядали незакінчени- 
ми, інші мали цілком завершений вигляд, однак для 
Герине Ескрибана ні про яку завершеність в мистецтві 
не могло бути і мови: великий твір завжди є незакінче- 
ним утіленням неосяжного -  так називалася одна з 
його статей. У газетних вирізках, приклеєних прямо до 
стіни, деякі фрази були підкреслені губною помадою. 
Тісна, майже убога квартирка абсолютно не відповіда
ла реальному рівню його доходів: Герине Ескрибан 
мав досить коштів, аби бути бідним, і нізащо на світі 
він не погодився б пожертвувати цим привілеєм. 
Намагаючись переконати всіх у своїй знедоленості, він 
зневажливо ставився до різних там буржуа.

Доки натуралісти не визнали наявності свідомості 
у птахів, можна вважати, що птахи не знають про те,
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що вони літають. За тією ж логікою, Герине Ескрибан 
не відав про свої недоліки. З похвальною ретельністю 
він намагався не бачити в собі вад, вперто ігноруючи 
власні пороки, а також усі найменш шляхетні і най
більш обтяжуючі риси свого характеру. У цьому був 
здоровий глузд, адже птах, усвідомивши, що летить, 
ризикує перестати махати крилами. Недоліки лише 
підкреслювали цілісність його натури, немов окри
ляючи його характер; вони допомагали миритися з на
дто численними його достоїнствами. Головним чином 
він славився пристрастю до вина і сигарет без фільтра. 
А ще, отримавши з волі батьків класичну освіту, 
Герине Ескрибан вирізнявся надмірною поблажливіс
тю, прощаючи тим, хто його любив, абсолютно все. І 
насамперед він прощав їм їхню любов.

-  Ми контрабандисти змісту.
Це був його улюблений прийом, щоб прощупати 

співрозмовника: кинути загадкову фразу і спостеріга
ти за реакцією. Фіо подивилася на нього з подивом, 
нахиливши голову вправо; здавалося, вона його не 
розчула. Він не знав, який з цього зробити висновок, 
утім, зазвичай так і бувало. Шкода! Він міг би багато 
чого сказати на цю тему, а вірніше переказати: «Ми 
контрабандисти змісту» -  так називалася одна з його 
статей.

-  Кави хочеш? -  вже без витребеньок запитав він.
-  Ні, дякую, я не п ’ю кави. А чаю у вас не знай

деться?
-  Ні, чай любила моя мати, -  відповів він, начебто 

це щось пояснювало.
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-  Я дуже шкодую, але я не розчула, що ви сказали 
мені на самому початку. Я дивилася на ваші картини.

-  Пусте. І що ж ти думаєш про мої роботи?
Фіо не поспішаючи пройшлася по квартирі, затри

малася біля деяких картин, але обличчя її залишалося 
непроникним. Герине тим часом приніс дві чашки ка
ви і поставив їх на газету, що валялася на підлозі. На 
стінах привертали увагу дивні предмети за деякі з них 
Герине отримав премії; щось на кшталт інсталяції по
скрипуючи звисало зі стелі.

-  Не знаю.
-  Слухай, ти можеш бути зі мною відвертою.
-  Гаразд, але я справді не знаю. Вони дивні.
-  Ти маєш рацію: вони безглузді.
-  Я цього не казала...
-  Ні, запевняю тебе, я цілком з тобою згодний. І 

взагалі, ми зараз схожі на м’ясників, що обговорюють 
антрекоти. Ненавиджу всі ці обговорення. Іноді мені 
здається, що художники тільки і роблять, що розгля
дають власний пупок. Твоя кава охолоне.

Щоб не бентежити його, Фіо не стала нагадувати, 
що не просила кави, та, приховуючи відразу, відпила 
маленького ковточка. Мабуть, молодий чоловік вжи
вав наркотики, інших пояснень вона не бачила. 
Ескрибан ніколи не давав своїм співрозмовникам за
кінчити фразу, він вважав, що схоплює думку на льо
ту. Його приятелі давно скорилися з тим, що Ескрибан 
усе одно не дасть їм висловитися до кінця і що їхній 
думці призначено загинути, щоб стати лише вступом 
до монологу самого Ескрибана. А оскільки він мав сла
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ву великого інтелектуала, та й до того ж чарівно посмі
хався, то співрозмовники зазвичай з подивом поміча
ли, що цілком з ним згодні і що він, мабуть, набагато 
краще за них самих сформулював те, що вони мали на 
увазі. Чи був у нього цей особливий талант, чи це була 
ілюзія, вже не мало особливого значення, оскільки ця 
ілюзія всіх влаштовувала.

-  Що для тебе є мистецтво?
-  Не знаю.
-  Отож! Ми не знаємо. Тоді про що ми без упину 

базікаємо? Одного дня, коли я приймав душ, мені від
крилося, що таке мистецтво. Але подібні осяяння, що 
розкривають природу речей, не трапляються десь на 
фуршеті чи під час інтерв’ю із журналістом. З тих пір 
я постійно шукаю те, що мені відкрилося тоді.

-  Вам варто ще раз спробувати.
-  Так, звісно. Але спробувати що?
-  Прийняти душ.
Герине роздавив у попільниці недопалену сигарету 

і одразу прикурив наступну. Забавна дівчина ця Фіо 
Регаль. Дуже спритно вона викручується: перевертає 
до гори дригом будь-яку серйозну думку і в такий спо
сіб не хоче відкривати свою точку зору і займати яку- 
небудь позицію. Напевно читала Грасіана. Але він теж 
не дасть себе провести подібною стратегією відсутнос
ті судження. Наївність -  це знаряддя самих спритних, 
отже -  самих небезпечних. Він вирішив перейти до 
більш прозаїчних тем.

-  Ти десь навчалася?
-  Я вивчаю право.
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-  Ти знаєш, чим би хотіла займатися?
-  Мені б хотілося знайти яку-небудь слушну ро

боту.
-  Слушну для тебе?
-  Ні, скоріше для життя.
-  Для якого життя?
-  Не знаю.
-  Ти могла б стати суддею, чи адвокатом. Захищати 

чи судити. Це і є головне питання мистецтва, -  сказав 
він і одразу додав: -  Але незабаром ти кинеш своє на
вчання.

-  Ви думаєте?
У цьому він був абсолютно впевнений. Суспільство 

з заздрістю відноситься до мистецтва, вважаючи його 
своїм особистим ворогом, заявив Ескрибан, і ніколи 
не пробачить йому того, що воно краде в суспільства і 
привласнює собі кращих його представників. Він за
явив їй, що вир, у який вона потрапила, змусить її за
бути про будь-яке нормальне соціальне життя. Те, що 
з нею відбувається, надто грандіозно. Її замучить пре
са, вона буде нарозхват, виставки, салони, галереї, дер
жавні замовлення. Він не бачив її картин, але один з 
його італійських друзів брав участь в організації її мі
ланської виставки і зізнався, що роботи цієї невідомої 
художниці сильно його вразили. О так, безумовно, 
весь цей галас багато в чому піднявся завдяки фігурі 
Амброза Аберкомбрі, чий авторитет у світі мистецтва 
важко переоцінити, хоча й він часом помилявся.

За вікном полум’яніло сонце, мов би потайки під
глядаючи за зустріччю. Герине зволів надягти сонячні
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окуляри, аніж опустити жалюзі. Фіо помітила решітки 
на вікнах. Герине повернувся до порожніх просторіку
вань, які гудив хвилин п’ять тому назад; насолоджую
чись риторикою і купаючись у власному красномов
стві, ніби в клубах сигаретного диму, він пояснив своє 
невір’я в суспільство, а також роль мистецтва, якому 
призначено його підмінити. О так, звісно, додав він з 
вульгарною пихатістю, художники мають загадкову 
особливість. Він не знав, чи дано їм природою щось 
більше, ніж простим смертним, чи, навпроти, їм чо
гось не вистачає, але в будь-якому випадку вони від
різняються од простих смертних.

Фіо почувалася дитиною, котру якийсь докучли
вий дід нудно вчить жити, розповідаючи марудну істо
рію. Її стало нудити, коли начебто толерантний моло
дик заговорив про художників як про вищі істоти. 
Вона аж ніяк не відчувала себе вищою істотою, але не 
знаючи, що заперечити, а також із увічливості, спокій
но пускала слова Ескрибана повз вуха.

-  Я переконаний, що великою місією мистецтва є 
подальша еволюція людини шляхом створення для 
нього все нових і нових органів, адже кожний твір 
мистецтва -  це новий орган (будь то квітка або пей
заж; кістка або плоть), який глядач має прищепити 
собі. Своєрідна хірургія. Яка, звісно ж, не обходиться 
без болю.

Фіо запитала його, щ о він думає про Шарля 
Фольке. Герине перервав свій монолог і згадав, що в 
нього гостя. Шарль входив до кола його друзів. Тож 
зрозуміло, їхні погляди на мистецтво, життя і кращі
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паризькі after-hours не збігалися, але сам Шарль був 
надзвичайною людиною. І Герине ніколи не скаже про 
нього дурного слова, навіть якщо його роботи все-ж- 
таки комерційне мистецтво, масового попиту, а його 
уявлення про життя просто сміховинні.

-  Шарля я обожнюю, -  заявив він. -  Якось він ук
рав у мрне метафору.

-  Він украв у вас метафору?
-  На одній вечірці я сказав, що мистецтво нагадує 

пакетик презервативів, знайдений серед уламків роз
битого літака. Але я на нього не серджуся. Навпроти, 
для мене велика честь, щ о мої слова потроху стають 
загальним надбанням.

Фіо всерйоз занудилася. Її вже не забавляло патя
кання цього самовпевненого молодика. Пелам не го
дований із самого ранку, а ще трохи, і вона пропустить 
наступну серію «Суперкулі». До того ж вона зголодні
ла; в останнє вона їла опівдні, коли Шарль Фольке за
просив її пообідати в «The Portrait Restorant», щоб за
одно обговорити «ретроспективу» її робіт, запланова
ну на березень. Згадавши про це, Фіо не змогла втри
матися від посмішки. Втім, вона вже звикла до потоків 
голосних слів і до своєрідної діслексії, властивої цим 
людям мистецтва, схильним писати з великої букви 
кожне друге слово. В неї виробилася несприйнятли
вість до комізму всіх цих претензій. Її не приваблюва
ли зовнішній блиск та пишність; просто, опинившись 
серед людей, що так серйозно до себе ставляться і для 
яких мистецтво -  життєво важливе питання, вона з 
увічливості не дозволяла собі спростовувати те, у що
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вони вірили. Зрештою вони ж не становлять загрози, 
не підкладають бомб, а скільки є всяких інших боже
вільних, що вірять в інопланетян, і взагалі...

Шарль Фольке, продовжуючи уникати надто пря
мих виразів, повідав їй, що дуже важливі, впливові й 
освічені люди вихваляли її твори, ці скромні роботи, 
які вона написала без усякої задньої думки, просто 
щоб заробити на хліб і свої нечасті вилазки в кіно. Але 
вона не могла заборонити їм оцінювати свої роботи, 
тим більше що оцінювали вони їх украй високо. 
Вроджена чемність не дозволяла їй розвіяти надії, що 
вони на неї покладали.

-  Хочеш канапе з фуа гра? Я їх прихопив на одно
му фуршеті. Ненавиджу фуршети.

-  Ні, дякую.
-  Знаєш, -  зізнався Ескрибан, заковтуючи разом 

пару канапе, -  мене мучить почуття провини, коли я їм 
м ’ясо.

-  Але ви все одно його їсте. Це не дуже логічно.
- Т и  не розумієш: я відчуваю свою провину. Це ге

ніально! Обожнюю! У наш час, коли вже дозволено 
все, у нас так мало можливостей відчути себе амораль
ними. Знаєш... у мене є один приголомшливий про
ект. Ми всі маємо рб’єднатися, але не в партію, а ско
ріше в співтовариство індивідуальностей. У таку собі 
зв’язну і незв’язну мережу, альтернативну і нескінчен
ну. Існування в суспільстві -  це пастка. Я б сказав так: 
жити, а не існувати. Розумієш, що я маю на увазі? 
Потрібно жити, а не існувати. Знаєш, я із самого по
чатку був упевнений, що ми з тобою порозуміємося.
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Фіо вважала його песимізм надто перебільшеним. 
Попрощалася з ним і повернулася додому. Годиною 
пізніше Герине продовжив дискусію, забувши на якусь 
мить, що колега-співбесідниця пішла. Він роздавив 
недопалену сигарету об одну зі своїх полотнин і прий
шов до висновку, що йому нема чого боятися загадко
вої дівчинки: вона в жодному разі не відбере в нього 
статусу експерта маргинальності, він і далі буде єди
ним керівником свого маленького бізнесу з торгівлі 
радикальними поглядами. А виходить, трахкати її не
має жодної потреби. Секс і любов були найефективні
шими засобами боротьби із суперницями по ремеслу, 
дозволяючи їх нейтралізувати. Він навіть підозрював, 
що закохався у свою колишню наречену тому, що вона 
була художницею, здатною його перевершити; а за до
помогою любові можна взяти гору і над коханою, і над 
її мистецтвом. До речі, тоді це добре спрацювало: за 
увесь час їхнього зв’язку вона не створила нічого гід
ного.

Бог знає куди подівалася Зора, і дідько її знає наві
що. Фіо купила в Міши млинця з начинкою і, вмос
тившись вдома , на канапі, взялася розгадувати його 
вміст -  поки вона точно визначила лише гриби. У цей 
момент вона подумала про Герине Ескрибана. Він на
гадав їй людину, що народжена бути спогадом.

* * *

їй  було тринадцять. Цей юнак з’явився невідомо 
звідки, з якихось далеких часів. У муніципальній біб
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ліотеці Нанта вона розглядала обкладинки книг у на
дії, щ о одна з них подасть їй знак. Юнак був вдягнутий 
так, немов зробив це випадково: з-під старого светра 
стирчала сорочка, черевики він не перешнуровував, 
мабуть, з минулого літа, а коричневі вельветові штани 
були йому завеликі й геть заплямовані. Це сталося су
ботнім ранком -  по суботах Фіо забувала дорогу до ко
леджу, сумлінно пропускаючи уроки музики одного 
професора, котрий гадав, що займана посада дає йому 
право принижувати учнів, які не вважають за потрібне 
грати Джо Дассена на флейті. Ю нак вибачився і 
м’яким, нерішучим голосом запитав її, чи не знає вона 
якогось затишного куточка в цій бібліотеці, де могли б 
причаїтися поетичні збірники С. Вже тоді Фіо знала, 
спинним мозком відчувала, що С. буде її улюбленим 
поетом. Зустріч з однолітком, який до того ж поділяв 
цю її пристрасть, виглядала настільки неймовірною, 
що нічим не здивувала Фіо. Її завжди більше дивували 
цілком банальні речі, які не викликали питань у ото
чуючих; її вражали заплановані зустрічі, заздалегідь ві
домі долі, штамповані фрази, що злітали з красивих 
пухких губ. Фіо повела юнака до картотеки, де за алфа
вітом була розставлена купа письменників, чиї досто
їнства найчастіше обмежувалися лише цим почесним 
місцем. їхні припущення підтвердилися: у величезній 
муніципальній бібліотеці малися книги про духові ін
струменти і космічні кораблі, усіма позабуті романи, 
нариси абсолютно про все... цих книг було хоч ставок 
гати. Але ні однієї книги С. знайти не вдалося. Фіо зі 
своїм новим другом навіть не засмутилися, заздалегідь 
передбачаючи всю безплідність своїх пошуків. Але ж
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вони познайомилися завдяки G , і Фіо більше не хви
лювало, чи існують насправді його поеми і чи блукав 
він коли-небудь по берегах Женевського озера. Вони 
побалакали кілька хвилин -  за цей час Земля кілька ра
зів встигла обернутися навколо Сонця. Юнак записав
ся до бібліотеки, Фіо почула його ім’я і як паперову 
квітку вплела у свою пам’ять. Він запитав, чи часто 
вона тут буває, вона відповіла «так», він запитав, чи 
прийде вона наступної суботи, у цей же час, і вона від
повіла «так».

Наступної суботи ненависний професор затримав 
її настільки, що встиг зламати її долю. Довгі часи вона 
чекала потім свого юнака, не подаючи вигляду, та й 
сама того не помічаючи. Лише роки потому вона зро
зуміла, що стирчала там зовсім не тому, аби прочита
ти товстелезну книгу про морських черепах. Може, 
вона була надто гордою, щоб на когось чекати, а може, 
надто великою індивідуалісткою, щоб чогось чекати 
хоч від будь-кого, чи ж надто прозорливою, і знала, 
що так узагалі не буває: не буває щасливих побачень у 
тих, хто вже не діти, але ще не дорослі. Вона часто пе
реконувалася, що життя завжди вміє проявити себе на 
висоті розтрощеної мрії. Такі моменти створені для 
того, щоб бути розчавленими реальністю, а самі діючі 
особи згодом знайдуть у них виправдання своїй мало
душності.

Пройшли роки, і кінець кінцем вона вирішила, що 
юнак їй примарився та й, загалом, усе це чудово пасу
вало її блідому обличчю. У день свого вісімнадцятиліт
тя вона без запалу порилася в телефонному довіднику 
і знайшла координати юнака, яким марила. Вона від
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правила йому листа, у якому описала день їхнього 
знайомства. Він відповів, що добре все пам’ятає і був 
би радий знову з нею побачитися. Вони зустрілися в 
парку. Зовсім незнайомі, вони відразу один одного 
впізнали і стали спілкуватися так, немов тільки вчора 
розсталися, а всі ці роки їхня дружба просто тихо про
дрімала. Неохайно вдягнений юнак перетворився на 
високого й елегантного молодого чоловіка; сором’яз
ливість якого перемололи жорна людських відносин, 
роки зачесали його волосся і пригладили одяг, успіх 
перекроїв незграбність його жестів, подарувавши 
йому граційність манер. Він став чимось на кшталт су
сіда навпроти, дружком дівчинки з третьої парти, 
хлопчиком у червоних шортах, що закидає вирішаль
ного м’яча на університетському баскетбольному тур
нірі... зрештою, практично ким завгодно.

Деякі образи гинуть, якщо змушувати їх існувати в 
реальному світі. Часом не варто дозволяти їм матеріа
лізуватися, навіть якщо це й означає жити тільки лас
ками палючого повітря. Не те щоб Фіо віддавала пере
вагу мріям над реальністю, просто в її мріянь руки 
були теплішими і розмови цікавішими. Вона знала, 
що плутати їх з реальністю -  велика помилка, деякі її 
подружки вже гірко оплакали цей міраж. А їй завжди 
бракувало реальності в живих людях. Зазвичай вони 
здавалися невдало придуманими, схожими на бліді ко
пії вимислу.

Хлопчик утратив риси спогаду. Якось уночі після 
листопада настав грудень; продзвенів будильник на 
підлозі її кімнати і прийшла зима.



Якщо сонце й далі буде так поводитися, незабаром 
у нього не залишиться променів для літа, подумала 
Фіо. Нарешті! Вона зможе надягти сонячні окуляри, 
подаровані Зорою. Відмінна погода для пікніка. 
Відмінна погода для чого завгодно. Сонце блискало 
так сліпуче, що все довкола тануло у світлі. Після
завтра вона мала братися до занять, але Шарль Фольке 
влаштовував у цей день прес-конференцію на її честь. 
Вона спробувала протестувати, зрештою, їй нема чого 
сказати -  і це здавалося їй досить вагомою причиною 
для мовчання, -  до того ж журналісти навіть не бачи
ли ще її робіт, так навіщо все це? Шарль Фольке вва
жав, що переконав її, повідомивши, що дехто з журна
лістів -  друзі, і вони дуже засмутяться, якщо не по
знайомляться з нею. їй треба тільки трохи розказати 
про себе і відповісти на питання. Фіо здалася, просто 
втомилася сперечатися, і потім її непокоїло те, що цю 
зустріч вважали дуже важливою: вона не хотіла бути 
відповідальною за її скасування. Через неї ще ніколи 
нічого не скасовували. Вона отримала владу, якої не 
бажала, але якщо вже від неї не вдалося відкараскати-
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ся, вона просто не стане нею користатися.
Шарль Фольке почав звикати до чаю без цукру, 

який пив усякий раз, коли заходив до Фіо. Якщо захоп
люєшся людиною, намагаєшся любити те саме, що й 
вона, аби ще більше з нею зблизитися. А тому Шарль 
Фольке не бачив нічого непристойного в тому, щоб 
торкатися світу Фіо губами і язиком. Обговоривши 
майбутню зустріч із пресою, він дістав свіжого номера 
«Temps», перев’язаного червоною стрічечкою, і пре
зентував його Фіо. Шарль Фольке пройшовся кімна
тою із чашкою чаю в руці. Він радів. У квартирі як і ра
ніше панував безлад. Він запропонував Фіо оплатити 
хатню робітницю. Замість відповіді вона лише недо
вірливо всміхнулася. Зніяковівши, він не насмілився 
зізнатися, що сам користається послугами домробіт
ниці, а весь одяг здає до хімчистки, оскільки не дасть 
ладу ані пральній машині, ані, навіть, прасці.

-  Що це?
-  Можете загадати бажання: це перша стаття про 

вас.
Фіо розв’язала стрічечку і розгорнула газету. По

чаток статті, під заголовком «Злочин проти мистец
тва», було винесено на першу смугу. Автор, Серве де 
Каза, викладав філософію в одній із вищих шкіл і був 
завсідником на телебаченні. Починалася стаття так: 
«Коли ж нарешті Гаазький трибунал візьметься за чер
воних кхмерів сучасного мистецтва? Навіть мертвий 
Аберкомбрі продовжує знищувати мистецтво, пред
ставляючи публіці свою нову знахідку -  молоду безвіс
ну художницю по імені Фіо Регаль. Її картини є яскра
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вим прикладом заперечення всієї художньої спадщи
ни, починаючи з...»

-  Ви що, справді, вважаєте це гарною новиною?
Фіо відклала газету, не дочитавши образливу й упе

реджену статтю. Сівши по-турецьки, вона прийнялася 
накручувати на палець пасмо волосся. Шарля Фольке 
розпирало від захвату, він буквально не міг устояти на 
місці.

-  Ну звісно ж! Почнеться полеміка! Про вас довіда
ються всі, навіть ті, хто зовсім нічого не чув. Де Каза -  
реакціонер, проти нього піднімуться усі його давні во
роги. Проти нього, а виходить, за нас. Ну а його мета
фора, у якій він порівнює прихильників сучасного 
мистецтва з червоними кхмерами, здійме справжню 
буру в засобах масової інформації. Різні асоціації і гу
маністи всіх мастей закидають газету листами протес
ту. Повірте, він незабаром опиниться в цілковитій са
мітності, оскільки навіть ті, хто не любив Амброза, не 
зможуть його підтримати. Його ліпший ворог, Грегуар 
Карденаль, відповість розгромною статтею на ваш за
хист. Він обіцяв мені цілу смугу.

Фіо з побоюванням глянула на статтю. До такого 
розвитку подій вона не була готова. Якийсь незнайо
мець, котрий анічогісінько про неї не знав, закидав її 
образами, так, немов вона скоїла щось жахливе. Йому, 
звісно, могли не подобатися її роботи, але чому така 
лють? Вона вміла за себе постояти, але відчула, що не
нависть до Серве де Каза, яка вже заповзла в її душу -  
це погане, отруйне почуття. Ця людина налаштувала її 
проти себе, штовхаючи до тих, хто її захищав, як, на
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приклад, цей Грегуар Карденаль. Але обидва табори 
були їй однаково невідомі. Вона почувалася призом у 
чужій війні. Заповітним трофеєм. Вона склала газету і 
сунула її під якусь книжку на журнальному столику; 
кілька разів ковтнувши з чашки. Сонце виглядало по
хмурим. Гарний настрій було зіпсовано.

-  А знаєте, що найкраще в цій статті? Серве пише, 
щ о бачив ваші картини на виставці в Мілані.

-  Але ніякої виставки в Мілані не було.
-  Звісно. Поки що не було. Але в будь-якому ви

падку де Каза ненавидів Аберкомбрі вже бог знає 
скільки років і завжди розносив дощенту все, що по
добалось Амброзу; з чого б це він раптом став зміню
вати свою позицію? Так що бачив він ваші роботи чи 
ні, на його оцінці це все одно ніяк не позначиться. 
Певною мірою де Каза виступає як авангард супротив
ників.

Картина внутрішніх воєн світу мистецтва, яку 
Шарль Фольке тільки-но змалював Фіо, і йому самому 
здавалася достатньо мерзенною, як би він не намагав
ся представити цю статтю комічною дрібничкою, кот
ра стане їм у нагоді. Він допив свій чай і повідомив, що 
прощається до післязавтра.

Щойно він пішов, Фіо зателефонувала подрузі. Та 
розстрілювала свою кавоварку -  і від її стрілянини 
здригався весь будинок. Якось, на одній із Токсичних 
вечірок, Фіо запитала Зору, чому вона стріляє по своїй 
побутовій техніці, на що та відповіла з бездоганною 
логікою: тому що якщо стріляти по людях (одному 
богу відомо, чи з’являлося в неї таке бажання), то по
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садять. Усього кілька хвилин спілкування з улюбленою 
подругою, і неприємна історія із Серве де Каза була за
бута. Зора з насолодою обсипала прокльонами всіх тих 
персонажів, що затіяли навколо Фіо війну. Чути голос 
Зори, незмінно впевненої в собі, сильної, рішучої і не
похитної -  було в цьому щось утішне і підбадьорливе.

Найближчий до їхнього будинку парк Белльвіль 
вирізнявся дуже скромними розмірами, і до того ж на 
його території розташовувався музей авіації, що силь
но дратувало Зору. А тому зі своїм кошиком подруги 
відправилися на пікнік у парк Бют-Шомон.

З кінця грудня сонце остаточно налаштувалося на 
зиму, хоча холодніше від цього не стало. Окрім зви
чайної когорти наївних бігунів, упевнених у тому, що 
запах поту відштовхує смерть, у парку нікого не було. 
Сонце пішло спати, і вогні ліхтарів здавалися сузір’ям 
галактики Бют-Шомон.

Дівчата розташувалися в улюбленому місці Фіо -  
на маленькому уступі над водоспадом. Зима -  це рай
ський час для тих, хто ненавидить влучати ногою, ру
кою чи власними сідницями у собаче гівно: мерзляку
ваті паризькі собачники не зважуються в таку пору на 
тривалу прогулянку, що так потрібна улюбленій тва
ринці, аби звільнитися від екскрементів. Але, навіть 
наскрізь промерзнувши, газон, яким би доглянутим 
він не був і скільки б його не заливали пестицидами, 
все одно являв загрозу, будучи частиною живої приро
ди. А природа у Зори викликала жах і відразу. 
Ненавмисність її існування слугувала слабким виправ
данням і не рятувала від гніву молодої жінки. Якби
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природа вдовольнилася роллю пейзажу, чимось, на 
що приємно подивитися, на чому зручно і м ’яко сиді
ти і чим легко дихати... Але за своїми оманливими 
пишнотами вона ховала тих, кого Зора називала «мо
торошними тваринками». Поняття «моторошні тва
ринки» в цілому означало будь-яких живих істот, але 
на практиці відносилося лише до комах і їм подібним, 
усіляким там павукам, слимакам і пуделям. Існування 
моторошних тваринок позбавляло природу права на 
які-небудь пом’якшувальні обставини. Такого Зора 
пробачити не могла. Фіо це забавляло, тому що вона 
знала -  якщо її подруга і підхоплюється серед ночі, 
щоб убити крихітного нічного метелика, котрий при
ліпився до стелі її спальні, то за цією непримиренніс
тю ховається зворушливий дитячий страх.

Без особливої надії на успіх Фіо якось запропону
вала Зорі відправитися на лісову прогулянку, прагнучи 
прилучити її до магії ароматів лісу, що так духмянів 
після грози. Зора екіпірувалася так, немов готувалася 
до експедиції у небезпечні тропічні джунглі, бавовня
на маска з вугільним фільтром для знезаражування 
свіжого повітря закривала їй половину обличчя. 
Ларкський ліс не потребував таких обережностей. 
Оленям, слава богу, вистачило розуму не показуватися 
на очі; на відміну від крота, пійманого за обнюхуван
ням дула Зориного револьвера. Фіо вдалося перекона
ти подругу в тому, що короткозора комахоїдна істота 
не становить загрози, і відібрати в неї зброю, пообі
цявши повернути її у разі появи лютого звіра чи яко
гось спортсмена. Вони рушили далі, і Фіо навіть здало
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ся, що Зорі прийшлася до смаку ця зміна обстановки. 
Вони були схожі на парочку дівчаток з «Лову метели
ків» Гейнсборо. Зора запаслася аерозолем, нещадно 
знищуючи на своєму шляху будь-яку комашку, що на
смілилася вдертися до її особистого простору. 
Аерозоль до того ж руйнував озоновий шар -  дрібнич
ка, а приємно. Незліченна мошкара, один гедзь і один 
метелик-голубянка з золотими атласними крильцями і 
один метелик-монарх загинули в цей день під струме
нями інсектициду. Але коли Зора націлилася на бабку, 
lestes sponsa, що кружляла навколо них, Фіо накрила 
рукою розприскувач аерозолю.

-  Це ж бабка, -  сказала вона захоплено.
-  Т.ц що, з глузду з’їхала? Якщо ти думаєш, що я 

буду сидіти і чекати, коли цей монстр на мене наки
неться...

-  Будь ласка, не вбивай її.
Незважаючи на свій войовничий вигляд, Зора ні

коли не суперечила подрузі; вона відмахнулася від баб
ки, та злетіла нагору, до верхівок дерев, і пропала серед 
листя. Вибухнувши полум’яною промовою, викри
ваючи привілейоване положення бабок, Зора вихлюп
нула своє обурення, викликане вчинком Фіо, після 
чого запитала з усією делікатністю, на яку тільки була 
здатна -  тобто прямо в лоба, чим же Фіо може поясни
ти настільки ніжні почуття «до цієї лускокрилої».

* * *

Це сталося за кілька тижнів до арешту її батьків. 
Усією родиною вони поїхали тоді відвідати бабусю
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Маме, яка о тій порі мешкала в старій халупі на опуш
ці лісу, в самому центрі Бретані. День видався чудовий: 
вони ходили на річку купатися, жарили шашлик, а 
найголовніше, вони просто були разом. Здавалося, що 
канікули -  це така країна, в якій поліція ніколи не змо
же схопити її папу і маму. Між Францією і Королівст
вом канікул не існувало угоди про видачу злочинців. 
Батьки пішли в ліс за хмизом для вгамування ненасит
ного апетиту вогнища, а Маме всадила онуку поруч. 
Вона палила сигару, дим від якої вкривав усе довкола, 
і здавалося, пройдуть роки, перш ніж він розвіється.

«Я хочу розповісти тобі одну історію. Історію з 
мого дитинства. Ти вже велика дівчинка і зможеш зро
зуміти. Тобі не холодно? Ну добре, тоді слухай. Мені 
було тоді стільки ж років, скільки зараз тобі. Жили ми 
за містом, у райському містечку, що потопало в зелені 
луків і лісів, на березі тихої річки й в оточенні незлі
ченних струмочків, які були улюбленим місцем наших 
ігор. Одного дня, ближче до вечора, я неслася на вело
сипеді додому, розсікаючи високу траву. Поруч біг мій 
собака -  маленький, біленький, дуже грайливий і жва
вий. Ми з ним неслися наввипередки, але треба було 
триматися один одного. Сенс полягав не в тому, щоб 
виграти і першим дістатися будинку, а в тому, щоб не
стися разом, бік-о-бік. І насправді складно було сказа
ти, хто кого доганяв. Я з усіх сил крутила педалі, про
кладаючи собі шлях у густій траві, що стелилася під 
колеса велосипеда. Мій пес гавкав, час од часу пропа
даючи у високому різнотрав’ї, і знову зринав із зелено
го моря. За нами прим’ята трава утворювала дві до
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ріжки, щ о петляли і перетиналися, але ніде не розходи
лися. Ця картина, Фіона, і є моїм секретом: я на вело
сипеді і мій вірний білий пес прокладаємо у високій 
траві дві паралельні доріжки. Ця скороминуща кар
тинка, намальована в полі колесами мого іржавого 
червоного велосипеда і стрибками мого маленького 
друга, виявилася для мене найважливішим моментом 
мого життя, її головною цінністю. І відтоді у своїх 
учинках я завжди керувалася цим спогадом, і більше 
того -  я уподібнювала йому все, що би не робила. Я 
рівняла по ньому всі свої думки і почуття. Цю мою 
єдину таємницю я б хотіла залишити тобі в спадщину: 
ти маєш знайти свій образ, відповідно до якого буду
ватимеш своє життя. Це може бути яка-небудь пісень
ка чи розпливчастий малюнок, та що завгодно, мело
дія дитячої каруселі, спогад чи аромат, головне -  знай
ти свій орієнтир».

Закінчивши свою розповідь, Маме полишила Фіо і 
приєдналася до її батьків, що курили на дворі, розпа
люючи багаття. Чарівний день пройшов, згорнувшись 
у спогад, старанно занесений до пам’яті. Сидячи в тра
ві, Фіо уявила свою бабусю маленькою дівчинкою на 
велосипеді з білим собаченям, що біжить поруч. Її сер
це сповнилося захопленням.

Два роки потому -  Фіо було тоді вісім років -  ліс 
гудів від грози, що насувалася. Птахи намагалися роз
чистити собі крилами шматочок неба, де б їм  ніщо не 
загрожувало. А друга половина дня й поготів обіцяла 
щось досі небачене, зануривши навколишній світ у за
душливе, багряно-мідне марево. Червоне небо затягли
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бурштинові хмари, спекотне повітря блискало, начеб
то заплутавшись у волоссі Фіо. Вона сиділа на пустирі 
в так званому садку, навпроти фургончика Маме, на 
дивані, за який їй слугувало заднє сидіння від «Jagnar 
Sovereign», принесене невідомо ким і невідомо коли. 
Від червоної шкіри, поїденої вітром і дощами, йшов 
міцний запах тління.

Знову прогрюкотав грім. Фіо раптово відчула, що 
належить до тієї ж стихії, що і небо і дерева: у глибині 
душі вона напевно знала -  гроза могла вибухнути в ній 
самій. Вона була вкрай наелектризовайою, керуючи 
енергією блискавок, і, звісно ж, абсолютно впевненою 
у своїй участі в бурі, на рівних з почорнілими хмарами. 
Вона проллє на світ сильний теплий дощ. Сповнена 
веселої несамовитості вона підхопилася, розкинувши 
руки, ладна дати волю своїм дитячим пристрастям.

І тут з ’явилася бабка. Вона не тікала геть як всі інші 
налякані тваринки. Вона сіла на руку Фіо. (Пізніше Фіо 
прочитала в одному довіднику з комах, що зустрінута 
нею в той день бабка була libellula depressa і належала 
до ряду крилатих комах odonata, найдавнішого і най- 
примітивнішого: він існував ще в часи динозаврів.) 
Перша крапля впала на тремтячу від холоду руку дів
чинки. Бабка не ворухнулась. Наступна крапля, круп
ніша, ляпнулася на голову бабки, чиї тонкі лапки підіг
нулися. Її крила згиналися під падаючими краплями. У 
цей момент із фургончика виглянула бабуся Маме і 
покликала Фіо додому. Навкруги ще більше спохмур
ніло, повітря згустилося, промайнули блискавки і за 
кілька секунд прогрюкотав грім. Тільки тоді дівчинка
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помітила, що її зелений светр і руде волосся уже бли
щать від води. Незважаючи на зливу, бабка не рухала
ся з місця, тіло її переливалося крізь карати дощу всі
ма відтінками синьо-зеленого кольору. І Фіо кинулася 
до фургончику, аби врятувати комаху. Серце її стиску
валося при думці, що бабка може загинути. Але коли 
вона нарешті добігла до дверей, її рука відчули легкий 
натиск: бабка, відіпхнувшись всіма лапками, злетіла в 
небо. Застигши в багнюці, із прилиплим до обличчя 
волоссям, Фіо стежила за її польотом крізь стіну дощу. 
Бабка піднімалася все вище і вище, і раптом сполохну
ла блискавка, що виходила не від дівчинки, а була по
слана небом. Коли Фіо відкрила очі, бабки вже не було.

Потім, удома, гріючи спину біля газового пальни
ка, обхопивши руками чашку гарячого шоколаду, при
готовленого бабусею, вона вирішила, що це і є той об
раз, відповідно до якого вона будуватиме своє життя. 
Ніколи ще Фіо не бачила нічого прекраснішого. Ця 
бабка увінчала її маленьке життя, немов живий скарб, 
що став запорукою незаперечної влади її почуттів.

* *  *

На вулиці прохолодно, скоро час вечеряти, а тому 
в Бют-Шомон майже безлюдно. Зора дістала аерозоль 
і спустошила його, обробивши ті кілька квадратних 
метрів, де мала намір влаштуватися. Нехай комахи і 
перебували в зимовій сплячці, але вона не бажала ри
зикувати, побоюючись, що запах їжі їх розбудить. 
Подруги почекали, поки сморід розсіється, і сіли вече
ряти. Вони розібрали кошик, наповнений різними
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гамбургерами, картоплею-фрі і газировкою, куплени
ми в шотландському фаст-фуді на вулиці Пірене.

-  Я мушу дати прес-конференцію. Ну, це, взагалі- 
то, не зовсім прес-конференція. Шарль Фольке каже, 
що йдеться скоріше про зустріч із журналістами, у не
формальній обстановці. Мене все це обтяжує. Зора, 
чорт забирай, мені абсолютно нема чого сказати...

- 1 чудово, дорогенька. -  Зора то відкушувала сен- 
двіч, то затягувалася сигаретою. Правило номер один: 
не дозволяй журналістам задавати тобі питання.

-  Це буде нелегко: адже вони саме для цього туди і 
прийдуть.

-  Ні. Вони прийдуть, щоб записати твої відповіді. 
Журналіст не задає питань, він стимулює свою жертву, 
викликаючи в неї певний рефлекс. Він-то і називаєть
ся «відповідь». Будь-яке питання журналіста це -  у за
лежності від формату його газети, його власного імід
жу і ступеня твоєї популярності -  або солодка цукероч
ка, або ж електричний розряд. Він жадає, щоб ти про
демонструвала йому себе, як якийсь бісовий учений 
свою лабораторію. А головне, щоб ти відзначила до
речність його питань і те, як він прекрасно розібрався 
у твоєму мистецтві.

- 1 що ж мені робити? Взагалі нічого не казати?
-  Ні, весь сенс у тому, щоб відповідати на їхні пи

тання і при цьому нічого не казати. Перевертай усе з 
ніг на голову. Адже ніхто не змушує тебе говорити 
правду, просто давай відповіді, що схожі на правду.

-  Шаблоні фрази, так?
-  Та вони навіть не помітять, з огляду на цей ажіо
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таж. Зрештою, чорт забирай, ти їм нічого не винна. 
Якщо вже вони так тобою захоплюються, то зрозумі
ють, що часом тобі нема чого сказати, і за це стануть 
тебе ще більше шанувати, ці ідіоти. Але не мрій про 
спокій -  вони вчепляться в тебе мертвою хваткою і по
стараються витягти всі таємниці. У них мозки влашто
вані, як у лягавих чи вчителів. Зізнайся в усьому. 
Розкрий тему. Кажи правду чи бреши, дорогенька, це 
зовсім не важливо. На питання, чи складно малювати, 
відповідай «так»; чи вживаєш ти наркотики, кажи 
«так». Відповідати журналісту -  мімічна вправа зі сло
вами. Ти можеш мовчати, невиразно мукати чи обра
жати їх -  тобі усе зійде з рук, тому що ти художниця, і 
до того ж знаменита. Вірніше, майже знаменита. Усе 
це слугуватиме створенню твоєї легенди. Головне, щоб 
їм було що мусувати у своїх газетках, аби вони змогли 
заповнити цілі смуги, демонструючи свої інтелекту
альні здібності.

Як завжди, Зорини поради були суперечливими, а 
їхній філософський зміст зводився до заклику: «Кидай 
гранату і тікай, моя дорогенька». Якою б привабливою 
не була подібна філософія, вона годилася лише для 
тих, хто вже остаточно порвав будь-які відносини з 
суспільством. Фіо зрозуміла, що її подруга свого часу 
натерпілася від журналістів і вони були їй вочевидь не 
до душі. Правда, Зора мала справу винятково з тими, 
хто спеціалізувався на моді і дозвіллі, тобто аж ніяк не 
з кращими представниками професії. Критики-мис- 
тецтвознавці це, певно, зовсім інший рівень.

Чим сильніше згущалася ніч, тим яскравіше горіли
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ореоли ліхтарів. Фіо зізналася, що їй страшно. 
Зрештою, всі ці люди воліли з нею поспілкуватися, ду
маючи, що вона повідає їм щось особливе про мистец
тво, про живопис, про Аберкомбрі. Але це не так. Так 
само, як вона завжди прагнула робити хоча б кілька 
вдихів у хвилину, вона остерігалася непорушних істин. 
Уяви, що це просто гра, переконувала її Зора, гра, і ні
чого більше. Зора навіть запропонувала: потренувати
ся: вона буде зображувати Фіо, а та -  журналістку. Зора 
накинула на плечі скатертину, закутавшись в неї як у 
плащ, начепила Фіончини сонячні окуляри і всунула їй 
у руки пляшку кетчупу, що мала стати мікрофоном. 
Фіо трохи покахкала та розпочала інтерв’ю.

-  Вітаю, мадемуазель Регаль. Маю вам сказати, ви 
незрівнянні.

-  Знаю, знаю, -  перебила Зора презирливо. -  
Невже ви прийшли тільки для того, щоб розповісти 
мені те, щ о я і без вас давно знаю?

-  О, вибачте. Подивимося, подивимося... Ви як 
жінка і як художник, щ о ви можете сказати про 
смерть?

-  Не надто багато, -  безцеремонно відповіла Зора.
-  Чим для вас є мистецтво?
-  Мої уявлення про мистецтво не мають значення 

і напевно хибні. Єдине важливе питання полягає в 
тому, що сам митець являє собою з погляду мистец
тва.

-  Що ви думаєте про інших сучасних художників?
-  Нічого. Мені цікаві тільки ті художники, яких 

уже нема серед живих. Смерть -  випускний іспит для
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митця, захист диплома. Вона одна дозволяє пізнати ге
нія. Гарний художник -  це мертвий художник. Лише 
великі творці по-справжньому ідуть на той світ, тоді 
як для всіх інших, претендентів на безсмертя, смерть 
просто зупинка подиху і серця.

-  Чи вірите ви в Бога?
-  Так, але не вірю в Небеса.
-  У мене ніколи так не вийде, -  сказала Фіо.
Усі бувають знавцями у справах, що їх не стосу

ються: Зора давала блискучі і парадоксальні відповіді, 
але картини писала не вона.

Наступного дня Фіо в супроводі Шарля Фольке від
правилась до банкетної зали знаменитого ресторану на 
бульварі Монпарнас, де бував Пікассо і деякі інші по
важні особи. Заклад виявився місцем паломництва 
представників забезпеченої богеми. Вмощуючись у 
старих кріслах, вони уявляли себе спадкоємцями своїх 
прославлених попередників, але ореол оповивав тіль
ки їхні сідниці. По дорозі Фіо поділилася своїми сумні
вами з Шарлем Фольке. Він заспокоїв її, порадивши не 
хвилюватися і просто залишатися собою. Але саме це 
їй ніяк не вдавалося.

Журналісти зустріли її з повагою, задоволенням і 
блиском таких доброзичливих посмішок і палаючих 
очей, яких вона мабуть не заслуговувала. Шарль Фоль
ке представив їй по черзі всіх журналістів. їхні імена, 
що летіли до її ніг, як букети квітів, зовсім не затриму
валися в її голові. В щирій увазі і зацікавленості при
сутніх, їй чулися відгомони кровожерливої війни.

Офіціанти розносили гостям прохолодні алко
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гольні напої, але Фіо пам’ятала наставляння подруги, 
котра застерігала її від уживання будь-яких речовин, 
що міняють стан свідомості, особливо якщо вона і без 
того не надто впевнена в собі. І тим більше вона не на
важилася доторкнутися до розкішних і вишуканих 
блюд, на яких красувалася плоть мертвих тварин.

Шарль Фольке виступав у ролі розпорядника. Він 
стежив за ходом бесіди, за питаннями і відповідями, 
допомагав дівчині, коли вона не знала, що сказати. А 
частіше саме так воно і було, але, не бажаючи нікого 
скривдити, вона відповідала, щосили намагаючись 
ужити хоча б один підмет, присудок і доповнення.

Усупереч чеканням, журналісти були від неї в за
хваті. Вони в один голос заявили, що її незграбні вира
зи і повна нездатність до високоінтелектуальних мір
кувань є чудовим свідченням її скромності, якості на
стільки рідкої у творчому середовищі. Навіть найгор- 
довитіши критики поводилися дуже гречно; вважаючи 
себе носіями вищої істини мистецтва, вони були з нею 
вкрай люб’язні. Пручатися цим ласкавим ворогам вия
вилося зовсім неможливо.

На питання особистого характеру Фіо відповідати 
не побажала. Просто відмовившись говорити про 
себе, вона так розчарувала гостей, начебто їх позбави
ли чогось, що по праву їм належить. їй  зовсім не хоті
лося обманювати надії таких милих і впливових лю
дей. І ця фізична нездатність сказати «ні» усміхненим 
обличчям змусила Фіо пожертвувати шматочками 
свого особистого життя. Вона коротенько розповіла їм 
свою біографію, максимально її спростивши і не
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вдаючись у патетичні деталі, і з жахом знайшла, що її 
невесела історія привела журналістів у надзвичайне 
збудження. Прямо їй цього не сказали, але дали зрозу
міти, що вона має пишатися своїм моторошним ди
тинством і що сумна доля її батьків, так само як при- 
ютське виховання, додають блиску її славі і легенді. 
Вона не просто виявилася автором оригінальних ро
біт, але ще й автором з оригінальною долею. Це за
вжди добре суміщалося, незалежно від моди. Спів
чуття журналістів видавалося щирим, але Фіо ніяк не 
могла здихатися думки, щ о у своїх статтях вони зроб
лять з цього «полуничку».

Незважаючи на жарти і балаканину говіркого 
Шарля Фольке, у бесіді все частіше виникали паузи. 
Фіо розуміла, що така тиша говорить не на її користь: 
під прицілом стількох уважних очей вона почувалася 
винуватою в тому, що розмова не клеїться. Вона хова
ла незручність за маскою награної скромності і блу
каючим поглядом. Нервово смикаючи пасмо волосся, 
Фіо не ціднімала обличчя від склянки перьє.

Аби якось наситити журналістську цікавість, вона 
згадала одну гру, в яку грала в дитинстві, і піднесла її як 
начерк власної естетичної теорії: в її сприйнятті всі ко
льори співвідносилися з елементами природи. Так, на
приклад, червоний колір -  це тюльпан, а сірий -  носо
ріг... і це одразу додавало сірим предметам такий собі 
чарівний і екзотичний відтінок носорожкості. Всі при
сутні визнали її замасковану дитячу фантазію разюче 
захоплюючою.

Не маючи більше сил пручатися, під тиском напо
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легливої уваги глядачів Фіо вимовляла якісь слова, 
ніяк не зв’язані з її думками. От Зора б віртуозно зігра
ла цю роль, а в неї нічого не виходило, ну не могла 
вона цинічно насміхатися над цими людьми, настіль
ки серйозними, щирими й уважними. У казковій ат
мосфері цієї пишної ресторанної зали вона починала 
усвідомлювати, що потрапила до золотої клітки. В цю 
історію втягнуто забагато людей -  вона вже не зможе 
вийти з гри.

Шарль Фольке, захопившись бесідою, торкнувся 
теми міланської виставки. Деякі журналісти чули про 
неї, один-єдиний її відвідав, але, страждаючи в той 
день животом, не зміг повного мірою насолодитися.

Шарль Фольке, як завжди, провів її додому. На міс
то впала темно-синя ніч. Фіо сиділа в його спортивній 
машині -  остання модель «Lagonda», -  по її обличчю 
струменіли неонові відблиски нічного життя Парижа, 
а вона мріяла про те, що за кілька хвилин буде вдома, 
наповнить ванну й от тоді вже, ніжачись в гарячій 
воді, про все і подумає. Вона стане гадати, коли ж на
решті її викриють. Хоча, якщо подумати, все не так 
вже й погано. Розкішні ресторани, гроші, подарунки. 
А всього через пару місяців, прекрасним весняним 
днем, відкриється її виставка і люди побачать, що її 
картини це всього лише її картини: роботи руденької, 
погано вдягненої дівчини, що стала малювати з кримі
нальних міркувань, аби заробити собі на їжу.

Після прощання із своїм ангелом-хоронителем, 
Фіо піднялася до себе і побачила Зорину записку, кин
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джалом прикріплену до дверей. Подруга писала, що 
виїхала на кілька днів до Японії розібратися з тими 
краплями крові Тімоті Лірі, що зберігалися в якомусь 
інституті генетики в Осаці.

Ну ось, виходить сьогодні ніякої Токсичної вечір
ки не буде, з жалем подумалося їй. Вона насипала 
Пеламу корму, поміняла воду в його поїлці і приготу
вала собі щось на кшталт вечері з тих рідких продук
тів, що ще не засмерділися в холодильнику.

Ледь помітно колихнулася штора. Фіо відчула при
сутність Пелама, але, як і завжди, не змогла його роз
гледіти -  він цілком зливався з обстановкою. Вона по
ставила свою паруючу тарілку умовно апетитного 
вигляду на журнальний столик біля канапи і прийня
лася розбирати касети з пропущеними нею серіями 
«Суперкулі», люб’язно записаними для неї Зорою. В 
останній серії безстрашні борці за справедливість на
магалися схопити божевільного злочинця мільярдера, 
що вкрився на останньому поверсі «Casa Battlo» у Бар
селоні. Він готував вторгнення до Ісландії найманців, 
перевдягнутих у пінгвінів, -  інтрига, що тримає у на
прузі.

Фіо зменш ила яскравість галогенної лампи і 
пройшла до спальні. Зі стінної шафи ліворуч від ліжка 
вона витягла громіздкий предмет на коліщатах, на
критий пледом. Вона викотила його у вітальню -  колі
щата поскрипували мишачим писком. Вона зірвала 
плед, і одразу запахло нафталіном. На коліщатах кра
сувався апарат штучного дихання. Стара модель мар
ки «Drager», яку вона підібрала на смітнику однієї лі
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карні, де проробила ціле літо. Вона не торкалася його 
вже більше місяця. А тепер увімкнула, і після деякої 
паузи, вдихнувши-видихнувши й адаптувавшись до 
атмосферного тиску, апарат ожив; сірий екран матово 
заблищав, пряма зелена лінія осцилографа злегка 
тремтіла. Метрової довжини трубка з’єднувала апарат 
із скляною сферою, у якій мався отвір, заткнутий про
бкою. Із шухлядки під апаратом, Фіо дістала пачку 
«Popular lights», що лежала там уже давно, а тому сига
рети пересохли і крихти тютюну просипалися на під
логу. Вона запалила сигарету, відкинула волосся назад, 
зі смаком затяглася, витягла пробку і вставила сигаре
ту в сферу. Після чого сіла на канапу. Вона облизнула 
губи, відчувши на них легкий присмак цукрового 
очерету, що залишився від кубинської сигарети. 
Дихальний апарат посвистував, кисень подавався по 
трубочці, заповнюючи скляну кулю. При кожному 
вдиху кінчик сигарети розпалювався; на видиху з ма
ленького отвору за апаратом виходив дим. Незабаром 
вітальня наповнилася тим особливим ароматом сига
рети, розкуреної правильно, не поспішаючи, апаратом 
штучного дихання.

Сигарети цієї марки курили її батьки, крім цього 
вона про них мало що пам’ятала. Усі спогади і фотог
рафії згоріли разом із фургончиком Маме. Її пам’ять 
зберегла лише неясні обриси батьківських облич; але 
як тільки вона вмикала свій апарат і сигарета почина
ла диміти, перед нею оживали уривчасті спогади ми
нулого. Аромат цих сигарет занурював її знову у світ 
дитинства. Вона затикала в кімнаті всі щілини, аби
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уникнути найменших протягів, і дим важкою хмарою 
зависав під стелею темної кімнати, заповнюючи її не
ясними тінями. Її батьки знову були з нею поруч, у ви
гляді примар, що виникали із сигаретного диму; вони 
поступово скоряли простір і сірі кільця впліталися в 
руді кучері доньки. У ці хвилини під нікотиновою хма
рою відступав навіть страх залишитися один на один з 
цим світом.

Подивившись кілька серій «Суперкулі», Фіо засну
ла під ранок точнісінько посередині канапи.



Стаття Серве де Каза, як і очікувалося, спровокува
ла скандал. Так сказав Шарль Фольке, і Фіо, хочеш не 
хочеш, мусила йому повірити. Фіо, без усяких сумні
вів, уже перетворилася на справжню зірку. Знаменита 
співачка й акторка М. придбала одну з її робіт. Чи ба
чила вона цю роботу? Звісно, ні. Шарль Фольке назвав 
суму, яку М. за неї заплатила, але вона не справила на 
Фіо ніякого враження, оскільки здалася їй абсолютно 
позахмарною. Вона розгублено посміхнулася. «Це і є 
ознака щирої слави, -  сказав їй Божарські, -  тому що 
справжня зірка не та, на яку всі кому не ліньки вирячу
ються на вулиці, а та, яку визнають інші зірки».

Фіо вирішила призупинити свої заняття правом 
цього року. Оскільки суміщати нуднувате і серйозне 
університетське життя з бурхливою надмірністю світу 
мистецтва ставало все складніше. Вона підозрювала, 
що потім їй буде нелегко повернутися до повсякденної 
рутини.

Але обіцяла собі, що з вересня відновить навчання, 
зібравши досить грошей, аби не бідувати ще тривалий 
час. І швидше за все, зробити це буде нескладно, з ог
ляду на те, скільки заплатила М.
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Алумбрадос Гранвель узяв у руки пензля змалку; 
ще не вміючи читати і писати, він уже малював слова і 
цілі фрази. Юному обдаруванню не виповнилося і 
шести років, коли відбулася його перша виставка; в де
сять він уже став знаменитістю; у тринадцять, заро
бивши свій перший мільйон, спробував героїн; у п ’ят
надцять виявився самим молодим членом Суспільства 
анонімних алкоголіків. До двадцяти п’яти років він 
був у зеніті слави і займав вищі позиції у світі мистец
тва; його картини, скульптури, інсталяції коштували 
надзвичайно дорого. Йому Присвячувалися цілі розді
ли в книгах по історії сучасного мистецтва, його блис
куча теоретична балаканина стала новим Євангелієм 
мистецтва. Протягом уже п’ятнадцяти років він був 
визнаним генієм і загальним улюбленцем.

А потім, одного чудового дня, коли ніщо не перед
віщало лиха, якось водночас, усі критики, колекціоне
ри і музейники почали вважати його до того відста
лим, що і всі минулі його шедеври були визнані пере
житками минулого. Коли йому стукнуло тридцять, 
про нього вже більше ніхто не згадував і він зник ро
ків на десять. Ніхто не знав, чим він займався весь цей 
час. У день свого сорокалітнього ювілею він з’явився 
мов нічого не було, і колишні знайомі ніяк не могли 
впізнати в засмаглому і розповнілому чоловікові того, 
молодого Гранвеля. Нікчемність його робіт як і раніше 
ні в кого не викликала сумнівів, але в його долі -  дити
ни, настільки стрімко піднесеної до вершин слави, -  
відчувалася деяка фатальна таємниця і звабний при
смак трагедії. Гранвель розсудливо залишив власну
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творчість і вклав свій статок у першокласну колекцію 
мистецтва. Із завзятістю, гідною поваги, він повернув 
собі місце під сонцем у світі, який відринув його, але 
тепер вже це місце надійно захищало його від усіх не
год війни, що тут точилася -  він став авторитетним 
критиком, якого побоювалися, і в той же час найвідо- 
мішим галерейником. На ігровому полі він займав по
зицію, протилежну авангардизму Грегуара Карденаля і 
його поплічників, на зразок Герине Ескрибана.

Він успадкував будинок на вулиці Пернеті -  остан
нє, що лишилося від колишнього багатства його знат
ного роду, який протягом багатьох століть завзято 
прокладав собі шлях до убогості. Алумбрадосу 
Гранвелю випала доля стати завершальним етапом у 
здійсненні цього прориву. В будинку, що дістався 
йому, його чекали постійні проблеми з опаленням, 
відгодовані таргани і цвілі стіни; лише протяги рішуче 
привносили в цю діру завжди свіжі новини.

Таксі доставило Фіо з вулиці Бакст на вулицю 
Пернеті. Вона натиснула на дзвоник коло єдиних две
рей указаного їй будинку. Жодного імені поруч із кла
вішами домофону вона не знайшла. їй  відкрила двері 
служниця в чорному платті і мереживному фартушку. 
Білі стіни ледь виднщися за картинами і скульптурами 
того гатунку, які улюбленими начебто не назвеш, а от 
примітними -  безумовно. До того ж вони були розві
шані і підсвічені, як твори мистецтва, і гостю здавало
ся логічним розглядати їх такими, нехай навіть він і не 
знаходив ніяких інших підтверджень цінності цих ше
деврів. Передпокій являв собою атріум, з мозаїчним
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зводом та прикрашений першими весняними квітами. 
Щедро розставлені по кімнатах стільці і крісла допо
магали насолоджуватися мистецтвом -  на деяких на
віть можна було сидіти, інші служили «зразками сти
лю» знаменитих дизайнерів: приємні оку, а от спина 
болить, заважаючи відчути всю геніальність твору.

Немов ковзаючи по невидимих рейках наперед за
даного маршруту, служниця провела Фіо кімнатами 
невизначеного призначення, за якими одразу можна 
було впізнати будинок багатої людини: окрім кухні, 
їдальні, вітальні, ванної, спальні й інших корисних 
кімнат у ньому завжди повно приміщень, потрібних 
лише для доказу того, що кам’яні стіни прекрасно пе
реносять надмірності. Відчинивши високі двері, служ
ниця увійшла до великої освітленої зали, яку Фіо по- 
думки охрестила «третьою їдальнею», хоча з тим же ус
піхом це міг бути і курильний кабінет, і чайна кімната, 
чи ж, нарешті, просто місце для сумних роздумів. 
Такий надлишок вільних приміщень змушує свідомо
го домовласника, що страждає комплексом провини, 
знаходити призначення -  вірніше, виправдання кож
ному з них; часом хазяїн змушений був відкривати в 
собі раніше невідомі власні таланти і захоплення, які 
виправдали б наявні в його розпорядженні площі. Так, 
Алумбрадосу Гранвелю довелося прилучитися до бі
льярда, аби чимось зайняти велику залу під дахом, за
курити сигари і захопитися вирощуванням рідких ор
хідей.

Разом із служницею Фіо увійшла до наступної кім
нати, просторої, але цілком захаращеної якимись
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предметами мистецтва і цілими пірамідами коробок; 
світло падало з веранди -  червоне сонце відтіняло 
низькі столики, стільці, поставлені один на одного, і 
рослини, верхівки яких упиралися в стелю. На довко
лишніх предметах, під сонячними променями, ви
блискували брильянтові лагуни пилу. Служниця на
правилася до нових високих дверей у глибині кімнати. 
Якщо вважати твором мистецтва предмет, оригіналь
но і з душею зроблений, то ці двері, безумовно, була 
роботою справжнього майстра. Масивна дверна по
лотнина темно-червоного дерева являла собою тра
гічну картину: хвилі поглинають уламки галеону зі 
скарбами і збожеволілими пасажирами на борту. 
Служниця вийняла з кишені білу бавовняну рукавич
ку, надягла її на руку і тихенько постукала.

-  Мсьє, мадемуазель прийшла.
Двері здригнулися, немов з тієї сторони хтось на

валився на них всім тілом. Із замкової шпарини донес
лося напружене сопіння.

-  Ви вільні, Жанетт. Мадемуазель Регаль... Не ска
жу, щоб я був радий з вами познайомитися. Скоріше 
зацікавлений. Ви вже бачили статтю цього вискочки 
де Каза? Який кретин!.. Найжахливіше, що він друг. 
Сумно, але незабаром ви дізнаєтеся, що люди стають 
друзями, тому що в них загальні вороги.

Гранвель зім’яв газету і порвав її на шматки. Потім 
тричі підряд чихнув і висякався. У замковій шпарині 
з’явилося його величезне вирячене око, яке здавалося 
прагнуло просвітити Фіо наскрізь. Він роздягнув її по
глядом і ретельно вивчив.
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-  Дуже шкодую, що не можу потиснути вам руку. 
От уже два дні, як я стирчу в цьому курному прикомір
ку. Усе через цей проклятий іржавий замок. Жанетт 
викликала слюсарів, які, з’явившись, не вигадали нічо
го кращого, як запропонувати мені зламати двері, роз
пиляти її, знищити... я ніколи їм цього не дозволю. 
Краще вже я здохну тут, в ув’язненні, але я нізащо не 
допущу, аби моїм дорогоцінним дверям Рименшней- 
дера заподіяли якоїсь шкоди. Ви можете собі уявити її 
вік? П ’ять століть! Як я можу порівнювати себе з таким 
шедевром, маючи на своєму рахунку якісь жалюгідні 
піввіку? Отже, коли слюсарі з поставленим завданням 
не впоралися, Жанетт запропонувала звернутися по 
допомогу до її брата -  він у неї за професією зломщик. 
Усе-таки забавно, що тільки людина мистецтва здатна 
витягти мене з цієї дурної ситуації. Адже зломщики по 
суті справжні артисти! Можливо, останні.

Жанетт повернулася з обідом для свого пана. Вся 
їжа мала більш-менш рідку консистенцію, щоб в’язень 
міг заковтувати її, втягуючи через соломину просунуту 
в замкову шпарину. Що він одразу і зробив до неприс
тойності звучно і разом із тим з педантичною акурат
ністю, так що жодна крапля томатного супу і пюре з 
ягнятини не споганила дорогоцінні двері. Як тільки 
хазяїн закінчив свій обід, Жанетт із підносом полиши
ла кімнату.

-  Я думаю, ви не винуваті в тому, що з вами відбу
лося, тому було б несправедливим ставитися до вас з 
ворожістю. Ви все ще тут?

Фіо відвернулася від замкової шпарини, у якій зно
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ву з’явилося величезне червоне око Гранвеля, та при
йнялася розглядати красиві дрібнички, розставлені по 
столах. Вона вже почала звикати до того, що з нею роз
мовляють, не піклуючись про те, слухає вона чи ні.

-  Так, я тут. Любуюся обстановкою.
-  Обстановкою? Обстановка! Те, що ви бачите, ма

демуазель, це твори мистецтва, а не обстановка. 
Звісно, я усвідомлюю, це виглядає безглуздо -  усі ці 
безцінні шедеври, розкидані по всьому будинку. Але 
мені так хочеться заразитися їхньою геніальністю, за
недужати тим божевіллям, що їх породило. їхня незлі
ченна кількість свідчить лише про те, що сам я спусто
шений і мертвий, тоді як вони сповнені життя. Не я 
живу в цьому будинку, а вони -  картини і скульптури; 
тут їхнє царство. Поруч із ними я лише декорація, ба
нальна дрібничка, старий, але нікчемний експонат. Я 
можу поранитися, занедужати, померти -  все це не
страшно, адже я продукт серійного виробництва, жа
люгідна людинка без жодних чеснот, що силувалася 
переконати світ у своїй винятковості. Але не я, а вони 
-  ці твори -  унікальні і мають індивідуальність; у них 
більше життя, ніж у мені, і тому ніщо не повинно їм 
загрожувати.

-  Чи можу я чогось попити? -  з усією делікатністю 
поцікавилася Фіо, почуваючись незручно від того, що 
їй доводиться перебивати людину, яка просторікує за 
дверима.

У відповідь Гранвель щось пробурчав і труснув 
дзвіночком -  Жанетт прибігла зразу. Не залишаючи 
Фіо вибору, він наказав принести склянку води.
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Гранвель дотримувався поглядів, близьких вченню 
свідків Ієгови, з тією лише різницею, що його філосо
фія нічого не мала проти переливання крові, зате не 
дозволяла йому віддавати гроші. За своєю природою 
він був рідкісним скупердяєм, і великий статок дозво
ляв йому з розмахом проявляти власну жадність. 
Якщо відвідувачі, байдужі до його впливовості, почи
нали висміювати його скупердяйство, то він виставляв 
себе жертвою фінансового расизму. Він був дуже гор
дий тим, що вів життя, котре ніяк не відповідало його 
банківському рахунку, він не смітив грошима, а тому 
не купував мінеральної води, дорогого алкоголю чи 
фруктових йогуртів. Ця скаредність, на його думку, 
була лише здорового скромністю гаманця. Фіо надпи
ла ковток води і вирішила більше не ризикувати, мут
на рідота віддавала хлоркою. За дверима знову розда
лися звучні розкати голосу. Від децибелів здригалися 
двері.

-  Ми не є частиною цього світу. Ми народжуємося, 
живемо, із гріхом пополам, а потім умираємо. Ми 
лише недовговічні глядачі, чиї очі відбивають картини 
Гойї; ми лише недовговічні вуха, в яких звучать канта
ти Баха. А справжнім творам зостається тільки бути 
присутніми на цьому спектаклі в їхню честь.

Фіо слухала Гранвеля, стоячи зі склянкою води в 
руці перед різьбленими дверима. На неї справило вра
ження не те, що він казав, а сама мізансцена, спрово
кована поламаним замком. Голос гримів десь далеко, 
пробиваючись крізь неприступні стіни, немов доно
сився із середньовічної темниці. Перекошені від жаху
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обличчя потерпілих від аварії галеону, роти, розчахну
ті криками передсмертного розпачу, -  вся ця мото
рошна дерев’яна пластика надавала бесіді відтінок 
прокльону. У світлі цих пекельних тортувань слова 
Гранвеля знаходили фантастичну і тривожну рельєф
ність. Але оскільки про Фіо він вочевидь уже й думати 
забув, то дівчина пішла на веранду прогулятися серед 
орхідей. Вона і там прекрасно його чула, але на відста
ні його грубий голос утрачав свою міць. Багатозначні 
бурчання Гранвеля розчинялися в кімнаті подібно на
дто концентрованому аромату освіжувана повітря.

-  Звісно, цей старий розбійник Амброз скористав
ся з нагоди, щоб його ім’я довше жило в майбутньому. 
Тому ви й тут. Я не бачив ваших робіт. І до речі, не 
впевнений, що хотів би їх побачити. Адже всі тільки і 
кричать про вашу виставку в Мілані, газети навипе
редки вас славословлять, захоплено розписуючи ваше 
життя попелюшки, і вас саму, і вашу творчість. Ви вже 
короновані. І якби мені тепер попалися на очі ваші 
картини, я не зміг би їх оцінити моя свідомість замут- 
нена всією цією хвалебною балаканиною людей, яких 
я поважаю, чи якими нехтую. Отож моя думка не ма
тиме впливу. Час зробить свій вибір. А критик завжди 
критикує, тому що він вихований художниками. Ми 
живемо в епоху, коли художник діє, зважаючи на кри
тика, що буде оцінювати його творчість. Усе це нісе
нітниця. І Амброз це знав. А Серве, як завжди,' попав
ся в його пастку. Але не я! Я не стану вас ненавидіти, 
хоча Аберкомбрі був моїм ворогом. Ні, це було б надто 
просто.
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Гранвель замовк. Фіо почула, як він натужно відса
пується і з його надірваного зусиллям горла вирива
ються сиплі і тяжкі звуки. Вона уявила, як він спітні
лий, притулився спиною до дверей, у сорочці, заляпа
ною їжею і слиною. Він голосно прокашлявся і сплю
нув мокротиння в паперову носову хустку.

-  Знаєте, я бачила Амброза Аберкомбрі всього 
один раз у житті... -  розсіяно проговорила Фіо.

-  Мерзотник. Він тримав вас напоготові. Знаєте, 
хто ви? Ви його квиток у післясмертя. Тепер завдяки 
вам він живе. Художником із власної волі не стають, 
так само як, наприклад, убивцею. Але готуйтеся, вас 
ще змусять за це заплатити. Повірте мені, я знаю, про 
що кажу. Одного дня я помітив, що ніякого таланту в 
мене нема, але було надто пізно, на той час я вже був 
знаменитий. Вони думають, що відреклися від мене. А 
я не знаю, як мені їм дякувати за те, щ о вони дали мені 
привід зникнути. Якщо ви дійсно така, якою вас зма
льовують, то вони ще помстяться вам, причому самим 
крутійським способом, оскільки помстяться за гені
альність, продовжуючи вас любити. Вони помстяться 
вам через те, що ви краща за них. Стережіться їхньої 
любові -  вона лише маріонетка ненависті.

-  Мені здається, ви все бачите в надто темному 
світлі... Вам не варто турбуватися.

-  А я і не турбуюся, просто добре знаю, що буде 
далі. Мені шкода вас. Мені шкода вас, оскільки вас че
кає успіх і зовсім незнайомі люди стануть вас обожню
вати і носити на руках. Перед вами відчиняться всі 
двері. І саме тоді, коли весь світ упаде до ваших ніг, ви
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пізнаєте свою самітність. Вас почнуть домагатися чо
ловіки, але не заради вас самої, а заради того божества, 
якого вони собі уявили; і заради милування самими 
собою в дзеркалі очей цього божества. Вони полюб
лять вас за вашу творчість, а вірніше, за ті її елементи, 
які виявляться їм найбільш близькими і зрозумілими, 
котрі підтвердять вірність і оригінальність їхніх влас
них поглядів і зайвий раз дозволять помилуватися со
бою. А найстрашніше, що поступово ви потрапите в 
залежність від цих незначних знаків уваги. Але усвідо
мите це тільки тоді, коли вас стануть усе рідше і рідше 
запрошувати на телебачення і презентації. Ось тоді 
казка і скінчиться, ви раптом відчуєте гостру нестачу 
цієї загальної уваги, яка не мала для вас жодного зна
чення, але буде пізно. Повертаючись додому, ви буде
те молити про те, щоб мигав червоний вогник автовід- 
повідача, ви будете по сто разів на день перевіряти по
штову скриньку в очікуванні запрошень на такі вечір
ки, на які ви раніше нізащо б не пішли. Одного чудо
вого дня вас замінять на щось свіженьке, новий моло
дий талант займе ваше місце, і тоді ви відчуєте, як у вас 
зріє заздрість і інші мерзенні почуття, яких ви і запі
дозрити в собі не могли. Ви на собі відчуєте, що таке 
конкуренція в цьому світі. Все навколо -  суцільна спо
куса і конкуренція.

Пестячи пелюстки орхідеї, Фіо здригнулася. Вона 
згадала, що розповідав їй про Гранвеля Шарль Фольке 
зразу після того, як повідомив, що той бажає її бачити. 
Шарль Фольке тоді представив його художником, ко
лись навіть знаменитим, котрий нині перетворився на
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шанованого і небезпечного критика. Він підтримує 
молоді таланти, але є заклятим ворогом Грегуара 
Карденаля, що виступив на її захист, відповівши на 
статтю Серве де Каза. Фіо прекрасно розуміла, що 
Гранвель звертається не до неї: він патякає для власно
го задоволення. Вона лише зручний привід: молоде 
обдарування, котре він -  розпещений лестощами й ук
рай зневірений -  міг застерегти. З-за дверей знову по
чулося бурчання.

-  Аберкомбрі був просто світською людиною. Не 
вірте, якщо вам стануть доводити зворотне, це не
правда.

-  Я не дуже вас розумію. Шарль Фольке розповідав 
про вас, як про великого шанувальника мистецтва...

-  Саме тому я такий суворий. І такий брехливий. Я 
хочу вижити. А єдиний для мене спосіб зберегти своє 
становище -  займатися «новенькими». І хоча я так 
б’юся за роботи всіх цих «геніїв», я вважаю їх повними 
нездарами. Мені б дуже хотілося говорити про цікавих 
художників, але таких немає. Кому ви силуєтеся довес
ти, що цей світ породив щось нове?

Однак щотижня Гранвель справно приносив свої 
огляди головному редакторові журналу «Absolu». 
Просвітління, подібні нинішньому, траплялися з ним 
нерідко, але він остерігався кому-небудь про них каза
ти; до того ж вони швидко забувалися в повсякденній 
рутині нескінченних присвят у лицарі, а потім і в сан, 
молодих обдарувань. І хоча він зневажав більшість з 
художників, яких просував, при цьому він не менш 
жагуче їх захищав і вихваляв, віртуозно відшукуючи в
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їхній творчості потрібні зачіпки, які б переконливо 
підтверджували його значущість. Він був безмежно 
відданий мистецтву і переймався швидкостиглою 
симпатією до всіх, хто заявляв про свою до нього при
четність і розділяв його прозелітизм. У них була одна 
релігія. І хоча їхні кардинали воювали між собою, а 
деякі віруючі використовували цю релігію як засіб 
впливу з метою особистого росту, але, незважаючи ні 
на що, навіть найнікчемніші з них вірили у свого бога. 
У глибині душі Гранвель сподівався, що всіма цими 
нездарами, своїм успіхом зобов’язаними тільки йому, 
він підтримує міф мистецтва, готуючи благодатний 
грунт для появи у майбутньому генія сьогодення.

Завдяки своїй популярності, в молоді роки в нього 
було стільки любовних пригод, що він збився з рахун
ку. Він і зараз не упускав нагоди, якщо така йому трап
лялася, але запал шукача оргазмів вщух. Раніше він 
легко закохувався, знаходячи в пружності сильного, 
молодого тіла ту іскру, що розпалювала його бажання. 
А тепер чудові фактури та глибокі образи викликали в 
нього лише «інтелектуальні ерекції». Приміром, 
Герине Ескрибан, як художник, збуджував його не 
менше, аніж якась юна шведка-німфоманка. Своїми 
мудрованими коментарями, підкріпленими цитатами 
визнаних метрів, а головне, серйозним тоном і блакит
ними очима, Ескрибан спокушав і розохочував крити
ків і колекціонерів. Аби зачаровувати публіку, йому не 
доводилося розраховувати на достоїнства своїх робіт, і 
він цілком покладався на власну чарівність, переко
нуючи всіх у цінності свого мистецтва. Але Ескрибан
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користався заступництвом Карденаля, надто помітної 
фігури художнього авангарду. Гранвель регулярно об
ливав його брудом. Насправді Карденаль та Гранвель 
являли собою різні боки однієї медалі -  світу сучасно
го мистецтва. Один представляв офіційний авангард, 
тоді як інші -  офіційну боротьбу з цим самим авангар
дом і навіть захист деякого класицизму. їхня постійна 
ворожнеча посилювалася загальною пристрастю до 
Рафаеля Іоахима Бороналі, чиї роботи й інтелектуаль
ну спадщину вони запекло відвойовували один у од
ного.

Презирство, з яким Гранвель ставився до сучасно
го мистецтва, найбільш яскраво виявлялося у всебіч
ній підтримці, щ о він цьому мистецтву надавав. Він не 
бажав витрачати життя на протистояння епосі, вдос
таль надивившись на критиків, записаних у нацисти і 
фашисти лише за те, що їм не сподобалася та чи інша 
модна новинка. Правду кажучи, живопис, що був йому 
до смаку, закінчувався на Пікассо, але він нізащо б у 
цьому не зізнався. Він був по натурі реакціонером -  
таке визначення його не бентежило. І те, що мазанину 
божевільних нащадків буржуазних сімейств порівню
ють із роботами великого Тінторетто, просто вбивало 
його. Але він відмовчувався, оскільки чесність -  це до
стоїнство, яке дуже небезпечно демонструвати за жит
тя: треба спочатку вмерти, а вже потім можна, не силь
но турбуючись, висловити свої щ ирі думки.

Хоч він і мовчав, але потайки частенько розділяв 
обурення Серве де Каза відносно авангарду, «цього 
фарсу, р н о н  якого побудований із єресей», як той лю
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бив повторювати. Серве був людиною екстремального 
складу і казав, що думав, навіть якщо його слова на
лаштовували проти нього весь світ. Він проголошував 
себе другом всіх нещасливих і знедолених, що вели не
скінченну війну як із тими, кого він називав філістера
ми, так і з тими, хто в мистецтві «створив собі репута
цію у фарисейській царині». Проблема полягала в 
тому, що його естетичні смаки були надто тісно 
пов’язані з його політичними поглядами: він без уто
ми брав участь у кампаніях, які викривають занепад 
суспільної моралі, завзято виступав супротивником 
будь-яких нововведень від Інтернету до РАС (Пакту 
громадського шлюбу), реформи французької мови, 
педагогіки і соціологічних пояснень феномена зло
чинності. Таким чином, привселюдно підтримувати 
естетичні погляди Серве де Каза для преси і громад
ської думки означало встати на сторону його непри
миренного консерватизму. Гранвель же політикою не 
займався, але -  додавав він, аби остаточно розсіяти 
сумніви, -  «і лівих теж не підтримував». І звісно ж, він 
ненавидів рок і всі ці сучасні дегенеративні ритми, але 
зрештою він же мав право на якісь особисті пристра
сті?

Він написав статтю, в якій безжалісно висміяв жа
люгідні претензії сучасної епохи на геніальність. Він 
просто нагадав, що перші наскальні малюнки, які зоб
ражували зубрів, ведмедів і відбитки рук, з’явилися за 
тридцять п’ять тисяч років до Різдва Христова. 
Пройшло якихось вісім тисяч років, і homo sapiens на
вчився малювати на стінах печер силуети собі подіб
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них. Ще двадцять три тисячі років потому, десь у чет
вертому тисячолітті до Р. X., розвиток мистецтва дій
шов до перших нестилізованих облич. А в XX столітті 
революції проголошуються на кожному кроці, у кож
ному новому сезоні обов’язково відбуваються вирі
шальні концептуальні прориви -  все це викликало 
його обурення. Будь-яка епоха, як щира мати, пиш а
ється своїми дітьми, вважаючи їх безумовно кращими. 
Але для Гранвеля не існувало нічого новішого за ше
деври минулих років.

І хоча зараз, перед Фіо, він упивався самобичуван
ням і заявляв про своє невір’я в це фальшиве суспіль
ство удавальників, в якому сам грав одну з ключових 
ролей, виправдовуючи власне лицемірство облудністю 
оточуючих, проте у розпалі полеміки і на презентаціях 
виставок він із превеликим задоволенням красувався у 
своїх шикарних костюмах.

-  Бачите, я все одно що кухар, котрий не вірить у 
кулінарне мистецтво. Мені не подобається, як їду готу
ють, подають і обговорюють. Але це єдине, що я вмію 
робити, і причому віртуозно. І коли я опиняюся на 
кухні свого знаменитого ресторану, мене охоплює за
пал пристрасті і потрібні інгредієнти самі стрибають 
до рук. І я готую різні страви, тому що в залі сидять 
клієнти і хочуть їсти. Це голод, саме він все і змінює.

Отут нарешті з’явився брат Жанетти з повним 
комплектом інструментів зломщика. Він увійшов зов
сім безшумно, весь у чорному, його обличчя було при
ховано під маскою. Фіо сподобалася його фігура, 
стрункість якої підкреслював тісний одяг. Вона попро
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щалася з людиною за дверима і потихеньку вшилася. 
На вулиці Пернеті мрячив дощик, вона присіла на 
якесь підвіконня. Вона почувалася брудною і була по
думала, що це через дощ, але відчуття йшло зсередини. 
Особняк Гранвеля з усіма його колекціями лише до
повнював картину достатку і розкоші, знайомство з 
якою вона почала два місяці тому, і хоча умоглядно її 
забавляли ці демонстрації величі, фізично, не вміючи 
відокремлювати себе від світу, вона відчувала відразу. 
Вона не давала цим людям ніяких моральних оцінок, 
хіба що її власний організм виявився на таке здатний. 
Вона відчувала, що, змінюючи оточення, міняється 
сама.

Щораз, йдучи на зустріч із черговим авторитетом 
світу мистецтв, Фіо сподівалася знайти пояснення 
своєму новому положенню. Нехай їй нарешті скажуть, 
що ж з нею відбувається! Але її поява ні в кого не ви
кликала питань, начебто це місце завжди призначало
ся їй і тепер вона просто зайняла його по праву. їх 
анітрошки не дивувало те, що їй самій здавалося зов
сім неймовірним, і це лише підсилювало відчуття того, 
що вони говорять різними мовами. Чому всі ці важли
ві люди жадають її бачити?

Вони все про неї знали і були настільки впевнені у 
своїх думках, що їй здавалося, начебто вона загубила 
світлий вогник власної особистості. Вона з подивом 
дізнавалася зі статей журналістів, причому тих, хто її 
бачив, про свої зелені очі і потерті вельветові штани. 
Ні слова правди. Засумнівавшись, вона кілька хвилин 
витріщала очі, вивчаючи в дзеркалі їхню райдужну
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оболонку в марному пошуку зелених відтінків. Але ні, 
очі були просто карими, темно-карий колір неможли
во переплутати з зеленим. Просто в неї було руде во
лосся, а з цього само собою випливало, що й очі в неї 
зелені. Адже це так добре суміщається. Можливо на
віть, що журналісти й справді бачили її зелені очі, зна
ходячись під враженням власних упереджень. І тоді 
вона зрозуміла: що б вона не робила, що б не казала, 
все це стосуватиметься вже не її, а сформованого уяв
лення про неї, певного образу, вигаданого ними. 
Прилизана їхніми поглядами, вона відступала під на
тиском їхньої уяви, пропадала у фарбах і обрисах, при
писуваних їй людьми, яких вона не знала. Вона пере
стала читати статті про себе і просила Божарські їй 
більше їх не надсилати. В усіх цих статтях, нібито при
свячених їй, вона набагато більше довідалася про кри
тиків, аніж про себе.

Повернувшись додому на вулицю Бакст, вона на
сипала Пеламу корму, вставила сигарету в апарат 
штучного дихання і заснула на канапі, занурившись в 
музичні візерунки «Inevitabilmente».



Повернувшись додому, Фіо знайшла на автовідпо- 
відачі близько п’ятдесяти Зориних повідомлень. По
ловину з них складали звичайні уїдливі коментарі, що 
цього разу дісталися спочатку пілотам літака, потім 
Японії, японцям і їх мерзенній кухні; інша половина 
повідомлень містила новини щодо просування її про
екту, а також кілька ніжних слів, адресованих Фіо, -  з 
відстані в десять тисяч кілометрів вони вимовлялися 
без особливих зусиль.

Фіо з нетерпінням очікувала повернення подруги, 
яка була її останньою зачіпкою в цій реальності, а вір
ніше, у тій, у минулій, чий аромат приваблював її куди 
більше, ніж нинішній, нав’язаний їй запах успіху. Вона 
вирішила сходити до Міши Шими і поласувати млин
цями, але її шлунок начебто дивним чином підміни
ли -  він відмовлявся приймати їжу, яку так любив ра
ніше.

Наряди від Оттавіані не витримали прання в ма- 
шині-автоматі пральні самообслуговування на вулиці 
Піат. Пухнаті тканини сіли. Фіо викинула речі без уся
кого жалю і з насолодою повернулася до своїх старих 
джинсів.
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Її зустріч із Гранвелем уже відійшла в минуле -  
вона не змогла б сказати, як давно це було. Раніше 
кожний день відрізнявся од іншого незліченною кіль
кістю того, що не сталося, і цим її життя нагадувало її 
порожню квартиру. Але останнім часом різні події, не 
зважаючи на її волю і смаки, вривалися в її дні, немов 
грабіжники, що нічого не крали, а, навпаки, заповню
вали її світ. З тією ж швидкістю заповнювалася її квар
тира: подарунки, квіти, книги їй доставляли з кур’єра
ми, кореспонденція не вміщалася в поштову скриньку. 
Якийсь галерист надіслав їй дивну штуку за назвою 
«пашмина». Не знайшовши пашмині застосування, 
Фіо віддала її Міше Шимі, яка пристосувала її під ска
тертину. За ці два місяці в її записнику з’явилося біль
ше імен, ніж за попередні двадцять років; нерідко вона 
натикалася на записану власного рукою зустріч, не 
маючи ані найменшого уявлення про те, що це за лю
дина і чому вона мусить з нею зустрітися. От і сьогод
ні ввечері її чекали в «В&М». Вона подзвонила Шарлю 
Фольке, аби отримати роз’яснення.

Добре знаний у вузьких колах як «В&М», клуб 
«Boire & Manger» належав до числа нічних закладів, 
розташованих на блискаючих вогнями вулицях роз
кішних кварталів. Він гармонійно сусідив із багатими, 
претензійними будинками, що купалися в неоновому 
світлі; палац костюмованих татусевих синків, які на
слідують тіням, що їх породили, оточений дорогими 
ресторанами, де офіціанти носять білі рукавички і 
плюють у тарілки. Цей клуб значився одним із перших 
у найвідоміших міжнародних путівниках, приваб

171



люючи заможних клієнтів, котрі за браком власних 
мрій бачили в ньому сертифіковане місце своєї мрії.

Шарль Фольке, який з усіма дружив і в усьому роз
бирався, взяв на себе організацію вечірки. За його вка
зівкою були видрукувані запрошення трьох типів: по
золочені -  для важливих персон, посріблені -  для світ
ських персонажів, які представляють собою благоп
ристойну юрбу гостей будь-якого коктейлю; і нарешті, 
у червоному обрамленні -  для тих, кому вхід заказа
ний. Ці останні створять розкішну юрбу волаючих від 
невдоволення людей, стримуваних біля входу охоро
ною, яка стане голосно обурюватися, злегка пожвав
люючи обстановку, а головне, дозволяючи власникам 
золотих і срібних запрошень відчути свою вищість. 
Самим шиком було розіслати частину запрошень, що 
не дають права на вхід, деяким відставним знамени
тостям зі світу мистецтва і політики.

Шарль Фольке свідомо призначив коктейль у 
«В&М» на той самий вечір, коли там мало відбуватися 
вручення якоїсь літературної премії. Він давно знав, 
що само по собі мистецтво нікого особливо Йе збуд
жує, за винятком хіба що купки ерудитів, -  а тому не
обхідно торгувати іміджем. Усі засоби були гарні для 
того, щоб про Фіо та її роботи заговорили. Важливий 
лише результат. І якщо її визнання вимагало свят у 
розкішних закладах, з напівголими манекенницями, 
зірками футболу, музики і кіно, і якщо заради цього 
треба було позувати для обкладинок журналів і висту
пати по телебаченню, то Шарль Фольке був готовий 
пожертвувати собою. За кілька місяців до смерті
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Амброз, розповідаючи історію Алкіноса, повідав йому 
про те, що жертвопринесення є найважливішим діян
ням для людини, відрізняючи її, з одного боку, од бо
гів, яким призначений дим і аромати жертовного 
м’яса, а з іншого боку -  від тварин. Що ж, саме так: він 
принесе себе в жертву заради такої справи! Коли з ним 
зв’язалися представники двох відомих марок шампан
ського з пропозиціями про спонсорство заходу, він 
вибрав ту, що пропонувала більше бульбашок.

Незважаючи на душевне прохання Шарля Фольке, 
Фіо рішуче відмовилася брати участь у цьому світсько
му заході, пославшись на хворобу, що нібито прикува
ла її до ліжка. Мікроби рятують від багатьох соціаль
них зобов’язань. Вона чудово розуміла, що на вечірці 
опинилася б у юрбі недоумків, котрі вдають із себе бо
гему.

У цьому середовищі знайомим вважався кожний, з 
ким ти пару-трійку разів перебував в одному примі
щенні, приятелем -  той, кому ти потискував руку, а 
другом -  людина, з якою тобі хоч один раз довелося 
розмовляти. Фіо чудово усвідомлювала, що вперше в 
житті бачить оцих людей, які видають себе за її знайо
мих. Часом, дивлячись на цей спектакль, їй нестримно 
хотілося розреготатися -  манери зарозумілої публіки 
нагадували фарс. Вона ще в дитинстві збагнула, що 
люди -  це ходячі анекдоти, деякі з них -  каламбури, 
інші -  просто жарти або ігри слів, а трапляються і 
справжні гегі у вигляді таких собі кремових тортів, що 
заліплюють обличчя. Потрапляючи до товариства 
двоногих і дворуких фарсів, вона не могла сховати іро
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нічної посмішки. Але виходило, що тільки їй упадає в 
око ця невідповідність між їхньою зовнішньою се
рйозністю і внутрішнім змістом. Її жахала думка, що 
одного дня вона може відчути себе комфортно серед 
такої публіки, звикнути до цієї атмосфери, що настіль
ки відрізняється од клімату її рідних місць, і тому ні за 
яких обставин не розставалася зі своєю донегалевою 
курткою, котру тягала із собою як фетиш, для захисту 
від золотої радіоактивності суспільства. Вона якнай
частіше намагалася зостатися вдома, вибиралася в 
кіно, перечитувала конспекти. Свої заняття малюван
ням вона не відновила; коли стихне весь цей галас, 
вона повернеться до свого тихого захоплення, яке вже 
не доведеться виправдовувати злочинною діяльністю.

Її відсутність на вечірці пройшла непоміченою. 
Деякі з запрошених запевняли потім, що особисто го
ворили з нею чи ж принаймні її бачили. Потім Шарль 
Фольке переказував їй те, що вона нібито сама розпо
відала там, де її зовсім не було, і що здивувало її більш 
за все: вона і не підозрювала, наскільки добре розбира
ється в речах геть їй незнайомих.

Оскільки у запрошених на свято організми відріз
нялися од простих смертних та й час у них відрахову
вався на свій лад -  їхній вечір почався опівночі.

Нескінченний потік вигуків і сміху складав основу 
нічного клубу, в будь-якому разі, вся його архітектура, 
здавалося, тільки і трималася на звуках. Пиріжки при
бували маленькими групками, поєднуючись за прин
ципом споріднення, і скоряли представників роду 
людського своїми ароматами, смаком і формами. Під
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кінець вечірки алкогольні напої і закуски поглинули 
всіх гостей: переважна більшість чоловіків і жінок ви
глядали дуже апетитно, їхні здорові, відгодовані тіла, 
були розкішно вдягнені, а розмови насичені вітаміна
ми публікацій.

З такої нагоди гостям пропонувалися коктейлі 
«кандинський», чудові салати «ван гог» і тістечка «ро- 
ден». Це був справжній рай для інтелектуалів, котрі ви
словлювалися про все і з особливою пихатістю -  про 
що завгодно. Куштуючи барвисті страви, вони вимов
ляли не менш квітчасті фрази. Атмосфера, що панува
ла в залі серед перламутрових стільців і шовкових по
кривал, нагадувала псове полювання недільним ран
ком де-небудь у Вандейському лісі. Варто було комусь 
із посіпак-риторів кинути в юрбу свіженьке слівце, і 
одразу на нього, як на нелякану дичину, накидалися 
кращі розуми. Такі поняття, як «мистецтво», «війна», 
«секс», пропонувалися в якості доморослої дичини 
блискучим, проспиртованим мисливцям. Слухняна, 
майже приручена звірина не створювала проблем і 
була легкою здобиччю. Мисливці виборювали один у 
одного жалюгідні шматки істин. Не важливо, про що 
йшла мова, -  у них на все малася особиста думка; і зда
валося, дай їм волю, вони чудово обійдуться без усякої 
реальності, задовольняючись власними поглядами і 
відчуваючи себе при цьому самими щасливими людь
ми на світі.

Війна, що дуже вчасно почалася десь у Латинській 
Америці, дала їм тему для розмов і привід для жаркої 
полеміки. Будь-які події відбувалися лише для того,
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аби ці сімдесятикілограмові купи молекул могли їх 
прокоментувати, зайняти певну позицію і привселюд
но про неї заявити.

Усі знаменитості зрештою стають схожими на 
власні фотографії в модних журналах. Запрошені на 
вечірку не були виключенням із правил: їхня шкіра ви
глядала, як глянсовий папір, а обличчя при ближчому 
розгляді розпливалися, начебто складені зі спресова
ної маси пікселей. На деяких гостях, що часто красува
лися на розворотах щотижневих видань -  із тих, що 
зазвичай валяються у перукарських салонах, -  видні- 
лися скобки, приховані під шаром макіяжу і модними 
пахами. У цих обраних колах нечасто зустрічалися з 
mishapes, misfits и mistakes, мало хто з присутніх зростав 
на хлібі і воді. Однак хоча бідні люди і не були тут при
сутні фізично, вони займали своє місце в серцях гума
ністичних кокаїністів і шанувальників шампанського.

Гості прискіпливо оглядали один одного, пере
ймаючи секрети позолоченої вульгарності. Вони зі 
смаком причепурювали кожне своє висловлення мо
вою, добре скроєною з атласної шкіри з просоченням, 
що захищає від скромності. їхні силіконові думки 
були надійно вкриті в чавунних «казанках» із бездо
ганно укладеним волоссям, а в найкрасивіших -  зі 
стразами і кучериками. Дами припорошували личка 
своїх фразочек крем-пудрою, потім підфарбовували 
губки своїх найсмутніших думок, пара збризкувань де
зодорантом остаточно вбивала мікробів надто брудної 
реальності. їхні бесіди пахтіли якимсь дивним парфю-
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мом: із нотками бергамоту, коріандру і п’яної вишні в 
сполученні з квітковим тріо жасмину, іриса і болгар
ської троянди, яке нікого не залишало байдужим. 
Розмови помітно потеплішали з появою аромату ам
бри і мирри в кожному дієслові, що вони вживали.

Серед тих, кого Фіо не побачила тієї ночі, мабуть, 
найбільш сильне враження вона справила на Конрада 
Бегара. Постійний гість оргій милосердя Шарля 
Фольке, він належав до «стайні» художників, вигодува- 
них Гранвелем, і був втіленням плагіату, копією копій 
вільних і оригінальних особистостей, які поводилися 
так, наче їх ліпив Мікеланджело. Конрад Бегар був із 
числа тих, у кого порожнеча так і б’є через край, по
рожнеча, роздута ідеями і речами. Він мав дуже рухли
ве обличчя, і при кожному слові бризкав слиною. 
Базікаючи з юнкою, яку він прийняв за Фіо, він грався 
келихом шампанського, в якому вибухали грайливі 
бульбашки. Тільки вранці Конрад Бегар помітив свій 
промах: марно використав презерватив. Дівчисько 
теж не дуже зраділо, прокинувшись, знайти його у 
своєму ліжку. Вночі вона переплутала його з Герине 
Ескрибаном.

Були і такі, як, наприклад, Шарль Фольке, кому 
вистачало розсудливості розуміти, щ о весь цей спек
такль усього лише ілюзія. Вони охоче плескали язика
ми про свою участь у чомусь незначному і скоромину- 
щому, позолоченому претензіями і дурним смаком, 
обов’язковому для представників як реакційної, так і 
революційної еліти. Вони усвідомлювали безглуздість 
того, що відбувається і, тримаючись на деякій відста
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ні, вважали себе в безпеці. А що вони могли вдіяти? 
Цей світ, такий нестерпно брехливий, може, і нагаду
вав болото, але це було їхнє болото.

Зовнішність часом оманлива, але й вона часто об
манюється. Засуджувати цих чоловіків і жінок під при
водом того, що вони тією чи іншою мірою належать 
до артистичних кіл, було б помилкою і великою не
справедливістю -  саме такий стадний інстинкт можна 
спостерігати, наприклад, на конгресі стоматологів. 
Звісно, зубні лікарі не обговорюють трансценден
тність карієсу чи онтологічні особливості гінгівіту, але 
вечірка в «В&М» була від цього не менш цікавою і жва
вою, чим та, яку того вечора проводила в «Хілтоні» у 
Сен-Жермен-ан-Лє Міжнародна федерація зубних лі
карів.

Ставитися до них погано було б невірно, оскільки 
їх любили, найпростодушніші могли б уявити, що на 
любов ці пожирачі шампанського відповідали взаєм
ністю. Вони користалися любов’ю близьких, друзів і в 
усякому разі -  своїх собак чи кішок, якщо не забували 
їх годувати. Але головне -  власним самолюбством.

Зрештою на світанку вечірка скінчилася. А війна в 
Латинській Америці все продовжувалася, незважаючи 
на те щ о більш нікому до неї не було діла.

Наступного дня Шарль Фольке показав Фіо статтю, 
присвячену вечірці, в одній із газет, які платили йому 
за його гумор і нескромність. Фіо пригостила його 
чаєм із хрустким печивом. Юнак знову приніс їй у по
дарунок огидні тістечка з кремом, переконаний, бог
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знає чому, що Фіо їх обожнює. Байдуже, вона скор- 
мить їх Пеламу. Вмостившись на улюбленій канапі, з 
чашкою чаю у руках, вона слухала Шарля Фольке, який 
зачитував свою статтю.

«Пішов я отут якось на один коктейль. Із цікавості, 
а головне тому, що мій кіт зжер мою кредитку. У Сен- 
Жермені в популярному нічному клубі «В&М» прохо
дило вручення якоїсь літературної премії. Скоро літе
ратурних премій розведеться більше, ніж письменни
ків, і не мати ні однієї стане просто неможливим. Хоч 
я і був членом журі, але гадки не маю, кому ця премія 
врешті-решт дісталася, хоча, мабуть, навряд чи поми
люся, сказавши, що її отримав наш великий друг і що 
його книга насправді куди краща, ніж про неї говорять 
критики.

Справжньою ж подією вечірки стали чутки про 
присутність невловимої Фіо Регаль, останньої знахід
ки Амброза Аберкомбрі. Деяким улюбленцям долі по
щастило бачити її роботи, і усі вони одностайні в тому, 
що мова йде про відкриття історичного масштабу.

У мене на розкоші завжди спрацьовує умовний 
рефлекс плебейського замилування: двері клубу такого 
розміру, що туди може спокійнісінько ввійти слон, що 
страждає ожирінням. Усе в золоті -  стіни, ручки две
рей і соски офіціанток -  і в мармурі, товстий ковролін 
приглушує шум від бемкання голів, що на нього пада
ють.

Треба це бачити -  як усі ці люди в надзвичайно до
рогому вбранні, зі швейцарськими годинниками і ру
біновими перснями на руках накидаються на часту
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вання. Начебто бояться, що залишки дістануться бід
ним.

Хто сказав, що люди творчі вирізняються виключ
ною нетовариськістю? Дивлячись, як активно вони 
тріскотять язиками в «В&М», я починаю сумніватися в 
цьому твердженні. Принаймні, воно потребує уточ
нення: творці нетовариські хіба що з офіціантами і 
портьє. Тих, хто за вечір вимовив хоч раз «спасибі» 
персоналу, можна перерахувати по пальцях одноного
го пінгвіна.

Зала була повна, у морі гостей утворилися малень
кі острівці балакунів. Мені не вдалося причалити до 
жодного з цих прекрасних пляжів, і я прибився до бу
фету, де і побачив Фіо Регаль. Ми познайомилися з 
нею на похороні Амброза. Про це не прийнято гово
рити, але похорон дуже часто стає місцем зустрічей і 
знайомств. Свою першу жінку я зустрів на похороні. 
До речі, на її власному.

З волі мого дорогого вчителя я став для мадемуа
зель Регаль провідником у цьому новому для неї світі, 
я показав їй її володіння, оскільки вона без сумніву 
всіх нас затьмарить. Ескрибан був блідий, як ніколи, а 
це вірний знак, до того ж він не став виконувати свій 
звичайний коронний номер, утримавшись од з’ясу
вань відносин з Конрадом Бегаром. Усім, кому довело
ся поспілкуватися з цією таємничою незнайомкою, не
зважаючи на шум, темряву, тисняву і дим, упала в око 
її скромність, що вирізняє справжніх геніїв. Дехто ска
же вам, що вона невисокого росту, інші помітять її ма
ленькі груди, але все це брехня: насправді в неї руді ку
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чері, тривожного відтінку. Ні, очі в неї не зелені, але 
вони в неї є. Вона не курить, не п’є, і в неї чудовий ха
рактер. Утім, пробачте їй ці вади, з огляду на її важке 
дитинство. І не намагайтеся її обдурити, вона бачить 
людей наскрізь.

Нам, журналістам, доводиться строго дотримувати 
професійної етики, і ніхто з нас і помислити не сміє 
про те, щоб її порушити. Так, ми зв’язані професій
ною таємницею і повинні зберігати мовчання з приво
ду всього, що чуємо і бачимо в цих закритих для про
стого смертного місцях. Але вищий обов’язок змушує 
нас розкривати ці секрети, особливо якщо вони пікан
тні. Друзі мої, у мене є те, що вам треба: байка про 
нову улюбленицю світу мистецтва.

Отже, уявіть сцену: мадемуазель Регаль -  у самому 
прохолодному куточку «В&М» -  стоїть, притулившись 
до стіні, зовсім не розуміючи, що вона тут робить, се
ред усіх цих наркоманів, алкоголіків і кретинів. Ваш 
покірний слуга не залишав її, відганяючи звичайних 
паразитів за допомогою мухобійки «Gucci» і липких 
папірців «Chanel», але одному високому молодику вда
лося обдурити мою пильність таблеткою «екстазі» і 
зав’язати розмову з тихою Фіо.

-  Мені здається, я вас знаю, -  звернувся він до неї.
-  Гадаю, ви мене з кимсь переплутали.
-  Пусте: досить удати, що ми давно знайомі. Тут 

нудно. Ненавиджу коктейлі. Може, підемо до мене, по
сидимо, вип’ємо?

-  Ти сказав: варто лише уявити, що ми давно 
знайомі? Ну тоді, я думаю, ми з тобою вже зустрічали
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ся і вже займалися любов’ю. До речі, секс із тобою 
мене дуже розчарував. Ми навіть одружилися.

-  Ми одружені? Ах...
-  Дітей у нас не було, оскільки ти виявився безплід

ним. І ми розвелися.
-  Ніколи в житті б не розвівся з такою, як ти, -  про

воркотав він.
-  Це я подала на розлучення.
-  Ось як? І чому?
-  Тому що ти зрадив мене, мерзотник.
І отут тиха Фіо заліплює йому ляпаса гідного увій

ти в історію. Кінець балаканині і приставанням, весь 
червоний від сорому молодик поспішає ретируватися 
вбік туалетних кімнат, щоб повісити собі на шию ка
мінь і втопитися в пісуарі. Ось вам і Фіо -  в тихому 
вирі чорти водяться».

Дочитавши до кінця, Шарль Фольке подивився на 
Фіо, очікуючи її реакції. Він пояснив, що, на його по
гляд, репутація людини, яка вміє постояти за себе, хоч 
трохи захистить її від усяких нахаб, котрі неминуче ки
нуться до неї, як метелики на світло. Вона непевно по
сміхнулася. Її забавляла і разом з тим путала ця магія, 
завдяки якій вона жила і розмовляла, не беручи в цьо
му ніякої участі. З одного боку, Фіо бачила безсумнів
ну перевагу: вона могла більше не примушувати себе 
до стомлюючої участі в соціальних маскарадах; але, з 
іншого боку, її сильно турбувало створення клону, 
який живе своїм власним життям.

З благословення Божарські Фіо незмінно відкидала 
наполегливі прохання різних фотоагентств, що дома
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галися права на зйомку. Її радник у зв’язках із громад
ськістю вважав таку поведінку прекрасним способом 
згущення таємниці. А Фіо жадала спокою. До того ж їй 
запам’ятався репортаж про папуасів, упевнених у 
тому, що фотографії полонять їхні душі. їй  подумало- 
ся тоді, що вони, можливо, праві. Шарль Фольке про
стягнув їй журнал. На фото, що ілюструвало статтю, 
вона зі здивуванням впізнала себе. Це був якийсь ви
падковий кадр, зроблений десь у місті, нічого особли
во примітного: на розпливчастому, грубозернистому 
знімку вона просто йшла по вулиці. Коли вона уявля
ла тисячі очей, які бачили її завдяки цій фотографії, і 
якогось папарацці, що ходить за нею по п’ятах, то зда
валося, що йдеться не про неї, а про когось іншого. 
Вона не належала до тих, кого можуть побачити мі
льйони. Вона одразу згадала фотографії батьків, опуб
ліковані в газетах, і в неї виникло відчуття, щ о її оголо
сили в розшук.

Фіо нічого не робила для того, щоб бути популяр
ною, привабливою, товариською. А оскільки люди 
сприймають тільки тих, хто намагається завоювати 
їхню прихильність і потурає їхнім забобонам, вистав
ляючи себе в кращому світі, то Фіо, яку мало хто бачив 
і мало хто встигнув оцінити -  хоча причин для такої 
неповаги до суспільства не спостерігалося, -  цілком 
логічно вважали непривітною, а вона як і раніше нічо
го не робила, щоб спростувати ця думку. Довгі роки її 
життя текло непомітно для світу. Вона не проявляла 
інтересу до ігор соціального життя -  до всіх цих бала
чок навколо одягу, котрі дають змогу доводити ото
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чуючим своє існування. Вона жила примарним жит
тям, і цьому було багато підтверджень: її глузлива не
довірливість до силових відносин -  які зазвичай засуд
жуються, якщо мова йде про танки в Чечні, і про які 
зберігають мовчанку, коли йдеться про роззброєння; її 
байдужість до суперництва, що є рушійною силою 
всього -  в боротьбі за місце під сонцем, за чоловіка 
своєї мрії, за гарячі круассани на прилавку булочної, за 
право називатися кращою подругою, за повагу колег. 
Знадобилося стільки зусиль, щоб існувати в очах ото
чуючих, стільки енергії треба було витратити, щоб під
нятися на трон своєї вельмишановної посередності, 
стільки згаяних марно сил. Ті щ о зреклися такої участі 
стають примарами. Проте от уже два місяці вопа жила 
в суспільстві, немов кимсь запліднена реальність роз
родилася нею на очах у всіх після нетривалої вагітнос
ті. Вона почувалася тендітною і незахищеною, як недо
ношена дитина, і хоча Шарль Фольке виявився таким 
уважним до неї, його турботи не могли замінити со
бою інкубатор, якого їй так бракувало.

Колись усе, що казала Фіо, нагадувало шелест лис
топаду. Її слова, народжувались зеленими листочками 
з тонкими прожилками, а потім одразу жовтіли, чер
воніли і в’янули. Тепер усе змінилося: її слова стали 
розростатися, підгодовані увагою оточуючих. Вона зі 
здивуванням відкрила, що співрозмовники ловлять 
кожне її слово і прагнуть втамувати свою духовну жагу 
нібито в них приховані зернами вищої істини.

Але найбільше її вразило те, що наслідки змін, які 
відбулися в її долі, виявилися скоріше фізичного, ніж
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психологічного характеру. Вона не стала ні більш щас
ливою, ні більш нещасною; проте в неї виникло чітке 
відчуття того, що відтепер сили земного тяжіння ос
лабли. І сама Земля якось скулилася. Останнім часом 
Фіо опинялася в Лондоні чи Мадриді частіше, ніж ко
лись добиралася до кінцевої станції своєї гілки метро. 
Утім, тепер вона рідко користалася суспільним транс
портом, по найменшому приводу Шарль Фольке над
силав за нею таксі.

Раніше географія її днів була немудрою: вона від
кривала двері своєї квартири на вулиці Бакст, спуска
лася по сходах, виходила на вулицю і йшла куди очі 
поведуть, із виглядом людини, що має важливу спра
ва, хоча ніяких справ у неї не було. Рішучим кроком 
вона рухалася вперед, поки яка-небудь мета випадково 
не зустрічалася на її шляху. Іноді вона відкривала две
рі своєї квартири лише для того, щоб опинитися де- 
небудь у парку, на лавочці, з м’якою здобною булкою в 
руках. А іноді просто щоб винести сміття. Іншого разу 
вона відкривала ці двері, щоб піти в кіно.

Відтепер в неї з’явилася безліч цілей: за нею приїж
джали, їй надсилали запрошення, їй вигадували занят
тя і маршрути. Стрілка компаса її слави завжди вказу
вала на теплі, гостинні місця, що буяли їжею і людьми 
бездоганного смаку, де правили бал посмішки і гарний 
настрій. Лише у виняткових випадках вона з’являлася 
на цих святах і культурних заходах, і щораз, коли вона 
поверталася додому, в свою порожню і холодну квар
тирку, її вражав контраст між зовнішньою стороною 
життя, повного посмішок і знаків уваги, і внутріш
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ньою реальністю, настільки безжалісно холодною.
Самітність чекала її, сидячи на канапі і граючи в 

більбоке. Фіо дорожила нею і відносилася до неї трем
тливо, як до скарбу зі свого минулого. Самітність була 
одним із тих рідких станів, щ о не змінили їй. Фіо мір
кувала про абсурдність цього почуття, знаючи, що 
десь існують люди, що мають ті ж  проблеми і навіть 
схожі на неї. Можливо, вони ніколи не зустрінуться 
при житті і зблизяться лише в смерті, коли їхні моги
ли виявляться на одному цвинтарі. Торкаючись землі, 
Фіо завжди була переконана, що саме там чекають її 
любов і дружба.

Завдяки зв’язкам Шарля Фольке в мерії Парижа на 
вулиці Бакст полагодили всі ліхтарі. Яскравий, як від 
прожекторів, світ оголив будинки і тротуари. Тіні від
кланялися і емігрували в місця, більш сприятливі для 
їхнього розквіту. Фіо здавалося, що це нове світло змі
нювало саму сутність всього, що її оточувало. Ще од
ним нововведенням стала регулярна поява під її вікна
ми поліцейських машин. Вона не знала, курсують вони 
для її охорони або ж для спостереження за нею.



Про Зорину смерть оголосили по телевізору. Фіо і 
гадки не мала, що її подруга настільки знаменита. 
Повідомлення про її загибель Фіо почула в нічних но
винах після чергової серії «Суперкулі». За словами ре
портера, колишня топ-модель була застрелена япон
ською поліцією при спробі проникнення в лаборато
рію генетичних досліджень. Камера обшарювала якесь 
сіреньке містечко; солдати стримували юрбу зівак. 
Сонце наповнювало Осаку мутно-зеленою мрякою, 
що нагадувала болотне світіння. Зора захищалася -  
двоє поліцейських загинули. На фотографіях, вико
ристаних у репортажі, Фіо побачила подругу такою, 
якою ніколи її не знала: це були знімки показів часів її 
модельної слави. На них вона виглядала красунею, 
справжньою красунею, відзначила Фіо, але її краса ні
чим не відрізнялася од краси дівчат, що її оточували, 
будучи настільки своєрідною і разом з тим настільки 
банальною. Зорі б явно не сподобалося, що всі ці старі 
картинки з глибокого забуття витягли на світ божий. У 
якомусь сенсі вона померла вже давно, засоби масової 
інформації просто констатували її зникнення. Але ніх
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то і ніколи не довідається про існування іншої Зори, 
тієї що вислизнула від них, не довідається про те, що 
вона взагалі жила і що саме вона загинула в Японії. 
Вони не дізнаються про її смерть.

Фіо не плакала. Дуже рано втративши найближчих 
людей, вона завжди була заздалегідь готова до зник
нення тих, кого любила. Тому, одного дня усвідомив
ши, що Зора стала їй близькою подругою, Фіо одразу 
прийнялася оплакувати той день, коли її втратить, і 
вже приготувала їй скромну могилу на цвинтарі свого 
серця. Фіо не вірила в Бога, але разом із тим вважала 
атеїзм химерою, а тому придумала собі свої власні ві
рування. У парку Бют-Шомон вона зірвала фіалку -  за 
її особистою міфологією, якщо зриваєш квітку, ду
маючи про зниклу людину, яку любила, то її аромат і 
краса зможуть досягти потойбічного світу.

Зорино тіло мали репатріювати до Франції. Фіо до
ручила адвокату-міжнароднику зайнятися всіма адмі
ністративно-дипломатичними формальностями, не
обхідними для повернення останків Зори на батьків
щину та її поховання. Фіо згадалося, як колись, на од
ній Токсичній вечірці, вони з Зорою міркували про 
смерть. Зазвичай Зора говорила про смерть інших, але 
того разу плин бесіди привів їх до питання про те, що 
стане з їхніми тілами, коли в них стихне біологічний 
годинник. Вони тоді одностайно відкинули всі фран
цузькі цвинтарі, похмурий вигляд яких міг узагалі від
бити всяке бажання помирати. Навіть знамените кла
довище Пер-Лашез не здобуло їхньої прихильності -  
надто вже воно велике, надто відоме і до того ж пере-
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повненй всякими дурнями. Зора підписалася на міжна
родний журнал «Cemeteries» («Ц винт арі») і на різні га
зети похоронних послуг, щоб робити вибір зі знанням 
справи, як добре обізнаний споживач. Казковий шарм 
мали деякі старі англійські цвинтарі, вони-то і скори
ли серця подруг. Але Зора так сильно ненавиділа ан
глійців із усією їхньою Англією, що лежати з ними по
руч навіть на цвинтарі було для неї нестерпним, тим 
більше що мертва вона буде беззахисною. У спеціаль
ному літньому номері «Cemeteries» за минулий рік, 
присвяченому самим мальовничим цвинтарям, по
други відшукали чарівний англійський цвинтар на 
півдні Бретані в районі Геранди. Він розмістився на 
високому березі океану, в мальовничій місцині з каз
ковим краєвидом, що особливо зачаровував вночі, 
коли зірки відбивалися в безкрайній гладіні нерухомих 
вод. Цвинтарний садівник вирізнявся або ледарством, 
або винятково витонченим смаком, так чи інакше, на 
цвинтарі панував чудовий безлад. Газон вже давно не 
стригли, кущі не підрізали, так само як і дерева, гілки 
яких, укриті рожево-червоними квітами, звисали до 
землі. Взяті у полон буйною, чарівною рослинністю 
могильні плити і надгробки не псували пейзаж: вони 
були розкидані як-небудь по алеях і вкриті мохом і ли
шайником, ніби макіяжем. Деякі величні надгробки не 
мали нічого спільного з вульгарною потворністю 
французьких могил: вони були висічені з потемнілого 
і сточеного непогодою і йодистим повітрям каменю; 
над найкрасивішими піднімалися стародавні статуї на 
яких нерідко ніжилися білки і птахи, котрі ховали тут
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їжу і потомство. Зора вирішила, що якщо одного дня 
їй доведеться вмерти, вона погодиться лише за умови, 
що її поховають у цьому раю.

Але через десять днів після Зориної смерті адвокат 
повідомив Фіо, що літак, котрий перевозив останки її 
подруги, пропав десь у районі Китайського моря.

Фіо стала згадувати час, проведений разом, зво
рушливу ненависть подруги і її знаки уваги, її екстра
вагантні капелюхи і їхні домашні стрільбища. Усі ці 
образи не викликали в ній суму, оскільки не здавалося, 
що вони пішли і загубилися в далекому минулому: все, 
що було пов’язано із Зорою, продовжувало існувати. Її 
цинічна посмішка, манера видихати дим сигарети, її 
категоричні переконання і чорний гумор, її спецопера- 
ції, спільні прогулянки, бесіди під сніжинками, то, як 
вона відкидала своє чорне волосся, їхні Токсичні ве
чірки і нічні перегляди улюбленого серіалу, чотири 
Різдва... Все це утворювало небосхил її світу, і кожна 
деталь, що стосувалася Зори, знайшла там своє місце, 
як нова зірка, планета, хмара або птах. Зора пішла не 
на небеса з катехізису, а на власне небо Фіо, де вже 
жила пам’ять про батьків і бабусю і де поступово ста
вало все багатолюдніше.

Її засмучувала не смерть подруги, а власна доля, ос
кільки вона втратила єдину людину, на якій могла до
віритися. Цинізм і мізантропія Зори охороняли її саму 
від цих руйнівних почуттів. Вона страшилася без уся
кої підтримки протистояти ударам соціальних відно
син, тим більше, що доводилося грати за новими пра
вилами.
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Тепер вона лишилася одна в будинку на вулиці 
Бакст. На сходах як і раніше валялися недопалки, як 
свідчення Зориної присутності. По вечорах Фіо захо
дила в одну з квартир подруги, сідала на порозі чи 
вмощувалася на канапі, без усякого смутку, лише з ба
жанням насолодитися ще раз товариством Зори. В 
місцях де жила Зора, її овівали спогади. Вона не стала 
нічого чіпати в холодильниках, дозволивши продук
там гнисти, а цвілі розповзатися. Все, що належало 
Зорі, продовжувало жити. Від цього Фіо ще сильніше 
відчувала її присутність. Вона наповнювала зрізаними 
трояндами вази без води, щаслива тим, щ о може пода
рувати подрузі 'їхні аромати -  сама вдихаючи запах цих 
троянд, вона немов би спілкувалася з Зорою. Це не 
мало нічого спільного з наївним спіритизмом чи хво
робливим сприйняттям, просто вона з дитинства 
звикла до небіжчиків, і для неї було цілком природним 
відчувати їхню присутність і надавати їм належної по
ваги.

Ні, Фіо не впала в депресію, вона навіть радувалася 
прогулянкам по Зориним володінням, немов упевне
ність у тому, що вони знали один одного і були подру
гами, давала їй нові сили. Реальність їхньої дружби ос
вітлювала сьогодення без тіні трагедії від утрати друга. 
Зора скоріше за все десь сховалася, як маленька дів
чинка, що грає в хованки і просить порахувати до де
сяти. Смерть -  це лише затишний куточок. Самий на
дійний, краще не вигадаєш.

Наступного дня після оголошення про Зорину за
гибель життя Фіо знову ввійшло у свою колію, відте
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пер надзвичайну. Шарль Фольке видав їй велику суму 
грошей як аванс за продаж її робіт. Уперше в житті 
вона щось купувала, не дивлячись на ціни, вірніше 
вона звертала увагу на ціну речі, що сподобалася, але 
всякий раз вирішувала, що це не має значення. Проте 
все одно її серце по-зрадницькому билося, коли вона 
викладала суми, що здавалися їй цілим статком, за по
луничний торт у кондитерській, за красиву книгу, за 
фільми, за повну сумку романів і повну колекцію дис
ків «Beatles». Розриваючись між бажанням володіти 
предметами, про які завжди мріяла, і неясйим відчут
тям провини, вона все ж таки щиро раділа подарун
кам, котрі робила сама собі. Цих подарунків було не 
так вже багато, оскільки їй мало що подобалося, її ба
жання були скромні, а пристрастю до одягу і дрібни
чок вона ніколи не вирізнялася, і це заважало їй кида
тися грошима. Вона відчувала, як прихильно реагує на 
привабливість розкоші її гаманець. Гроші додавали їй 
упевненості, але вона знала, що цей засіб, який дає 
волю, може непомітно зробити її заручницею смаків, 
що відповідають її статку. Фіо не хотіла перетворити
ся на когось, кого не зможе впізнати та восьмирічна 
дівчинка, якою вона колись була. В її житті покращи
лося лише харчування: відтепер вона дозволяла собі 
італійські сири, іспанські ковбаси і час від часу, як са
мий ласий делікатес, яке-небудь екзотичне блюдо від 
«Picard».

Вона не їздила на звані вечері, не відвідувала мод
них виставок, але час від часу змушувала себе прийма
ти деякі запрошення Шарля Фольке, просто тому що
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він був милим юнаком. І коли він зніяковіло наполя
гав, їй бракувало духу його розчаровувати, і вона іро
нічно дозволяла йому бути її дуеньєю. На цих прийо
мах вона відповідала як автомат, слова застрягали в її 
горлі, і голова відмовлялася думати, начебто в ній 
щось замкнуло від пилу. Але це нікого не бентежило: 
однієї її присутності було досить. А вона від душі насо
лоджувалася частуванням, з дитячим гурманством ви
бирала найдорожчі блюда, знаючи, що їй не доведеть
ся платити, і не вагаючись замовляла по два десерти.

Вона дізналася, що її вважають зарозумілою, тому 
що вона ухиляється від світського життя і відмовля
ється зустрічатися з тими, хто бажає її бачити. Вона 
скоріше розвеселилася, ніж засмутилася та заздалегідь 
змирилася з тим, що будь-які її рішення засудять і ви
тлумачать не на її користь. Якийсь журналіст, що пи
сав про неї статтю, обвинувачував її в тому, що вона 
йому нібито була чимось зобов’язана; різні художники 
зверталися до неї за підтримкою своїх робіт як до ви
знаного авторитету. Шарль Фольке заспокоював її як 
міг, вмовляючи не звертати уваги на весь цей цирк. 
Вона і не звертала, хоч їй було неприємно усвідомлю
вати, що тепер вона може кривдити людей, зовсім 
цього не бажаючи.

На три тижні Гран Пале був наданий у їхнє розпо
рядження. Звісно, для цього треба було скасувати вис
тавку Піранезе, але відкриття художника такої величи
ни, як Фіо Регаль, було важливішим. До того ж 
Піранезе був такий ласкавий, що почив більше двох
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століть тому, так що з ним нічого не станеться -  заче
кає. Перед входом до зали Фіо відчула, що всередині в 
неї все стислося. Аби заспокоїтися, вона накрутила на 
вказівний палець пасмо волосся, а потім зібрала його у 
хвіст на потилиці. Її лякала перспектива побачити 
власні роботи, про які в неї збереглися дуже неясні 
спогади. Вона ніколи не надавала їм особливого зна
чення, і той інтерес, що вони тепер викликали, жахав 
її. Її мучило питання, чи зможе вона, побачивши їх, 
повірити в те, що в неї дійсно є талант. Вона сподівала
ся, що це не так, і ще сильніше молила про зворотне -  
нехай її картини сподобаються, -  вона хвилювалася не 
за себе, а за тих, хто так намагався заради неї, не ба
жаючи ставити їх у незручне становище.

Годину тому за нею приїхали Шарль Фольке і 
Божарські. Утрьох вони пройшли в Гран Пале через 
службовий вхід, тоді як перед головним зібралася не
величка юрба, чекаючи на їхню появу. Ледь увійшов
ши всередину, чоловіки одразу зайнялися справами, 
спілкуючись із персоналом у проміжках між телефон
ними розмовами. Зрештою, Фіо представили хорони
телю музею, але скоро вона все одно опинилася сама. 
Це її цілком влаштовувало; стан був звичним, і тільки 
так вона почувалася вільною.

Вона прогулялася по музею, потинялася коридора
ми і залами, повними колон, скульптур і картин. їй 
здавалося, що за нею спостерігають, оцінюють її й змі
рюють поглядами юрби зображених персонажів, не
мов бачать у ній небезпечну суперницю, що може їх 
потіснити і відправити до сховища. В очах лицарів чи
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талася недовіра, в очах напудрених герцогинь -  пре
зирство, і Фіо розуміла їхні почуття. Нарешті вона пе- 
реступцда поріг зали, де були виставлені її картини.

У тиш і відчувалася присутність примар; тільки 
вона могла пояснити ту моторошну урочистість, що 
потроху, немов подихом століть, вкривала це місце. У 
цих залах побувало стільки шедеврів, що все навколо 
було просякнуте їхнім духом, отже, подумала Фіо, на
віть від пересічних робіт у такій обстановці може вія
ти геніальністю, якої вони не мають. Так роблять із 
трюфелями, раптом згадалося їй: досить покласти 
один дорогоцінний гриб у коробку із самою баналь
ною картоплею, і, всотавши його аромат, та стане дух
мяніти. Отак і вона матиме зиск від фіміаму, що кури
ли її картинам.

Світла і простора кругла зала з конусоподібним 
зводом, розписаним у пастельних тонах, сяйво парке
ту, картини на білих стінах. Фіо завмерла в золотому 
обрамленні дверей. Кілька секунд вона остовпіло роз
глядала свої роботи одну за одною, з ліва на право, і 
з права на ліво, перед очима в неї все попливло, але за 
кілька секунд вона нарешті зрозуміла, що вони завіше
ні тканиною. На якусь мить їй здалося, начебто на її 
картинах цілком стерлися фарби, і всю її охопив жах, 
що зростав зі швидкістю цунамі; але потім вона з по
легшенням розпізнала складки тканини. Тканина за
хищала картини від пилу і зацікавлених. І якщо спо
чатку її привело у жах зникнення робіт, то тепер жах
нула неминуча зустріч із ними.
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Вона повернулася до входу, де, оточений своєю ко
мандою, просторікував Шарль Фольке. По обидва 
боки холу на спеціальних стендах були представлені 
статті з газет і журналів. Підійшовши ближче, Фіо пе
реконалася, що в кожній з них віддавалася данина по
шани Аберкомбрі й описувалася його кар’єра. Імениті 
особи славили генія, що віддав життя служінню гені
альності: Енді Уорхол, Мальро, деякі президенти кіль
кох республік, весь цвіт знаменитих художників сучас
ності, а також Герине Ескрибан, Алумбрадос Гранвель, 
Оттавіані, Шаме і, звісно ж, Шарль Фольке. У бутіку 
Гран Пале можна було знайти книги й альбоми, при
свячені великій людині.

«Відкриття за кілька хвилин!» -  викликнув Шарль 
Фольке з палаючим від збудження поглядом. А Фіо 
здавалося, що гігантські двері здригаються під натис
ком дракона, що намагається вирватися зі свого лігви
ща. Її охопила паніка, тихий жах, який вона вміло при
душувала протягом стількох років і який саме зараз 
грозився виплеснутися назовні. Вона мріяла лише про 
одне -  втекти. Вона думала про це тихесенько, аби ніх
то не здогадався. Двері вже от-от розкриються перед 
юрбою її шанувальників, а вона раптом із розпачем 
зрозуміла, що опинилася в пастці. Вже краще б її хоті
ли вбити. Це було б чесніше. Неможливо пручатися за
хопленню, неможливо остерігатися люблячих тебе, 
така війна завжди програна заздалегідь.

Двері скрипіли від змахів крил дракона. Фіо не 
могла втекти. Від цього її утримували люди по той бік
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дверей, її тримав Шарль Фольке, вона не була настіль
ки егоїстичною і не могла допустити, аби усі їхні зу
силля зійшли нанівець. Вона почувалася лише гвинти
ком у величезному невідомому пристрої. Секундна 
стрілка стінних годинників над дверима наближалася 
до фатальної миті. І вона настала. І двері розкрилися.

Фіо лишилася біля входу, рішуче відмовляючись 
коментувати свої роботи і навіть піти на них глянути, 
посилаючись на те, що вона має зустрічати гостей. У 
квадратному холі все було типовим: типові люди, а 
пускали тільки таких, обмінювалися типовими слівця
ми на типові теми. Фіо подумала, що ця чарівна коло
нія цивілізованих пінгвінів із типовими очима все 
одно не побачить нічого далі власного носа. Вона 
вдивлялася в їхні обличчя, намагаючись відшукати 
сліди колишніх негод. Багато хто з тих, на кому зупи
нявся її розгублений погляд, думали, що вона подає їм 
знак.

Фіо відчувала себе вишуканим частуванням. Усім 
хотілося покуштувати її присутності, ніби вона була їс
тівна. В обожнюванні є щось від витонченого каніба
лізму. Ці чоловіки і жінки пожирали її поглядами і 
хижо посміхалися, їхні гострі зубки поблискували на 
тлі червоних ясен, а язики тріпотіли від збудження. 
Фіо ні з ким не говорила, тільки чемно відповідала на 
вітання.

Маючи особливий дар повного незнання того, як 
треба поводитися в тих чи інших обставинах, Фіо 
звично довірилася оточуючим. їй представили купу

197



народу; але в її пам’яті лишалася хіба що перша буква 
імені, шматочок обличчя, вухо, піджак, черевики. 
Зрештою юрба злилася в одну різношерстну і потвор
ну істоту.

Головний редактор якоїсь газети, надзвичайно 
впливова особа серед тих, хто піддається вплиЬу, поці
лував їй руку; в нього самого було дві руки, дві ноги, 
один ніс, загалом, усе необхідне, і не було начебто при
чин сумніватися в його приналежності до роду люд
ського, хоч він і стрекотав, як сорока. Він щось казав, 
але слова його надто швидко танули в повітрі, і Фіо не 
встигала уловлювати їхній зміст. Його дружина бли
щала нарядом «лише суха чистка» від відомого ку- 
тюр’є, і своїми естетичними поглядами, яким будь-яке 
кип’ятіння не страшне. Поряд із Фіо зупинилася якась 
дівчина із сережкою в усі, з бежевою сумочкою і тепли
ми -  з чистого кашеміру -  почуттями до художників. 
Руку Фіо потисли деякі метри авангарду, а сірі карди
нали ар’єргарду, аби не залишатися в боргу і переплю
нути суперників, потисли їй обидві руки. Вона також 
удостоїлася кількох поцілунків. Фіо погано відрізняла 
представників ар’єргарду од авангарду: і ті, й інші були 
абсолютно переконані у своїй правоті, на підставі того, 
що їхні побратими-супротивники помиляються. Одні 
звинувачували інших у фашизмі, а ті відповідали їм 
обвинуваченнями в сталінізмі. Усе це забавляло Фіо, 
однак від жорстокості цих сутичок їй було якось ніяко
во. Вона вже не раз переконувалася в тому, що жодна 
женевська угода не має тут сили.

У безликій юрбі траплялися і ягнята з довгими зу
бами, яких Фіо вже останнім часом зустрічала.
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З’явився літній пан, із тростиною в руці, ходою 
принца і гордовитою маскою на обличчі, виліпленою 
безліччю пластичних операцій. Погляди присутніх ки
нулися йому вслід. Гранвель насупився, роздратова
ний тим, що хтось краде увагу, яка мала належати 
йому. Він одразу залишив хол і пройшов до виставоч
ної зали. А Фіо хотілося лише одного -  з ’їсти млинець 
у Міши Шими. Хоча її і нудило від однієї думки про 
їжу, незважаючи на це, вона з усіх сил намагалася зосе
редитися, аби якимсь чином матеріалізуватися прямо 
там. Невідома хвороба завжди страшніша за відому; 
нетравлення шлунку бачилося їй зараз благословен
ним притулком, тому що його неприємні прояви мог
ли б відвернути її від сьогодення, котре цілком вийш 
ло з-під її контролю. Шарль Фольке вже був тут як тут 
і представив їй пана з тростиною як основоположника 
якогось напрямку зі складною назвою, з якої Фіо за
пам’ятала лише слово «модернізм». Виходить, це та 
сама людина, що написала статті на її захист, спросту
вавши обвинувачення Серве де Каза.

На відміну від Алумбрадоса Гранвеля, який був на
самперед художником, а вже потім критиком і гале- 
рейником, Грегуар Карденаль був у першу чергу кри
тиком і тільки потім галерейником і художником. Ці 
відмінності лише підсилювали їхню взаємну нена
висть. Коли Алумбрадосу Гранвелю виповнилося ві
сімнадцять, він пообіцяв собі, що стане або Пікассо 
або ніким, і цілком себе реалізував саме ніким. У цьо
го порожнього місця були свої шанувальники, він час
то мелькотів у пресі і по телевізору, і, треба сказати,
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мав вплив усе-таки більш тривалий, аніж симптоми 
метеоризму. Виборюючи славу інтелектуала, він напа
дав на людську дурість.

Грегуар Карденаль належав до числа моторних хи
жаків -  такий собі велоцираптор середнього зросту та 
тендітної статури. На руках у нього не вистачало одно
го пальця -  він утратив його на барикадах у часи своєї 
бунтарської молодості. У нього були широкі загнуті 
пазурі, а гіпертрофований ніготь другого пальця лівої 
ноги взагалі мав вигляд застрашливої зброї. Його 
твердий хвіст стирчав горизонтально, являіочи собою 
приклад на рідкість довгого хребетного відростка, це 
дозволяло йому переміщатися з дивною швидкістю і 
моторністю: саме так він накидався на свої жертви, 
розриваючи їх на шматки. Його величезна голова, од
нак, важила мало через величезні ж порожнини, в яких 
його слабкі думки діставали голосного резонансу, зав
дяки чому здавалися набагато значнішими, ніж були 
насправді. На кожній щелепі в нього було по два ряди 
зубів, гострих і довгих, як кинджали, а тому наймен
шої його усмішки вистачало, аби відігнати інших сам
ців. Він не обзавівся родиною: надто вже ризиковано 
робити ставку на дітей, бажаючи залишитися в пам’яті 
нащадків. Дитина могла занедужати, вмерти, втекти, 
женитися на дочці листоноші. Твори мистецтва пово
дилися більш дисципліновано. До того ж вони були 
міцнішими і довговічнішими, а головне -  їм не треба 
було змінювати підгузки. Він проголосив, що, кожен 
художник створює свою власну матрицю замість іс
нуючої в природі, із задоволенням позбавивши жінок
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монополії в питаннях дітородіння. Однак він зовсім не 
був жінконенависником, скоріше навпаки, у підтвер
дження чого написав картину з назвою «Любов жінки».

Він належав до категорії освічених психопатів. 
Йому не грозило закінчити свій шлях у в’язниці чи бо
жевільні, скоріше -  на чолі якоїсь установи культури 
або академії. Завдяки вихованню і впливу середовища 
він навчився стримувати свої садистські схильності. 
Він не був убивцею зі зброєю в руках не тому, що це 
погано, а тому, що -  і це набагато гірше -  таке вбив
ство виглядає неналежно. Він убивав словами, робив 
свої мерзенності на перших шпальтах газет, винищу
вав привселюдно те саме мистецтво, вірним лицарем 
якого себе вважав. Він був готовий багато чого принес
ти в жертву мистецтву, не звертаючи уваги на те, що 
цим «багато чим» було саме мистецтво. На урочистих 
церемоніях, таких як коктейлі й презентації виставок, 
він разив ворогів своєю посмішкою, в упор не впіз
наючи знайомих, обдавав презирством і всіляко вико
ристовував своє становище щодо більш молодих чи 
менш знаних. Він заклинав смерть незримими люд
ськими жертвоприносинами, офіруючи не в ім’я істи
ни, а саме нею самою, без коливань змінюючи її об
личчя як одежинку, в залежності від погоди. Його ді
яльність потерпала лише від хвороби, що поступово 
вмертвляла його плоть. У його тілі розростався рак пе
чінки. Але це не сильно його лякало, оскільки все жит
тя він вірив тільки в те, що відбивається в дзеркалі. 
Причому він завбачливо обрав для себе особливі дзер
кала -  не ті, для масового споживача, що можна при
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дбати в магазині, а ті, в яких він знаходив найкраще, а 
виходить, найвірніше своє відображення: такими 
дзеркалами йому слугували газети, телевізійні камери і 
захоплені очі вузького кола його жагучих шанувальни
ків. У них завдяки макіяжу, світлу софітів і міріадам 
обожнюючих очей на його тілі не було видно ніяких 
слідів хвороби.

І в пресі, і в суспільстві він вважався палким захис
ником мистецтва, тому що написав книгу під назвою 
«Захист мистецтва»; він також мав славу борця за 
волю, оскільки написав полум’яний маніфест «За 
волю». Крім бездоганного смаку він вирізнявся муж
ністю, яка змушувала його боротися з пануванням ан
глосаксонської культури, зміцнюючи тим самим пану
вання своїх друзів. Він не терпів, коли до творів мис
тецтва ставилися як до товару, але не настільки, щоб 
ними не торгувати, сколотивши в такий спосіб при
стойний статок на торгівлі предметами мистецтва і 
власними роботами. Він утілював собою тип вільного 
оригіналу, такої собі помилки природи вагою у вісім
десят кіло разом з тростиною.

У своєму журналі «Estomac» він надрукував хвалеб
ну статтю про Герине Ескрибана головним чином 
тому, що риторичне мистецтво дозволяло знайти дея
кі осяяння в його роботах. До того ж він панічно бояв
ся вчасно не розпізнати великого художника, а тому не 
скупився на визнання значимості і геніальності, щоб 
уже точно не промахнутися. Адже стільки гнаних при 
житті художників, яких забули захистити, впізнати і 
зрозуміти, лишилися в історії, тоді як безліч самих ав
торитетних осіб, яких вихваляли претензійні і модні
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бездарності, пам’ять нащадків не зберегла.
Карденаль звернувся до Фіо з нескінченно довгою 

промовою. Він говорив скромно і з любов’ю, в основ
ному про себе самого, не перестаючи дивуватися ш и
роті цієї теми. Він розповів їй кілька історій про 
Амброза Аберкомбрі, що нібито відбувалися на його 
очах; захопився і, відверто зізнався в близькій дружбі з 
великими художниками минулих десятиліть. Фіо по
чувалася ніяково поруч із цим літнім іронічним па
ном, у якого був такий моторний язик. Вона не знала, 
що йому сказати, і це було дуже доречно, оскільки 
Карденаль рідко задавав їй питання, а коли таке з ним 
все-таки траплялося, поспішав на них відповісти сам. 
Зрештою він кинув її, як дикий звір кидає роздерту і 
обгризену здобич, наситившись і задовольнившись 
демонстрацією власної величі. Він пішов, але його об
раз зачепився за сітківку Фіончиних очей. Вона мор
гнула, і він зник, немов смітинка, що потрапила до 
ока. Під час цієї однобічної зустрічі Фіо зберігала мов
чання, але іноді безмовність таїть у собі такі громи і 
блискавки, що може легко спопелити сухі слова самих 
красномовних ораторів.

Дивлячись, як він йде, елегантно і величаво спи
раючись на тростину, вона раптом піймала себе на ці
кавому відчутті своєї повної відчуженості од усього 
того, що з нею діється і, що її оточує -  це відчуття пе
ренесло її дуже далеко від тріскотні рухливих і балаку
чих кольорових плям. їй чудилося, що вона потрапила 
до якоїсь картини: але не в кольорове кіно, і навіть не 
в чорно-біле, і не в прискорено-німу зйомку, а в карти
ну наскального живопису, на кшталт тих, що зустріча
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ються на стінах печер у Ласко, в якій її оточували дикі 
звірі, дебелі доісторичні жінки і чулися звертання до 
духів. У цей момент їй здавалося цілком очевидним, 
що вона знаходиться в якійсь печері доісторичних ча
сів без усякого натяку на цивілізацію, вдалині від уся
ких уявлень про яку-небудь сучасність.

Її лякала юрба і всі ці окремі особистості з їхньою 
потенційною здатністю перетворюватися на юрбу. У 
холі збіговисько гостей базікало десятками язиків і 
розмахувало сотнями рук. Це було вже занадто. Перед 
очима, що втомилися споглядати нескінченну низку 
цих неспокійних людей, усе попливло. Вона кинулася в 
туалет, підбігла до раковини і відкрила кран, щоб по
бачити і доторкнутися хоч до чогось справжнього, що 
тече здавна, протягом тисячоліть. Зануривши руки в 
крижану воду, вона заспокоїлася, повернувшись до 
звичних відчуттів, і постаралася цілком зосередитися 
на палючому холоді, що пощипував її білі пальці.

їй хотілося втекти і де-небудь сховатися. Треба 
було знайти вихід -  яке-небудь місце, звідки можна 
вшитися. Ноги самі привели її туди, де до неї міг по
вернутися розум. Вона опинилася на вулиці, нічна 
мряка проривалася зливою. Волосся прилипло до об
личчя. Вона укрилася під навісом воріт. Ніч прогляда
ла крізь її руді пасма. Її серце скажено билося, а вуха за
клало, немов після вибуху.

Тепер вони дізнаються, нарешті дізнаються прав
ду. Вона розпустила волосся, яке повністю сховало її 
обличчя. Стиснувши кулачки, вона притисла їх до 
очей.



Емеральда відвела від лиця Фіо мокрі, крижані до
лоні. Вона помітила її, коли ішла з виставки. Маля, 
укутане в зелене пальто, забилося в темний куточок. 
Емеральда щось шепнула своєму шоферу і підійшла. 
Неподалік зупинився її «бентлі», схожий на чорну пан
теру. Світло фар приглушав дощ. Емеральда торкнула
ся її чола. Фіо всміхнулася і перевела погляд на освітле
ний головний вхід у Пал є. Там виднілася ціла армія 
гостей, що курили і розмовляли, їхні очі поблискували 
в темряві.

-  Не хвилюйтеся. Ваші роботи дуже сподобалися. 
Причому всім. Навіть Карденаль і Гранвель вперше в 
унісон заспівали дифірамби. Шарль Фольке вас усюди 
розшукує. І мені здається, він щасливий, як ніколи. 
Тепер у вас почнеться нове життя.

Раптова злива пролила свої великі краплі в ніч. 
Носовою хусткою Емеральда витерла Фіо обличчя. 
Якось, років п’ятнадцять назад, Амброз сказав їй дуже 
цікаві слова. Тоді вона не надала їм особливого зна
чення, але тепер, дивлячись на дівчину, розуміла, щ о 
сказав він їх не випадково. Своїм тихим голосом, що 
дотепер звучить у неї у вухах, Амброз тоді не те щоб
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зробив визнання -  він узагалі ніколи і ні в чому не зіз
навався, ні у своїй любові, ні у своїй ненависті, тому 
що, як він любив повторювати, він не вірив у те, що 
можна передати словами. Але того разу слова легко 
злітали в нього з язика, немов він розповідав казку. Він 
витягнувся в шезлонгу, в сонячних окулярах його очі 
здавалися чорними; кіт плигнув йому на коліна, і, пес
тячи кота, він повідомив їй про смерть одного зі своїх 
протеже. Ю ний художник у розквіті слави помер від 
передозування. На цій фразі Аберкомбрі повернувся 
до неї, він плакав і сміявся одночасно -  його губи по
сміхалися, а по щоках з-під чорних окулярів котилися 
сльози, -  і мовив: «Ми живемо в забавну епоху, тобі не 
здається? Протягом століть прокльоном для мистец
тва були гоніння і цензура. А сьогодні схоже, що таким 
прокльоном стало визнання. Рідна, я вже не підходжу 
цьому світові, нині не мої часи. Гадаю, я незабаром 
піду на спочинок. Або помру».

Емеральда підвезла Фіо майже до самого будинку. 
Гран Палє поступово танув у мороці, нагадуючи ос
трів, що вогнями проганяє ніч. Спокійне обличчя по
важної пані приваблювало нічні тіні своїми зморщеч
ками. Її довге сиве волосся було розпущене, воно плав
но погойдувалося і торкалося плеча Фіо, що сиділа по
руч. У маляти подавлений вигляд, подумала Еме
ральда.

Вони ніжно розпрощалися. Проводжаючи погля
дом від’їжджаючий «бентлі», Фіо була абсолютно 
впевненою в тому, що зараз машина на повному ходу 
вріжеться в стіну і вибухне. Але автомобіль прослиз
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нув у морок і сховався за поворотом. Вона підняла го
лову і подивилася на вікна будинків по вулиці Бакст -  
у багатьох ще горіло світло; вона постояла трохи під 
ліхтарем, насолоджуючись запахами пряної їжі, гулом 
розмов і працюючих телевізорів. їй  дуже хотілося б 
погасити сліпуче світло ліхтарів, аби, занурившись у 
дружню пітьму, милуватися вогнями міста. Освітлені 
вікна нагадували їй величезні очі. Вона перевела по
гляд на свій немов сліпий будинок, що чорнів напри
кінці вулиці. Н абравш и код, Фіо відкрила двері, 
увійшла, не включаючи світла, глянула на поштові 
скриньки, де двадцять три рази повторювалося ім’я 
Зори. Вона стерла з лиця краплі води, що пощипували 
шкіру, ніби дощ виявився солоним. У своїй поштовій 
скриньці вона знайшла пакет із щільного паперу, на 
якому було написано її ім’я. Вона перевернула пакет і 
прочитала з іншого боку, що відправником був Шарль 
Фольке.

Піднімаючись до себе на четвертий поверх, Фіо ду
мала про те, що має почуватися щасливою. Вона розу
міла це. Її обожнювали, нею захоплювалися, її почита
ли. Вона має почуватися щасливою. Вона міцно стисла 
кулачки, встромивши нігті в долоні. Вона має почува
тися щасливою. У неї не було вибору. Це ж логічно, 
інакше і бути не може.

Чому вона вирішила піти за Шарлем Фольке і зіг
рати роль людини, за яку її приймали? Тому що її спо
кусила можливість побути кимсь іншим, тим іншим, 
кого знають цілком незнайомі їй люди. Пішовши за 
Шарлем Фольке, вона відправилася у таку собі подо
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рож. Весь цей світ фальшивих подій і ритуалів був для 
неї деякою екзотичною країною. Всі думали, що Фіо 
володіє мовою цього світу, але це було не так: насправ
ді це світ володів нею, використовуючи її як просте 
слово, проговорюючи і відмінюючи його на всі лади. 
Раніше вона вірила, що є хазяйкою власної долі. Вона 
помилялася. І тепер уже неважливо, чи дійсно вона 
має таланти, що їй приписують. Так чи інакше, вона 
потрапила до цього штучного раю, в який не вірила, 
під владу бога -  заручника думок його шанувальників, 
та й ще під маскою того, ким вона не була.

Підлога біля дверей її квартири була вистелена кві
тами. Розкішними букетами і вінками. Вона закрила 
очі й посміхнулася. Потім, відсунувши квіти, увійшла 
до себе.

Якби в неї вистачило духу відмовитися від власної 
волі, від себе самої, вона змогла б стати щасливою. Але 
вона не бажала продаватися за чудове і доступне щас
тя, яке їй підносили і яким її купували. Достатньо було 
повірити в нього і присягнути на вірність долі. Однак 
Фіо знала, що куплятися на нічим не виправдане щас
тя дуже небезпечно.

Вона не вірила у втрачені ілюзії. Ні, справа не в 
цьому, вона нічого не втратила. До того ж, будучи ідеа
лісткою, вона ні у що не вірила, за вйнятком хіба що 
смерті, з того самого дня, коли на її очах машина роз
давила кошеня. Коли їй виповнювалося дев’ять років, 
бабуся подарувала їй на день народження щоденник 
для особистих записів. Але Фіо нічого в нього не запи
сувала, щоб не порушувати гармонії чудесних сторі
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нок у клітинку, прикрашених квіточками, і не перечи
тувати потім, яким важким було її життя. У своєму но- 
воявленому майбутньому, яке пахло як новенький ав
томобіль, їй належало дізнаватися з газет причини 
свого щастя. І це лякало її ще більше. Вона страшила
ся незнайомої слави, яка навалилася на неї, яка загро
жувала її самотності, прикрашаючи її і перетворюючи 
на безглуздя.

Зі злигоднями Фіо була добре знайомою, вона дав
но їх приручила. До того, як до неї вперше прийшов 
Шарль Фольке, вони грали в її житті роль домашньої 
живності, догляд за якою, годівля і зміна підстилки, 
віднімав у неї лише кілька хвилин на день. Вона тужи
ла за своїми маленькими незгодами, настільки звичай
ними, настільки мінливими, з радощами і сміхом на
впіл. Звісно ж, її спіткала велика вдача, але вона не 
могла замінити собою її маленьких незгод.

Усі ці люди, що так ретельно сприяли її славі, ви
різнялися винятковою ввічливістю, послужливістю, 
увагою. їй годі було комусь дорікати: ще ніхто і ніколи 
настільки люб’язно до неї не ставився, її всіляко під
тримували та в усьому допомагали. Зрозуміло, що її 
дивували і навіть часом шокували манери багатьох 
представників цього світу. Вона від душі потішалася, 
спостерігаючи за звичками тих, кому причетність до 
мистецтва дозволяла створювати собі задешево особ
ливий маленький світ, що додавав блиску їхнім сірень
ким життям, а їхній повсякденності -  фальшивої ви
нятковості. Врешті-решт вони просто знайшли спосіб 
-  нічим не гірший і не кращий за інші -  якось жити і
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відганяти від себе страх смерті. Але хоча ніхто і не на
магався її. скривдити, вона почувалася скривдженою. 
Так, тут було від чого втратити розум. Обвинувачу
вати і ненавидіти нема кого, а відтак, ніяк не вихлюп
нути цілющий гнів. Знеззброєна армією посмішок, 
вона відчувала себе немов зв’язаною перед взводом, 
що мав її розстріляти, кинутою на розтерзання рук, 
що тягнуться до неї, і закоханих губ. Від усіх цих людей 
її голова йшла обертом, вони здавалися їй надто вели
кими, а їхні ідейні конструкції -  величезними залізобе
тонними будівлями.

.Стільки років їй удавалося виживати завдяки тому, 
що вона раз і назавжди вирішила сама вибирати свою 
правду. Так, одного дня вона прийняла невимушене й 
одтаточне рішення відмовитися від днів тижня, що 
зв’язували її життя. І з тих пір час плив по волі її почут
тів і залежав лише від того, що вона бачила чи їла. Її 
календар складався з незначних подій, з миттєвостей 
скороминущих, як змахи крил горлиці чи кіносеанс; 
ерами служили їй книги, які вона читала, а кожна ви
курена сигарета, випита чашка чаю, з’їдена ягода -  ста
вали епохою. За той час, поки танув смак вишні в роті, 
в її всесвіті народжувалися і вмирали цілі цивілізації. 
Вона побудувала собі свій маленький світ і щосекунди 
насолоджувалася його зимою.

Вона тужила за своїми днями однієї пісні, однієї 
книги чи одного фільму, за всіма цими чудовими дер
жавними переворотами її настрою.

Раніше, коли вона була просто собою, а зовсім не 
тим, ким її вважали тепер, дні і ночі проходили без неї,
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залишаючи її за' бортом. Вона' давно до цього звикла. 
Нині ж її відчуття кардинально змінилися -  їй здавало
ся,- що ночі проходять по ній, підминаючи її цілком, 
залишаючи свій слід на кожному сантиметрі її шкіри; 
отруйні ночі, що повільно роняли великі краплі дощу, 
від яких лишалися шрами.

Вона чудово уявляла собі мить, коли раптом поба
чить, що живе відтепер у газетах та в непроникних 
очах своїх шанувальників і ганьбителів. Думка про те, 
що вона стане схожою на ту, якою її хотіли бачити, жа
хала її.

Судані винесли свій вирок: вона їм сподобалася. 
Одна на лаві обвинувачуваних, вона була засуджена до 
їхнього замилування. Вона знала, що одного дня хтось 
оскаржить це рішення і, можливо, її справу перегля
нуть. Адже і судді, і присяжні старіють, часи зміняться, 
істина потрапить до інших рук.

Вона не стала включати лампу у вітальні -  крізь не
щільні фіранки проривалося світло вуличних ліхтарів. 
Якийсь час вона вслуховувалася в мірний подих 
Пелама, намагаючись у темряві відшукати свого хаме
леона. Але він як і раніше лишався невидимим. 
Присівши на канапу, вона взяла пакет, обгорнений у 
простий коричневий папір, подумки прикинувши 
його вагу. Важкенький. Вона розв’язала мотузку і роз
горнула папір. Під ним виявилася річ, замотана в чер
воний шовк. Тканина сковзнула на підлогу, і вона по
бачила розкіш ний каталог художньої виставки. 
Приємна на дотик обкладинка, на якій красивими зе
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леними буквами було написано ім’я.Фіо.Р.егаль> а над 
ним -  ім’я і герб Мілана. Вона, доклала книгу на н и 
зенький столик .біля канапи.

Уся кімната начебто вібрувала. їй так не вистачало 
Зори, щоб стримати землетрус свого світу.

Вона взяла сигарету і закрила ставні. Викурила її, 
любуючись піруетами диму в пітьмі. Насипала Пеламу 
корму -  кульок із сушеної молі.

Залишивши двері розчиненими, Фіо прожогом 
збігла вниз по сходах. Вулиця вся блискала, обкутана 
ніжною поволокою мжички. Вона підсунула листа під 
д$ері,млинцевої Міши Шими. І начебто спізнюючись 
на побачення, щодуху побігла. По вулиці Белльвіль 
вона вискочила на площу Республіки, перетнула її, по
трапила на Фобур-дю-Тампль, перебігла на інший бік 
вулиці Ріволі й далі -  повз ратушу, поки нарешті не зу
пинилася, важко переводячи дух, на набережній 
Турнель, навпроти острова Сен-Луї; її серце скажено 
билося, ніби збиралося вискочити з грудей. Нотр-Дам 
нагадував корабель, що наскочив на мілину.

Острів Сен-Луї в цю ніч, повну провесняної сві
жості, був самим красивим місцем на Землі. Вогні ліх
тарів зливалися в сліпучу корону, що вінчала береги 
ріки. У такій красі не могло відбутися нічого страшно
го, будь-яка біль відступить перед таким чудом. Фіо 
широко розкинула руки і на повні груди вдихнула ніч
ну прохолоду і золотаве сяйво.

Сена блискала міріадами очей хворих риб і від-
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блйсїсами сміття; начебто на йоді згасали останні язич
ки полум’я від напалмового вогню.

Стоячи біля самого краю, відчуваючи порожнечу 
під ногами, Фіо загорнулася у своє стареньке зелене 
твідове пальто з пухнастими рукавами. Застебнулася 
на всі гудзики і замотала шию шарфом. Рукою відки
нула волосся з чола і сковзнула в Сену.

У міру того як вона занурювалася в крижану воду, 
руйнувалася грунтовка її шкіри, багатобарвні'пігменти 
відривалися від її рук і тіла й потроху розмивалися во
дою, немов пилок. Коли ж її тіло остаточне розчини
лося, вона, опинившись у калюжі фарб, що складали1 її 
раніше, опустила в воду голову і з її волосся в чорному 
небі води утворилася руда хмаринка. Посмішка Фіо ще 
мить потому гойдалася на хвилях, потім пропала в 
чорнильній безодні ріки.
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