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переднє слово перекладача 

Почнімо спочатку. 
Отже, Ахмед Салман Рушді, сучасний англійський пись-

менник індійського походження, автор сімох романів, наро-
дився 19 червня 1947 року в Бомбеї, в заможній мусуль-
манській сім'ї. До чотирнадцяти років жив в Індії, а потім 
переїхав з батьками до Англії. Тут він закінчив Кембридж і 
певний час працював у рекламному агентстві — придумував 
рекламні тексти. 

Дебютував у літературі романом «Грімус» (1975). 
«Опівнічні діти» (1981) — другий роман Рушді. Саме він і 
приніс своєму творцеві визнання критиків і читачів, пере-
клади багатьма мовами і кілька престижних літературних 
премій. Потім були «Сором», «Усмішка ягуара» — і, на-
решті, всесвітньовідомі «Сатанинські вірші» (1988), що пода-
рували авторові світову славу і... фетву — релігійний вер-
дикт, смертний вирок від мусульманського лідера Аятоли 
Хомейні, за звинуваченням у блюзнірстві і віровідступ-
ництві (лютий, 1989). Відтоді Салман Рушді живе у підпіллі, 
в еміграції, переховуючись від убивць. 1998 року новий уряд 
Ірану анулював фетву Хомейні, але, звичайно, серед пра-
вовірних мусульман завжди знайдуться люди, для яких сло-
во Аятоли священне і непорушне навіки. Не відомо досте-
менно, де зараз перебуває Рушді і як йому ведетьсл, — він, 
як і дехто з його героїв, ніби розпорошився, дематеріалізу-
вався, тільки час від часу з'являється на полицях щось нове 
з написаного ним. Відомо натомість, що життям поплатився 
за свою працю японський перекладач «Сатанинських 
віршів», кілька європейських перекладачів і видавців цієї 
книжки дістали травми і поранення, а в Англії пролунали 
вибухи біля книгарні «Penguin Books», який виставив цю 
книжку на продаж. 



Погодьтеся, надзвичайний чоловік. Повірте, тексти його 
теж надзвичайні. Аж ніяк не легкі для читання, вони втягу-
ють, захоплюють. В «Опівнічних дітях» захоплює не тільки 
сюжет — автор спочатку дуже довго його «намацуй», потім 
ніби упускає, потім знов до нього вертається, і так хвилями, 
раз по раз — але не це головне. Головне у Рушді — магія 
слів: вона приваблює, затягує, поглинає читача, засмоктує у 
якусь моторошну безодню — і вона ж просвітлює, надихає, 
підносить, дарує надію, надію... Лексичний діапазон — не-
збагненно широкий: від найвищих вершин — до стічного 
рівчака; від найогидніших, найбрудніших, найвульґарніших 
слів — і до найсвітліших, найпрекрасніших, найсвятіших. 
Складається враження, що автор хотів умістити в тексті 
весь всесвіт з усім його злом і добром, брудом і чистотою, 
потворністю і красою. Тут можна зустріти бридкі нату-
ра/ ' :тичні сцени — і поряд, на тій самій сторінці, — звору-
шливо прекрасні. Це дуже цікаво, але дуже непросто. Рушді 
вживає лексику різноманітну за походженням — з латини, 
санскриту, хінді урду, французької, німецької, іспанської, 
португальської, арабської та інших мов; стилістично різно-
манітну — уривки з сур Корану, фрагменти офіційних пе-
реговорів, бесіди осіб високого ранґу, розмови простих лю-
дей, внутрішні монологи, вірші, пісні, казки, рекламні слога-
ни, політичні гасла, безтямна маячня, дика лайка, дитяче 
белькотіння — і ще багато-багато-багато. А недодачу — 
термінологічна лексика з галузей медицини, зокрема, фар-
макології, кулінарії, військової справи, анатомії, ботаніки, 
по/ гології.. А ще — маса неологізмів, суто рушдівських 
слів, яких у жодному словнику не знайдеш... 

Безмежне лексичне багатство книжки — одна з головних 
особливостей. Це багатство зумовлене самою природою 

автора — і іН індієць, Індія — його рідна земля, це чути в 
кожному слові, це видно в кожному образі, бо любов не-
можливо приховати — вона завжди вирине, випорсне, про-
росте. Він так описав Індію, що мені захотілося негайно ту-
ди поїхати і побачити її на власні очі. Ця риса, ця глибока 
синівська любов споріднює його з нашим Гоголем: як твори 
Гоголя (малоросійські) променіють українським колоритом, 
так твори Рушді насичені колоритом індійським; як 



російська мова Гоголя пересипана українськими словами, 
так англійська мова Рушді рясніє словами індійськими (урду 
— мова його батьків). Є і ще дещо спільне між Гоголем і 
Рушді: це всюдисуща іронія (і сарказм), алегоричність, — і 
містика... Містика пронизує рушдівський текст наскрізь, до 
того ж так майстерно, що не лишається нічого неможливо-
го, і тоді можна і хочеться повірити в усе. 

Так, цей автор викликає довіру — у щирого читача май-
же безмежну. Мабуть, тому, що автор сам довіряє читачеві, 
покладається на читача, нічого не спрощує, не розжовує 
(щоб краще засвоїли), а пише натхненно, вільно, як музику 
— в надії, що читач йому повірить і відшукає навіть глибо-
ко заховані скарби. 

Справді, текст роману досить складний для читання і для 
сприйняття. Причин є кілька: по-перше — складна індивіду-
альність автора, і з цього випливає все решта: складна лек-
сика; складний синтаксис і пунктуація; безліч складних не-
прозорих алюзій і асоціацій. 

Окремо слід би було зупинитися все-таки на синтаксич-
но-пунктуаційних проблемах, бо вони, звичайно ж, здиву-
ють читача, як здивували спершу й мене. Але я читала 
оригінал і повірила авторові з першого слова. Читання ж пе-
рекладних текстів має свою специфіку — твір «з других 
рук» не може сприйматись як оригінал. Хоч-не-хоч а закра-
деться підозра: а може, це перекладач помилився? схаля-
вив? перекрутив? Звичайно, буває. Але тут слід відзначити 
одну принципову для мене річ: перекладаючи твір такого 
визначного письменника, я дотримувалася головного прин-
ципу: «Не нашкодь», чи, може, «не пошкодь» — і поводила-
ся з текстом дуже обережно. Все, що, на мою думку, нале-
жить до авторського задуму, я залишила без змін. Зокрема, 
слова іншомовного походження і дуже оригінальну пункту-
ацію — чи подекуди навіть повну її відсутність. Я виходила 
з того припущення, що оскільки Рушді людина освічена і з 
нормами англійської мови, безперечно, знайома (пункту-
аційними в тому числі), але у своєму романі не ставить 
розділових знаків відповідно до правил — отже, він робить 
це свідомо і обдумано, бажаючи в такий спосіб або ущільни-
ти текст, прискорити темп і підняти напруженість (у романі 



є цілі періоди на півтори сторінки майже без розділових 
знаків), або ж, навпаки — трохи пригальмувати, розділити 
мовленнєвий плин паузами для кращого розуміння (крапка 
з комою — улюблений розділовий знак Рушді), або сполучи-
ти у єдність окремі слова (множинний дефіс). Мабуть, цьо-
го досить для прикладу. 

Якщо роман «Сатанинські вірші» викликав суперечливі 
оцінки, то «Опівнічні діти» досі збирають щедрий урожай 
схвальних, захоплених відгуків. І я тут — не виняток. Я охо-
че приєднуюся до цього багатоголосого хору і дякую авто-
рові за його чудовий — попри все і завдяки усьому — цей 
твір. «Опівнічні діти» — книжка про найголовніше. Вона чи-
мось схожа на «Тисячу і одну ніч» — недарма автор згадує 
її на самому початку. Вона чимось схожа на Біблію — про 
неї автор згадує теж. Це глибоко правдива, неймовірна, 
фантастична, болюча розповідь про життя величезної 
країни — матері-Індіі — і маленької її дитини, про одне їхнє 
спільне життя, про переплетіння і взаємодію їхніх доль. Про 
нашу, людську, причетність одне до одного і про значущість 
усього, що ми робимо і чого ми не робимо. Про історію і 
політику, внутрішню і зовнішню, мирну і воєнну. Про жит-
тя і смерть великої, багатої і славної родини, від якої нічого 
і нікого не залишилося, крім одного-єдиного нащадка. Про-
довжувача роду. Отже, надія є. 

Наталя Трохим 



КНИГА ПЕРША 



Зафарові Рушді, який, 
всупереч усім сподіванням, 
народився у пообідню пору 



діряве простирадло 

Я народився у місті Бомбеї... колись, давним-давно. Ні-
ні, цього не досить! Від цієї дати вже немає рятунку: от-
же, я народився у приватній клініці доктора Нарлікара 15 
серпня 1947-го року. А час? Бо година теж має значення. 
Добре, нехай: це сталося вночі. Хоча й це ще не все, і 
цього ще не досить. Тож, якщо говорити цілком доклад-
но, — рівно опівночі. Годинники склали свої долоні у ша-
нобливому поклоні, вітаючи мою появу. О, зрозумійте, 
спробуйте це збагнути: саме в ту мить, коли Індія здобу-
ла незалежність, я звалився їй на голову. Мені було важ-
ко дихати. А тут ще й феєрверки та юрби людей за 
вікном. Аж раптом, через кілька секунд опісля, сталось 
так, що мій батько зламав великий палець на нозі, — од-
нак це були ще тільки квіточки від панни Випадковости 
порівняно з тим, що відбулося зі мною тої нічної години, 
бо завдяки таємній тиранії урочисто салютуючих годин-
нш.ів я незбагненним чином опинився прикутим до 
історії, і моя доля нерозривно поєдналася з долею моєї 
кр< ни. Протягом наступних трьох десятків літ не було на 
це ради. Віщуни пророкували мій прихід, газети вітали 
мою появу, політики санкціонували мою автентичність. Я 
єдиний не мав права голосу в цій справі. Я, Селім Сінай, 
якого прозивали Шмарком, Плямолицим, Лисим, Нюха-
чем, Буддою і наї ть Окрайцем Місяця, опинився в тене-
тах Долі — а це навіть у найкращі часи найнебез-
печніший різновид причетности. А я ж тоді навіть не міг 
сам собі витерти носа. 

Тепер, одначе, час (не надто дорогий для мене) добігає 
кінця. Мені скоро стукне тридцять один. Можливо. Якщо 
моє зруйноване, змарноване тіло дозволить. Щоправда, я 
не маю на/' ' зберегти життя, ба навіть не можу сподіва-



тися на тисячу і одну ніч. Я мушу працювати швидко, 
швидше, ніж Шахерезада, якщо хочу осягнути сутність — 
так, сутність — усього сущого. Бо насправді понад усе я 
боюся абсурду... 

Але ж існує так багато історій — пребагато! — які че-
кають, щоб їх переповіли, таке розмаїття дивовижних 
життєвих колізій, які дивним чином тривають у легендах і 
плітках; така тісна сув'язь неймовірного й повсякденного! 
Я завжди поглинав чужі життя, і, щоб пізнати мене, мене 
справжнього, ви також маєте проковтнути свою порцію. 
Тлумища поглинутих життів товчуться і штовхаються в 
мені, і я, керуючись лише пам'яттю про велика біле про-
стирадло з круглою дірою діаметром близько двадцяти 
сантиметрів, викраяною на око приблизно посередині, 
стискаючи уві сні цей продірявлений, скалічений квадрат 
полотна, який став моїм оберегом, моїм талісманом («Се-
заме, відкрийся!») — я мушу почати справу докорінної 
зміни свого життя з того пункту, в якому воно, власне, по-
чалося, приблизно за тридцять два роки до чогось так са-
мо очевидного, так само реального, як і моє народження 
— підвладне годинникам, заплямоване злочином. 

(Це простирадло, до речі, також поплямлене — трьома 
краплями старої, вицвілої червіні. Як сказано в Корані: 
говори, в ім'я Бога, Творця твого, що створив людину зі 
згустків крови.) 

Одного кашмірського ранку напровесні 1915-го року 
мій дідо, Аадам Азіз, під час молитви поцілив носом у за-
мерзлу грудку землі. Три краплини крови, що впали з йо-
го лівої ніздрі, відразу затужавіли в ламкому повітрі і ляг-
ли перед його очима на молільному килимку, перетворив-
шись на рубіни. Підвівши голову для наступного поклону, 
він відчув, що сльози, які підступили йому до очей, уже 
також ствердли, і в цей момент, зневажливо струснувши 
д манти з повік, він заприсягнувся ніколи більше не 
цілувати землю заради жодного бога або людини. Це 
рішення, однак, пробило в ньому діру, спустошило його 
душу, віддало його на поталу жінкам та історії. Нічого 
спершу не підозрюючи, не зважаючи на свою свіжу дос-
коналу медичну освіту, він встав, згорнув молільний ки-



лимок у товсту сиґару і, тримаючи його під пахвою, по-
глянув на долину ясними, уже без діамантів, очима. 

Світ оновився знову. Після зимової вагітности у шка-
ралупі льоду долина наставляла розкритого дзьоба, воло-
гого і жовтого. Молода трава терпляче вичікувала в 
підпіллі; гори відкочувалися до своїх літніх стійбищ на 
час теплої пори. (Взимку, коли долина зіщулювалась під 
кригою, гори змикалися довкола міста над озером і наче 
скреготіли зубами спересердя.) 

У ті дні ще не було радіовежі, і храм Шанкара Ачарія, 
невеличкий чорний пухирець на пагорбі кольору хакі, 
все ще здіймався над вулицями й озером Шрінагар. Тоді 
ще не було військових таборів на березі озера, довже-
лезні стьожкові змії закамуфльованих вантажівок та 
джипів не забивали вузькі гірські дороги своїми тілами, 
солдати не чаїлися у засідках за гірськими пасмами поза-
ду Барамули і Гульмаргу. У ті дні мандрівників не 
розстрілювали як шпигунів тільки за те, що вони фото-
графували мости, і, якщо не брати до уваги англійські бу-
динки на озері, то долина залишалася майже незмінною 
з часів імперії Мутала у своєму весняному оновленні; але 
очі мого діда — двадцятип'ятилітні, як і решта його тіла 
— бачили речі по-іншому... і ніс його почав свербіти. 

Відкрию вам таємницю зорових аберацій мого діда: 
він провів п'ять років і п'ять весен далеко від дому. (Та 
грудка землі присутність якої під випадковою складкою 
молільного килимка мала все-таки вирішальне значення, 
була насправді лише каталізатором.) Тепер, після повер-
нення, він дивився на все очима мандрівника. Замість 
краси крихітної долини, оточеної велетенськими зубцями 
скель, він помічав вузькість і наближеність горизонту, і 
сумно йому було у себе вдома відчувати таку гнітючу об-
меженість. Він також відчував — незбагненно! — нібито 
давня його батьківщина ображається за його освічене, 
прискіпливе, озброєне стетоскопом повернення. Під зи-
мовою кригою було йому холодно і байдуже, але тепер 
уже не залишилось сумнівів, що після перебування у 
Німеччині він повернувся у вороже середовище. Через 
багато років, коли пробоїна в його єстві вже буде забита 



ненавистю і він прийде сюди, щоб офірувати себе чорно-
му кам'яному богові у храмі на пагорбі, — тоді він пере-
живатиме і згадуватиме весни свого дитинства у раю та-
кими, якими вони були ще до його подорожі, і до підступ-
ної грудки землі, і до того, як військові машини зіпсува-
ли все. 

Того ранку, коли долина рукавицею молільного килим-
ка вдарила його по носі, він безглуздо намагався прики-
датися, ніби нічого не сталося. Було морозяно. Він встав 
о четвертій п'ятнадцять, вмився як слід, вбрався, надяг 
батькову шапку, потім відніс згорнутий молільний кили-
мок у маленький сад на березі озера перед їхнім старим 
потемнілим будинком і розгорнув його, знову сподіваю-
чись якоїсь грудки. Земля під ногами здавалася йому 
оманливо м'якою, і це робило його і невпевненим, і не-
обачним водночас. «Во ім'я Бога, Справедливого і Мило-
сердного» — цей вступ, проголошений зі складеними ру-
ками, що лежали перед ним, наче книга, заспокоїв якусь 
частку його єства, але іншу, більшу його частину, навпа-
ки, розтривожив — «... Хвала Аллаху, Богові Творцеві...» 
— однак тепер Ґейдельберґ застряг йому в голові, тут бу-
ла й Інґрід, рідна його Інґрід, її обличчя, повне презирст-
ва до нього через його улюблену Мекку, тут і їхні друзі, 
Оскар та Ілса Любін, анархісти, які передражнюють його 
молитву із притаманним їм нігілізмом — «...О Справедли-
вий. Милосердний Небесний Судія!...» — Ґейдельберґ, де 
він не тільки вивчав медицину і політику, а й довідався 
про те, що Індію — так само, як, наприклад, радій — 
відкрили європейці; навіть Оскар захоплювався подвигом 
Васко да Ґама, і власне це стало тим каменем спотикан-
ня, який врешті і відокремив Аадама Азіза від його 
друзів: власне, ця їхня певність у тому, що й сам він, Аа-
дам, так чи інакше був винаходом їхніх предків... «...Тобі 
одному ми поклоняємось, Тебе одного благаємо про допо-
могу» — отже, він був тут, і, незважаючи на чиюсь при-
сутність у своїй голові, намагався возз'єднати себе те-
перішнього з собою колишнім, тим, хто ігнорував чужі 
впливи, але знав усе, що належить знати, наприклад, про 
покору, або про те, що він саме робить тепер, коли його 



руки, дослухаючись до давніх спогадів, схвильовано 
здіймаються вгору, великі пальці притулені до вух, долоні 
розкриті, і він опускається на коліна — «...Веди нас пря-
мою дорогою, дорогою тих, кого Ти благословив...» — але 
ж усе це не мало сенсу він упіймався на нейтральній те-
риторії, він потрапив у пастку поміж вірою та невір'ям, і 
все врешті-решт звелося до якогось ребуса — «...Ні тих, 
хто поніс Твій гнів, Ні тих, хто схибив». — Мій дідо схи-
лив чоло до землі. Ось він вклонився, і земля, накрита 
молільним килимком, вигнулася йому назустріч. І тут, в 
цю мить з'явилася грудка. В ту саму хвилю осуд Ілси-Ос-
кара-Інґр:д-Ґейдельберґа та докори долини-і-Бога — усе 
це зібралося докупи і окошилося на його носі. Впало три 
краплі. Це були рубіни й діаманти. І мій дідо піднявся на 
ноги і вирішив. Постояв. Згорнув килимок у сигару. 
Пильним поглядом перетнув озеро. Відтепер у нього на-
завжди був уражений той центр, який робить неможли-
вим поклоніння Богу, не вірити в існування якого він не 
міг. Виникла стала деформація: діра. 

Новоспечений молодий лікар Аалам Азіз стояв лицем 
до лиця з весняним озером, чдихаючи запах змін, тим ча-
сом як його спина (надзвичайно пряма) була повернута в 
бік ще більших змін. Поки він учився за кордоном, його 
батька розбив інсульт, а мати тримала це в таємниці. 
Стоїчний шепіт матері: 

— Твоє навчання було важливіше, сину. 
І ця мати, яка присвятила усе своє життя родині, вічно 

прикута до дому, у незмінній своїй паранджі, раптом здо-
булася на величезне вольове зусилля і взялася керувати 
невеличким ювелірним бізнесом (бірюза, рубіни, діаман-
ти), завдяки якому Аадам, навчаючись у медичному 
інституті, отримував стипендію; отже, повернувшись, він 
побачив, що звичайний, усталений протягом довгих років 
триб життя його сім'ї перевернувся з ніг на голову: його 
мати ходить на роботу, його батько сидить захований за 
завісою, яку опустила на його мозок хвороба... на де-
рев'яному стільці, у затемненій кімнаті він сидить і дослу-
хається до гамору птахів. Зо три десятки різноманітних 
птиць відвідують його, сідають на підвіконня по той бік 
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від зачиненого вікна і гомонять про те — про се. І він ви-
дається щасливим. 

(...І тут я помічаю, що все повторюється; бо ж колись моя 
бабуся теж знайшла в собі стільки сил... та й інсульт — яви-
ще непоодиноке... і Мідна Мавпочка також мала своїх пта-
шок... і ось ми вже у зачарованому колі, хоча ще навіть не 
дійшли до носа!) 

Озеро скресло. Все почало танути навально, як завжди 
тут буває, багато маленьких корабликів, по-тутешньому 
иіікара, захопило зненацька — і це теж було звичайно. 
Але тим часом як ці лежні дрімали віддалік на су й землі, 
мирно посапуючи біля своїх хазяїв, найстаріший ту-
тешній корабель підхопився вдосвіта, як це часто зі ста-
рими буває, і першим перетнув гладінь розмерзлого озе-
ра. І, звичайно, це була шікара Тея. 

Придивіться, як той старий човняр Тей жваво пере-
правляється через імлисте озеро, стоячи похило на кормі 
свого човна. І його весло, дерев'яне серце на жовтій па-
лиці, рвучко пробивається крізь водорості! У цих місцях 
його вважають вельми дивакуватим, — зокрема, через те, 
що він плаває човном стоячи... Але є ще й інші причини. 
Тей, що ось раптово махає лікареві Азізу, готовий запус-
тити історію в рух... а тим часом Аадам, задивлений у во-
ду, пригадує, як Тей казав йому багато років тому: 

— Лід завжди чекає Аадаме-баба, під тонкою шкірою 
води. 

Аадамові очі ясно-блакитні, дивовижно блакитні, ніби 
гірське небо, яке має звичку скапувати в очі дітей 
Кашміру; і ці зіниці, — ні, вони не розучилися дивитись. 
Вони бачать — там! Ніби силует чиєїсь душі, відразу ж 
під поверхнею озера Дал — тонкий візерунок, вибагливе 
плетиво безбарвних ліній у холодному чеканні майбут-
нього. Роки, проведені в Німеччині, стільки всього зать-
марили і заплутали, але все-таки не відібрали в нього да-
ру спостережливости — Теєвого подарунка. Він підіймає 
очі і бачить наближення літерки V — Теєвого човна, вітає 
його помахом руки. Тей також підіймає руки — але це 
вже наказ: 

— Чекай! 



Мій дідо чекає, і протягом цієї паузи, поки він розко-
шує останньою в житті скибкою спокою, брудною і три-
вожною, мені слід би було змалювати його портрет. 

Голосом, насилу позбавленим ноток природної зазд-
рости негарного чоловіка до чоловіка вельми яскравого, я 
стверджую, що доктор Азіз був високий на зріст. Приту-
лившись до стіни свого родинного дому, він сягав двадцять 
п тої цеглини (якраз по одній на кожен рік життя) — от-
же, був приблизно метр дев'яносто заввишки. Азіз також 
був сильний чоловік. Він мав густу руду бороду, що дра-
тувала його матір, і та завжди говорила, що лише хаджі, 
чоловіки, які здійснили паломництво в Мекку, можуть 
мати руді бороди. Його волосся, однак, було темніше. 
Про його небесно-блакитні очі вже відомо. Інґрід якось 
сказала: 

— Той, хто розмальовував твоє лице, певне, був схиб-
лений на кольорах. 

\ле головною ознакою мого діда був не колір його 
очей, бороди чи волосся, не високий зріст, не сильні ру-
ки, не благородна спина. Це було щось інше, що, відби-
ваючись у воді, брижилося, як листок дикого подорожни-
ка, в центрі його обличчя... Аадам Азіз чекав Тея, розгля-
даючи у воді свій хвилястий ніс. Він, безперечно, був би 
ще видатнішим на менш виразному обличчі, але навіть 
тут саме його помічали найперше і пам'ятали найдовше. 

— Циранос, — охрестила його Ілса Лубін. 
— Хоботяра, — докинув Оскар. 
А Інґрід заявила: 
— По такому носу можна перебратись на той бік 

річки. — (Пере гісся справді було дуже широке.) 
Ось ьін, н. : мого діда ніздрі рухливі, округлі, як форми 

танцюристки. Поміж них здіймається тріумфальна арка, 
спочатку вгору — тоді вниз, у всій своїй величі, прямую-
чи до верхньої губи — і різко викидає вперед червоний 
К 4ЧИК. Ні»:, ц ком підходящий для зіткнення з грудкою 
землі. Тут я хотів би висловити подяку цьому потужному 
органові — якби не він, то хто б коли-небудь повірив, що 
я с іравді син своєї матері і внук мого діда? — цей коло-
сальний апарат мусив дістатися мені у спадок по праву 
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народження. Ніс доктора Азіза, який можна порівняти 
хіба що з хоботом слоноголового бога Ганеша, — забез-
печив йому безперечне право бути головою родини. 
Тей також говорив йому про це. Тоді, коли у юного 
Аадама щойно скінчився пубертатний період, старий 
човняр сказав: 

— З таким носом можна сміливо зачинати новий рід, 
мій принце. З ним не може бути жодних непорозум;*ть 
щодо походження нащадків. Не один імператор з роду 
Моголів віддав би праву руку за такий ніс. У ньому кри-
ються династії, — і тут Тей перейшов на грубощі: — як 
шмарклі. 

На обличчі Ладама Азіза цей ніс мав патріархальний 
вигляд; обличчю моєї матері додавав шляхетности і при-
хованої скорботи; у тітки Емеральди він підкреслював 
снобізм; у тітки Алії — інтелект; у дядькз Халіфа це був 
ніс несправдженого генія дядько Мустафа перетворив 
свій видатний ніс на звичайне нюхало Мідній Мавпочці 
вдалося цілком його уникнути; але на моєму липі — на 
моєму лиці це було щось особливе. Але не можна всі 
таємниці відкривати відразу. 

(Тей підпливає ближче. Він, той, хто відкрив мо-
гутність ЦЬОГО НОСа І ОСЬ Тепер П Р И Н І С МОЄМу Д І Д О Ь і 

повідомлення, яке катапультує того в майбутнє зараз пе-
стить свою шікару, перепливаючи світанкове озеро ..) 

Ніхто не міг згадати Тея молодим. Він завжди плавав 
на тому самому човні, з тією самою похилою поставою, 
по тих самих озерах Дал і Наґін — завжди. Доки сягала 
людська пам'ять. Він жив у якихось антисанітарних не-
трях старого кварталу, у дерев'яній хатинці, і його дру 
жина вирощувала корені лотоса та інші чудернацькі 
овочі на одному з багатьох «плавучих садів», рівномірно 
розташованих на поверхні водойм навесні і влітку. Тей 
щиро і безтурботьо зізнавався, що він нічого не знає про 
свій вік. Так само, як і його дружина, — він був, казала 
вона, вже підстаркуватий, коли вони одружилися. Його 
обличчя — як скульптура, виліплена вітром на воді: 
суцільні рухливі брижі. Він мав лише два золоті зуби — і 
жодного власного. У місті в нього було кілька друзів — 



небагато. Часом дехто з човнярів або продавців запрошу 
вав його на кальян, коли він звільнявся, пришвартувавши 
свій човен, або ж хтось із місцевих бідняків кликав на 
чай у прибережну крамничку чи кафе. 

Колись давно батько Аадама Азіза, торговець коштов-
ним камінням, загальну думку про Тея висловив так: «Йо 
го мозок випав разом з його зубами». (Але тепер старий 
сагиб Азіз сидів, загублений у пташиному щебеті, тим ча-
сом як Тей просто і велично рухався далі.) Таке вражен-
ня про себе у людей човняр створив своєю безкінечною 
балаканиною, фантастичною, помпезною і часто-густо 
зверненою лише до себе самого. Голос ковзав по воді, 
люди на озері підсміювалися з його монологів, але з 
якимсь відтінком благоговіння і навіть страху. Благо 
говіння — тому що цей напівбожевільний старий знав до-
вколишні озера і скелі краще від будь-кого з 
насмішників; а страху — через той його поважний вік 
який навіть важко було собі уявити і який так невимуше-
но спочивав на Теєвих худих плечах, що аж ніяк не зава-
див йому здобути жадану жінку, взяти її за дружину і ма-
ти з нею чотирьох синів — та ще й, кажуть, кількаро 
діток від інших жінок. Молоді хлопці біля причалів ствер-
джували, що у нього є скарб, захований не знати де — 
може, мішок коштовних золотих зубів, які торохтять там, 
ніби грецькі горіхи. Багато років по тому, коли дядечко 
Паффі, намагаючись продати мені свою доньку, запропо-
нував як компенсацію вирвати їй усі зуби і поставити на-
томість золоті — тоді я згадав про забутий скарб Тея... і 
про те, що в дитинстві Аадам Азіз любив цього загадко-
вого старця. 

Тей жив як простий перевізник, всупереч усім чуткам 
про багатство, переправляв через озеро сіно і кіз, овочі і 
деревину — втім, і людей теж — і так заробляв на жит-
тя. Починав він свою роботу на «озерному таксі» з того, 
що встановлював посередині шікари барвисте шатро — 
цікаву споруду з квітчастих штор і балдахіна, з подушка-
ми всередин., а потім обкурював свій човен фіміамом. 
Цей оОраз п пливаючої шікари Тея з її летючими штора-
ми завжди був для доктора Азіза головною прикметою 



наближення весни. Це означало, що скоро з'являться 
англійські сагіби, і Тей переправлятиме їх до Садів 
Шалімару чи до Королівського Джерела, як завжди, бала-
кучий, і похилений, і помітний здаля. Він був живою ан-
титезою до переконання Оскара-Ілси-Інґрід — про не-
уникненність змін... цей дивний, безсмертний, рідний дух 
долини. Водяний Калібан з надмірною пристрастю до де-
шевого кашмірського бренді. 

Спогад про блакитну стіну моєї спальні: тут, поряд з 
листом прем'єра, багато років поспіль висіла картина: 
хлопчик Ралі захоплено спостерігає за старим рибалкою, 
одягненим у щось на зразок червоного дхоті; старий си-
дить на... — на чому? — на колоді? — і вказує пальцем 
на море, бо, видно, розповідає свої рибальські легенди... і 
хлопчик Аадам, мій майбутній дідусь, полюбив човняра 
Тея саме через ці його нескінченні балачки, які спонука-
ли інших людей вважати його несповна розуму. Це були 
дивовижні розмови, слова його пливли, як гроші із ки-
шені дурня, оминаючи Два Золоті Зуби, змішуючись із 
гикавкою і бренді, здіймаючись до найвіддаленіших Гіма-
лаїв минулого, а тоді зненацька накидалися на якийсь ре-
альний об'єкт — наприклад, на ніс Аадама, щоб зробити 
йому вівісекцію, ніби якійсь миші. Через дружбу з Теєм 
Аадам регулярно потрапляв «до окропу». (До окропу. 
Дослівно. Тим часом як мати казала: «Ми виб'ємо з тебе 
мухи того човняра, навіть якшо тебе теж доведеться ви-
бити»,) Але старий протагоніст і далі байдикував у своєму 
човні при березі озера, засадженому садом, і Азіз сидів у 
нього в ногах, аж поки голос матері не кликав його до ха-
ти, щоб прочитати йому лекцію про неохайність Тея і за-
стерегти перед навалою армії мікробів, перестрибування 
яких з того гостинного для них старого тіла на вільну білу 
накрохмалену піжаму свого сина передбачала мати. Але 
щоразу Аадам знову вертався, ставав край води, вдивляв-
ся в туман — заради згорбленого силуету старого обдер-
того нечестивця, який веде свій чарівний човен заворо-
женими водами світанку. 

— Але ж усе-таки — скільки Вам років, Теюджі? — 
(; ікар Азіз, дорослий, рудобородий, стоячи на порозі 



майбутнього, згадує той день, коли він поставив це рито-
ричне питання.) На мить запанувала тиша, гучніша, ніж 
рев водоспаду. Монолог обірвався. Весло вдарило по вод 
Він плив у човні разом з Теєм, сидячи навпочіпки серед 
кіз на купі соломи, у повній свідомос1-' того, що вдома на 
нього чекає палиця і балія. Він прибіг сюди, щоб послу-
хати цікаві історії — і одним запитанням змусив оповіда-
ча замовкнути. 

— Ні, Теюджі, зізнайтеся — скільки Вам років? — 
І тут бозна-звідки взялася, матеріалізувалася з повіт-
ря, пляшка бренді: дешевий напій ніби виплив зі складок 
просторого теплого пальта чуґха. Потім — здригання, 
відрижка, вогник в очах. Блиск золота. І — нарешті! — 
голос: 

— Скільки років? Ти питаєш, скільки мені років? Ти, 
капустяна голово, ти, довгоносику! — Тей, провіщаючи 
жест старого рибалки на моїй стіні, вказав пальцем на го-
ри. — Стільки, накку! 

Аадам, накку, довгоносик, слідкував за його вказівним 
пальцем. 

— Я бачив народження цих гір, я бачив смерть імпе-
раторів. Слухай Слухай, накку, — знову пляшка бренді у 
супроводі голосу бренді, — і слова, хмільніші, ніж вино: 

— Я бачив того Icy, того Христа, коли він прибув до 
Кашміру. Усміхайся, усміхайся, це твоя історія, яку я но-
шу у своїй голові. Колись про це писалося у старих загуб-
лених книгах. Колись я знав таку могилу, де висічені на 
надгробку ноги, пробиті гвіздками, кривавили раз на рік. 
Навіть моя пам'ять покидає мене тепер, але я знаю це, 
хоч і не вмію читати. 

Неписьменність раптом постала у славі, література 
впала під помахом його несамовито розгніваної руки. Ця 
рука знову прямує до потайної кишені, до пляшки бренді, 
до губів, потрісканих від холоду. У Тея завжди були 
жіночні губи: 

— Слухай, накку, слухай. Скільки всього я бачив! Йа-
ра, уяви, коли Іса з'явився тут, його борода спускалася 
нижче пояса (аж до ...), а голова була гола, як яйце. Він 
був старий і стомлений, але мав вишукані манери. 



— Спершу Ви, Теюджі, — говорив він, і: — Сідайте, 
будь ласка, — він завжди розмовляв ввічливо, він ніколи 
не називав мене ні психом, ні ще якось, ні на ти. Завжди 
тільки яар. Бачиш, яка ввічливість? А який апетит! Такий, 
що я просто хапався за голову з переляку. Святий це був 
чи диявол, але присягаюся — він міг з'їсти ціле ягня за 
раз. І що з того? Я казав йому: їж, набивай свою порож-
нечу всередині, люди приїздять до Кашміру, щоб натіши-
тися життям, або щоб покінчити з ним, або те й друге ра-
зом. Він свою справу зробив. Він приїхав сюди тільки 
щоб ще трохи пожити. 

Загіпнотизований цим просякнутим бренді портретом 
лисого, ненаситного Христа, Азіз спрагло слухав, а потім 
повторював усе слово в слово, жахаючи цим своїх 
батьків, які мали справу з камінням і зовсім не мали ча-
су на пусті розмови. 

— Ти що, не віриш? — Тей з усмішкою облизував свої 
пошерхлі вуста, достеменно знаючи, що насправді все 
зовсім навпаки. — Хлопче, навчися слухати! — о, він до-
бре знав, як несамовито Азіз хапався за його слова. — 
Гей може, це солома коле тебе в спину? О, пробачте ве-
ликодушно, шановний, я не приготував для Вас шовкових 
подушок, розшитих золотом — на таких подушках колись 
сидів імператор Джехангір! Звичайно, ти вважаєш імпе-
ратора Джехангіра лише сад іником, — дорікав Тей 
моєму ладові, — тому що той збудував Шалімар. Дурень! 
Що ти знаєш? Його ім'я означає «Володар Світу». Хіба це 
ім'я садівника? Бозна-чого вас тепер вчать. Тим часом як 
я... — тут він зітхнув. — Я знав достеменно його вагу — 
до останнього тола. Спитай мене, скільки манів, скільки 
сірів! Він важчав, коли був щасливий, і тоді ставав най-
важчим чоловіком у Кашмірі. Я частенько носив його па-
ланкін... ні-ні. дивися — ти знову не віриш, цей великий 
огірок на твоєму лиці похитується, як той огірочок у шта-
нях твоєї піжами. Гаразд: тоді ну ж бо, питай, питай ме-
не. Влаштуй мені іспит! Спитай, скільки разів шкіряний 
ремінь обвивав ручки його паланкіна — і я відповім: 
тридцять один. Спитай мене, яке було останнє слово 

шератора на смертному ложі — і я скажу тобі, що це 



було слово «Кашмір». Він мав важкий подих і добре сер-
це. За кого ти мене маєш? За якогось пустомелю? За яко-
гось брехливого собаку? А тепер вставай, вискакуй з мо-
го човна, бо твій ніс занадто обтяжує його, до того ж 
батько вже чекає, щоб вибити з тебе мої байки, і мати 
теж, щоб завдати тобі доброї купел 

У пляшці бренді човняра Тея я бачу пророчий знак при-
страсти мого батька до джинів... і буде інший гирявий но-
земець, і Теєві пророцтва здобудуть новий вимір, і стануть 
провісниками інших, що принесуть втіху на старі роки 
моїй бабці, і також багато чого її навчать... а бездомні со-
баки крутяться десь поблизу... Досить. Аж страшно стало. 

Незважаючи на батькові палиці і материнську гарячу 
купіль, Аадам Азіз далі плавав з Теєм у його шікарі, зно-
ву і знову, серед кіз сіна квітів меблів коренів лотоса, але 
ніколи не серед англійських сагібів, і слухав, знову і зно-
ву, чудернацькі відповіді на те єдине моторошне питання: 

— Але ж, Теюджі, скільки Вам років, зізнайтесь? 
Тей відкрив Аадамові таємниці озера — де можна пла-

вати, не ризикуючи заплутатися у водоростях; як 
розрізняти одинадцять видів водних змій; де жаби мета-
ють ікру; як готувати корінь лотоса і, нарешті, де кілька 
років тому втопилися три англійки: 

— Є така порода жінок, які приїздять сюди, на це озе-
ро, щоб втопитися, — казав Тей. — Інколи вони самі 
усвідомлюють це, інколи ні, але я знаю ту хвилину, я їх 
носом чую. Вони ховаються під воду Бог знає від чого чи 
від кого — але їм не сховатися від мене, хлопче! 

Заразливий сміх Тея передається Аадамові — гучний, 
навальний сміх, він здається страшним, коли виривається 
з цього старого, виснаженого тіла, але так пасує до всієї 
ґран-'озної мдової статури, що пізніше ніхто навіть не 
здогадувався, що сміх цей запозичений, а не його влас-
ний (дядечко Ханіф успадкував цей сміх, тож аж до його 
смерти часточка Тея жила в Бомбеї). І ще від Тея мій дід 
багато чув про носи. 

Тей торкнувся лівої ніздрі: 
— Ти знаєш, що це таке, накку? Це — місце, де 

зовнішній світ зустрічається з внутрішнім. Якщо ні то 



ти неодмінно відчуєш це ось тут. Тоді старанно чухаєш 
носа, аж поки не перестане свербіти. Такий ніс, як у те-
бе, малий дурню, — це величезний подарунок. Кажу 
тобі: довіряй йому. Коли він остерігає тебе — прислу-
хайся до нього, інакше буде тобі кінець. Іди за своїм но-
сом — і зайдеш далеко. — Він прочистив горло, очі його 
закотилися за гори минулого. А Азіз і далі сидів на со-
ломі. — Я колись знав одного офіцера — він служив в 
армії Іскандера Великого. Його ім'я не має значення. В 
нього був точнісінько такий овоч, як у тебе, і так само 
звисав поМіЖ очима. Коли військо спинилось на привал 
поолизу Гандхари, він закохався у якусь місцеву повію. І 
раптом н. : його почав несамовито свербіти. Офіцер тер і 
чухав його, та даремно. Він дихав парою потовченого і 
пу "рі ого евкаліптового листя. Але й це не помогло, 
чуєш! Свербіло йому нестерпно, але цей проклятий ду-
рень закопав свої ноги в пісок і залишився зі своєю ма-
лою Відьмою, коли військо пішло додому. І стало з нього 
— що? — йолоп, ні те ні се, власник сварливої жінки і 
сверблячки в носі!.. І врешті-решт він мечем простромив 
собі живіт. Ну, і що ти на це скажеш? 

...У 1915 рої Доктор Азіз, якого рубіни та діаманти 
уже встигли перетворити на ні те ні се, згадує цю роз-
повідь, спостерігаючи за наближенням Тея. Видно, що ніс 
йому досі свербить. Він чухається, стенає плечима, киває 
головою і тоді чллє крик Тея.... 

— Ох, сагібе лікарю! Дочка землевласника Гхані за-
хворіла! 

Це повідомлення, кинуте уривчасто просто поперек 
озера, хоча човняр і його учень не бачилися півдесятка 
років, вимовлене жіночними губами Тея які не усміха-
ються привітно при зустрічі після-довгої-розлуки, — при-
скорює біг часу, закручує його вихором, кидає в безодню 
неясних тривожних передчуттів і хвилювання. 

— ...Т і.ьки подумай, сину, — каже Аадамові мати, 
напівлежачи на тахті у позі покірної втоми, попиваю-
чи лимонад, — як-то справді повертається часом жит-
тя. С^Чьки довгих років навіть мої гомілки були для 
всіх таємницею, а тепер я мушу терпіти на собі пильні 
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родині. 
...Тим часом землевласник Гхані стоїть під великою в 

золотій рамі картиною із зображенням Мисливиці-Діани. 
Він носить окуляри з грубими затемненими скельцями, 
знамениту єхидну усмішку й ознаки причетности до ми-
стецтва: 

— Я купив це в одного англійця, на його нещастя, док-
торе сагібе. Всього п'ятсот рупій — я навіть не намагав-
ся збити ціну, Що це за гроші — п ятсот паперів? Ви ба-
чите, я — справжній цінитель культури. 

— ...Бачиш, сину мій — звертається мати до Аадама, 
який вдивляється в її обличчя, — чого тільки мати не зро-
бить для своєї дитини! Поглянь, як я страждаю. Ти — 
лікар... торкни рукою цю висипку, ці плями, зрозумій, що 
з ранку до ночі мене болить голова. Налий-но мені ще, 
дитино. 

... Але молодий лікар на крик човняра відчув гостру 
муку хвилювання, зовсім не пов'язаного з присягою 
Гіппократа, і гукнув у відповідь: 

— Я вже біжу! Тільки візьму свої речі! 
Ніс шікари торкається підніжжя саду. Аадам ки-

дається в дім: молільний килимок, згорнутий, як сиґара, у 
нього під пахвою, блакитні очі мерехтять у раптовому мо-
році кімнати; він кладо свій згорток на верхню полицю, 
просто на стоси праць Вортсворта, Леніна «Що робити?» 
та інших брошур — запилюжене відлуння його зблякло-
го німецького життя; він витягає з-під ліжка потертий 
шкчяний кейс, який його мама називала «докторським 
аташе», і коли він хапає його, підхоплюється і вибігає з 
кімнати, на мить з'являється слово ГЕЙДЕЛЬБЕРГ випа 
лене на шкіряному днищі кейса. Дочка землевласника — 
це добра звістка для лікаря, який починає робити 
кар'єру, навіть якщо та дочка хвора. Ні: власне тому, що 
вона хвора. 

...Поки я стовбичу, як порожня банка з-під розсолу, 
в калюжі світла від креслярське лампи і мене навіду-
ють ці видіння про мого діда шістдесят три роки тому, 
які вимагають негайної фіксації наповнюючи мої ніздрі 



гострим запахом страждань його матері, які довели її до 
висиг.з на шк з їдкими вкрапленнями непохитного 
наміру Аадама Азіза здобути таку успішну практику, 
яка б дозволила ніколи більше не повертатися до 
ювелірної крамнички із глухою затхлістю великого по-
хмурого дому, де оце власне стоїть молодий лікар, ні в 
сих ні в тих, перед картиною із зображенням звичайної 
дівчини зі жвавими очима, а позаду неї, на горизонті — 
застиглий олень, прошитий стрілою з її лука. Більшість 
із того, що важливо для нас у житті, відбувається за на-
шої відсутности: але я, здається, знайшов спосіб запов-
нювати прогалини у своїй пам'яті, так що все зали-
шається в мо.й голові, все, до найдрібнішої деталі, так, 
як туман стелеться у світанковому повітрі, виповнюючи 
його... геть усе, а не лише якихось кілька слідів, на які 
випадково натрапив, наприклад, відкриваючи старий 
кейс, що мав бути порожній, затягнутий павутиною і 
закритий на ключ. 

...Аадаїу знову наповнює склянку і продовжує стурбо-
вано оглядати матір: 

— Ну мастіть кремом цю висипку і плями, Аммо... А 
від головного болю є піґулки. Пухирі треба відкрити. І, 
можливо, якби Ви сиділи в крамниці, вдягнені у паран-
джу... то чиїсь непоштиві погляди не могли б... викликати 
цих безкінечних нарікань у Вашій душі. 

...Удар весла по воді. Сплеск слини в озері. Тей прока-
шлюються і сердито бурмоче: 

— Дуже добре! Малий накку їде звідси, нічого ще не 
пізнавши — і ось він повертається великим сагібом док-
тором з великою торбою, повною іноземного приладдя, і 
при цьому залишається дурним, як сова Присягаюся: це 
нікуди не годиться. 

...Лікар А з неспокійно переминається з ноги на ногу 
п;л, насмішкуватим поглядом землевласника, в присут-
ност якого неможливо почуватися вільно, і чекає якоїсь 
реакції на свою надзвичайну зовнішність. Він давно при-
звичаївся до цих мимовільних проявів подиву у людей, 
що вперше бачили його габарити, його поліхромне облич-
чя, його ніс... але Гхані залишається незворушним, і мо-



лодий лікар вирішує не виявляти ознак свого неспокою. 
Він перестає переминатися з ноги на ногу. Чоловіки сто-
ять віч-на-віч, і кожен з них поглядом, самими очима, 
тисне на іншого (принаймні так воно виглядає), заклада-
ючи фундамент своїх майбутніх стосунків. І ось Гхані 
міняється, перетворюючись з любителя мистецтва на 
крутого хлопця. 

— Це великий шанс для Вас, юначе, — каже він. 
Азізові очі були обернені до Діани. їм відкривалися 

широкі простори її хворобливо рожевої шкіри. 
...Його мати стогне, хитаючи головою: 
— Ні, ну що ти знаєш, дитино, ти став лікарем, вели-

ким цабе, але ж ювелірна справа — це щось зовсім інше. 
Ну хто купував би бірюзу у жінки, яка ховається під чор-
ним каптуром? Це питання становлення довіри. Отже, 
нехай вони дивляться на мене і нехай у мене будуть болі 
і пухирі. Іди, іди, не забивай собі голову своєю бідною 
матір'ю. 

—...Велике цабе, — Тей спльовує в озеро, — велика 
торба, велике цабе. Тьху! Хіба у нас тут не досить 
торбів, що ти мусиш вічно носитися з оцією заморсь-
кою, пошитою зі свинячої шкури, що один тільки погляд 
на неї робить людину нечистою. І всередині теж Бог йо-
го знає що! 

Лікар Азіз, сидячи серед квітчастих штор і фіміаму, 
відірвався думками від пацієнтки, яка чекає на нього по 
той бік озера. Обурений монолог Тея вдирається в його 
свідомість, викликаючи відчуття тупого удару і лікарня-
ного запаху, що забиває фіміам... старий, виразно 
розг званий чимось, був охоплений незрозумілою люттю, 
скерованою, здається, на свого колишнього помічника, 
або ж — це буде точніше і ще незбагненніше — на його 
кейс. Лікар Азіз пробує зав'язати світську бесіду: 

— Як там Ваша жінка? Добре? Ну що, люди й досі го-
ворять про той мішок, повний золотих зубів? — він всіля-
ко намагається відновити стару дружбу, але Тей уже роз-
палився, і потік гнівних інвектив просто вивергається з 
нього. Гейдельберзька сумка аж трясеться під зливою 
звинувачень: 



— Проклятуща закордонна торба зі свинячої шкури, 
повна заморських штучок. Торба великого цабе. Тепер 
якщо людина зламає руку, ця торба не дасть костоправу 
скласти її і забинтувати листям. Тепер чоловік мусить 
дозволити своїй жінці лягти коло цього свинства і 
мовчки спостерігати, як її ріжуть ножем. Чудово! Чого 
тільки ті іноземці понапихали в голови нашої молоді. 
Присягаюся: це вже занадто! Хай згорить вона в пеклі, 
ця клята торба, разом з яйцями безбожників! 

...Землевласник Гхані розтягає великими пальцями 
свої підтяжки: 

— Так, справді, великий шанс. У місті про Вас гарно 
відгукуються. Добра медична освіта. Добра... досить до-
бра... родина. І якраз наш лікар — жінка — захворіла, 
отже, Ви отримали нагоду. Наша лікарка останнім часом 
часто хворіє, вона вже надто стара, як на мене, і, крім 
тпго, не обізнана з останніми досягненнями науки, чи не 
так? Я завжди повторюю: лікарю, зцілися сам. І ще ска-
жу Вам таке: я цілком об'єктивний у своїх ділових сто-
сунках. Всілякі почуття, любов — їх я тримаю про запас 
лише для сім'ї. Якщо хтось, працюючи на мене, не вико-
нує свою роботу першокласно — він іде геть! Ви мене 
розумієте? Отже: моя дочка Назім погано почувається. 
Ви маєте лікувати її якнайкраще. Пам'ятайте, я маю ба-
гато друзів, а хвороба нікого не щадить — ні бідного, ні 
багатого. 

—...Тею, Ви ще й досі маринуєте водяних змій у 
бренді, щоб підтримувати свою мужність? Ви ще й досі 
любите ласувати коренем лотоса без будь-яких приправ? 

Ці несміливі запитання відкидаються набік невгамов-
ним потоком Теєвої люті. Лікар Азіз починає встановлю-
вати діагноз Для човняра ця торба — символ Заграниці; 
вона для нього — втілення чужинства, окупації і прогре-
су. І справді, нові ідеї оволоділи думками молодого ліка-
ря; так і є, в торбі лежать скальпелі, ліки проти холери і 
віспи; так і є, вона справді стоїть собі тут, поміж лікарем 
і човнярем, і робить їх антагоністами. Лікар Азіз бореть-
ся зі смутком і з Теєвим гнівом, який починає перекида-
тися і на нього, робитися його власним здобутком, який 



проривається лише зрідка, але вибухає — коли вже вибу-
хає — зненацька, у навальному реві з найглибших гли-
бин, витрачаючи всі свої сили, і потім зникає, залишаю-
чи Азіза сам на сам із запитанням: чому це всі такі засму-
чені? 

Вони підходять до будинку Гхані. Слуга, склавши руки, 
вже стоїть на невеликій дерев'яній пристані, очікуючи 
човна. Азіз зосереджується думками на майбутній роботі: 

—...Ваш постійний лікар дав згоду на мій візит, саг. е 
Гхані? — І знову нерішуче питання залишається ніби ос-
торонь. 

Землевласник каже: 
— О, вона неодмінно погодиться. А тепер ідіть за 

мною, будь ласка. 
...Слуга чекає на пристані. Притримує шікару, поки 

Аадам Азіз встає і покидає човен зі своїм кейсом у руці. 
І аж тепер, нарешті, Тей звертається безпосередньо до 
мого діда. З презирством на обличчі Тей запитує: 

— Скажіть мені ось що, сагібе докторе: чи немає там, 
у Вашій сумці, зробленій з дохлих свиней, такого прила-
ду, що його іноземні лікарі використовують для того, щоб 
нюхати? 

Аадам, не розуміючи, хитає головою. Голос Тея обро-
стає новими нотками відрази. 

— Ви знаєте, сер, таке як слонячий хобот. 
Азіз, розуміючи, що той має на увазі, відповідає: 
— Стетоскоп? Звичайно, є. 
Тей відводить шікару від пристані. Спльовує. Починає 

гребти від берега. Каже: 
— Я так і знав. Тепер ти будеш користуватися цією 

машиною замість свого власного великого носа. 
Мій дідо не збирається нікому пояснювати, що стето-

скоп скоріше нагадує пару вух, аніж ніс. Його душить до-
сада, люта образа відкинутої дитини, але крім цього всьо-
го існує ще терпляче очікування пацієнта. Час втихоми-
рюється і зосереджується на значущості моменту. 

Дім був багатий, але погано освітлений. Гхані зали-
шився вдівцем, і прислуга явно користувалася цією пере-



вагою. По кутах виднілася павутина, а всі поверхні були 
встелені шаром пилюки. Відвідувачі спустилися довгим 
коридором; одні двері були прочинені, і крізь них Азіз 
побачив кімнату у стані страшенного безладу. Цей рапто-
вий спалах, поєднавшись із блиском світла у затемнених 
скельцях окуляр'п' Гхані, зненацька підказав Азізу, що 
землевласник був сліпий. Це посилило його зніяковіння: 
сліпи* чоловік, який претендує на титул цінителя євро-
пейського живопису? Його вразило також і те, що Гхані 
жодного разу не спіткнувся... вони зупинилися біля важ-
ких дверей з червоного дерева. Гхані сказав: 

— Зачекайте тут кілька секунд — і увійшов до кімна-
ти, схованої за тими дверима. 

Пізніше лікар Аадам Азіз присягався, що у ті дві се-
кунди самотности у похмурих занедбаних коридорах бу-
динку землевласника його охопило майже неконтрольо-
ване бажання повернутися і втекти, накивати п'ятами, 
чкурнути геть із цього моторошного місця. Заінтригова-
ний загадкою сліпого любителя мистецтва, відчуваючи 
всередині скопище дрібних дряпучих мурашок підступ-
ної отрути Теєвого бурчання, з диким свербінням у 
ніздрях, яке спонукало його запідозрити у себе венерич-
ну хворобу, він відчував, що його ноги зробилися такі 
важкі, ніби взуті в олив'яні черевики, відчував пульсу-
вання крови у скронях і був так захоплений цим потуж-
ним в' ^чуттям перебування на межі фатальній, звідки 
нема вороття, — аж мало не замочив свої німецькі во-
вняні штани. Він не знати чого страшенно зашарівся, і 
тут перед його очима постала його мати: вона сиділа на 
підлозі перед низеньким столиком, висипка вкривала її 
обличчя, ніби рум'янець, а мати тримала проти світла 
бірюзу. Лице матері перейняло на себе усе презирство 
човняра Тея. 

— Іди, іди, біжи, — промовила вона до нього Теєвим 
голосом. — Не турбуйся про свою бідну стару матір. 

Л^ар Азіз відповів затинаючись: 
— Що за нікчемний син у Вас, Аммо, — невже Ви не 

бачите цієї пробоїни в мені — величезної, ніби диня? 
Мати всміхнулася страдницьким усміхом: 



— Ти завжди був безсердечним хлопчиком, — зітхну-
ла вона і раптом обернулася ящіркою на стіні коридора і 
показала йому язика. 

Лікареві перестало макітритися в голові, і він запідо-
зрив, що весь цей час розмовляв уголос; і замислився над 
тим що ж мала означати його фраза про ту пробоїну; і 
відчув, що його ноги вже не мають наміру втікати; і зро-
зумів, що за ним спостерігають. Жінка з біцепсами бор-
ця пильно дивилась на нього і жестом поманила його за 
собою в кімнату. Її сарі підказало йому, що вона була 
служницею, але не рабинею. 

— Ви такий зелений на вигляд, як риба, — сказала во-
на. — Ех, ви, молоді лікарі. Ви приходите у чужий дім, і 
у вас всередині все перевертається. Заходьте, докторе са-
гібе, на Вас уже чекають. 

Занадто сильно стискаючи свій кейс, він увійшов за 
нею в темний отвір тикових дверей. 

...У просторій спальні, освітленій так само погано, як 
і решта будинку, стояли запилюжені стовпи сонячного 
світла, які проникали сюди через фрамугу, розміщену 
високо на стіні. Ці старомодні промені освітлювали сце-
ну таку вражаючу, подібної якій лікар ніколи в житті не 
бачив: це була така неймовірно чудернацька картина 
що його ноги знову почали тягнутись до виходу. Отже 
— ще двоє жінок з комплекцією професійних борчинь 
незворушно стояли у променях світла, кожна з них три-
мала один ріг великого білого простирадла, їхні руки бу-
ли підняті високо над головою, так що полотно опуска-
лось донизу, як завіса. Містер Гхані виринув з довко-
лишньої темряви перед сяюче полотно і люб'язно дозво-
лив спантеличеному Аадамові заціпеніло вдивлятися в 
дивовижну картину приблизно півхвилини; і коли цей 
час минув, і перш ніж було промовлене слово, лікар зро-
бив відкриття: 

У самому центрі полотна був вирізаний отвір у вигляді 
кола діаметром близько двадцяти сантиметрів. 

— Няню, зачиніть двері, — звелів Гхані одній із 
пкремезних дівчат, а тоді, звертаючись до Азіза, пе-
рейшов на конфіденційний тон, — у цьому місті крутиться 



купа нікчем, які при оказії пробували проникнути в 
кімнату моєї дочки. Тому їй потрібна, — він кивнув у бік 
трьох мускулястих грацій, — охорона. 

Азіз усе ще дивився на продірявлене простирадло. 
Гхані заохотив його: 

— Ну ж бо, не гайтеся, зараз же обстежте мою Назім. 
Мерщій. 

Мій дідо оглянув кімнату: 
— Але де ж вона, сагібе Гхані? — нарешті вимовив 

він. Обличчя кремезних служниць прибрали зверхнього 
вигляду, м'язи їхні, як здалося Азізові, напружились, і він, 
про всяк випадок, вирішив вигадати щось надзвичайне. 

— О, я помічаю Ваше зніяковіння, — сказав Гхані, 
розпливаючись у своїй єхидній посмішці. — Ви, молоді-
зелені, після перебування в Європі забуваєте деяк речі. 
Лікарю сагібе, моя дочка — пристойна дівчина, це зро-
зуміло без слів. Вона не хизується своїм тілом перед но-
сом у незнайомих чоловіків. Зрозумійте, я Вам не дозво-
лю побачити її — ні, ні за що в світі, за жодних обставин, 
— отже, я наказав їй перебувати за цим простирадлом. 
Ось вона і стоїть там, як чемній дитині належить. 

Моторошні нотки забриніли у голосі лікаря Азіза: 
— Сагібе Гхані, поясніть же мені, як я маю провести 

обстеження, навіть не поглянувши на неї? 
Гхані тільки ус міхнувся у відповідь: 
— Ви маєте люб'язно визначити, яку частину тіла 

моєї дочки Вам необхідно оглянути. Тоді вона, керую-
чись моїми інструкціями, стане так, щоб потрійна ділян-
ка опинилася якраз проти отвору, який Ви тут бачите. І 
ось так, у такий спосіб, можна буде добитися бажаного 
результату. 

— Але, зрештою, на що скаржиться панна? — запитав 
мій дідо у відчаї. 

На що містер Гхані, піднявши очі до неба і скорчивши 
зі своєї посмішки скорботну гримасу, ..дпов у. 

— Ьідна дитина! Її страшенно, просто жахливо болить 
живіт... 

— Раз так, — стримано промовив лікар Азіз, — то не-
хай вона покаже мені живіт, коли її ласка. 
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меркурохром 

Падма — наша пампушка Падма — незрівнянна у 
гніві. (Вона не вміє читати і, як усі прості натури, не пе-
реварює людей, які знають щось, чого вона не знає. Пад-
ма: сильна, життєрадісна, велика моя втіха у ці останні 
дні. Але, безперечно, — собака на сіні.) Вона намагається 
відірвати мене від роботи: 

— їжте-но, бо захолоне. 
Я продовжую вперто горбитися над папером. 

— Але що в цьому такого приємного, — наполягає 
Падма, роздратовано рубаючи правою рукою повітря вго-
ру-вниз-вгору, — щоб відчувати таку потребу в оцій пи-
санині-шкрябанині ? 

Я відповідаю: 
— Тепер, коли я відкрив подробиці свого народження, 

тепер, коли діряве простирадло повисло між лікарем та 
пацієнтом, — тепер дороги назад немає. 

Падма пирхає. Здіймає руки до лоба: 
— Добре, голодуйте, вмирайте з голоду, я не буду 

більше докидати свої дві пайси! — і знову голосно пир-
хає... але я не звертаю уваги на її поведінку. Вона цілими 
днями мішає страву в киплячому казані, щоб заробити на 
прожиття, видно, щось гаряче і кисле допекло їй підвечір. 
Повнувата в талії, трохи волохатенька на руках, вона же-
стикулює, кипить, вибігає. Бідна Падма. Обставини 
завжди будять у ній звіра. Навіть, можливо, саме її ім'я: і 
це ц: *ком зрозуміло, відколи мати сказала їй, коли та бу-
ла ще зовсім маленька, що її назвали на честь богині ло-
тоса, найпопулярніше ім'я якої серед сільського люду 
звучить як «Володарка Лайна». 

Знову настала тиша, і я повертаюся до сторінок, які 
трохи пахнуть куркумою, з готовністю і бажанням викла-
сти на папері цю розповідь про страждання, яку я вчора 
залишив висіти в повітрі — точнісінько як Шахерезада, 
чиє життя залежало від волі принца Шахріяра, одержи-
мого її таємницями, — мала звичай працювати ніч за 
ніччю. Я почну спочатку: з того, що передчуття мого діда 
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в коридорі були небезпідставні. Протягом наступних 
» сяців і років з ним траплялось таке, що можна поясни-
ти лише дією чарів, магією того величезного і ще не за-
плямованого продірявленого простирадла. 

— ЗНОВУ? — промовила мати Аадама, закочуючи очі. 
— Кажу тобі, дитя моє, що дівчина гак хворіє лише через 
занадто комфортне життя. Надмір солодощів і розкошів 
— і відсутність твердої материнської руки. Але іди вже, 
опікуйся своєю невидимою пацієнткою, а з твоєю матір'ю 
все-гаразд, і її головний біль — це не смертельно. 

Бачте, у ті часи дочка землевласника, Назім Гхані, над-
звичайно часто хворіла, і щоразу через озеро посчлали 
шікару зі слугою, щоб привезти високого молодого сагіба 
лікаря з великим носом — таку репутацію він заслужив у 
мешканців долини. Щоразу відвідини Аадамим Азізом 
спальні зі стовпами сонячного світла і трьома граціями ат-
летичної статури ставали подіями тижня, і при кожній 
ока; він удостоювався честі побачити краєм ока через 
дірку у полотні різноманітні ділянки молодого жіночого 
тіла, обмежені колом з діаметром двадцять сантиметрів. 
Спочатку в неї розболівся живіт, потім були — ледь 
помітно зміщена права гомілкова кістка, врослий ніготь на 
великому пальці лівої ноги, подряпина на лівій литці... 

(— Правець — це смертельна хвороба, сагібе лікарю, 
— казав землевласник. — Моя Назім не має права вмер-
ти через якусь подряпину.) 

Було також у неї запалення правого коліна, на яке 
лікар мусив накласти пов'язку через дірку в полотні... але 
згодом її хвороби почали зміщуватися вгору, оминаючи 
лише окремі заборонені ділянки, і почали поширюватися 
у верхній частині тіла. То вона страждала через якусь 
таємничу недугу, яку її батько називав гнилизною 
пальців і яка проявлялася у відшаровуванні епітелію на 
руках: то їй докучала слабкість кісток зап'ястя, проти 
якої Аадам приписав піґулки кальцію, то її мучили закре-
пи, проти яких він призначив курс легкого проносного, 
оскільки не могло бути й мови про застосування левати-
ви. Температура у неї то стрибала, то падала. В таких 
випадках лікар стромляв їй під пахву термометр, а сам 
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тим часом бурмотів щось невиразне про неефективність 
методу. Під іншою пахвою у неї якось виявилася незнач-
на трихофітія, і він вилікував її жовтим порошком; г :ля 
цієї процедури — коли лікар обережно, але досить силь-
но втирав порошок в ушкоджене місце, не зважаючи на 
те, що ніжне заховане потойбіч тіло почало здригатися і 
тремтіти, і було чути здушений сміх, який проривався 
крізь запону, бо Назім Гхані дуже боялася лоскоту — бо-
лячка зникла, але невдовзі Назім висунула новий набір 
скарг. Влітку її мучила анемія, взимку — бронхіт. 

(— У неї надзвичайно тонкі бронхи, — пояснив Гхані, 
— як пищики.) 

Десь далеко Перша світова війна просувалася від од-
ного переломного моменту до іншого, тим часом як лікар 
Азіз у заснованому павутиною домі також був втягнутий 
у тотальну війну з незліченними недугами па Дєнтки на 
чітко окреслених ділянках фронту. І протягом усіх 
воєнних років жодна з численних хвороб Наз л ніколи не 
повторювалася двічі. 

— Що тільки доводить, — казав Гхані, — м-м-м, що Ви 
хороший лікар. Коли вже Ви лікуєте, то виліковуєте на-
завжди. Але — що ж! — він ударив себе по лобі. — Во-
на тужить за своєю померлою матір'ю, бідне дитя, і тіло 
її страждає. Що за добра дитина! 

Так поступово лікар Азіз склав у своїй уяві образ Назім, 
вражаючий колаж з різних її частин, оглянутих поодинці. 
Цей фантом розчленованої жінки почав частенько навіду-
вати його, і не лише у снах Зібрана докупи його уявою, ця 
жінка супроводжувала його всюди, вона проникла у 
верхній шар його свідомости, так що він, засинаючи і про-
кидаючись, відчував кінчиками пальців її ніжну чутливу 
шкіру, чи витончені зап'ястя, чи прекрасні гомілки; він 
відчував її запах — суміш лаванди і чамбелі; він чув її го-
лос і стримуваний сміх, як у маленької дівчинки, — але во-
на була безголова, бо він ніколи не бачив її лиця. 

Його мати лежить на ліжку, розпластавшись на жи-
воті: 

— Підійди ж, підійди і помасуй мене, — каже вона — 
мій сину, мій лікарю, твої пальці можуть заспокоїти м'язи 
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твоє старої матері. Тисни, тисни, дитино, зі всенької си-
ли. І не дивися на мене, як баран на нові ворота. 

Він місив її плечі. Вона стогнала, здригалася, обм'якала. 
— Тепер нижче, — говорила вона. — Тепер вище. 

Праворуч. Добре. Мій золотий син, він не може знати, 
що готує цей землевласник Гхані. Мій син такий ро-
зумний, але він навіть не здогадується, чому ця дівчи-
на вічно скаржиться на якісь безглузді хвороби. Послу-
хай, сину мій: хоч раз подивися далі свого носа: цей 
Гхані вважає, що ти добра партія для його дочки. Хло-
пець із європейською освітою і взагалі. То я працюва-
ла у крамницях і ходила відкрита перед чужими очима 
для того, щоб ти одружився з цією Назім! Звичайно, 
так воно і є, інакше навіщо б йому двічі відвідувати на-
шу родину? — Азіз натиснув сильніше. — О Боже, зу-
пинися, нарешті, не треба вбивати мене за те, що я ка-
жу тобі правду в очі! 

До 1918 року Аадам Азіз жив заради цих регулярних 
прогулянок через озеро. А віднедавна його запал зріс ще 
б ьше, бо тепер, через три роки, стало зрозуміло, що 
землевласник і його дочка готові скасувати деякі перепо-
ни. Тепер, уперше за весь час, Гхані сказав: 

— Якийсь згусток у правій грудній залозі. Це небез-
печно, лікарю? Подивіться. Добре огляньте її. 

І те, що з'явилося тоді там, у тій дірі, мало ідеальну 
форму і було зворушливо-прекрасне. 

— Я мушу її торкнутися, — сказав Азіз, змагаючись зі 
своїм голосом. 

Гхані поплескав його по спині: 
— Торкайся, торкайся! — гукнув він. — Це руки ціли-

теля. Цілющий дотик, так, лікарю? 
І Азіз простягнув руку: 
— Пробачте мені моє запитання, але скажіть: зараз у 

Вас місячні? 
На обличчях борчинь промайнули таємничі посмішки. 

Гхані приязно закивав: 
— Так. Не хвилюйтеся, друже. Ми ж тепер як одна сім'я. 
— Годі не страшно, — сказав Азіз. — Грудки зник-

нуть, коли все закінчиться. 



А наступного разу: 
— Лікарю сагібе, вона розтягнула м'яз на задній час-

тині стегна. Такий біль! 
І там, посеред полотна, засліплюючи Аадама, виступа-

ла розкішна, округла і неймовірно прекрасна сідниця! І 
голос Азіза: 

— Чи дозволите... 
І відразу репліка Гхані, і слухняна відлов' ль з-за про-

стирадла, і розв'язується шнурок і піжама спадає з боже-
ственних стегон, які чудесно випинаються через діру. 
Алдям Азіз змушує себе до медичного способу мислен-
ня... простягає руку... відчуває. І присягається собі, з по-
дивом, що бачить, як сідничка зашарілася сором'язливим 
і поступливим рум'янцем, 

Увечері Аадам згадував той рум'янець і дивувався: не-
вже магія простирадла діє по обидва боки? Хвилюючись, 
він вгадував свою безголову Назім, яка горіла під його по-
глядом, його термометром, його стетоскопом, його пальця-
ми, і пробував будувати в уяві власний образ її очима. Зви-
чайно, вона перебувала у гіршому становищі, бо могла ба-
чити тільки його руки. І Аадам почав плекати відчайдушні 
неправомірні сподівання, що у Назім Гхані розвинеться 
мігрень або з'явиться подряпина на її невидимому 
підборідді, так що вони зможуть поглянути одне одному в 
лице. Він усвідомлював, якими антипрофесійними були йо-
го почуття, але не робив нічогісінько для того, щоб їх пога-
сити. Але й міг він зробити небагато. Вони почали жити 
своїм життям. Словом: мій /іідо закохався і почав думати 
про діряве простирадло, як про щось священне і чародійне, 
бо крізь нього він бачив речі, які заповнили діру в його 
дуі і', пробоїну, що утворилася, коли він ударився носом об 
грудку землі і коли його дошкульно образив човняр Тей. 

Того дня, коли скінчилася Перша світова війна, у 
Назім страшенно розболілася голова. Такі історичні збіги 
засмічували і навіть, можливо, оскверняли буття моєї ро-
дини у світі. 

Він ледве наважився поглянути на те, що опинилося в 
оправі полотна. Може, вона виявиться огидна, можливо, 
саме цим пояснюється увесь цей цирк з простирадлом. 



Е. і подивився. І побачив ніжне обличчя, аж ніяк не по-
творне, і очі — близько посаджені, сяючі, як самоцвіти, 
ка]. із золотими вкрапленнями: очі тигриці. Гріхопадіння 
л:каря Азіза було повним. 

Назім спалахнула: 
— Але лікарю, о Боже — що за ніс! 
Тоді Гхані сердито: 
— Дочко, не забувай, що... 
Але лікар і пацієнт уже дружно сміялись і Азіз гово-

рив: 
— Так, так, це просто видатний екземпляр. Кажуть, у 

ньому криються династії... — І він ледве встиг прикусити 
язика, щоб не додати: «як шмарклі». 

І Гхані, який три довгі роки сліпо стояв біля прости-
радла. посміхаючись, посміхаючись і ще раз посміхаю-
чись, — знову показав свою таємничу посмішку, віддзер-
калення яко з'явилося на вустах трьох борчинь. 

А тим часом човняр Тей прийняв незбагненне рішен-
ня перестати митися. В долині, переповненій прісними 
озерами, де навіть най-найбідніші люди могли пишатися 
(і пишалися) своєю чистотою, Тей захотів смердіти. Вже 
три роки він ані купався, ані омивався після здійснення 
природних потреб. Він носив той самий одяг непраним з 
року в рік; він робив єдину поступку зимі — вдягав звер-
ху на свою напівзотлілу піжаму тепле пальто — чугха. 
Невеличкий кошик із тліючим вугіллям, який він носив 
під пальтом за кашмірською модою, щоб грітися у силь-
ний мороз, лишг загострював і підкреслював його дикий 
сморід. Він взяв собі за звичай поволі дрейфувати попри 
Азізове подвір'я, поширюючи довкола жахливі випари 
свого тіла, які через маленький садок добиралися до са-
мого дому і потрапляли всередину. Квіти вмирали, птахи, 
рятуючись, покинули підвіконня старого Азізового бать-
ка. Звичайно ж, Тей втратив роботу. Особливо англійці 
опиралися перспективі бути переправленими через озеро 
помийною ямою в людській подобі. Околиці озера об-
летіла історія про те, що дружина Тея, доведена до роз-
пачу раптовою неохайністю старого, звернулася до його 
здорового глузду. А він відповів: 



— Спитай про це нашого з-за кордонного лікаря, спи-
тай цього накку, цього німчуру А: '.за! 

Отже: — чи справді це була спроба образити надчут-
ливі лікареві ніздрі (в яких свербіння — знак небезпеки 
— дещо ослабло під впливом любовного знеболення)? Чи, 
можег демонстрація незмінности всупереч вторгненню 
лікарської сумки з Гейдельберґа. Одного разу Азіз прямо 
запитав старого, навіщо усе це, — але Тей тільки дихнув 
на нього і наліг на весла. Цей подих мало не звалив Аз'ча 
з ніг — він був важкий і гострий, як сокира. 

У 1918 році батько лікаря Азіза, покинутий птахами, 
помер уві сні. І відразу ж його мати, яка вже могла про-
дати свій ювелірний бізнес завдяки успішній Азізовій 
практиці і тепер сприйняла смерть свого чоловіка як ми-
лосердне звільнення від життя, заповненого обов'язками, 
сама опинилась на смертному ложі і пішла за своїм чо-
ловіком ще до закінчення сорокаденного трауру по його 
смерті. На той час, коли війна скінчилася і іщ іські 
військові підрозділи повернулися додому, лікар Аз;" був 
сиротою і вільною людиною — за винятком того, що йо-
го серце провалилося в діру діаметром приблизно двад-
цять сантиметрів 

Невтішний результат Теєвої поведінки: вона зруйнува-
ла добросусідські стосунки Азіза з місцевим плавучим на-
родонаселенням. Він, який раніше по-дитячому невиму-
шено балакав з рибалками і продавцями квітів, раптом 
помітив, що на нього зиркають скоса: 

— Спитайте цього накку, цього німчуру Азіза. 
Тей таврував його як чужинця, а отже, як людину, 

котр: і не варто довіряти. Люди й раніше не дуже люби-
ли човняра, але те перетворення, яке лікар вочевидь 
спричинив у ньому, здавалося їм ще нестерпнішим. Азіз 
опинився у становищі підозрюваного, підданого ост-
ракізму, бідного парії, і це його страшенно травмувало. 
Тепер він збагнув, чого добивається Тей: цей чоловік на-
магається видворити його з рідної долини. 

До того ж відкрилася історія з дірявим простирадлом. 
Борчині, очевидно, на ділі були не такі коректні, як зда-
валося з вигляду. Азіз почав помічати, що люди тицяють 



на нього пальцями. Жінки хихотіли йому вслід, ховаючи 
усмішку в кулак. 

— Я вирішив подарувати Теєві перемогу, — сказав 
вік. Три борчині — дві з простирадлом у руках, третя при 
дверях, — помітно напружилися, щоб почути його крізь 
вату у вухах. 

( — Я попросила батька про це, — промовила Назім. 
— Відтепер ці словоблуди Оільше не будуть розпускати 
плітки.) — Очі Назім в обрамленні діри були розширені, 
як ніколи. 

...Так сам іько, як і його очі, коли кілька днів тому 
він походжав вулицями міста і побачив, як під'їжджає ос-
танній зимовий автобус, розмальований барвистими на-
писами — спереду зеленим і червоним БОГ ВСЕМО-
ГУТНІЙ, ззаду синім і жовтим вигук ХВАЛА БОГОВІ! і 
яскравим бордо ВИБАЧ-ПА-ПА! — і розпізнав крізь 
свіжу павутину зморщок і ліній на її лиці — Ілсу Любін, 
яка виходила з автобуса... 

Тепер уже землевласник Гхані залишав його наодинці 
з «заглушеними» ватою охоронцями: 

— Щоб ви могли собі поговорити, бо ж стосунки між 
лікарем і пацієнтом можуть поглиблюватися лише за 
умов суворої конфіденційности. Лж зараз я це зрозумів, 
сагібе Азіз, — пробачте мені мою дотеперішню не-
делікатність. 

І тоді язик Назім ніби зірвався з прив язі: 
— Що це за розмови? Хто Ви — чоловік чи миша? За-

лишати свій дім через якогось смердючого шікаровоза!... 
— Оскар помер, — сказала йому Ілса, сидячи на тахті 

його матері і попиваючи свіжий лимонад. — Помер, як 
блазень. Він пішов поговорити з вояками і переконати їх 
не бути заручниками. Цей дурень справді думав, що 
військо кине зброю і розійдеться. Ми спостерігали цю 
картину через вікно, і я молилася, щоб вони тільки не 
розтоптали його насмерть. Полк до березня якраз на 
вчився марширувати — їх уже було не впізнати. Коли він 
дійшов до рогу вулиці навпроти площі для парадів, то пе-
речепився через власні шнурівки і впав на дорогу. Штаб-
ний автомобіль переїхав його, і він помер. Він ніколи не 
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вмів тримати свої шнурівки зав'язаними, той дурень 
тут діаманти застигли на її віях... — Він був із тих, х1 

створює, погану репутацію анархістам. 
— Гаразд, — визнала Назім. — Отже, Ви маєте добри 

шанс отримати добру роботу. Університет в Агрі — ц 
знаменитий навчальний заклад. Не думайте, що я н 
знаю. Університетський лікар!.. Гарно звучить. Скажіть 
що Ви від'їжджаєте заради цього, — і тоді це вже інше 
справа. 

Її вії були опущені: 
— Я буду тужити за Вами, звичайно... 
— Я закохався, — сказав Аадам Азіз Ілсі Любін. І зго-

дом: 
— Так, я бачив її лише через діру в простирадлі, і то 

фрагментарно, але, присягаюся, я бачив також, як со-
ром'язливо зашарілися її сіднички. 

— Тут щось таке в повітрі, — мовила на те Ілса. 
— Назім, я отримав цю роботу, — вигукнув Адам 

схвильовано. — Сьогодні прийшов лист. Можна присту-
пати з квітня 1919 року. Ваш батько казав, що знайде по-
купця на мій дім і на крамницю коштовного каміння. 

— Чудово! — Назім закопилила губки. — То тепер я 
мушу шукати нового лікаря. Чи, може, доведеться знову 
повернутися до тої старої відьми, яка не має зеленого по-
няття ні про що. 

— Оскільки я сирота, — сказав лікар Азіз, — то мушу 
бути присутній особисто як представник своєї сім'ї. От-
же, я прийшов до Вас, сагібе Гхані, я вперше прийшов 
без запрошення. Не з лікарським візитом. 

— Любий хлопчику! — Гхані поплескав Аадама по 
спині. — Звичайно, одружуйся з нею! Я дам за дочкою 
багатюще придане! Ніякої економії! Побачиш, це буде 
найґрандіозніше весілля, о так! 

— Я не можу залишити Вас тут і поїхати, — мовив 
Азіз, звертаючись до Назім. 

Тоді озвався Гхані: 
— Досить уже цієї вистави! Навіщо далі воловодитися 

з тим безглуздим простирадлом! Гей, дівчата, опустіть йо-
го, перед вами — молода закохана пара! 



— Нарешті, — сказав Аадам Азіз. — Нарешті бачу те-
бе усю. Але мені пора йти. У мене справи... і одна дав-
ня подруга чекає на мене, я мушу розпої сти їй, вона 
буде дуже рада за нас обох. Давній дорогий друг з 
Німеччини. 

— Ні, Адаме-баба, — сказав слуга, — від самого ран-
ня я не бачив Ілси бегум. Вона найняла того старого Тея, 
щоб прогулятися озером на човні. 

— Що я можу сказати, пане? — смиренно бурмотів 
Тей. — Це для мене велика честь, що Ви, така поважна 
персона, запросили мене у свій дім. Пане, та леді найня-
ла мене, щоб я завіз її до Могольських Садів, бо хотіла 
встигнути побачити їх перед тим, як озеро замерзне. Та-
ка тиха пані, сагібе докторе, за весь час не промовила 
жодного слова. Тож я обдумував свої дрібні справи, як-то 
старий дуррнь, і раптом глянув — а там, де вона сиділа, 
нікого нема. Сагібе, клянусь головою моєї дружини, не-
можливо бачити спиною — як мені це Вам пояснити? 
Повірте бідному старому -ювняреві, який був Вам другом 
у роки Вашої юности... 

— Аадаме-баба, — втрутився старий слуга. — Пробач-
те, будь ласка, але щойно я знайшов цей аркушик у неї 
на столі. 

— Я знаю, де вона — доктор Азіз втупився поглядом 
у Тея, — хоч я не знаю, як Вам вдається вічно вплутува-
тися в моє життя. Але одного разу Ви показали мені це 
місце. Ви сказали: деякі іноземки приїздять сюди топи-
тись. 

— Я, сагібе? — Тей вражений смердючий, безневин-
ний: — Ні, це горе промовляє Вашими вустами. Звідки я 
міг би знати про такі речі? 

І після того, як гурт човнярів з блідими невиразними 
лицями виловив розбухле, обмотане водоростями тіло, 
Тей прийшов на пристань і звернувся до чоловіків, які 
були там, хоча вони й подалися назад від його подиху і 
від запаху дизентерії. Тей сказав: 

— Ви тільки уявіть, Він мене звинувачує! Стягає сюди 
своїх розбещених європейок і твердить, що це моя про-
вина, коли вони стрибають в озеро!.. Я тільки питаю — 



як він знав, де шукати? Так, спитайте його про це, v.... 
тайте про це накку Лзіза! 

Вона залишила записку: «Я ненавмисне». 
Я не коментую ці події, що як-небудь злетіли з моїх 

вуст, спотворені поспіхом і хвилюванням, — нехай інп 
їх судять. А тепер дозвольте мені бути послідовним до-
дати, що протягом тієї довгої, холодної зими 1918—1919 
років Тей тяжко занедужав, підхопивши небезпечну хво-
робу шкіри, європейський варіант якої називають золоту-
хою, але він відмовився звернутися до лікаря Азіза і ліку-
вався у місцевого гомеопата. І в березні, коли озеро 
скресло, у великому шатрі на подвір'ї будинку землевлас-
ника Гхані зіграли весілля. Шлюбний контракт запевняв 
Аадамові Азізові солідну суму грошей, яка мала посприя-
ти молодятам у купівлі будинку в Агрі, і, крім того, при-
дане включало, на особливе прохання Аадама Азіза, одне 
продірявлене простирадло. Молодята сиділи на помості, 
увиті гірляндами і відсторонені, а гості тим часом, один 
за одним, сипали рупії їм на коліна. Тої ночі мій дідо роз-
стелив діряве простирадло на шлюбному ложі, під собою 
і своєю нареченою, і на ранок воно було прикрашене 
трьома краплями крови, що утворили маленький трикут-
ник. Вранці простирадло виставили на загальний огляд; і 
після церемонії консумації під'їхав винайнятий земле-
власником лімузин, щоб відвезти моїх діда і бабцю до 
Амрітсару, де вони мали встигнути на потяг Frontier Mail. 
Гори з'юрмились довкола і пильно приглядалися, як мій 
дідо востаннє покидав свою домівку. (Колись він ще до 
н і повернеться, щоб уже ніколи її не покинути.* Азізові 
здавалося, що він бачить старого човняра, як той стоїть 
ві̂  далік і спостерігає за їхнім від'їздом, — але це, напев-
но, була помилка, бо Тей тоді саме хворів. Мушля храму 
на пагорбі Шанкарачарія, яку мусульмани називали Тахт-
і-Сулейман, або Трон Соломона, не звертала на них ува-
ги. По-зимовому голі тополі і засніжені поля шафрану 
пропливали повз них, їхній автомобіль біг на південь, а в 
ньому — старий шкіряний кейс, де поміж інших речей 
були запхані стетоскоп і простирадло. В животі лікаря 
Азіза виникло відчуття невагомости. 



Або падіння. 
(...І ось я у ролі привида. Мені дев'ять років, і все моє 

сімейство — мої тато, мама, Мідна Мавпочка і я — гос-
тюємо в домі дідуся й бабусі в Агрі; всі онуки — а між ни-
ми і я — готують традиційну новорічну виставу, і мене 
вибрали на привида. Ось чому я — крадькома, оберігаю-
чи таємницю майбутнього спектаклю — перевертаю дім 
у пошуках підхожого для привида вбрання. Мого діда не-
має вдома — він поїхав до пацієнта на виклик. Я роблю 
обшук у його кімнаті. І ось, зверху на серванті — старий 
кейс, вкритий пилюкою і павутинням, але не закритий на 
ключ. І тут, всередині — відповідь на мої молитви. Не 
звичайне собі простирадло — а простирадло з уже 
прорізаною в ньому дірою! Саме тут, у цьому шкіряному 
кейсі, просто під старим стетоскопом і трубкою 
запліснявілого інгалятора фірми Вік... було простирадло, 
поява якого у нашій виставі стала справжньою сен-
сацією. Мій дідусь ледве встиг кинути погляд на нього, як 
тут же з ревом зірвався на ноги. Він вискочив на сцену і 
привселюдно здер з мене костюм. Бабця так міцно стис-
нула вуста, що здавалося, ніби вони зникли. Між ними 
двома — дідусем, який горлав на мене голосом забутого 
човняра, і бабусею, чия лють проявлялася у зникненні 
губів, — між ними грізний привид змалів, перетворився 
на ридаючу руїну. Я втікав зі всіх ніг І забіг на невелике 
кукурудзяне поле, так і не розуміючи, що сталося. Я сидів 
там — можливо, на тому самому місці, де колись сидів 
Надір Хан! — добрих кілька годин, присягався знову і 
знову, що ніколи більше не відкрию заборонену валізу, і 
почувався несправедливо ображеним головним чином че-
рез те, що вона ж не була замкнена. Але з реакції моїх 
дідуся й бабці, з їхнього обурення, я зробив висновок, що 
це простирадло чомусь насправді дуже важливе.) 

Мене перебила Падма: вона принесла вечерю, але не 
подала її, шантажуючи мене: 

— Ну, гаразд. Якщо Ви збираєтесь весь час псувати 
собі очі цією писаниною, то мусите бодай читати це мені. 

Я прочитав їй дещо заради вечері — і побачив, що, мо-
же, з Падми буде якась користь, бо вона, як виявилось, 



палкий критик. Особливо вона розгнівалася на мої заува-
ження стосовно її імени: 

— Що там Ви знаєте, міщуху? — кричала вона, розти-
наючи повітря рукою. — У моєму селі ніякий не сором 
називатися ім'ям Богині Лайна. Так і напишіть зараз же, 
що все це — суцільна Ваша помилка. 

Згідно з побажаннями моєї квітки лотоса, я вміщую 
тут, і то негайно, коротку оду Лайну. 

Лайно, яке удобрює ґрунт і поліпшує ріст рослин! 
Лайно, що застигає, перетворюючись на тонкі плесканці, 
схожі на чапаті, коли його ще свіжим і сирим продають 
сільським будівельникам, які використовують його для 
зміцнення і підсилення стін качча — сільських мазанок, 
зліплених з намулу і глини! Лайно, походження якого з 
заднього кінця корів так тонко тлумачить і утверджує йо-
го божественний і священний статус! О, як же я поми-
лявся, визнаю, моє ставлення до Лайна було упередже-
ним, безперечно, через його неприємний запах, що 
завжди ображав мій чутливий ніс — і як же чудово, як 
неймовірно прекрасно, мабуть, бути названою на честь 
Володарки Лайна! 

...6-го квітня 1919 року священне місто Амрітсар пах-
ло (знаменито, Падмо, просто божественно!) лайном. І, 
можливо, цей (незрівнянний!) сморід не ображав дідово-
го носа — врешті-решт, кашмірські селяни застосовували 
його, як було описано вище, як будматеріал. Навіть у 
Шрінагарі продавці з купами округлих плесканців на лот-
ках не були рідкістю. Але там цей товар був підсохлий, 
вивітрений, придатний. А в Амрітсарі він був надто 
свіжий і надміру запашний. І він походив не лише від 
корів, але і з кінських задів, затиснутих між осями чис-
ленних міських возів, карет, екіпажів; від мулів, і чо-
ловіків, і собак, які пішли за покликом природи, об'єдну-
ючись тим самим у братерство лайна. Були тут і корови: 
священні корови блукали запилюженими вулицями, пат-
рулюючи кожна свою територію і заявляючи про свої 
права екскрементами. А мухи! Мухи — ворог народу 
номер один — радісно дзуміли, перелітаючи з купи на 
іншу паруючу купу, співаючи їм хвалу, прославляли і пе-



рехресно запилювали різні Гатунки цих легкодоступних, 
безмежно щедрих дарів. Місто також роїлося, в і д д з е р к а -

люючи роїння мух. Лікар подивився вниз із вікна готелю 
і побачив цікаву сцену: під вікнами проходив джайніст із 
муслиновою маскою на обличчі, замітаючи віничком 
доріжку перед собою, щоб не наступити ненароком на 
якусь мураху чи муху. Приємний пряний аромат 
п: іДймався е_д лотка з вуличною закускою: 

— Гарячі пакора, пакора гарячі! 
У крамничці навпроти білошкіра жінка вибирала шов-

ки, : група чоловіків у тюрбанах витріщалася на неї. У 
Назім — тепер вже Назім Азіз — дуже боліла голова; це 
вперше до неї повернулася хвороба, хоча жити далеко від 
її зідної тихої долини було для неї важким випробуван-
ням. Глечик з свіжим лимонадом, що стояв біля її ліжка, 
швидко порожнів. Азіз дивився у вікно і дихав містом. 
Шпиль Золотого Храму сяяв на сонці. Але ніс його 
свербів: очевидно, щось тут було не так. 

Ось права рука мого діда крупним планом: нігті, суг-
лоби, пальці — все це немовбито більше, ніж би можна 
було сподіватися. Кущики рудого волосся на фалангах. 
Великий і вказівний пальці притиснуті один до одного, і 
відстань між ними дорівнює товщині паперу. Словом мій 
дідо тримає листівку. Вона стирчить у його руці (тепер 
переходимо до загального плану — ніхто в Бомбеї не об-
ходиться без хоч би підставового кіножарґону), коли він 
заходить у фойє готелю. І тут якийсь вуличний хлопчись-
ко кидається у двері, двері обертаються, листівки розліта-
ються вслід за ним — і чапрас кидається навздогін. Ша-
лена шарпанина у дверях, які все обертаються і оберта-
ються, аж поки рука чапрасі своєю чергою домагається 
крупного плану, бо вона теж притискає великий палець 
до вказівного і . дстань між ними дорівнює товщині вуха 
шибеника; ця рука викидає геть юного пропагандиста, 
але / а,ові все-таки залишається листок з гаслом. Тепер, 
визираючи через вікно, він бачить відображення того 
гасла на стіні навпроти; і ген там, на мінареті мечеті, і на 
великому чорному газетному полотні під рукою лотошни-
ка. Лист зка, газета, мечеть і стіна кричать водно: Хартал! 



А в буквальному розумінні — день жалоби, безруху, без-
гоміння. Але ж це Індія в пору розквіту Махатми, коли 
навіть мова підкоряється настановам Ґанді, і це слово теж 
набуло під його впливом нового звучання. «Хартал — 7 
квітня» — в унісон проголошують стіна, газета, мечеть і 
брошура, бо Ґанді постановив своїм декретом, що цього 
дня вся Індія має зупинитися. Щоб у мирі відзначити 
день жалоби з приводу продовження присутности 
англійців на її території. 

— Я не розумію, навіщо цей страйк, коли ніхто не 
вмер,— приглушено кричить Назім. — Чому потяги сто-
ять? Доки нам тут стирчати? 

Лікар Азіз помічає на вулиці юнака військової статури 
і думає: індійці воювали на боці Англії; скільки їх побачи-
ло широкий світ і заразилося Заграницею. їм не так лег-
ко вертатися до старого світу. Англійці припускаються 
помилки, намагаючись повепнути стрілки назад. 

— Постанова Ровлетта — також помилка,—промур-
мотів він. 

— Якого ще ровлетта, — причитає Назім. — Усе це 
дурниці, вони мене нервують! 

— Про заборону політичних рухів — пояснює Азіз і 
повертається до своїх роздумів. Тей одного разу сказав: 
«Кашмірці не такі. Вони боягузи. Вкладіть у руки 
кашмірця збоою, і вона мусила б вистрелити сама — він 
ніколи не посміє натиснути на гачок. Ми не такі, як інду-
си, що вічно воюють». Азіз зі своїм Теєм у голові не по-
чувається індусом. Кашмір, зрештою, якщо бути точним, 
не є частиною Імперії, а є лише незалежним ко-
ролівським штатом. Аз*з не впевнений чи страйк, про 
який провіщає брошура, мечеть, стіна, газета — чи це йо 
го боротьба, навіть враховуючи, що зараз він перебуває 
на окупованій території. Він відвертається від вікна... 

...І бачить, що Назім плаче в подушку. Вона плаче так 
ще відтоді, як на другу ніч після шлюбу він попросив її 
трохи рухатись. 

— Куди рухатись? — спитала вона. — Як рухатись? 
Він спантеличено відповів: 
— Просто рухайся, ну, знаєш, як жінка... 



Вона вжахнулася і аж зайшлася криком: 
— Господи! За кого я вийшла заміж! Знаю я вас, чо-

ловіків, що повернулися з Європи! Ви пізнаєте там жах-
ливих жінок і потім намагаєтеся зробити нас такими, як 
вони. Слухайте, сагібе докторе, чоловік Ви мені чи ні, — 
але я не якась там нечестивиця, не така... бозна-яка 
жінка!.. 

Це була битва, в якій мій дідо ніколи не переміг; вона 
визначила характер цього подружжя, яке швидко пере-
росло у поле бою для частих і руйнівних воєн, під нава-
лою яких молода дівчина з-поза-простирадла і молодий 
нетактовний лікар раптом перетворились на двох зовсім 
інакших, чужих одне одному істот... 

— І що тепер, жінко, — питає Азіз. 
Назім ховає лице в подушки. 
— Чого Вам іще? — відказує вона здушеним голосом, 

— Ви — хіба не так? — Ви хочете, щоб я ходила гола пе-
ред чужими чоловіками. 

(Він перед тим просив її зняти паранджу.) 
— Сорочка закриває тебе від шиї аж по самі зап'яст-

ки і коліна. Просторі штани ховають тебе по самі 
щиколотки. Все, що лишається відкрите очам, — це твої 
стопи й лице. Жінко, невже твоє обличчя і стопи — це 
щось непристойне? — каже він. 

Але вона ридає: 
— Вони побачать більше, значно більше! Вони поба-

чать мою безмежну, безмежну ганьбу! 
І ось він, той нещасний випадок, який кидає нас у світ 

меркурохрому... Азіз, помітивши, що самовладання зра-
джує його, витягає усі паранджі і покривала, усі парди 
дружини з її валізи, кидає їх у кошик для сміття, зробле-
ний з олова і прикрашений образом гуру Нанака, і підпа-
лює. Полум'я несподівано бурхає і починає облизувати 
штори. Аадам кидається до дверей, кличе на допомогу, 
дешеві штори вже зайнялися... і носії, гості, пралі вліта-
ють у кімнату і б'ють палаючу тканину рушниками, 
ганчірками і брудною білизною інших людей. Приносять 
відра, пожежа згасає, Назім втискається в ліжко, а поряд 
зо тридцять п'ять сікхів, хінді і недоторканих товпляться 



у кімнаті, заповненій димом. Нарешті всі вони виходять, 
і Назім кидає дві фрази перед тим, як замкнути на замок 
свої вперті вуста. 

— Ви — якийсь шаленець. Я хочу ще лимонаду. 
Дідо відчиняє вікна і повертається обличчям до своєї 

молодої дружини: 
— Цей дим ще потримається тут якийсь час, то я пі/,у 

трохи надвір. Підеш зі мною? 
Губи стиснуті, очі заплющені, єдине виразне «ні» — по-

рухом голови, — і дідо виходить на вулицю сам словами: 
— Забудь нарешті думати про себе як про чемну 

кашмірську дівчинку. Краще задумайся над тим, як стати 
сучасною індійською жінкою. 

...Тим часом у районі розквартирування військових ча-
стин, у штабі Англійської армії, такий собі генерал на ім'я 
Р. І. Дайєр навощує вуса. 

Сьоме квітня 1919-го року, в Амрітсарі великий план 
Махатми зазнає грізних перетворень. Крамниці зачинені, 
залізничний вокзал також, але зворохоблений натовп 
вдирається і руйнуює їх. Лікар Азіз зі своїм шкіряним 
кейсом у руці ходить вулицями і надає допомогу всюди, 
де тільки вдасться. Понівечені тіла лежать там, де й упа-
ли. Він бинтує рани, ретельно змащуючи їх меркурохро-
мом, який робить їх ще кривавішими на вигляд, але при-
наймні дезінфікує. Нарешті він повертається до своєї 
кімнати в готелі, весь його одяг у червоних плямах, і 
Назім впадає в паніку: 

— О поможи мені, поможи мені, Аллах, що це за чо-
ловік у мене, він лазить по всяких нетрях і б'ється з гун-
дами! 

Припадає коло нього з ватними тампонами, змочени-
ми у воді. 

— Ну чому, чому Ви не можете бути респектабельним 
лікарем, як нормальні люди, просто лікувати важкі хво-
роби — і все? О Боже, Ви весь у крові! Сидіть, сидіть 
уже, дайте я омию Вам рани, нарешті. 

— Це не кров, жінко. 
— Ви думаєте, що я не бачу на власні очі? Чому Ви 

завжди мусите зробити з мене дурепу, навіть коли Ви в 
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біді? Хіба дружина не мусить піклуватися про свого чо-
ловіка? 

— Це меркурохром, Назім. Такі ліки червоного кольору. 
Назім — яка щойно була згустком енергії, вихором, 

хапала одяг відкручувала крани — раптом завмерла. 
— Ви робите це навмисне, — сказала вона, — щоб ви-

ставити мене ідіоткою. Але я не дурна. Я прочитала 
кілька книжок. 

Тринадцяте квітня, а вони ще й досі сидять в 
Амрітсарі. 

— Це ще не кінець, — сказав Аадам Азіз своїй жінці. 
— Ми не можемо поїхати звідси, бо, можливо, тут знову 
виникне потреба в лікарях. 

— Значить, ми мусимо сидіти тут до кінця світу? 
Він почухав носа: 
— Ні, сподіваюся, не аж так довго. 
Того дня вулиці зненацька заполонив люд, усі одно-

стайно рухалися в одному напрямку, протестуючи проти 
нових розпоряджень воєнного стану, ухвалених Дайєром. 
Аадам застерігає Назім: 

— Очевидно, має відбутися організований мітинг — 
отже, слід чекати проблем, військові цього так не зали-
шать: мітинги заборонені. 

— Навіщо Ви туди ідете? Чому не почекаєте, поки Вас 
покличуть'! 

...М':цем збору може бути будь-яка простора площа, 
від пустиря і до парку. Найбільшим таким місцем в 
Амрітсарі вважають Джалліанвала Багх. Там не росте тра-
ва — там повсюди валяються каміння, банки, скло, всіля 
ке сміття. Щоб потрапити туди, треба спуститися донизу 
вузесеньким провулком поміж двома будинками. 13-го 
квітня тисячі індусів протискаються цим провулком. 

— Це мирний протест, — пояснює хтось лікареві 
Азізу. 

Захоплений людським потоком, він опиняється на са-
мому початку провулка. У правій руці у нього — Гейдель-
берзька валізка (тут крупний план не потрібен). Я знаю, 
він дуже боїться, бо ніс йому свербить, як ніколи, але він 
як досв ,чений лікар відсуває страх за межі свідомости і 



ступає на площу. Хтось проголошує палку промову 
личні торговці продираються крізь натовп, збуваючи на 
ходу чана і солодощі. Пил висить у повітрі. Дідо роззи-
рається довкола — і не бачить ніяких повстанців, ніяких 
заворушників. Група сікхів розклала на землі скатерти-
ну, розташувалася довкола і обідає. Всюди сморід. Азіз 
якраз пробивається до серця юрби, коли генерал Р І. Дай-
єр у супроводі п'ятдесятьох добірних вояків з'являється 
у провулку. Він — комендант Амрітсару на час Воєнно-
го стану — поважна персона, що не кажіть; навощені 
кінчики його вусів незворушно-поважні. Коли п'ятдесят 
один вояк марширує стежкою вниз, то у носі мого діда 
вже не свербить, а лоскоче. Ті самі п'ятдесят один чо-
ловік вступають на місце для зборів і займають позиції, 
двадцять п'ять вояків стають по праву руку Дайєра і 
двадцять п'ять — по ліву, а Аадам Азіз перестає зосере-
джено спостерігати за подіями довкола нього, бо лоскіт 
у носі перевищує його витримку і терпіння. Якраз коли 
генерал Дайєр подає команду здоровий пчих просто роз-
дирає лице мого діда. 

— А-а-а-а-пчхи и-и-и-и! — чхає і падає вперед, втра-
тивши рівновагу, вслід за своїм носом, і таким чином ря-
тує соб; життя. Його лікарська валізка теж вилітає, роз-
кривається, пляшечки, лініменти і шприци розсипаються 
в пилюці. Він розпачливо шукає у людей під ногами, на-
магаючись врятувати своє медичне начиння, поки його 
не розтоптали. Лунає звук, схожий на цокотіння зубів від 
холоду, і хтось падає на нього. Червоним заливає йому 
сорочку. Тепер чути крики і плач, і дивне цокотіння про-
довжується. Здається, все більше і більше людей спотика-
ються і падають зверху на мого діда. Він починає побою-
ватися за свою спину Замок від його валізки втискається 
йому в груди і залишає по собі такий глибокий, незагой-
ний слід, який не зникне аж до самої дідової смерти, че-
рез багато років, на пагорбі Шанкара Ачарія або Тахт-і-
Сулейман. Його ніс втиснутий у баночку з червоними 
піґулками. Цокотіння припинилося, і на зміну йому почу-
лися голоси людей і птахів. Здається, зникли механічні 
звуки. П'ятдесят вояків генерала Дайєра опускають авто-



мати й ідуть геть. Вони випустили загалом приблизно ти-
сячу шістсот п'ятдесят набоїв у беззбройну юрбу. З цієї 
кількости тисяча п'ятсот шістнадцять знайшли свою ціль, 
убивши або поранивши людей. 

— Добра робота! — каже Дайєр своїм підлеглим. — 
Ми непогано впоралися. 

Коли дідо тої ночі дістався додому, бабця якраз стара-
лася поводитись як сучасна жінка, щоб догодити чо-
ловікові, тож жодна жилка не затремтіла на її лиці, коли 
вона угледіла його. 

— Я бачу, Ви знову обляпалися меркурохромом, не-
вдахо, — сказала вона недбало. 

— Це кров, — відповів він, і бабця знепритомніла. Ко-
ли він привів її до тями за допомогою дрібки нюхальної 
соли, вона спитала: 

— Ви поранені? 
— Ні, — відповів він. 
— Але де ж Ви були, Боже мій? 
— Та ніде, — промовив він і затрясся у неї на руках. 
Зізнаюся, моя рука теж почала тремтіти, не так через 

цю подію, як через те, що я помітив тоненьку, як воло-
синка тріщинку, яка з'явилася під шкірою на моєму 
зап'ястку... Байдуже. Всі ми зобов'язані смерті життям. 
Отже, дозвольте мені підсумувати розповідь неперевіре-
ною чуткою про те, що човняр Тей одужав від виснажли-
вої хвороби невдовзі після того, як мій дідо покинув 
Кашмір, і жив аж до 1947-го року, коли, як свідчить 
історія, його страшенно розгнівала боротьба між Індією і 
Пакистаном за його долину, і тоді він вирушив до Чхам-
бу з твердим наміром стати між ворогуючими сторонами 
і вділити їм трохи своєї мудрости. Кашмір для кашмірців: 
це було його гасло. Звичайно, вони у нього стріляли. Ос-
кар Любін, напевно, привітав би цей риторичний жест 
Тея, а Р. І Дайєр міг би похвалити стрілецьку май-
стерність його вбивць. 

Я мушу лягати спати. Падма чекає, та й мені треба 
трохи тепла. 



поціль-у-плювальницю 

Будь ласка, повірте: я розвалююся. 
Це не метафора і не вступний гамбіт до дещо мелодра-

матичного, сентиментального і примітивного прохання 
про співчуття. Я маю на увазі тільки, що я почав раптом 
сипатись весь одразу, як старий глечик — що моє бідне 
тіло, одиноке, непривабливе, напхане по вуха тор 
дреноване і зверху, і знизу; скалічене дверима, вдарене в 
голову плювальницею, — почало тріскати по швах. Ко-
ротше кажучи, я буквально розпадаюся, повільно, щохви-
лини, хоча разом з тим з'являються також симптоми при-
скорення. Я прошу вас тільки змиритися з тим (як я зми-
рився), що врешті-решт мені доведеться розпастися на 
(приблизно) шістсот тридцять мільйонів безіменних і не-
одмінно приречених на забуття порошинок. Саме з цієї 
причини я й постановив довіритися паперові, поки не все 
забув. (Ми — нація забудьків.) 

Часом накочуються хвилі жаху — але вони минають. 
Паніка схожа на кита — вирине на поверхню, збурить 
усе довкола своїм фонтаном і вертається на глибину. Для 
мене важливо передусім зберігати спокій. Я жую бетель 
і спльовую в напрямі дешевої мідної чаші, розважаючись 
старовинною грою під назвою «поціль-у-плювальницю»: 
це гра Надір-Хана, яку він перейняв від старих чоловіків 
Агри. . і сьогодні можна б купити таку «паан-ракету», в 
якій, крім тягучої м'якоті бетеля, що фарбує зуби у чер-
воний колір, лежить ще й розкіш кокаїну загорнена в ли-
сток. Але це вже було б шахрайство. 

...Оці мої аркуші паперу виразно пахнуть характерним 
ароматом чатні Мабуть, досить уже водити вас за ніс: я, 
Селім Сінай, володар найчутливішого органа нюху за всю 
історію існування людства, присвятив свої останні дні 
широкомасштабному готуванню маринадів. Але тут: «Ку-
хар? — ви задихаєтесь від жаху, — простий хансама? Як 
це так?» Визнаю, що таке поєднання кулінарних і літера-
турних здібностей справді зустрічається надзвичайно 
рідко — але я, власне, цим володію. Ви вражені, тож я 
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мушу пояснити, що я не один із ваших за-200-рупій-на-
місяць кухарчат, а шеф-кухар приватної фабрики під ша-
франно-зеленим миготливим сяйвом моєї неонової бо-
гині. І мої чатні і касаунді, зрештою, пов'язані з моєю 
нічною писаниною — вдень серед казанів з маринадами, 
уночі над цими аркушами, я весь свій час проводжу у ве-
ликій праці консервації плодів і пам'яті. Пам'ять, так са-
мо, як плід, можна вберегти від руйнівної дії часу. 

Але тут знову Падма, і вона занурює мене назад у світ 
лінійної розповіді, у світ «що-було-далі». 

— У такому темпі, — глузує, — Вам виповниться двісті 
років, поки Ви, нарешті, доберетеся до свого народження. 

Вона силкується демонструвати байдужість, ніби не-
хотячи кидаючи камінчик у мій город, але мене не обду-
риш. Тепер я знаю, незважаючи на всі її протести, що 
вона на гачку. В цьому немає жодних сумнівів: моя 
історія тримає її за горло, і то так, що вона несподівано 
перестала на мене бурчати — що пора іти додому, що 
треба частіше купатися, міняти свій просякнутий оцтом 
одяг, залишати хоч на мить цю похмуру заготівельну 
фабрику, де аромати спецій вічно бродять у повітрі... те-
пер моя богиня лайна просто ставить розкладачку в кут-
ку цієї кімнатки і готує їжу на двох закіптюжених паль-
никах, лише зрідка перебиваючи мою писанину в ка 
люжі світла від креслярської \ампи дружніми напучу-
ваннями: 

— Вам би наддати ходу, бо інакше можете померти 
раніше, ніж дійде до народин. 

Переборюючи природну гордість успішного оповідача, 
я намагаюся повчати її: 

— Речі — і навіть люди — мають здатність просочува-
тися одне в одного, — пояснюю я, — так само, як запа-
хи, коли готуєш страви. Наприклад, самогубство Ілси 
Любін просочилося в старого Аадама і розлилося у ньому 
калюжею, поки він не побачив Бога. Так само і в мене, — 
продовжую менторським тоном, — всякало минуле. От-
же, цього не можна ігнорувати... 

Порух її пліч, від якого так гарно хвилюються груди, 
зупиняє мене. 



— Я думаю, що це по-дурному — так розповідати 
історію свого життя, — кричить вона — Ви не можете 
навіть дістатися до того, як Ваш батько зустрів Вашу мат з. 

...Ну і, звичайно ж, Падма просочується в мене. Як 
історія випливає з мого щілистого тіла, так мій лотос 
спокійнісінько скапує в нього, зі всі«е своєю призем-
леністю, зі своїми парадоксальними забобонами, своєю 
суперечливою любов'ю до фантазій — отже, цілком зако-
номірно, що я збираюся розповісти історію смерти Міана 
Абдулли. Приречений на страту Колібрі: леґенда нашого 
часу. 

...І ще Падмя — самовіддана жінка, вона опікується 
мною у ці останні дні, хоч я й не можу щедро їй і адячи-
ти. Власне — і це слід згадати ще раз перед початком роз-
повіді про Надір-Хана — річ у тім, що я позбавлений чо-
ловічої сили. Попри все багатство і розмаїття принад і 
прийомів Падми, я не можу просочитися в неї, навіть ко-
ли вона кладе свою ліву стопу на мою праву, а своєю пра-
вою ногою обіймає мою талію, притуляє свою голову до 
моєї і хтиво муркоче; ані навіть тоді, коли вона шепоче 
мені просто на вухо: «Ну, тепер, коли з писаниною 
покінчено, подивимося, чи зможемо ми запрягти до робо-
ти інший Ваш олівчик!» — незважаючи на всі ці старання 
і зусилля, я все-таки не можу поцілити в її плювальницю. 

Досить сповідатися. Поступаючись невблаганному 
Падминому тискові у питанні що-буде-далі і пам'ятаючи 
про обмеженість часу, який є в моєму розпорядженн: я 
роблю стрибок від меркурохрому вперед, щоб приземли-
тися у 1942-му. (Зр( штою, я уже теж прагну застати своїх 
батьків разом.) 

Того року, десь наприкінці літа, мій дідо, лікар Аадам 
Азіз, заразився дуже важкою формою оптимізму. Круж-
ляючи велосипедом по всій Агрі, він постійно насвисту-
вав — пронизливо, фальшиво, але дуже радісно. І він аж 
ніяк не був у цьому одинокий, тому що, всупереч актив-
ним зусиллям влади скерованим на викорінення цього 
явища, ця пошесть спалахнула того року на території 
всієї Індії, і належало зробити ряд рішучих кроків, щоб 
узяти її під контроль. Старі чоловіки в паан-крамничці, 



що на Корнвелліс Роуд вгорі, жували бетель і підозрюва-
ли в цьому якийсь фокус. 

— Я живу вдвічі довше, ніж треба, — говорив най-
старіший з них, його голос потріскував, як старе радіо, бо 
його голосові зв'язки десятиліттями терлися одна об од-
ну, — і ще ґ. соли не бачив стільки радісних людей у такі 
тяжкі часи. Це робота диявола. 

То був справді напрочуд життєздатний вірус, і єдиним, 
що змогло стримати його від поширення, виявилась пого-
да — відколи стало ясно, що дощів не буде. Земля 
потріскалася. Пилюка поглинала узбіччя доріг і за кілька 
днів величезн зяючі розколини з'явилися посеред пере-
хресть, посиланих жорствою. Жувальники бетеля у паан-
крамничці почали розмову про знамення; розважаючись 
грою поціль-у-плювальницю, вони розмірковували над 
незмірним безіменним Бозначим, що могло в будь-яку 
мить явитися зі шпарин у висушеній землі. Десь о першій 
пополудні, у саму спеку, якийсь сікх з велоремонтної 
майстерні аж згубив з голови тюрбан, коли його волосся, 
без жодних на те причин, зненацька стало дибки. Були і 
прозаїчніші речі — нестача води досягла такої міри, що 
молочарі вже навіть не мали чим розводити молоко. Да-
леко звідси знову гриміла Світова війна. В Агрі спека 
зростала. Але мій дідо все одно насвистував. Старі чо-
ловіки з паан-крамнички, зважаючи на обставини, 
дійшли висновку, що це досить нетактовне з його боку. 

(І я, так само, як вони, спльовую і стаю понад тріщи-
нами.) 

А дідо сидів верхи на велосипеді, зі знаменитою 
шкіряною валізкою на багажнику, і насвистував. Незва-
жаючи на лоскіт у носі, випинав губи. Попри шрам на 
грудях, який ніяк не піддавався лікуванню цілих двадцять 
три роки, гарний натр ій його не покидав. З його вуст ви-
добувалося повітря і перетворювалося на звук. Він виво-
див стару німецьку мелодію «Танненбаум». 

Цю епідемію оптимізму викликав один-єдиний чоловік, 
чиє ім'я, Міан Абдулла, вживалося лише журналістами. 
Всі решта називали його Колібрі — на честь створіння, в 
існування якого неможливо було б повірити, якби його не 



було насправді. «Чарівник у постаті ілюзіоніста», — писа-
ли про нього газети. «Міан Абдулла, що походить з відо-
мого гетто магів у Делі, подарував надію сотням мільйонів 
індійських мусульман». Колібрі був засновником, керівни-
ком, об'єднуючою і рушійною силою Вільної асамблі 
Ісламу; у 1942-му році на майдані Агри постали намети і 
трибуни з нагоди проведення тут другої щорічної асамб-
леї. Моєму дідові тоді було вже п'ятдесят два, його волос-
ся посивіло від прожитих літ і всіляких нещасть, але од-
ного разу, проїжджаючи повз майдан, він почав свистати. 
Тепер він нахилявся на своєму велосипеді, огинаючи ку-
ти, брав їх рішуче, прокладаючи собі шлях між коров'ячи-
ми купами і дітьми... і якось, в іншому місці, в інший час 
говорив подрузі Рані Куч Нахін: 

— Спочатку я був кашмірець і майже не мусульманин. 
Потім цей шрам на грудях зробив мене 'ндусом. Я й досі 
не такий уже й мусульманин, але я всіма силами підтри-
мую Абдуллу. Його боротьба — це моя боротьба. 

Його очі все ще були блакитні, як небо Кашміру... він 
повернувся додому, але, навіть незважаючи на те що очі 
зберегли мерехтіння втіхи, його свист припинився, бо на 
подвір'ї, повному сердитих гусей, на нього чигали невдо-
волені Гримаси моєї бабці, Назім Азіз, яку він колись по-
милково покохав у окремих фрагментах і яка тепер скла-
лася докупи і перетворилася на грізну постать, щоб уже 
залишитися нею назавжди і завжди бути відомою під чу-
дернацьким прізвиськом Преподобної Матінки. 

Вона передчасно постарілася і стала опасистою 
ж ;чкою з двома величезними родинками, як відьмині 
пипки, на обличчі; і жила вона всередині невидимої фор-
теці, створеної власноруч, у броньованій цитаделі тра-
дицій і непохитних переконань. Того ж року, трохи 
раніше, Аадам Азіз замовив фотопортрети членів своєї 
родини у натуральну величину — він хотів прикрасити 
ними стіни вітальні; його троє дівчаток і двоє хлопчиків 
слухняно позували, але Преподобна Матінка, коли 
надійшла її черга, почала рішуче пручатися. Тоді фото-
граф спробував клацнути її непомітно, але вона схопила 
камеру і розтрощила її у нього на голові. На щастя, він 



залишився живий; але тепер на всій Земній кулі не знай-
деться жодного фото моєї бабці. Вона була не з тих, ко-
го можна заманити в якусь невеличку чорну скриньку. 
Досить було того, що вона мусила жити у неприховано-
му безстидстві — з відкритим лицем, — тож не могло бу-
ти й мови про увічнення цього факту. 

Очевидно, ця вимушена голизна обличчя вкупі з 
постійними Азізовими проханнями, щоб вона під ним ру 
халася, — усе це кинуло її на барикади; і внутрішній роз-
порядок запроваджений нею в домі, створив таку непри-
ступну систему самозахисту, що Азіз після низки 
безплідних спроб припинив свої намагання штурмувати ЇЇ 
чисельні равеліни і бастіони, і залишив її, як велику са-
модостатню павучиху, правити на своїй території. (Може, 
це взагалі була не система самозахисту, а система захис-
ту від себе самої.) 

У колі тих речей, яких вона не дозволяла торкатися, 
опинилися й усі питання політичного змісту. Коли доктор 
Азіз хотів поговорити про політику, він відвідував свою 
подругу Рані, і тоді Преподобна Матінка гнівалася, але не 
дуже, бо знала, що ці візити — свідчення її перемоги. 

Два серця було у її королівстві — це кухня і комора. 
Я ніколи не переступав поріг її володінь, але пам'ятаю, як 
підглядав крізь заґратовані двері комори у той загадко-
вий світ, світ звисаючих плетених кошиків, накритих лля-
ними полотнами, що захищали від мух; світ банок, напов-
нених — я знав! — варенням та іншими солодощами, за-
мкнених ящиків з охайними квадратовими етикетками, і 
горіхів, і ріпи, і мішків зерна, і гусячих яєць, і дерев'яних 
мітел. Комора і кухня були її невід'ємною частиною, і во-
на люто їх захищала. Коли вона виношувала останню ди-
тину, мою майбутню тітку Емеральду чоловік запропону-
вав їй відпочити від роботи по господарству і від нагляду 
за роботою кухаря. Вона промовчала, але на ранок, коли 
Азіз наблизився до кухні, вийшла до нього з чавунним ба-
няком у руках і загородила собою вхід. Вона була товста, 
та ще й вагітна, тож у дверях лишилося надто мало місця. 
Аадам Азіз насупився: 

— Жінко, що це таке? 



На що бабця відповіла: 
— Це, теє-то-як-його, дуже тяжкий баняк, і якщо 

тільки я спіймаю Вас тут, теє-то-як-його, то надягну його 
Вам на голову, додам трохи дахі і приготую, теє-то-як-йо-
го, курму. 

Я не знаю звідки в моєї бабці взялося оте «теє-то-як-
його» як лейтмотив, але з роками воно вривалося у її мо-
ву все частіше й частіше. Я схильний розглядати це яви-
ще як підсвідоме волання про допомогу... як поважно по-
ставлене питання. Преподобна Матінка давала нам натяк, 
що при всій своїй статурі і масі вона почувалася загубле-
ною у всесвіті. Розумієте, вона просто не знала, як це на-
звати. 

...І за столом вона також усім владно керувала. Без її 
згоди жодну страву не подавали на стіл, жодну тарілку не 
ставили без неї. Страви і посуд були вишикузані перед 
нею по праву руку на низькому столику, і Азіз із дітьми 
їли лише те, що вона подавала. Це було таке тверде пра-
вило, що навіть коли її чоловік потерпав від закрепу, во-
на жодного разу не дозволила йому вибрати їжу і ніколи 
не слухала ніяких прохань чи порад. Фортеця чавжди за-
лишається незворушною. Навіть коли рухи її в'язнів ста-
ють хаотичними. 

Під час тривалого переховування Надір-Хана, під час 
відвідин будинку на Корнвалліс Роуд молодим Зульфіка-
ром, закоханим у Емеральду, під час візитів торговця 
штучною шкірою на ім'я Ахмед Сінаи, який так тяжко 
образив мою тітку Алію, що та двадцять п'ять років 
поспіль таїла злість, аж поки нарешті безжально вихлюп-
нула її на мою маму, — весь цей час залізна рука Препо-
добної Ма1 нки у її домі ні на мить не ослабла; і ще пе-
ред тим, як поява Надіра спричинила велику тишу, Аадам 
Азіз пробував пом'якшити її владу, але тільки розв'язав 
війну проти власної дружини. (Що свідчить про те, яким 
глибоким було його зараження оптимізмом.) 

...У 1932-му, десять років тому, він узяв на себе турбо-
ту про освіту дітей. Це занепокоїло Преподобну Матінку, 
але вона ніяк не могла протестувати, бо згідно з тра-
дицією це належало до обов'язків батька. Алії було на той 



час о д и н а д ц я т ь років, другій дочці, Мумтаз, майже 
дев'ять. Двоє хлопчиків, Халіф і Мустафа, мали 
відповідно вісім і шість років, а маленькій Емеральді не 
було ще й п'яти. Преподобна Матінка поділилася своїми 
тривогами з домашнім кухарем Даудом. 

— Він забиває їм голови не знати якими іноземними 
мовами, теє-то-як-його, та ще й, певно, всіляким іншим 
непотребом. 

Дауд помішував у каструлях, а Преподобна Матінка 
продовжувала: 

— Уяви собі, теє-то-як-його, що моя крихітка каже на-
зивати себе Емеральда! По-англійському, теє-то-як-його! 
Цей чоловік зіпсує мені дітей. Не сип стільки кмину, теє-
то-як-його, більше пхай носа до баняків, і менше — до чу-
жих справ. 

Вона висунула єдину вимогу щодо освіти дітей: ви-
вчення основ релігії. На відміну від Азіза, якого роздира-
ли сумніви, вона завжди залишалась побожною. 

— Ви маєте свого Колібрі, — казала вона йому — але 
я, теє-то-як-його, чую глас Божий. Він звучить значно 
приємніше, ніж мурмотіння того чоловіка. 

Це був унікальний політичний коментар з її боку... 
але настав той день, коли Азіз вигнав учителя релігії. Ве-
ликий і вказівний пальці зімкнулися на вчителевому 
вусі. Назім Азіз побачила, як її чоловік вів бородатого 
негідника до хвіртки у стіні саду; коли нога її чоловіка 
приклалася до м'яких частин тіла богослова, вона почала 
кричати. Метаючи блискавиці, Преподобна Матінка ки-
нулася в бій. 

— Людина без честі! — кляла вона свого чоловіка, і 
далі: — Людина без, теє-то-як-його, сорому! 

Діти спостерігали за всім цим з безпечної віддалі — із 
заднього кружґанку. 

Тоді Азіз, обурено: 
— А ти хоч знаєш, чого цей чоловік навчав твоїх 

дітей? 
І Преподобна Матінка, питанням на питання: 
— На що ще Ви здатні, щоб накликати біду, теє-то-як-

його, на наші голови? 



А тепер знову Азіз: 
— Ти думаєш, він навчав їх каліграфії насталії? Так? 
І у відповідь жінка запально: 
— Ви хочете їсти свинину? Теє-то-як-його? Плювати 

на Коран? 
І, на підвищених тонах, гостра відг ч доктора: 
— А може, він читав їм вірші із сури «Корова»? Як га-

даєш? 
Зовсім не зважаючи на ці слова, Преподобна Мат іка 

досягає точки кипіння: 
— Ви хочете видати своїх дочок заміж за німців!? 
І обриває, важко відсапуючи, а дідо, користуючись мо-

ментом, відкриває правду: 
— Він учив їх ненавидіти, жінко. Він казав їм нена-

видіти індусів і буддистів і джайністів і сикхів і всіляких 
вегетаріанців. Ти бажала б мати дітей, сповнених нена-
висти, жінко? 

— А Ви бажаєте мати безбожних дітей? — тут Препо-
добна Матінка уявляє легіони Архангела Гаври. .а, що 
спускаються вночі, щоб віднести її поганський виводок 
до пекла. Вона виразно бачить картини пекла. Воно таке 
гаряче, як Раджпутан у липні, і кожен там мусить вивчи-
ти сім іноземних мов... 

— Я присягаюся, теє-то-як-його — патетично вигукує 
бабця, — клянуся, що ані крихти їжі з моєї кухні не по-
трапить до Ваших уст! Ні, жодного чапаті, поки Ви не по-
вернете назад шановного вчителя і не поцілуєте йому, 
теє-то-як-його, ноги! 

Голодна війна, яка почалася з того дня, стала мало не 
смертельним поєдинком. Вірна своєму слову, Преподоб-
на Матінка не давала чоловікові за столом нічого, навіть 
порожньої тарілки. Лікар Азіз негайно зробив наступний 
крок, відмовившись харчуватися поза домом. День у день 
п'ятеро його дітей спостерігали, як тане на очах їхній 
батько, тим часом як мати похмуро стерегла посуд з хар-
чами. 

— Ти що, можеш зовсім зникнути? — зацікавлено 
спитала Емеральда, і турботливо додала: — Тільки не ро-
би цього, якщо не знаєш, як повернутися знову. 



На лиці Азіза з'явилися западини; навіть ніс, здавало-
ся, трохи змалів. Його тіло стало полем бою, і щодня 
шматок цього поля вилітав у повітря. В г сказав Алії, най-
старшій, найрозумнішій сво'м дитині: 

— У всякій війні поле бою зазнає більших спустошень, 
ніж будь-яке військо. Так воно є! 

Тепер він наймав рикшу для своїх лікарських візитів. 
Рикша Хамдард почав переживати за нього. Рані Куч 
Нахін вислала до Преподобної Матінки посланців, які ма-
ли уласкавити її. 

— Х;ба мало людей в Індії голодує? — спитали по-
сланці / Назім, і вона відповіла поглядом василіска, який 
уже обростав легендами. Руки її лежали сплетені на 
колінах, муслінова дюпатта тісно обвивала її голову; вона 
проштрикнула відвідувачів своїм гострим поглядом і засо-
ромила їх. їхні голоси закам'яніли, їхні серця захололи, а 
бабця, сидячи сама-одна в кімнаті з чужими чоловіками, 
тріумфувала в оточенні знічених очей. 

— Не мало, теє-то-як-його? — вигукнула вона. — Мо-
же, воно й так. А може й ні. 

Але, правду кажучи, Назім Азіз сама дуже непокоїла-
ся, бо хоча Азізова голодна смерть стала б наочною де-
монстрацією переваги її світогляду над світоглядом чо-
ловіка, та все ж вона не збиралася овдовіти п р о с о зара-
ди принципу; і разом з тим вона не бачила ніякого вихо-
ду з цієї ситуації, який би не означав відступу і «втрати 
лиця», бо, навчившись відкривати своє лице, моя бабця 
найЄ'льше у світі боялася втратити його — хоч скільки. 

— Мабуть, найкраще було б захворіти, — знайшла 
вихід Алія, мудра дитина. 

І Преподобна Матінка вдалася до тактичного відступу, 
посилаючись на біль, убивчий біль, безперечно теє-то-як-
його, і вляглася в ліжко. Поки її не було, Алія і своєму та-
тові простягнула оливкову гілку — у вигляді миски куря-
чого супу. Через два дні Преподобна Матінка стала на 
ноги (уперше в житті не дозволивши чоловікові її обсте-
жити), зібралася з силами і, стенувши плечима на знак 
згоди з рішенням дочки, поступливо передала Азізові йо-
го порцію, так, ніби це була звичайна справа. 



Усе це відбувалося десять років тому, але й тепер, в 
1942-му, д і д к и в паан-маґазині починають хихотіти при 
появі доктора, що насвистує, згадуючи ті часи, коли дру-
жина мало не змусила його випаруватися, хоч він і не 
знав, як повернутися назад. Вечорами вони штурхають 
один одного ліктями, примовляючи: 

— А пам'ятаєш, — і да/ — висох, як скелет на білиз-
няній мотузці! Він навіть не міг їздити на тому своєму..., 
— і далі: — Кажу тобі, баба, ця жінка була здатна на 
найгірші вчинки. Я чув, що вона могла навіть підглядати 
сни своїх дочок, щоб тільки знати, задля чого вони про-
кидаються. 

А\е надходить ніч, і штурханина завмирає, бо настає по-
ра змагань. У повній тиші ритмічно рухаються їхні щелепи; 
потім раптово випинаються губи, але з них вилітає не 
повітря, перетворене на звук. Не свист, а довгий червоний 
струмінь соку бетеля виривається З В Є Т Х И Х гу_ В І В ; .гає з 
безпомилковою точністю просто у стару мідну плювальни-
цю. Чути енергійні поплескування по стегнах і самозако-
хані заяви на кшталт: «Хе-хе, добродію!», — або: — «Май-
стерний постріл!»... Довкола цих дідуганів усе місто поволі 
занурюється у розмаїті вечірні забави. Діти бавляться з об-
ручем, грають у кабадді і домальовують бороди на 
листівках з портретами Міана Абдулли. Старі діди ставлять 
плювальницю на вулиці, сідають навпочіпки щораз далі і 
далі від неї, і посилають у неї все довші й довші цівки. І все-
таки ці рідкі стріли влучають точно: — О, незле, йяра!.. Ву-
личні шибайголови також влаштовують собі гру, ухиляю-
чись від червоних струменів і перебігаючи між ними, вони 
прин ііують свою щенячу забаву до поважного мистецтва 
в _\іляння-у-плювальницю... Аж ось з'являється військовий 
штабний автомобіль, розганяючи шибайголів своєю по-
явою... сам генерал Додсон, військовий комендант міста, 
аж задихається від спеки... поряд його ад'ютант, майор 
Зульфікар, подає йому рушник. Додсон витирає обличчя; 
хлопчаки розбігаються навсібіч; автомобіль збиває плю-
вальницю. Темно-червона рідина зі згустками, схожа на 
кров, застигає у вуличній пилюці, як червона рука, і з осу-
дом указує на відступаючу силу англійської влади. 



Спогад зі старої фотографії (можливо, зроблен і тим 
самим бідним фотографом, що отримав по голові, і яко-
му ті знімки в натуральну величину мало не коштували 
життя): Аадам Азіз, розпалений гарячкою оптимізму, 
подає руку чоловікові рої в шістдесяти, енергійному, 
бадьорому пано ' з сивим волоссям, пасмо перетинає 
його брову, ніби шрам. Оце він і є — Міан Абдулла, 
тобто Колібрі. («Бачите, сагібе лікарю, я тримаю кон-
дицію. Хочете вдарити мене в живіт? Спробуйте, спро-
буйте. Я зараз у чудовій формі»... На фотографії склад-
ки вільної білої сорочки приховують живіт, а долоня 
мого діда не стиснута, а просто поглинута рукою екс-
фокусника.) А позаду, доброзичливо спостерігаючи за 
ними, стоїть Рані Куч Нахін, її шкіра вкрита білими пля-
мами — це хвороба, що увійшла в історію і вибухнула 
з небувалою силою невдовзі після здобуття Незалеж-
ности... 

— Я — жертва, — шепоче Рані сфотографованими не-
рухомими губами, — нещасна жертва власних міжкуль-
турних зацікавлень. Моя шкіра — зовнішній прояв мого 
внутрішнього інтернаціоналізму. 

Так, на цьому фото точиться розмова, ніби ці оп-
тимісти, що вітають свого лідера, досвідчені черевомовці. 
Біля Рані — тепер слухайте уважно: тут історія 
зустрічається з генеалогією роду! — стоїть дивакуватий 
фацет, пухкий і пузатий, його очі нагадують стоячу воду, 
його волосся довге, як у поета. Це Надір-Хан, особистий 
секретар Колібрі. Його ноги, якби не були зафіксовані на 
фото, переминались би зніяковіло. На його вустах застиг-
ла дурнувата сором'язлива усмішка: 

— Так, це правда; я пишу вірші... 
І тут втручається Міан Абдулла, він гуде широко 

розтуленим ротом і блискає гострими зубами: 
— Але що це за вірші! Зовсім без рими, сторінка за 

сторінкою!.. 
Тоді Рані, делікатно: 
— То Ви модерніст? 
І Надір скромно: 
— Так. 
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Яку напругу зберігає досі ця непорушна, застигла сце-
на! Яка гостра іронія у словах Ко^ б]гі: 

— А-а-а, дай спокій; мистецтво має підносити наш дух, 
увічнювати ;лаву нашої блискучої літературної спадщини... 

Що це — тінь чи насуплені брови у його секретаря?.. 
Голос Надіра звучить тихо-низько з вицвілого фото: 

— Я не вірю у високе мистецтво, сагібе Міане. Сучас-
не мистецтво мусить виходити поза усталені межі; моя 
поезія і, скажімо, гра поціль-у-плювальницю — ідентичні 
речі. 

І тепер Рані, надзвичайно шляхетна жінка, жартує: 
— Ну, тоді я, можливо, приготую кімнату для жуван-

ня паан-ракет і забави з плювальницею До речі, я маю 
чудову срібну плювальницю, інкрустовану лазуритом, 
тож ви всі мусите прийти до мене і повправлятися. Не-
хай стіни будуть захляпані нашими невлучними спроба-
ми! Зате ці плями будуть по-справжньому шляхетні! 

І ось фотографії забракло слів; тепер я помічаю 
внутрішнім зором, що весь цей час Колібрі вдивлявся у 
двері, за спиною мого діда, на межі світлини. За тими 
дверима чекає історія. Колібрі негайно пора іти... але він 
побув хвильку з нами і його присутність дала нам дві нит-
ки, які тягнуться за мною через усі мої дні: одна нитка 
веде у гетто чаклунів; а друга розкриває історію Надіра, 
безримного, бездієслівного поета, та безцінної срібної 
плювальниці. 

— Які дурниці, — коментує наша Падма. — Як це фо-
то може розмовляти? Припиніть зараз же. Ви, мабуть, 
так втомилися, що не здатні думати. 

Аж коли я розповів про дивну здатність Міана Абдул-
ли безупину мугикати, мугикати в чудний спосіб, ані му-
зикально, ані немузикально, але якось механічно, як му-
гиче двигун чи динамо, — тоді вона сприйняла це досить 
спокійно, і розсудливо промовила: 

— Гаразд, якщо він був таким енергійним чоловіком, 
тоді мене це не дивує. 

І знову вона вся обертається на слух, отже, я поверта-
юся до обірваної теми і повідомляю далі, що тон мугикан-
ня Міана Абдулли робився то вищий, то нижчий, прямо 
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пропорційно до темпу його праці. Коли цей звук опускав-
ся найнижче, то викликав зубний біль, а коли п дймався 
до найвищих висот, то мав здатність стимулювати 
ерекцію в кожного, хто перебував поблизу. («Аре бап, — 
сміється Падма, — то й не дивно, що він користувався та-
кою популярністю серед чоловіків!») Надір Хан. як його 
секретар, постійно відчував на собі вплив звукових 
вібрацій шефа, і його вуха рот пеніс завжди танцювали 
під дудку Колібрі. Чому ж тоді Надір залишався при ньо-
му, незважаючи на ерекцію, яка змушувала його 
Н І Л К О В І Т И у незнайомому товаристві, незважаючи на біль 
кугніх зубів і режим роботи, який часто становив двад-
цять дві години на добу? Ні — мені здається — не тому, 
що він розглядав це все як свій поетичний обов'язок бу-
ти в самому центрі подій і перетворювати їх на літерату-
ру... Ані тому, що він прагнув слави. Ні, — але у Надіра 
було дещо спільне з моїм дідом, дещо визначальне: він та-
кож мав хворобу оптимізму 

Так само, як Аадам Азіз, так само, як Рані Куч Нахін, 
Надір Хан ненавидів Мусульманську Лігу («Зграя підла-
бузників! — обурювалась Рані своїм срібним голосом, 
ковзаючи з октави на октаву, як лижвяр. — Землевласни-
ки, що пильнують лише власних інтересів! Що вони ма-
ють спільного з мусульманством? Вони повзуть, як жаби, 
до англійців, і формують для них уряд, коли Конгрес від 
цього самоусунувся! — То був рік проголошення резо-
люції «За звільнення Індії!». — Мало того, — підсумува-
ла Рані переконливо, — вони безумні. Бо інакше чого б 
вони мали хотіти поділу Індії?») 

Міан Абдулла, або ж Колібрі, створив Вільну Асамб-
лею Ісламу майже одноосібно. Він залучив лідерів чис-
ленних роздроблених мусульманських угруповань до 
участі у спільному добровільному об'єднанні, альтерна-
тивне догматизмові і груповим інтеоесам членів Ліги. Тут 
не обійшлося без магії, бо всі, хто мав бути, прийшли. 
Перша Асамблея відбулася в Лахорі; в Агрі мала відбути-
ся друга. Шатра заповнили члени аграрних рухів, синди-
катів міських робітників, релігійних общин і регіональ-
них угруповань. Справдилися твердження задекларовані 



на першій Асамблеї: що Ліга, з і вимогами розпод у 
Індії, промовляє лише і виключно від свого імени. 

— Вони повернулися до нас спиною, — промовляли 
плакати Асоціації, — а тепер стверджують, що ми стоїмо 
позаду! 

Міан Абдулла виступав проти поділу Індії. 
У періоди загострення епідемії оптимізму патрон 

Колібрі, Рані Куч Нахін, ніколи не згадувала про хмари 
на горизонті. Вона не нагадувала зайвий раз, що Агра бу-
ла оплотом Мусульманської Ліги, лише застерігала: 

— Аадаме, хлопчику мій, якщо Колібрі хоче провести 
Асамблею тут, то я не збираюся пропонувати перенести 
її в Аллахабад. 

Вона несла весь тягар матеріальної і моральної 
відповідальносте за подію і її наслідки без скарг і супере-
чок; та й до того ж, слід зауважити, не обійшлося без во-
рогів у місті. Рані жила не так, як інші індійські принце-
си. Замість влаштовувати полювання на птахів штар, во-
на вкладала кошти в освіту і науку, встановлюючи сти-
пендії. Замість готельних скандалів вона займалася 
політикою. І так народились плітки. 

— Ці її стипендіати, чоловіче, кожен знає, що вони му-
сять виконувати і «позакласні» завдання. Вони ідуть в її 
спальню у темряві, і вона ніколи не дозволяє їм бачити 
своє плямисте обличчя, а заманює їх на ложе своїм голо-
сом співучої відьми! 

Аадам Азіз не вірив у відьом. Він насолоджувався бли-
скучим колом її знайомих, які так само вільно розмовля-
ли по-німецькому, як і на фарсі. Але Назім Азіз, наполо-
вину повіривши в чутки про Рані, ніколи не ступила з 
ним у дім принцеси. 

— Якщо Бог хотів, щоб люди розмовляли багатьма мо-
вами, — аргументувала вона, — то чому вклав нам у го-
лови тільки один язик? 

Однак жоден з оптимістів Колібрі не був готовий до 
того, що сталося потім. Усі розважалися грою поціль-у-
плювальницю і не зважали на потріскану землю. 

Часом леґенди творять дійсність і стають вагомішими, 
н х факти. Леґенда розповідає, — згідно з відшліфовани-

5" 
67 



ми плітками старожилів паан-крамниці — що Міан Аб-
дулла сам накликав на себе біду, коли вирішив купити на 
залізничному вокзалі в Агрі віяло з павичевих пер, незва-
жаючи на застереження Надір Хана про те, що це пога-
на прикмета. Що більше, тої місячної ночі Абдулла пра-
цював з Надіром, так що коли зійшов молодий місяць, во-
ни обидва побачили його через скло. 

— Це важливі речі, — казали жувальники бетелю. — 
Ми занадто довго живемо на світі, щоб не знати про це. 

(Падма схвально киває головою.) 
КаЬ.нети Асамблеї розташувалися на першому поверсі 

корпусу історичного факультету на території університе-
ту. Абдулла і Надір власне закінчували тут свою нічну 
працю; Колібрі мугикав на низьких частотах, і Надірові 
зуби вже ледве витримували. На стіні кабінету висів пла-
кат, що проголошував улюблене переконання Абдулли — 
антиподіл — цитатою з поета Ікбала: «Де можна знайти 
землю, чужу Богові?» І цієї миті до університетського 
містечка увіишли вбивці. 

Факти: Абдулла мав безліч ворогів. Ставлення 
англійців до нього завжди було непевне. Генерал Додсон 
не хотів бачити його в місті. У двері постукали, і Надір 
в' чинив. Шість молодиків увійшли в кімнату, шість 
кривих, як серпик місяця, ножів тримали ці чоловіки, в 
чорному з ніг до голови, із затуленими лицями. Двоє з 
них схопили Надіра тим часом як інші кинулися на 
Колібрі. 

І тут, — свідчать древні жувальники бетелю, — муги-
кання Колібрі зазвучало вище. Все вище і вище, яара, і 
навіть очі вбивць розширились, як їхні члени, що напну-
ли намети під вбранням. Тоді-то — о Аллах, тоді! — й 
заспівали ножі й Абдулла заспівав голосніше, зазвучав 
високо-високо, так, як ніколи в житті. Його тіло було 
тверде, і довгим вигнутим лезам було тяжко вбивати йо-
го; одне зламалось об ребро, але інші швидко почали за-
пливати червоним. І тоді — слухайте! — голос Абдулли 
переріс межі чутливости людських вух, і його почули со-
баки з усього міста. По Агрі валандається приблизно 
вісім тисяч чотириста двадцять бродячих псів. Тої ночі, 
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безперечно; одні їли; інші вмирали; оулм ». ^ , 
валися, і інші, що не чули кличу. Скажімо, таких було 
всього близько двох тисяч; отже, лишилося ш. :ть тисяч 
чотириста двадцять лютих псів, і всі вони кинулися до 
університету, багато з них мчали вздовж залізничних 
колій з протилежного кінця міста. Всі знають, що це 
правда. Кожен мешканець міста бачив це, крім тих, що 
спали. Вони сунули галасливо, ніби армія, лишаючи за со-
бою кістки, й екскременти, і клубки шерсті... і весь цей 
час Абдулла бринів, бринів-бринів, і ножі співали. І тут — 
знайте це: око одного вбивці луснуло і випало з очної 
ями. Згодом частинки його знайшли на підлозі, в килимі! 

Кажуть: Коли прибігли собаки, Абдулла вже був май-
же мертвий і ножі затупилися... пси кидалися, як фурії, 
стрибали у вікно, уже без скла, бо спів Абдулли розбив 
його... вони дерлися в двері, аж поки дерево подалося... і 
тоді вже вони були всюди, баба!... одні без лап, інші без 
шерсті, але більшість із них мали принаймні по : лька 
зубів, і деякі з тих зубів були дуже гострі... А тепер зваж-
те: вбивці не сподівалися перешкод, і тому навіть не ви-
ставили охорони; тож собаки заскочили їх зненацька... ті 
двоє, що тримали Надір Хана, безхребетне створіння, 
впали під вагою собак, які вчепилися їм у шиї, по шістде-
сят вісім на кожну... ці вбивці були так страшно розтер-
зані, що ніхто вже не міг їх розпізнати. 

Якоїсь миті — кажуть, — Надір вистрибнув у вікно і 
втік. Собаки і вбивці були занадто зайняті, щоб його на-
здоганяти. 

Собаки? Вбивці?... Якщо не вірите мені, перевірте. 
Довідайтеся про Міана Абдуллу його Асамблеї. Розвідай-
те, як ми приховали його історію... і тоді дозвольте роз-
повісти, як Надір Хан, його помічник, провів три роки під 
моїми родинними килимами. 

В юності він ділив кімнату з художником, чиї полотна 
ставали все більшими й більшими, оскільки той намагав-
ся вмістити все життя у свої роботи. 

— Подивись на мене, — сказав він перед тим, як на-
класти на себе руки. — Я хотів бути мініатюристом, але 
натомість дійшов до слоноподібности! 



Розбухлі події тієї ночі місяцеподібних ножів нагадали 
Надір Хану його сусіда по кімнаті, бо життя ще раз, впер-
то, відмовилось зберігати свої природні розміри. Життя 
перетворилося на мелодраму і вивело його з рівноваги. 

Як Надір Хан зумів пробігти через нічне місто, ніким 
не помічений? Я приписую це його поетичній бездарності 
— тобто дарові рятуватися з будь-яких ситуацій. Його 
нічний біг був ніби проявом самоосуду, його тіло немов-
би киялося, спокутувало свою провину за поведінку, гідну 
героя дешевого детектива, з тих, які продають на 
за/ чничних станціях, чи додають задурно до пляшечок з 
зеленими ліками від застуди тифу, імпотенції, ностальгії і 
б дости. На Корнвалліс Роуд стояла тепла ніч. Поблизу 
спорожнілого ряду рикш — пічка на вугілля. Паан-
крамниця була зачинена, старці спали на ґанку і марили 
завтрашньою грою. Безсонна корова, ліниво пережовую-
чи пачку з-під цигарок «Red and white», пройшла повз чо-
ловіка, який, згорнувшись калачиком, спав просто на 
земл а це означало, що вранці він прокинеться, бо коро-
ва не зачепить людину уві сні, якщо тільки та не зби-
рається вмирати. В противному разі тварина глибокодум-
но принюхується. Священні корови жеруть усе підряд. 

Великий старий кам'яний будинок мого діда, придба-
ний на кошти від продажу крамнички коштовних каменів 
і на придане, дане за дочкою сліпим Гхані, стояв, опови-
тий мороком, на поштивій відстані від дороги. Довкола 
нього ріс сад, оточений муром, а біля садової хвіртки сто-
яла низька надвірна споруда, яку дешево здавали в орен-
ду сімейству старого Хамдарда і його сина Рашіда, хлоп-
чика-рикші. Перед будиночком — колодязь, обладнаний 
водяним колесом, яке обертала корова, а від нього спус-
калися іригаційні канали до невеличкого кукурудзяного 
поля, яке посмугувало весь простір від дому до воріт у 
мурі, що тягся вздовж Корнвалліс Роуд. Між домом і по-
лем бігла невеличка доріжка для пішоходів і рикш. В Агрі 
вело-рикші віднедавна прийшли на зміну традиційним, де 
чоловік стояв, запряжений, між дерев'яними голоблями. 
Усе ще знаходилася робота для кінного транспорту, але її 
ставало все менше... Надір Хан пірнув у хвіртку, присів 



на мить спиною до муру і, червоніючи, справив нужду. 
Тоді, очевидно, пригнічений вульгарністю свого вчинку, 
він побіг у поле і там заховався. Затулений стеблами, ви-
сохлими на сонці, він ліг на землю в по:' ембр эна. 

Рашідові, хлопчикові-рикші, було сімнадцять, він по-
вертався з кінотеатру додому. Того ранку він бачив, як 
двоє чоловіків штовхали низький візок із встановленими 
на ньому спиною одна до одної двома мальованими 
афішами із рекламою нового фільму під назвою «Єа 
\Vallah» з улюбленим Рашідовим актором Девом, у го-
ловній ро іі УПЕРШЕ ЗА П'ЯТДЕСЯТ СПЕКОТНИХ 
ТИЖНІВ У ДЕЛІ! РІВНО ЧЕРЕЗ ШІСТДЕСЯТ ТРИ 
ТИЖНІ ПІСЛЯ СТРІЛЯНИНИ В БОМБЕЇ! — кричали 
афіші. ДРУГИЙ БУРХЛИВИЙ РІК! Це був східний вес-
терн. Його головний герой, Дев, кремезний хлопець, сам-
один мандрував битим шляхом. Ландшафт був до болю 
схожий на Індо-Ґанзьку рівнину. Саі-ШаІІаЬ означає Па-
стух (той, що пасе корів), і Дев грав такого собі озброєно-
го сторожа-одноосібника — охоронця худоби. БЕЗ СТО-
РОННЬОЇ ДОПОМОГИ! і З ДУБЕЛЬТІВКОЮ! він 
підстерігав стада великої рогатої худоби, які переправля-
лися через ранчо до м'ясарні, громив погоничів і дарував 
свободу священним тваринам. (Фільм був розрахований 
на глядачів-індуїстів; у Делі він викликав заворушення. 
Члени Мусульманської Ліги приводили корів перед кіно-
театри, щоб влаштувати різню, і наражалися на напади 
юрби.) Фільм дуже прикрашали гарні пісні і танці, а та-
кож чудова актриса, яка була б ще граційнішою, якби не 
вдягла до танцю велетенський ковбойський капелюх. 
Рашім сидів на лаві у перших рядах партеру і разом з 
усіма свистав і вигукував. Він купив собі два самоса, ви-
тративши занадто багато грошей, хоча й знав, що його 
мати буде гніватися, але зате він чудово розважився. Ко-
ли він крутив педал' свого велосипеда по дорозі до дому, 
то пробував застосувати деякі незвичайні прийоми їзди, 
які бачив у фільмі: низько перехилявся на один бік, ско-
чуючись накатом з пологого узбіччя, пригинаючись на 
рикші, як СаіЛЛ/аІіаЬ на коні, щоб сховатися від ворогів. 
Нарешті він піднявся, повернув кермо, і з насолодою 



відчув, як велосипед легко покотився через ворота і далі 
вниз стежкою попри поле. Саі-ШаІІаЬ вдавався до цієї 
витівки, підкрадаючись до банди погоничів, коли ті 
сиділи у кущах, пили і грали в карти. Рашід натис на галь-
ма, кинувся в кукурудзу і на повній швидкості наштовх-
нувся просто на необачних скотарів, тримаючи ду-
бельтівку напоготові. Він наблизився до їхнього вогнища 
і послав «крик ненависти», щоб налякати їх: ЙАААААА-
АА! Звичайно, він насправді не так голосно кричав по-
близу будинку сагіба доктора, але все одно він широко 
розтулив рот, хоч і кричав тихо. БЛАММ! БЛАММ! Надір 
Хан зрозумів, що йому не вдасться заснути, і розплющив 
очі. І побачив — ЕЕЕЙЯААА! — дикувату худу постать, 
що ле ла на нього, як поштовий потяг, і вищала не своїм 
голосом — але напевно він оглух, бо не почув жодного 
звуку — зірвався на прямі, і тоді тільки крик вирвався з 
його пухких губ, коли Рашід побачив його і теж здобувся 
на голос. Волаючи перелякано в унісон, вони обидва ки-
нулися врозтіч. Потім зупинились, помітивши втечу одне 
одного, і поглянули один на одного крізь висохле збіжжя 
Рашід упізнав Надір Хана, розгледів його подертий одяг, 
і це його дуже стривожило. 

— Я — друг, — дурнувато бовкнув Надір. — Мені тре-
ба бачити доктора Азіза. 

— Але ж лікар спить і тут, на полі, його нема. — 
«Візьми себе в руки, — сказав Рашід сам до себе, — при-
пини плести дурниці! Це друг Міана Абдулли'» 

Але На/ р, здавалося, нічого не помітив, несамовито 
напружував лицьові м'язи, допомагаючи вирватися на по-
верхню словам, які застрягли у нього в горлі, як куряче 
м'ясо в зубах... 

— Моє життя, — спромігся він нарешті, — в небез-
пеці. 

І тепер Рашід, досі сповнений духу Саі-Шаїїаіі, приспів 
з допомогою. Він привів Надіра до чорного ходу. Двері 
були замкнені і зачинені на засув, але Рашід потягнув, і 
замок відімкнувся під його рукою. 

— Індійська робота, — шепнув він, ніби це все пояс-
нювало. І коли Надір ступив усередину, Рашід шепнув: 



— Можете цілком покластися на мене, сап іе. Я не пу-
щу й пари з вуст! Присягаюся сивиною своєї матері. 

Він поставив на місце зовнішній замок. Врятувати та-
кого чоловіка — праву руку Колібрі — оце так! Але від 
чого? Від кого?... Отже, іноді справжнє життя буває кра-
ще ніж у кіно. 

— То це він? — запитує Падма дещо розчаровано, — 
Цей гладкий боягузливий товстун? Це він має стати Ва-
шим батьком? 

ПІД КИЛИМОМ 

Це був кінець епідемії оптимізму. Того ранку у 
приміщення Вільної Асамблеї Ісламу увійшла прибираль-
ниця і знайшла на підлозі Колібрі, втишеного навіки, ото-
ченого відбитками лап і рештками убивць. Вона криком 
оповістила усіх про це; але згодом, коли представники 
влади побували на місці злочину і пішли звідти, їй було 
доручено прибрати в кімнаті. Після того, як вона по-
вимітала купи собачої шерсті, повибивала орди бліх і ви-
шкребла з килима скалки розбитого скляного ока, — при-
биральниця заявила університетському інтендантові, що, 
коли так піде далі, то їй належиться певне підвищення 
платні. Вона була, очевидно, останньою жертвою бацили 
оптимізму, хоча в її випадку недуга тривала недовго, бо 
розпорядник виявився чоловіком суворим і виставив її. 

Убивць так і не вдалося ідентифікувати, так само, як і 
не вдалося знайти замовників. Майор Зульфікар, 
ад'ютант генерала Додсона, викликав мого діда в універ-
ситетське містечко, щоб той виписав свідоцтво про 
смерть свого друга. Майор Зульфікар пообіцяв ще звер-
нутися до доктора Азіза, щоб з'єднати деякі розірвані 
кінці, а дідо висякався і пішов геть. На майдані намети 
падали додолу, як розбиті надії; Асамблея ніколи вже не 
відбудеться знову. Рані Куч Нахін злягла. Все життя зма-
гаючись зі своїми хворобами, вона нарешті дозволила їм 
перемогти себе і роками лежала нерухомо, спостерігаю-
чи, як її шкіра поволі набуває кольору білих простирадел. 



Тим часом старий дім на Корнвалліс Роуд у ці дні був по-
вен потенційних матерів та імовірних батьків. От бачиш, 
Падмо: скоро все розкриється. 

За допомогою свого носа (бо хоч він і втратив силу, 
яка ще зовсім недавно дозволяла йому творити історію, 
зате набув інших, рівнозначних здібностей) — скерував-
ши його всередину, внутрішнім чуттям я рознюхав атмо-
сферу дідового дому у ці дні, відразу після смерти співу-
чої надії Індії; і ось через роки долинає до мене чудер-
нацький букет ароматів, повний тривожних передчуттів, 
поьів таємниці, змішаний з запахом розквітаючого рома-
ну і гострим амбре допитливости і жорсткости моєї 
бабці..., тоді як Мусульманська Ліга святкувала — звичай-
но ж, приховано — падіння свого ворога, можна було ба-
чити, як дідусь (мій ніс знаходить його) щоранку виси-
джував на тому, що він називав «гримучим ящиком», і на 
очах у нього проступили сльози. Але це не були сльози 
горя, Аадам Азіз просто платив свою ціну за новонабуту 
індійськість, жорстоко потерпаючи від закрепу. Він люто 
поглядав на хитре пристосування під назвою «клізма», 
що висіло на стіні туалету. 

Чому я вторгся у таку інтимну справу, порушив 
усамітненість мого діда? Чому, коли я міг описати, як 
після смерти Міана Абдулли Аадам занурився в роботу, 
опікуючись страдниками з бідняцьких кварталів поблизу 
залізничної колії — рятуючи їх від шарлатанів, які нака-
чували хворих водою з перцем і переконували, що сма-
жені павуки лікують від сліпоти — тим часом продовжу-
ючи сумлінно виконувати обов'язки університетського 
лікаря; коли я міг зосередитись на великій любові, яка де-
далі міцнішала між моїм дідом і його другою донькою, 
Мумтаз, темна шкіра якої стояла між нею і почуттями її 
матері, і чия доброта, турбота і делікатність привернули 
до неї потужну батькову любов, змішану з внутрішньою 
мукою, що вимагала її безмежного співчуття; чому — ко-
ли Я МІГ уже довести до кінця розповідь про постійне-
свербіння-аж-досі у носі, чому замість того я вирішив 
порпатися в екскрементах? Тому, що це власне воно і є, 
власне те, в чому Аадам Азіз опинився пополудні, не-



вдовзі після підписання свідоцтва про смерть, коли рап-
том голос — м'який, малодушний, розгублений голос без-
римного поета — промовив до нього з глибин величезної 
старої білизняної скрині, що стояла в кутку кімнати. Удар 
був такий глибокий що викликав розвільнення, і хитро-
мудрий винахід під назвою «клізма» так і залишився 
висіти на своєму гачку. Рашід, хлопчик-рикша, впустив 
Надір Хана у кімнату з гримучим ящиком через вхід для 
прислуги, і той знайшов сховок у скрині з брудною білиз-
ною. Тим часом як сфінктер враженого діда відпружував-
ся, його вуха слухали прохання про прихисток, благання, 
приглушене брудною лляною білизною, старими сороч-
ками і зніяковінням прохача. І отоді, власне, Аадам Азіз 
вирішив прихистити Надір Хана. 

Аж ось долинає запах суперечки, бо Преподобна 
Матінка Назім думає про своїх дочок: про двадцятиод-
норічну Алію, смагляву Мумтаз, якій виповнилося дев'ят 
надцять, і чарівну, примхливу Емеральду, якій ще немає 
й п'ятнадцяти, але погляд її очей доросліший, ніж в обох 
сестер. У місті, серед асів із вціляння-у-плювальницю і 
водіїв рикш, серед штовхачів ручних візків з кінорекла-
мою і місцевих студентів, три сестри відом під спільним 
ім'ям «Три Ясні Зорі»... тож хіба могла Преподобна 
Матінка дозволити чужому чоловікові перебувати під од-
ним дахом із ними — з гордістю Алії, осяйною смаглявою 
шкірою Мумтаз і очима Емеральди? 

— Ви не дружите зі своєю головою, чолої че, ця 
смерть ушкодила Ваш мозок. 

Але Азіз відрубав рішуче: 
— Він залишається. 
У підвалі... бо потаємні схрони завжди були важливою 

складовою індійської архітектура, так що будинок Азіза 
мав розлогі підземні приміщення, до яких можна було 
дістатися лише через люки в підлозі, що, в свою чергу, 
були замасковані килимами і килимками. Надір Хан чує 
похмуре бриніння сварки і боїться за свою шкуру. Боже 
мій! (чую носом думки цього поета з липкими долонями), 
світ збожеволів... — чи вони люди, і мої земляки? Чи во-
ни звірі? А якщо мені скажуть піти, то коли по мене 



прийдуть ножі?.. І в його уяві проходять образи: віяло з 
павичевих пер, молодий місяць крізь скло, що перетво-
рюються на вбивче, криваво забарвлене лезо... Нагорі 
Преподобна Матінка проповідує: 

— Цей дім повен молодих неодружених дівчат, теє-то-
як-його, і оце так Ви проявляєте свою повагу до дочок? 

А тепер долинає аромат, що свідчить про межу витри-
валосте; велика руйнівна сила гніву Аадама Азіза знахо-
дить вихід, і замість того, щоб указати, що Надір Хан пе-
ребуватиме під землею, схований під килимом, де він на-
вряд чи зможе осквернити дочок; замість того, щоб дати 
переконливі докази високої порядности бездієслівного 
барда, порядности такої бездоганної, що не дозволила б 
йому навіть снити про якісь непристойні пропозиції без 
того, щоб від сорому зашарітися уві сні; замість викла-
дення цих розгалужених аргументів мій дідо горлає: 

— Тихо будь, жінко! Цей чоловік потребує нашого за-
хисту; і він залишиться. 

У Одповідь на це — сморід незгоди, важка хмара 
невблаганної рішучости опускається на мою бабцю, і 
вона каже: 

— Дуже добре. Ти просиш мене, теє-то-як-його, бути 
тихо. Тож відтепер, теє-то-як-його, ані слова не почуєш з 
моїх вуст. 

І стогін Азіза: 
— О, прокляття, жінко, лиши при собі свої безглузді 

присяги! 
Але вуста Преподобної Матінки таки замкнулися, і за-

пала тиша. Запах тиші, схожий на сморід зіпсованого гу-
сячого яйця, заповнює мої ніздрі, перемагаючи все інше, 
охоплює землю... Тим часом як Надір Хан переховується 
у своєму напівосвітленому підземеллі, його господиня та-
кож ховається за непроникною стіною беззвучности. 
Спочатку дідо зондував стіну у пошуках щілини; і не 
знайшов нічогісінько. Зрештою він відмовився від цього, 
дав спокій, і почав чекати бодай слова від неї, щоб спро-
бувати відповісти на її потреби, так само як колись праг-
нув її, бачачи лише дрібні фрагменти її тіла крізь діряве 
простирадло; і тиша заповнила дім, від стіни до стіни, від 



землі до стелі, так що мухи, здавалось, перестали дзуміти, 
і комарі старалися не пищати перед тим, як когось уку-
сити; тиша витіснила навіть гусяче шиг ння у дворі. Діти 
спочатку розмовляли пошепки, а тоді й геть змовкли: а на 
кукурудзяному полі Рашід хлопчик рикша, підносив свій 
тихий «крик ненависти», і беріг свою присягу мовчання, 
якою він присягався на сивину матері. 

У цю трясовину німоти якось увечері потрапив низь-
корослий чоловічок з головою такою сплющеною, як 
кашкет, що лежав на ній; з ногами такими викривлени-
ми, як очерет на вітрі; з носом, що майже торкався задер-
того підборіддя; та ще й з високим різким голосом, що 
мусив народжуватися в муках, протискаючись крізь вузь-
ку щілину між його дихальним апаратом та щелепами... 
чоловік, чия короткозорість змушувала його долати жит-
тя крок за кроком, здобуваючи репутацію педанта і зану-
ди, і тим самим викликаючи прихильність начальства, 
оскільки при ньому воно могло безпечно сидіти на 
своєму місці без жодної загрози з його боку; чоловік, чия 
накрохмалена, відпрасована уніформа випромінювала за-
пах відбілювача Бланко і несхибности, і взагалі довкола 
— всупереч його зовнішності персонажа лялькового теа-
тру, — довкола нього витав безсумнівний аромат успіху: 
майор Зульфікар, людина з блискучим майбутнім, при-
йшов, щоб зв'язати докупи, як і було обіцяно, деякі 
обірвані кінці. Вбивство Абдулли, підозріле зникнення 
Надір Хана постійно були у нього на думці, а оскільки він 
знав про зараження Аадама Азіза вірусом оптимізму, то 
помилково сплутав тишу в домі з жалобним мовчанням, і 
вирішив не затримуватись надовго. (А тим часом у підвалі 
Надір воював з тарганами.) Спокійно сидячи у вітальні в 
оточенні п'ятьох дітей, — капелюх і палиця лежали поруч 
на радіолі Телефункена зі стін дивилися фотопортрети 
молодих Азізів у натуральну величину, — майор 
Зульфікар закохався. Так, Е Ч справді був короткозорий 
— але не сліпий, і в неймовірно дорослому погляді юної 
Емеральди, найяскравішої з-поміж «трьох ясних зір», по-
бачив, що вона збагнула його майбутнє, і через те проба-
чила йому його зовнішній вигляд; тож перш ніж піти, він 



уже надумав через певний час неодмі' но одружитися з 
нею. (— з нею? — допитується Падма. — То ця дівчина 
— Ваша майбутня мати? — Але є й інші майбутні матері, 
інші ймовірні батьки, які то поринають у тишу, то зрина-
ють над тишею.) 

У цю тяжку пору мовчання все-таки розвивалося 
емоційне життя найстаршої дочки, поважної Алії; а Пре-
подобна Матінка, добровільно ув'язнена у коморі й кухні, 
запечатана власними вустами, ніяк не могла — через 
власну присягу — висловити вотум недовіри до молодого 
торговця екаєм та штучною шкірою, який відвідував її 
дочку. (Аадам Азіз завжди наполягав, що його дочкам має 
бути дозволено дружити з чоловіками.) Ахмед Сінай — 
«Агааа!», — тріумфально вигукує Падма, упізнавши роз-
гадку, — зустрів Алію в університеті, він видався досить 
інтелігентним начитаній, розумній дівчині, обличчю якої 
ніс мого діда додав виразу небуденної мудрости; але 
На~іМ Азіз сумнівалася в ньому, бо знала, що у двадцять 
років він розлучився. (— Кожен може помилитися, — 
сказав їй Аадам, і відразу мало не потрапив під гарячу ру-
ку, бо їй почулося на мить у звучанні його голосу щось 
надмірно особисте. Але Аадам спритно додав: — Нехай 
т: ьки те його розлучення трохи забудеться — за рік чи 
два, — І ТОдІ ми утнемо в цьому домі перше весілля, з ве-
ликим шатром у саду , зі співаками, і солодощами, і всім 
належним. — І, не зважаючи ні на що, ця ідея припала до 
душі Назім.) Тепер, блукаючи обгородженим стіною са-
дом тиші, Ахмед Сінай і Алія розмовляли без слів; хоча 
кожен з них чекав від іншого якогось слова, тиша, здава-
лося, проникла в них також. І питання залишались без 
відповіді. Лице Алії, дещо обважніле на той час з 
подв іним підборіддям набуло песимістичного виразу, 
який уже ніколи так і не зникав. (— Більше поваги, — за-
кидає мені Падма, — негоже в такий спосіб описувати 
Вашу шановну матір.) 

І ще одне: Алія успадкувала від матері схильність на-
копичувати жир. З роками вона розпухла, як куля. 

А Мумтаз, що вийшла з материнського лона темна, як 
ніч? Мумтаз ніколи не була така безтурботна і гарна, як 



Емеральда; однак, вона була добра, мила, сумлінна і са-
мотня. Проводила з батьком більше часу, ніж будь-яка 
інша з її сестео, допомагала йому боротися з поганим на-
строєм, який тепер особливо погіршився через постійне 
свербіння його носа; це вона взяла на себе усі турботи по 
дoглядv за Надір Ханом: вона щоденно спускалася до ньо-
го в підземелля з повними тацями їжі і з віниками, до то-
го ж власноруч випорожнювала його персональний «гри-
мучий ящик», так щоб навіть прибиральник туалету не 
міг запідозрити його присутносте. Коли вона спускалась, 
він опускав очі, і жодного слова не було між ними про-
мовлено у тому німому домі. 

А що ж оті старі плювальники говорили про Назім 
Азіз? 

— Вона підглядала сни своїх дочок, ще б знати, заради 
чого вони прокидаються. 

Так, справді, іншого пояснення не існує, дивні речі 
відбуваються у наших краях. Візьміть лишень до рук пер-
шу-ліпшу газету і прогляньте щоденну хроніку, де до-
кладно розповідається про місцеві чудасії, подаються 
описи дивних подій у тому чи іншому селі — а Преподоб-
на Матінка почала бачити сни своїх дочок. (Падма заслу-
халася — не змигне; але ж вона вміє беззастережно 
відкинути щось, що хто-небудь інший проковтнув би так 
легко, як лддлу: кожна аудиторія має свої межі довіри.) 
Отже, уночі, заснувши у своєму ліжку, Преподобна 
Матінка відвідала сни Емеральди і знайшла там чужий 
сон — інтимну фантазію майора Зульфікара про великий 
сучасний будинок з ванною просто біля ліжка. Це власне 
був пік амбіцій майора, і таким чином Преподобна 
Матінка викрила не лише те, що її дочка таємно 
зустрічається зі своїм Зульфі, і то в таких місцях, де мож-
на поговорити, але також і те, що Емеральдині амбіції 
більші, ніж у її обранця. А у снах Аадама Азіза (авжеж!) 
вона бачила, як її чоловік похмуро здіймався на гору в 
Кашмірі з діркою в животі розміром з кулак, і припусти-
ла, що він розлюбив її, і ще — передбачила його смерть, 
так що згодом, через багато років, вона, почувши про це, 
сказала тільки: — О, я так і знала. 



... — Тепер це вже не буде довго тривати, — думала 
Преподобна Матінка, — наша Емеральда НЄОДІУ нно роз-
повість своєму майорові про таємного гостя у підвалі, і 
тоді Я знову зможу заговорити. 

Але одної ночі вона навідала сни своєї доньки Мумтаз, 
смаглявки, яку ніколи не могла полюбити через її шкіру, 
темну, як у південноіндійської морячки, й усвідомила, що 
проблеми тільки починаються, тому що Мумтаз Азіз — 
так само, як і її обожнювач під килимами — теж закоха-
лася. 

Доказів не було. Вторгнення у сни — чи материнське 
чуття, чи жіноча інтуїція, називайте це як завгодно — на 
жаль, не належить до неспростовних доказів, і Преподоб-
на Матінка знала, що звинуватити рідну дочку у зловжи-
ванні довірою і шахрайстві під батьківським дахом — це 
надто серйозна річ. До того ж, якась залізна затятість 
опанувала Преподобною Матінкою, і вона вирішила нічо-
го не робити, незмінно берегти своє мовчання і тим са-
мим дати змогу Аадамові Азізу самому відкрити, як 
страшно його сучасні ідеї псують дітей — дозволити йо-
му в (крити це самому, після того як він все життя радив 
їй бути тихо зі своїми застарілими поняттями про при-
стойність. 

— Жорстока жінка, — каже Падма; і я погоджуюсь. 
— То що ж? — допитується Падма. — Так воно й ста-

лося? 
— Так: до певної міри: так воно й сталося. 
— То там таки були якісь шури-мури? В підвалі? По-

тай? 
Зважмо на обставини — пом'якшуючі, як рідко коли 

буває. Ті самі речі, які здаються припустимими в підзе-
меллі, видавались би абсурдними чи навіть злочинними 
при ясному світлі дня. 

— Цей тлустлий поет дістався до тої бідної смаглявки? 
Дістався? 

Він дуже довго, занадто довго сидів там, унизу — так 
довго, аж призвичаївся оозмовляти з тарганами і бояти-
ся, що одного дня хтось змусить його звідти вийти; аж 
йому почали снитися м'сяцеподібні ножі і пси, що 



завивають, аж почав усім серцем бажати, щоб Колібрі 
був живий, і сказав, що йому робити, аж відкрив, що не 
може писати вірші під землею; — і тут ця д -чина прихо-
дить з їжею, і не відмовляється випорожнювати твій 
горщик, і ти опускаєш очі, але все одно бачиш її гомілку, 
яка, здається, палає прихильністю, чорна гомілка, як чор-
на ніч підземелля. 

— Я б ніколи не подумала, що він здатний на це, — 
схвильовано виспівує Падма. — Тлустий старий нікчема! 

І нарешті в цьому домі, де у кожного, навіть у втікача, 
що переховується у підземеллі від ворогів без лиця, — у 
кожного язик пересох і прилип до піднебіння; де навіть 
сини господаря виходять у поле з хлопчиком-рикшею, 
щоб жартувати про повій і мірятися членами, і крадько-
ма пошепотіти про сни, в яких вони стають кінорежисе-
рами (такий сон Ханіфа підгледіла його мати і страшен-
но перелякалася, бо вона вважала, що кіно — це продов-
ження борделю), де життя перетворилося на Гротеск че-
рез навалу історії, і врешті тут, у сутінках підземелля, 
втікач не може більше витримувати, його очі самі пряму-
ють угору, вище, вище, вздовж делікатних сандалій і 
вільних шароварів і попри вільну сорочку і повз дюпатту, 
одяг благочестя, аж поки натраплять на очі, і тоді... 

— І тоді? Кажіть, баб. шо тоді? 
...Дівчина сором'язливо всміхається йому. 
— Що? 
І тоді усмішки осяяли підземелля, і почалося щось... 
— Ну, що, що? Ви хочете сказати, що оце і все? 
Оце і все: принаймні до того дня, коли Надір Хан до-

мовився про зустріч з моїм дідом — його слова ледве 
можна було розчути в тумані тиші — і попросив дозволу 
на шлюб. 

— Бідна дівчинка, — підсумовує Падма. — Каш-
мірські дівчата звичайно білі, як гірський сніг, а та на-
родилася смаглявою. Добре, нехай колір шкіри і міг за-
вадити їй у пошуках доброї партії; але той Надір не та-
кий уже й дурний. Тепер йому дозволять залишитися: і 
харчуватися, і мати дах над головою, — а він заради 
цього має робити лише одне: сидіти під землею, як жир-
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ний хробак. Так-так, видно, він справді не такий уже й 
дурний. 

Мій дідо всіляко намагався переконати Надір Хана, що 
той уже поза небезпекою; убивці мертві, і справжньою 
їхньою ціллю був Міан Абдулла; але Надір Ханові ще й 
досі вчувалася пісня ножів, і він благав: — Ще ні, сагібе 
докторе, будь ласка, ще трохи. — Так що одного разу 
вночі наприкінці літа 1943-го — дощів знову не було — 
дідо голосом, що лунав відчужено і моторошно у тому 
домі, де говорилося так мало слів, зібрав усіх дітей у 
вітальні, де висіли їхні портрети. Коли вони увійшли, то 
побачили, що мами немає — вона вибрала добровільне 
ув'язнення у своїй кімнаті, у своїй павутині мовчання; 
але серед присутніх були адвокат і мулла (всупереч влас-
ному небажанню Азіз виконав таки прохання Мумтаз), 
обидва запрошені хворою Рані Куч Нахін, обидва «винят-
ково надійні». І була там їхня сестра Мумтаз у весільно-
му вбранні, а поруч з нею у кріслі біля радіоли — довго-
волоса, обважніла, розгублена постать Надір Хана. Отак і 
вийшло, що перше весілля в домі відбулося без шатрів, 
с лаків, ані солодощів, з мінімальною кількістю гостей; і 
після завершення обряду, коли Надір Хан підняв вельон 
нареченої — Азіз відчув раптовий удар, він знову на мить 
повернувся в молодість, у Кашмір, і знову сидів на по-
мості, а гості кидали рупії йому на коліна — і дідо нака-
зав усім заприсягтися, що ніхто не зрадить присутності 
новоспеченого зятя у підвалі. Емеральда неохоче дала та-
ку обіцянку останньою. 

ГГ :ля цього Аадам Азіз попросив синів допомогти йо-
му знести вниз через люк у підлозі вітальні усе необхідне 
для облаштування житла: штори, і подушки, і світильни-
ки, і широке зручне ліжко. І нарешті Надір Хан та Мум-
таз спустилися у підвал; люк зачинили, килим розгорну-
ли поклали на місце, і Надір Хан, який любив свою дру-
жину так ніжно, як тільки може любити чоловік, узяв її 
до себе в підземелля. 

Мумтаз Азіз почала вести подвійне життя. Вдень вона 
була звичайною дівчиною, невинно жила разом з батька-



ми, посередньо навчаючись в університеті, і плекала ті 
дари старанности, шляхетности і довготерпеливости, як. 
мали бути ії головною чеснотою на все життя, аж до т( 
останньої миті, коли на неї накинулися з розмовами 
білизняні скрині минулого і розплющили її, як рисовий 
пляцок; але вночі, спускаючись через люк, вона потрап-
ляла в лампіт, усамітнену подружню спальню, яку її за-
гадковий чоловік вирішив назвати Тадж Махал, на честь 
славетної давньої Мумтаз, яку ще називали Тадж Бібі — 
Мумтаз Махал, дружини Імператора Шаха Джехана, ім я 
якого означає «Володар Світу». Коли вона померла, імпе-
ратор збудував для неї цей мавзолей, — увічнений на 
листівках і обгоотках для шоколаду; нині зовнішні кори-
дори цього мавзолею гостро смердять сечею; і стіни його 
вкриті написами; і луну його провідники б /дять на про-
хання відвідувачів, незважаючи на переконливе прохан-
ня про тишу, написане трьома мовами. Так само, як Шах 
Джехан зі своєю Мумтаз, Надір і його смаглява пані ле-
жали поряд, а біля них стояла певна символічна річ руч-
ної роботи з лазуриту, — прикута до ліжка Рані Куч 
Нахін перед смертю прислала їм у подарунок на весілля 
майстерно різьблену, інкрустовану лазуритом, всіяну ко-
штовним камінням срібну плювальницю. У своєму затиш-
ному комфортному вигнанні молода пара грала у 
дідівську гру. 

Мумтаз готувала для Надіра паан-ракети, але сама не 
любила їхнього смаку. Вона плювала німбу-пані. Його 
«стріли» були червоні, її — жовті. То був найщасливіший 
час у їхньому житті. І згодом, через багато років, вона, 
бувало, казала після довгої паузи: 

— Ми хотіли мати дітей, але не мали для цього належ-
них умов, це було неможливо, от і все. 

Мумтаз Азіз усе життя любила дітей. 
А тим часом Преподобна Матінка місяцями мляво пе-

ресувалася в обіймах тиші, яка стала такою цілковитою, 
що навіть слуги отримували розпорядження мовою жестів, 
і якось одного разу кухар Дауд витріщався на неї, силку-
ючись зрозуміти її невиразну сонну жестикуляцію, і тому 
не догледів, як каструля з киплячим соусом упала йому на 
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ногу й ошпарила її, і вона стала, як те підсмажене яйце; він 
розтулив рота, щоб закричати — але голос застряг йому в 
горлі, і тоді він зрозумів, що стара Е і^ма воло/ Є чарами, 
і так перелякався, що не зміг навіть п о к и Е і у т и службу в 
цьому домі. Він залишився там до само смерти, все куль-
гав туди-сюди подвір'ям, і гуси все нападали на нього. 

То були непрості часи. Посуха призвела до запрова-
дження карткової системи, і ось із зростанням числа 
пісних днів — без м'яса і без рису, — ставало все важче 
годувати зайвий прихований рот. Преподобна Матінка 
була змушена докопуватися до глибин своєї комори, а це 
роздмухувило її лють, як вогонь під соусом. З бородавск 
на її лиці пустилося волосся. Мумтаз стурбовано заува-
жила, що мати дедалі товщає, місяць за місяцем. Неви-
мовлені слова, накопичені в ній, розпирали її. У Мумтаз 
з'явилося враження, що шкіра її матері загрозливо роз-
тягнулася. 

А лікар Азіз переважно проводив свої дні поза домом, 
віддалік від мертвотної тиші, тож Мумтаз, яка ночувала 
під підлогою, дуже рідко бачила батька, якого так люби-
ла; Емеральда дотримувалася обіцянки, не зраджуючи 
майорові сімейних таємниць, і навпаки: нічого не казала 
домашнім про свої стосунки з ним. що, на її думку, було 
справедливо; на кукурудзяному полі Мустафа, і Ханіф, і 
Рашід, хлопчик-рикша, заразилися збайдужінням тих 
часів; і так дім на Корнвалліс Роуд пєрєтривав до 9-го 
серпня 1945-го року коли все змінилось. 

Історія родини, звичайно, те» має свої дієтетичні за-
кони. Кожен має проковтнути і засвоїти тільки належні 
шматки, тільки визначені халалом порції минулого, 
відфільтровані від його рум'янцю, його крови. На жаль, 
це знекровлює історію, робить її менш соковитою; отже, 
я збираюся стати першим і єдиним членом своєї родини, 
який знехтує законами халалу. Не дозволяючи ані крап-
лині крови витекти з тіла розповіді, я дійшов до частини, 
огорненої мовчанням; і невблаганно простую далі. 

Що сталося у серпні 1945-го? Рані Куч Нахін помер-
ла, але я не про те, хоча перед тим як відійти, вона 
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побіліла, немов простирадло, так що тяжко було її 
розрізнити на тлі постільної білизни; вона виконала 
свою роль заповівши мені історію срібної плюзальниці, 
а відтак швидко і тактовно відійшла... також у 1945-му 
мусонні дощі не підвели. У Бірманських джунглях Орде 
Вінґейт та його Чіндіти мокли під навальними дощами, 
так само, як і війська Сабхаса Чандри Босе, що воював 
на боці японців. Демонстранти сатьяґраха в Джаланд-
харі, що лежали впоперек залізничних колій в ім'я забо-
рони насильства, промокли до нитки. Звільна почали за-
тягуватися тріщини у землі, яку так довго палило сонце; 
під двері та вікна будинку на Корнвалліс Роуд запихали 
рушники, але їх треба було постійно викручувати і міня-
ти. У калабанях на узбіччях усіх доріг розвелися москіти. 
І підвал — Тадж Махал Мумтаз — дедалі більше прося-
кав вологою, аж дівчина, врешті, захворіла. Кілька днів 
вона нічого нікому не казала, але коли її очі почервоніли 
і довкола них з'явилися синці, коли її почало трясти в ли-
хоманці, Надір, запідозривши пневмонію, відіслав її ліку-
ватися нагору, до батька. Кілька наступних тижнів вона 
провела на своєму дівочому ложі, а Аадам Азіз сидів біля 
неї, клав їй на чоло холодний компрес, а вона все 
тремтіла 6-го серпня хвороба відступила. Вранці 9-го 
Мумтаз почувалася так добре, що змогла спожити трохи 
густої їжі. 

І ось дідо приніс із собою стару шкіряну валізу зі сло-
вом ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, випаленим зовні на її шкіряному дні, 
бо вирішив, що оскільки Мумтаз дуже ослаблена, то він 
має провести їй повний лікарський огляд. Коли клацнув 
замок, його дочка вибухнула плачем. 

(Тепер ми на місці. Падмо: ось воно.) 
Через десять хвилин довга епоха мовчання скінчилася 

назавжди бо дідо вилетів з ревом з кімнати хворої. Він 
ревом прикликав жінку, дочок, синів. Легені у нього бу-
ли потужні, тож дикий рев докотився аж у підвал, до 
Надір Хана. А тому не тяжко було відгадати причину. 

Сім'я зібралася у вітальні довкола радіоли під не-
старіючими фотографіями. Азіз приніс Мумтаз до кімна-
ти і посадив її на дивані. Обличчя його було жахливе. 



А уявіть собі, що творилося у нього в носі! Бо він тримав 
у собі цю бомбу, що зараз повинна вибухнути: отже, після 
двох років шлюбу його дочка лишилася незайманою. 

Уперше за три роки Преподобна Матінка промовила: 
— Доню, невже це правда? 
Тиша, що висіла по кутах дому, як роздерта павутина, 

нарешті обірвалася; але Мумтаз лише кивнула: «Так. 
Правда». 

По м вона заговорила. Вона сказала, що любить чо-
ловіка що всьому свій час. Він добрий чоловік, і коли 
можливо буде мати дітей, він, звичайно, зуміс це зроби-
ти. Вона додала, що, на її думку, у шлюбі не це головне, 
отже, вона не хотіла про це говорити, а батько чинить 
зле, коли говорить про це вголос при всіх, як оце щойно. 
Вона сказала б і більше; але тут Преподобна Матінка її 
перебила. 

Три роки слів ринули з неї (але її тіло, розтягнуте 
гострою необхідністю зберігати їх, не стягалося). Мій 
дідо спокійно стояв біля Телефункена, коли хвиля на-
крила його. 

— Чия це була ідея? Чий божевільний план, теє-то-як-
його, щоб привести цього боягуза, який виявився навіть 
не мужчиною, в дім? Щоб залишити тут, теє-то-як-його, 
вільного як птиця, годувати і захищати цілих три роки, чи 
може Ви турбувалися про пісні дні, теє-то-як-його, чи Ви 
питали, скільки коштує рис? Хто був тим нікчемою, теє-
то-як-його, так, тим сивим нікчемою, що дав дозвіл на цей 
неймовірний шлюб! Хто поклав свою дочку у цього 
негідника, теє-то-як-його, у ліжко? Чия голова була наби-
та всілякими проклятими дурними дивацькими думками, 
теє-то-як-його, чий мозок так розм'як від цих ідіотських 
чужоземних ідей, що він міг послати свою дитину у такий 
неприродний шлюб? Хто провів своє життя, ображаючи 
Бога, теє-то-як-його, і на чиїй голові це окошилося? Хто 
накликав біду на свій дім... — вона звинувачувала діда 
цілу годину і дев'ятнадцять хвилин, і якраз поки вона 
сі інчила, хмари випустили із себе всю воду, і будинок по-
заливали калюжі. Але перед тим, як мати замовкла, най-
молодша дочка, Емеральда, зробила дуже цікавий вчинок. 
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Руки Емеральди, стиснуті в кулаки, але з ідставлени-
ми вказівними пальцями, піднялися до ї обличчя. 
Вказівні пальці зайшли у вушні раковини і ніби піднесли 
Емеральду над стільцем, і тоді вона зірвалася юбігла. за-
туляючи пальцями вуха, вибігла — зі зсіх і г — без дю-
патти з дому, на вулицю, по калюжах, повз стоянку 
рикш повз паан-крамницю. де діди якраз почали обереж-
но виходити на чисте свіже повітря після зливи, а біг 
дівчини здивував навіть шибайголів, які стояли напого-
тові і чекали, коли почнеться їхня гра, біганина від, за і 
поміж струменями бетеля, бо ніхто не звик бачити, щоб 
юна панна, а особливо наймолодша з Ясних Зір, ошал о 
бігла самісінька омитими дощем вулицями, затуливши 
пальцями вуха і без дюпатти на плечах. Нині у містах по-
вно сучасних модних дівчат без дюпатти; але у ті, ко-
лишні часи, старі чоловіки прицмокували язиками від го-
ря, бо тоді жінка без дюпатти була жінкою без чести, і 
чому ж Емеральда Бібі вирішила залишити свою честь 
вдома? Діди були спантеличені, але Емеральда знала своє. 
Вона побачила, виразно і яскраво, як після дощу, що дже-
релом усіх бід її сім'ї був той нікчемний товстун (так, 
Падмо), який жив у підвалі. Якби вона змогла його поз-
бутися, то в домі знову запанувало б щастя... Емеральда 
бігла без упину до військових казарм. До Кантт, де базу-
валося військо; і де мав бути майор Зульфікар. Ламаючи 
присягу, моя майбутня тітка добігла до його поста. 

Зульфікар — ім'я відоме серед мусульман. Так нази-
вався двосічний меч, що його ніс Алі, небіж пророка Му-
хаммеда. Це була зброя, якої світ не бачив. 

О так: того дня ще дещо відбулося у світі. Зброю, якої 
с .т не бачив, скинули на жовтих людей у Японії. А в Агрі 
Емеральда випробувала власну таємну зброю. Зброя була 
кривонога, куца, пласкоголова; з носом, що майже тор-
кався підборіддя; і мріяла про великий сучасний дім з 
теплою ванною просто біля ліжка. 

Майор Зульфікар так і не отримав цілковитої пев-
ности щодо того, чи справді він вірить у непричетність 
Надір Хана до вбивства Колібрі; але йому дуже кортіло 
довідатись. Тож коли Емеральда розказала йому про 



підземний Тадж, криївку в Агрі, він так розхвилювався, 
що аж забув розгніватися, і рушив на Корнвалліс Роуд у 
супроводі п'ятнадцяти чоловік. Під проводом Емеральди 
вони з'явилися у вітальні. Ось моя тітка: зрада з краси-
вим обличчям, без дюпатти і в просторих рожевих шаро-
варах. Азіз німо спостерігав, як солдати згортали килим у 
вітальн; відкривали великий люк, а моя бабця старалася 
втішити Мумтаз: 

— Жінки повинні виходити заміж за чоловіків, — ка-
зала вона. — А не за мишей, теє-то-як-його! Немає нічо-
го поганого в тому, що звідси заберуть цього, теє-то-як-
його, хробака. 

Але дочка і далі плакала. 
Надіра немає у підвалі! Попереджений першим ревом 

Азіза, охоплений соромом, що затопив його, як мусон-
ний дощ, він зник. Через люк, залишений відкритим біля 
одного з туалетів — так, того самого, де він промовляв 
до доктора Азіза зі сховку у білизняній скрині. Де-
рев'яний «гримучий ящик» — «трон» — лежить на боці, 
порожи \ емальований нічний горщик качається по ко-
косов"- підстилці. Одні двері туалету виходили на польо-
ву стежку, і вони були відчинені. Вони зачинялися зна-
двору, але ненадійний замок індійської роботи, очевид-
но, легко піддався... і в тьмавій приглушеній усамітне-
ності Тадж Махалу — блискуча плювальниця і записка, 
адресована Мумтаз, підписана її чоловіком, записка у 
три слова, шість складів, три знаки оклику: «Таїаад! 
Таїаад! Таїаад!» 

Англійській мові бракує розкотистих звуків мови ур-
ду, але хай там як, ви дізнаєтеся, що це означає: «Розлу-
чаюся! Розлучаюся! Розлучаюся!». 

Надір Хан зробив добрий вчинок. 
О, яка невгамовна лють охопила майора Зульфікара, 

коли в'н зрозумів, що пташка випурхнула! Йому на очі 
спала червона пелена. О, що за гнів, який можна порівня-
ти лише з гнівом мого діда, хоч і в здрібнілій версії. Ма-
йор Зульфі спочатку безтямно бігав вгору-вниз у нестрим-
них конвульсіях роздратування; зрештою опанував себе; 
і — кинувся через ванну, повз трон, попри поле, крізь са-



дові ворота. Жодних слідів втікача — огрядного, довгив^ 
лосого безримного поета. Подивився ліворуч — і чого. 
Глянув праворуч — пусто. Розлючений Зульфі помірку-
вав і почимчикував до місця стоянки велорикш. Старі чо-
ловіки гоали у поціль-у-плювальницю, і ілювальниця сто-
яла на узбіччі. Шибайголови ховалися і втікали від стру-
менів бетелевого соку. Майор Зульфі біг усе вперед-впе-
ред-вперед, між дідками і їхньою ціллю, але йому браку-
вало спритности вуличних хлопчак . І тут — яка 
прикрість! — ваговитий струмінь червоної рідини в низь-
кому польоті влетів йому просто поміж ноги. Червона 
пляма, ніби відбиток руки на паховій ділянці його 
військової уніформи, потисла; затримала його рух Майор 
Зульфі спинився у жахливому обуренні. О, це ще не 
найгірше, бо другий гравець, розраховуючи, що тупува-
тий вояк бігтиме далі, випустив другий струї нь. Друга 
червона рука потисла першу і довершила день майора 
Зульфі... повільно, замислено він підійшов до плюваль-
ниці і почав її втоптувати в пилюку. Він скочив на неї — 
раз! другий! третій! — рівняючи її з землею, і намагаю-
чись не показати, що пошкодив сої ногу. Тоді зін, із 
рештками гідности, покульгав геть, повертаючись до ма-
шини, припаркованої за будинком мого діда. Д ки відшу-
кали свою понищену посудину і почали стукати по і. й, 
повертаючи їй колишню форму. 

— Тепер, коли я виходжу заміж, — сказала Емеральда 
сестрі Мумтаз, — буде дуже негарно з твого боку, якщо 
ти навіть не порадієш зі мною. І ще ти маєш давати мені 
всілякі поради, і взагалі... — У ту хвилину Мумтаз усміха-
лася молодшій сестрі, але тим часом вважала такі її сло-
ва великим зухвальством; і, мабуть, ненавмисне сильніше 
натисла на о вець, яким малювала візерунки хною на 
стопах Емеральди. 

— Гей! — скрикнула Емеральда. — Нема чого серди-
тися! Я тільки думаю, що нам слід би було спробувати 
жити дружно. 

Стосунки між сестрами дещо зіпсувалися після зник-
нення Надір Хана; тож Мумтаз не сподобалося, що майор 



Зульфікар (який вирішив не звинувачувати мого діда у 
переховуванні поданого в розшук втікача і залагодив це 
з генералом Додсоном) попросив руки Емеральди і дістав 
згоду на шлюб. 

— Це схоже на шантаж, — вирішила вона. — Гаразд, 
менше з тим — але як же Алія? Найстарша дочка не по-
винна одружуватися останньою, тим більше, коли вона 
проявляє таку витримку у стосунках із тим своїм прияте-
лем-торговцем. 

Однак вона нічого не сказала, тільки стримано усміха-
лася і всі свої сили присьятила весільним приготуванням, 
і навіть намагалася радіти; а Алія тим часом уперто чека-
ла Ахмеда Сіная. («Вона буде так чекати завжди», — при-
пускає Падма: і слушно.) 

Січень 1946-го. Шатра, солодощі, пісні, напівпритомна 
наречена наречений виструнчений, як по команді: чудове 
весілля... на якому продавець штучної шкіри Ахмед Сінай, 
потрапив у вир бесіди зі щойно розлученою Мумтаз. 

— Ви любите дітей? — який збіг, я також... 
— І ніколи не мали їх, бідна дівчинко? Правду кажу-

чи, моя жінка не могла... 
— О ні, як це сумно, як шкода; вона, певно, була сер-

дита, як...! 
— О, як саме пекло... пробачте. Мене опанували 

емоції, я зайшов задалеко. 
— Нічого, не має значення. Вона била посуд і всяке та-

ке? 
— Чи била вона посуд? Ми якось цілий місяць муси-

ли їсти на газетах! 
— Не може бути, о Боже, це якийсь жах! 
— Бачу, Вас не одуриш, Ви занадто розумні для мене. 

Але все-таки вона справді била посуд. 
— Бідний Ви, бідний. 
— Ні, це Ви бідна, біднесенька. 
І — кожен подумки: «Такий симпатичний хлопець, а з 

Алією він мав таку нудну міну...» і: «Ця дівчина, я ніколи 
не звертав на неї уваги, але Боже ж мій...» і: «Він казав, 
що любить дітей; то хоча б задля цього...» і: «До чого тут 
колір шкіри!..» 



Цікаво, що коли настав час співати пісень, Мумтаз 
була в такому настрої, що співала усі підряд; але Алія 
мовчала. Вона отримала удар ще страшніший, ніж її 
батько в Джалліанвала Багх, хоч по ній цього не можна 
було пізнати. 

— Бачу, печальна сестричко, що тепер ти, нарешті, 
тішишся. 

У червні того ж року Мумтаз знову вийшла заміж. Її 
сестра — наслідуючи приклад матері — не розмовляла з 
нею мало не до смерти, до тої самої хвилини, коли з'яви-
лася нагода помститися. Аадам Азіз і Преподобна 
Матінка намагалися — безуспішно — переконати Алію, 
що такі речі трапляються; що завжди краще дізнатися 
про це раніше, щоб потім не було пізно; що Мумтаз пе-
режила тяжкий удар і потребувала чоловіка, який би до-
поміг їй одужати... крім того, Алія має голову на плечах і 
все у неї буде як слід. 

— Але ж, але, — зітхала Алія, — ще ніхто ніколи не 
одружився з книжкою. 

— Зміни своє ім'я, — порадив Ахмед Сінай. — Саме 
час почати все спочатку. Викинь через вікно Мумтаз ра-
зом із Надір Ханом, я виберу тобі нове ім'я. Аміна. Аміна 
Сінай: ну як, подобається? 

— Як скажеш, чоловіче, — відповіла моя мама. 
Так чи інак, — записала у своєму щоденнику Алія, ро-

зумна голова, — хто б це поспішав до вінця? Тільки не я, 
ніколи, що ні то ні. 

Міан Абдулла означав фальшстарт для багатьох оп-
тимістів, його помічник (чиє ім'я не можна було вимовля-
ти у домі мого батька) виявився хибною стежкою для 
моєї матері. Але то були роки посухи; багато з посіяного 
тоді перевелося нанівець. 

— А що сталося з товстуном? — питає Падма роздра-
товано. — Ви, часом, не збираєтесь повідомити, що тут 
нема про що говорити? 
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публічна заява 

То був січень-ілюзюніст, час застиг на його поверхні, і 
здавалося, ніби 1947-й рік взагалі ще не починався. (Тоді як 
насправді, звичайно...) Рік, у якому Урядова Комісія — ста-
рий Петік-Лоуренс, мудрий Кріппс, войовничий А. В. Алек-
сандер — на власні очі побачила, що їхній план пере-
дання влади зазнав поразки. (Хоч насправді звичайно, не 
минуло й півроку...) У якому віце-король Вавель зрозумів, 
що йому кінець, що він банкрут, або по-нашому, образ-
но, фантуш. (Що, звичайно, насправді тільки прискорило 
перебіг подій, бо пропустило вперед останнього віце-ко-
роля, котрий...) В якому пан Еттлі, здавалося, був вельми 
заклопотаний проблемою порозуміння з паном Аунг Са-
ном щодо майбутнього Бірми. (Тим часом насправді, зви-
чайно, він інструктував останнього віце-короля перед 
проголошенням його промови; останній-тоді-ще-май-
бутній-віце-король відвідав з візитом короля Англії і 
прийняв з його рук усі належні повноваження; отже, ско-
ро, скоро, вже невдовзі...) В якому Конституційні збори 
саморозпустилися, так і не затвердивши Конституцію. 
(Але, звичайно, насправді Ерл Маунтбаттен, останній 
віце-король, міг будь-якої миті опинитися серед нас, ра-
зом зі своїм невблаганним тік-током, солдатським ножем, 
здатним розрізати субконтинент натроє, а також з дру-
жиною, яка крадькома, за зачиненими дверима вби-
ральні, поїдала курячу грудинку.) І посеред тої дзеркаль-
ної незворушносте, крізь яку ніяк неможливо було роз-
гледіти роботу величезної машинерії, моя мама, нова-
новісінька Аміна Сінай, також спокійна і незмінна зовні, 
хоча під поверхнею у неї відбувалися величезні зміни, од-
ного разу встала вранці з головою, що гула від безсоння, 
із язиком, щільно вкритим осугою безсоння, і якось не-
притомно заговорила сама до себе: 

— Що тут робить сонце, о Аллах? Воно зійшло не з то-
го боку. 

...Тут я мушу перерватися. Хоч і не збирався сьогодні 
цього робити, бо Падма починає дратуватися щоразу, як 



моя оповідь набуває ознак нарцисизму, щоразу як я, 
ніби невправний лялькар, відкриваю руки, що смикають 
за ниточки; але я просто мушу висловити протест. Отже, 
перериваючи розділ, який за щасливим збігом нази-
вається «Публічна заява», я оголошую (категорично і бе-
запеляційно) такий медичний висновок: «Відомий лікар 
Н. К Баліґґа, — проголошую я з верхівок дахів! через 
підсилювачі мінаретів! — це шарлатан. Його необхідно 
замкнути, ізолювати знешкодити, викинути через вікно. 
Або ще краще: піддати його власному шарлатанству, за-
судити до появи лепрозних шишок через помилково при-
значені піґулки. Цей непоправний дурень, — я особливо 
наголошую на цьому — не бачить, що робиться у нього 
під носом!» 

Я випустив пару, і тепер мушу на якийсь час покину-
ти свою маму на самоті з її хвилюваннями з приводу ди-
вовижної поведінки сонця, щоб пояснити, що Падма, 
стурбована раптовими проявами мого саморозпаду, потай 
звірилася цьому Балідзі — цьому ідолопоклонцеві! цьому 
гомеопатові-самозванцеві! — і тому цей шарлатан, якого 
я аж ніяк не прагну прославити описом, прийшов до ме 
не з візитом. Я, наївний, щоб догодити Падмі, простодуш 
но дозволив йому мене обстежити. Я завжди готовий до 
найгіршого — а те, що він зробив, власне, й було 
найгірше. Ви собі тільки уявіть: цей блазень проголосив 
мене цілком здоровим! «Я не бачу ніяких тріщин», — 
промовив він похмуро, відрізняючись від Нельсона в Ко-
пенгагені лише тим, що не мав жодного зрячого ока, і йо-
го сліпота була не вибором упертого генія, а лише неми-
нучим прокляттям його безумства! Наосліп він перевірив 
стан моєї психіки, піддав сумніву мої свідчення і ще бо-
зна-що: «Я не бачу жодних відхилень». 

Але врешті-решт Падма таки виставила його за двері. 
— Нічого, сагібе лікарю, — сказала Падма, — ми вже 

самі потурбуємося про нього. 
Я помітив на її лиці тінь почуття провини... Баліґґа 

пішов, щоб ніколи вже не повернутися на сторінки цьо-
го роману. Але, милий Боже! Хіба могла медицина — 
професія Аадама Азіза, справжнього лікаря за покликан-



ням, — упасти так низько? Аж до ціє помииниі , цього 
Ба ґґи? Зрештою, кожен може обійтися без лікаря... і я 
повертаюся до роздумів про те, чому Аміна Сінай одного 
ранку прокинулась із сонцем на вустах. 

— Воно зійшло не з того боку! — вигукнула вона вра-
жено; а потім, крізь поступово згасаюче гудіння безсонної 
ночі в голові, зрозуміла, що у цьому місяці ілюзій вона 
стала жертвою омани — бо насправді нічого не сталося, 
вона просто прокинулася в Делі, в будинку її нового чо-
ловіка, і дім цей дивився вікнами на схід; отже, насправді 
сонце зійшло якраз там, де слід, — це вона сама опинила 
ся в іншому місці, це її місцерозташування змінилося 
але навпь після того, як вона усвідомила цю елементарну 
істину . заховала її подалі разом з багатьма подібними по-
милками, яких вона припустилася з самого початку пере-
бування тут (адже її уявлення про сонце було цілком за-
коном рним явищем, бо розум ніби відмовлявся засвоїти 
зм; у в її обставинах включно з новим, надземним, розта-
шуванням її ліжка), певною мірою ця плутанина супрово-
джувала її всюди і заьажала їй почуватися невимушено. 

— Зрештою, кожен може обійтися без батька, — ска-
зав доктор Азіз своїй дочці на прощання; а Преподобна 
Мат нка додала: — Ще одна сирота в сім'ї, теє-то-як-йо-
го, але не переймайся, Магомет також був сиротою, мо-
жеш так і сказати своєму Ахмедові Сінаю, теє-то-як-йо-
го, він, принаймні, наполовину кашмірець. 

Відтак Аадам Азіз власноруч заніс зелену бляшану 
скриню до купе, де Ахмед Сінай чекав на свою наречену. 

— Що не кажи, а придане ні замале, ані завелике як 
на теперішні часи, — сказав дідо. — Сам розумієш ми не 
мільйонери. Але ми дали вам достатньо; а Аміна дасть 
тобі ще більше. 

У зеленій бляшаній скрині були: срібні самовари, пар-
чеі cap золоті монети, подаровані докторові Азізу вдяч-
ними пацієнтами — цілий музей, експозицію якого склали 
докази вилікуваних хвороб і врятованих людських життів. 
І ось владам Азіз (своїми власними рукечи) підніс дочку, 
передаючи і її вслід за посагом під опіку цього чоловіка, 
який дав їй нове ім'я і нове життя, отже, став їй певною 
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мірою батьком, а не лише новим чоловіком... і він пішов 
(своїми власними ногами) вздовж платформи, коли потяг 
рушив. Врешті зупинився, ніби бігун на естафеті в кінці 
дистанції — став посеред диму і продавців коміксів, у 
мішанині з павичевих віял, гарячих закусок та усього того 
летаргійного безладу: провідників, що сиділи навпочіпки, 
гіпсових звіряток на обліплених брудом тачках... — а по-
тяг тим часом набирав швидкість, прямуючи до столиці, 
прискорював біг на новому відтинку естафети. В купе 
сиділа нова Аміна Сінай, замріяна, поклавши ноги на зеле-
ну бляшану скриню, яка виявилася трохи занадто високою 
(на один дюйм), щоб уміститися під сидінням. Вона спира-
лася сандаліями на замкнений музей здобутків свого бать-
ка і без упину мчала вперед, у нове життя, залишаючи по-
заду Аадама Азіза — відданого спробі поєднати місцеве 
лікувальне мистецтво хакімі із здобутками західної меди-
цини, спробі, яка поступово виснажить його, переконавши 
в тому, що в Індії ніколи не вдасться побороти гегемок'Ю 
забобонів, замовлянь і всіляких магічних впливів, бо л іиаі 
хакімі відмовляються від співпраці; він старів, світ ставав 
дедалі ефемерніший, і в Азіза почали з'являтися сумніви 
щодо власних переконань, тож на той час, коли він на-
решті узрів Бога, в якого ніколи раніше не міг ні вірити, ні 
не вірити, він, очевидно, уже був готовий до цього. 

Як тільки потяг відійшов від станції, Ахмед Сінай 
зірварся з місця і замкнув двері купе, та ще й опустив што-
ри, неаоияк дивуючи Аміну; але раптом почулися удари 
ззовні, і чиїсь руки почали торгати ручку дверей, і чиїсь 
голоси благали: — Пустіть нас усередину, махараджо! О 
махарані, якщо Ви там є, попросіть свого чоловіка відкри-
ти двері. — І завжди, у всіх потягах цього роману, будуть 
ці голоси, і цей грюкіт кулаків, і благання; і у Frontier Mail 
до Бомбею і в усіх експресах усіх часів; вони завжди бу-
дили мій страх, аж поки я сам не опинився там ззовні, з 
того боку, де чіпляються за хвіст дорогого життя і випро-
шують: — Гей, махараджо! Впустіть мене, ласкавий пане! 

— Зайці, безбілетники, — пояснив Ахмед Сінай, але 
насправді ці люди були чимось більшим — вони були 
пророцтвом. Невдовзі мали з'явитися інші. 



...Аж ось сонце опинилось не з того боку. Вона, моя 
мати лежить у ліжку і трохи нездужає, але разом з тим 
її захоплює щось, що відбувається у ній, і що у цю мить 
залишається її таємницею. Збоку від неї солідно хропе 
Ахмед Сінай. Ніщо, навіть клопіт із сірою торбою, напха-
ною грішми, яку він сховав собі під ліжко, коли думав, 
що Аміна цього не бачить, — ніщо не могло потривожи-
ти його сну. Мій батько спав твердо, огорнутий за-
спокійливою оболонкою найдорожчого дару моєї матері, 
який, як виявилось, вартував значно більше, ніж увесь 
вміст зеленої бляшаної скрині: Аміна Сінай подарувала 
Ахмедові скарб своєї невтомної старанности. 

Ніхто ніколи не працював так завзято, як Аміна. Смаг-
лява, з палаючими очима, моя мати від природи була най-
сумліннішою людиною на світі. Вона ретельно розводила 
квіти у коридорах і кімнатах дому в Старому Делі; з без-
межною старанністю добирала килими; могла двадцять 
п'ять хвилин міркувати над розташуванням якогось 
са льця. І коли вона вже загалом скінчила з облаштуван-
ня дому, час від часу лише зміщуючи акцент в одному 
місці, чи поправляй чи щось в іншому, — тоді Ахмед 
Сінай побачив, що його сирітське помешкання перетво-
рилося на шляхетний і затишний дім. Аміна прокидалася 
раї ше від нього і бралася дбайливо чистити все підряд, 
навіть бамбукові жалюзі (аж поки він погодився доручи-
ти це слузі) але Ахмед Сінай ніколи й не здогадувався 
про те, що таланти його дружини найбільшою мірою, 
найнепохитніше прикладалися не до зовнішніх атрибутів 
їхнього життя, а до самої особи Ахмеда Сіная. 

Чому вона вийшла заміж за нього? Задля розради, за-
ради дітей. Але на початках Ш безсоння, огортаючи мозок, 
заважало досягти тієї першої мети; та й діти не завжди 
з'являються відразу. Отже, Аміна бачила уві сні обличчя 
бєзримного поета і прокидалася з його забороненим 
ім'ям на вустах. Ви питаєте що вона з цим робила далі' 
Я відповім: вона зціплювала зуби і влашювувала собі 
іспит сумління. Ось що вона казала собі: «Ти здорова не 
вдячна дурепо, ти що, не бачиш, хто тепер твій чоловік? 
Чи ти не знаєш, до чого це тебе зобов'язує і на що він у 



...Аж ось сонце опинилось не з того боку. Вона моя 
мати, лежить у ліжку і трохи нездужає; але разом з тим 
її захоплює щось, що відбувається у ній, і що у цю мить 
залишається її таємницею. Збоку від неї солідно хропе 
Ахмед Сінай. Ніщо, навіть клопіт із сірою торбою, напха 
ною грішми, яку він сховав собі під ліжко, коли думав, 
що А» на цього не бачить, — ніщо не могло потривожи-
ти його сну. Мій батько спав твердо, огорнутий за-
спокійливою оболонкою найдорожчого дару моєї матері, 
який, як виявилось, вартував значно більше, ніж увесь 
вміст зеленої бляшаної скрині: Аміна Сінай подарувала 
Ахмедові скарб своєї невтомної старанности. 

Ніхто ніколи не працював так завзято, як Аміна. Смаг-
лява, з палаючими очима, моя мати від природи була най-
сумліннішою людиною на світі. Вона ретельно розводила 
квіти у коридорах і кімнатах дому в Старому Делі; з без-
межною старанністю добирала килими; могла двадцять 
п'ять хвилин міркувати над розташуванням якогось 
стільця. І коли вона вже загалом скінчила з облаштуван-
ня дому, час від часу лише зміщуючи акцент в одному 
місці, чи поправляючи щось в іншому, — тоді Ахмед 
Сінай побачив, що його сирітське помешкання перетво-
рилося на шляхетний і затишний дім. Аміна прокидалася 
раніше від нього і бралася дбайливо чистити все підряд, 
навіть бамбукові жалюзі (аж поки він погодився доручи-
ти це слузі); але Ахмед Сінай ніколи й не здогадувався 
про те, що таланти його дружини найбільшою мірою, 
найнепохитніше прикладалися не до зовнішніх атрибутів 
їхнього життя, а до самої особи Ахмеда Сіная. 

Чому вона вийшла заміж за нього? Задля розради за-
ради дітей. Але на початках її безсоння, огортаючи мозок, 
заважало досягти тієї першої мети; та й діти не завжди 
з'являються відразу. Отже, Аміна бачила уві сні обличчя 
безримного поета і прокидалася з його забороненим 
ім ям на вустах. Ви питаєте- що вона з цим робила далі? 
Я відповім: вона зціплювала зуби і влаштовувала собі 
іспит сумління. Ось що вона казала собі: «Ти, здорова не-
вдячна дурепо, ти що, не бачиш, хто тепер твій чоловік? 
Чи ти не знаєш, до чого це тебе зобов'язує і на що він у 



тебе заслуговує?» Щоб уникнути безплідної суперечки 
щодо правильних відповідей на ці питання, дозвольте по-
яснити, що, на думку моєї матері, її чоловік заслуговував 
на безумовну відданість і безмежну палку любов. Але тут 
виникала проблема: Аміна, з головою, набитою спогада-
ми про Надір Хана і вічним безсонням, зрозуміла, що не 
зможе забезпечити Ахмедові Сінаю належного ставлення 
природно, без додаткових зусиль. І тоді, у всеозброєнні 
своєї сумлінности, вона почала вчитися любити свого чо-
ловіка. З цією метою вона подумки умовно розділила йо-
го на складові частини, як зовнішнє тіло, так і внутрішнє, 
розглядаючи окремо, наприклад, губи і слова; переваги і 
недоліки... образно кажучи, вона ніби підпала під чари 
того самого батьківського дірявого простирадла бо їй до-
велося роздробити свого чоловіка, щоб закохуватися у 
нього шматочок за шматочком. 

Кожного дня вона обирала якийсь окремий фрагмент 
Ахмеда Сіная і цілковито зосереджувалася на ньому, аж 
поки він ставав рідним; аж поки відчувала, як у ній рос-
те хвиля ніжности, перетворюючись згодом на симпатію 
і, зрештою, на любов. Таким чином вона привчила себе 
обожнювати його надто гучний голос і те, як той голос 
атакував її вушні мембрани і змушував її тремтіти; і його 
звичай завжди бути в доброму гуморі аж поки не пого-
литься — а опісля гоління щоранку робитися суворим, 
грубуватим, діловитим і відстороненим; і його хижуваті 
о під навислими повіками, які, вона була певна, прихо-
вували внутрішню великодушність за неприховано по-
хмурим пильним поглядом; і як його нижня губа випина-
лася з-під верхньої; і низький зріст, який спонукав його 
назавжди заборонити їй носити високі підбори... «Боже 
мій, — казала вона собі — напевно, в кожному чоловікові 
є мільйон різних рис, які можна любити!» Але вона не 
піддавалася. «Зрештою, хто може, — міркувала вона на 
самоті, — по-справжньому цілком пізнати іншу люди-
ну?», — і продовжувала вчитися любити його і захоплю-
ватися його апетитом на смажене, його вмінням цитува-
ти перську поезію, гнівною зморшкою поміж його брова-
ми... «таким чином, — думала вона, — у ньому завжди 
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знайдеться щось новеньке, що можна буде полюбити; от 
же, наш шлюб ніколи не змарніє». Ось так сумлінно і не-
втомно моя мати будувала нове життя у старому місті. 
Бляшана скриня так і стояла неторканою у старій альмірі. 

Тим часом Ахмед зі своїм життям непомітно і посту-
пово став об єктом кропітких зусиль своєї дружини по 
перетворенню — аж поки він уподібнився до чоловіка, 
якого ніколи не знав, а його житло уподібнилося до 
підземної криївки, якої він ніколи не бачив. Під впливом 
невтомних чарів, таких таємничих, що навіть Аміна, мож-
ливо, їх не усвідомлювала, Ахмед Сінай зауважив, що во-
лосся йому почало рідшати, а те, що лишилося, зробило-
ся прилизане і масне; до тою ж, він охоче дозволив во-
лоссю відрости так, аж воно почало кільчитися за вуха-
ми. Живіт його розрісся і перетворився на м'яке подат-
ливе пузо, до якого я стільки разів притулявся і яке ніхто 
з нас, принаймні свідомо, не порівнював з черевцем 
Надір Хана. Його далека родичка, Зохра, якось сказала 
йому грайливо: 

— Тобі слід сісти на дієту, братику, бо інакше ми не 
зможемо дотягтися, щоб поцілувати тебе! — але і це не 
допомогло... і потроху, крок за кроком, Аміна створила у 
Старому Делі світ м'яких подушок і рясно позбираних 
штор на вікнах, які пропускали якнайменше світла... во-
на покрила жалюзі чорною тканиною; і всі ці дрібні пе-
ретворення допомагали їй здійснювати воістину геркуле-
сову працю, працю погодження, мало-помалу, з тим, що 
вона мусить любити іншого чоловіка. (Але вона так і не 
позбулася недозволених нічних видінь... і № завжди при-
ваблювали чоловіки з м'якими животами і довгуватим 
прилизаним волоссям.) 

Нове місто важко було вгледіти зі старого. У новому 
місті плем'я рожевошкірих завойовників набудувало па-
лаців з рожевого каменю; а вздовж вузьких вуличок ста-
рого міста будинки вихилялися, тіснилися, товклися, за-
туляючи один від одного рожеві будівлі знаті. Так чи 
інакше, ніхто ніколи навіть не дивився в той бік. У му-
сульманських мугаллах чи в дільницях, що з'юрмилися 
довкола Чандні Чоук, люди лише заглиблювались погля-
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дом у відокремлені мурами подвір'я власних життів; опу-
скали жалюзі на вікнах і кружґанках. У тісних завулках 
хлопці й дівчата марнували час, трималися за руки, 
сплітали долоні і цілувалися при зустрічі, і завше стояли 
тісним колом, пліч-о-пліч, очима всередину. Тут не було 
зелені, тож корови трималися звідси віддалік, знаючи, що 
вони тут аж ніяк не священні. Велосипедні дзв;нки 
дзвеніли безугаву. А над їхньою какофонією здіймалися 
заклики мандрівних продавців фруктів: 

— Шановні перехожі! — О, ось фініки — хто хоче — О! 
До всього цього долучилося — того ічневого ранку, 

коли мої мама й тато щось приховували одне від одно-
го — нервове тупотіння ніг пана Мустафи Кемаля па-
на С. П. Бутта, а також нав'язливе бубоніння бубна 
дуґдуґі Ліфафи Даса. 

Коли тупіт ніг долинув до ринштоків мугалли, Ліфафа 
Дас зі своїм кінетоскопом і бубном був іще далеко. 
Тупітливі ноги вийшли з таксі і КИНУЛИСЯ вздовж вузьких 
вуличок; тим часом у будинку на розі моя мама стояла на 
кухні і готувала кічрі на сніданок, мимоволі підслуховую-
чи розмову мого батька з далекою родичкою Зохрою. Но-
ги протупотіли повз продавців фруктів, повз молодих не-
роб, що трималися за руки; а мати ненароком почула: 

— Ви така гарна пара, і я ніяк не могла б перестати 
відвідувати вас, мої солоденькі. Слово честі! 

Кроки все ближчали, а мій тато почервонів, як буряк. 
У ті дні він був у розквіті своєї вроди; його нижня губа 
не так вже й випиналася, зморшка між бровами ледве за-
значилася... і Аміна, помішуючи кічрі, почула писк Зохри: 

— Ой, який же рум'яний! Але ж ти білошкірий, бра-
тику!.. 

Він навіть дозволив їй за столом слухати Всеіндійське 
радіо, хоча Аміні ніколи цього не дозволяв; Лата Мангеш-
кар саме співала сльозливу пісеньку про любов, а Зохра 
вела своєї: 

— Точнісінько як я, хіба ж ні? Невдовзі матимемо чу-
дових рожевих малят, схожих між собою, як дві краплі во-
ди, правда ж, братику, — прегарні білошкіренькі парочки? 



І тупіт ніг, і мішання в каструл і..: 
— Як погано мати темну шкіру, братику, шоранку 

прокидатися і виразно відчувати її на собі, і бачити її в 
дзеркалі, як очевидний доказ власної меншовартости. Ко-
жен погодиться з цим, і навіть чорні більше люблять біле. 
Хіба не так? 

Ноги вже зовсім поряд, і Аміна заходить до їдальні з 
каструлькою в руці, з усієї сили намагаючись стримати-
ся, промовляючи подумки: «І мусила ж вона прийти саме 
сьогодні, коли я маю повідомити таку новину, та ще й му-
шу просити грошей у неї на очах». Ахмед Сінай любив, 
щоб його гарненько просити про гроші, щоб їх у нього 
виманювати пестощами і лестощами, так, аж серветка 
підіймалася йому на ногах, бо щось починало оживати у 
штанях; це не викликало у неї протесту, її вроджена са-
мовідданість підказувала їй, що і це треба покохати; і ко-
ли їй потрібні були гроші, починалися пестощі і; «Ханум, 
серденько моє, будь ласка...», і: «Зовсім небагато, тільки 
щоб я могла приготувати щось смачненьке й оплатити ра-
хунки...», і: «Ти такий щедрий, дай стільки, скільки вва-
жаєш за потрібне, думаю, цього буде досить...» — ніби 
жебрак на вулиці... і ось вона має це робити перед отою 
зайдою з очима, як блюдця, сміхотливою і дурноверхою, 
зі своїми балачками про темношкірих. Ось ноги вже май-
же під дверима, й Аміна в їдальні з гарячим кічрі напого-
тові, майже впритул до дурнуватої лепети Зохри, і Зохра 
вигукує; 

— Ну, про присутніх, звичайно, не йдеться! — про 
всяк випадок, бо не мала певности, чи були почуті її сло-
ва, чи ні, і потім: — О, Ахмеде, братику, ти справжнє чу-
довисько, якщо міг подумати, що я маю на увазі нашу чу-
дову Аміну, вона ж насправді не така вже й чорна і 
більше схожа на білу пані, огорнену тінню. 

Тим часом Аміна з каструлею в руці дивиться на цю 
милу голівку і думає: «То як, зробити це чи ні? Наважи-
тися чи ні?», — і водночас вгамовує себе: «Але ж сьогодні 
такий важливий день; та й зрештою вона завела розмову 
про дітей; і тепер мені буде легше...» Але вже пізно, 
квиління Лати з репродуктора поглинуло звук дзвінка 
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при дверях, тож ніхто не почув, як старий слуга Муса 
пішов відчиняти; Лата заглушила також і звук гарячкових 
кроків на сходах; аж раптом вони опинилися тут, і це бу-
ли ноги пана Мустафи Кемаля і пана С. П. Батта, вони ще 
трохи почовгали і стали. 

— Ці нікчеми сотворили мерзенне діяння! 
Пан Кемаль, найхудіший чоловік з усіх, яких тільки 

доводилося бачити Аміні Сінай, своєю чудернацькою ар-
хаїчною фразеологією (джерелом якої була його любов 
до судових процесів, і, як наслідок, захоплення 
суддівськими зворотами) спровокував щось на зразок 
ланцюгової реакції гротескової паніки, і тут маленький, 
писклявий, безхребетний С. П. Батт, у якого в очах грає 
якийсь дикий вогник, ніби мавпочка в танці, — значущо 
промовляє три місткі слова: 

— Так, це палії! 
Тоді Зохра незбагненним рефлекторним рухом хапає 

радіо, притискає його до грудей: ховає за пазуху бідну 
Лату, душить її пісню своїм бюстом і кричить: 

— О Боже мій, Боже, які палії, де? У цьому домі? Бо-
же мій, я вже чую чад! 

Аміна стоїть, як статуя, з кічрі в руках, втупившись у 
двох по-діловому одягнених візитерів, а її чоловік, забув-
ши про всі таємниці, поголений, але ще не вбраний, зри-
вається на рівні ноги і питає: 

— На складі? 
Гуртівня, гудам, склад, — назвіть це, як хочете; але як 

тільки прозвучало питання Ахмеда Сіная, кімнату запов-
нила тиша, якщо, звичайно, не зважати на голос Лати 
Мангешкар, який усе сочився з-поміж Зохриних півкуль; 
бо ці троє добродіїв були співвласниками одної величез-
ної споруди, розташованої в індустріальному районі, на 
передмісті. «Тільки не це, Боже борони», — молилася по-
думки Аміна, бо торгівля дермантином і штучною шкірою 
якраз набирала обертів — завдяки майорові Зульфіка-
рові, який оув на той час радником у Генеральному штабі 
війська у Делі, і Ахмед Сінай підписав контракт на поста-
чання війська дермантиновими куртками та водонепро-
никними скатертинами, і власне на тому складі зберіга-



лася більша частина матеріалів, від яких залежало їхнє 
життя. 

— Але хто міг таке вчинити? — зойкнула Зохра в тон 
зі своїм співаючим бюстом. — Яких тільки кретинів зем-
ля носить! Особливо у наш час! 

... І тоді Аміна вперше почула назву, яку чоловік так 
старанно приховував від неї і яка в ті часи будила острах 
у багатьох серцях. 

— «Равана», — промовив С. П. Батт... 
Але ж Равана — це ім'я багатоголового демона; вихо-

дить, що вже демони хазяюють у цій країні? 
— Що за маячня? — Аміна, з успадкованою від бать-

ка звичкою нехтувати забобонами, вимагає відповіді; і 
пан Кемаль відповідає: 

— Це назва банди покидьків, шановна пані, банди 
паліїв і розбійників. Важкі часи настали, ой, важкі. 

На складі: громадяться один на одному рулони штуч-
ної шкіри; по сусідству — продовольчі товари пана Кема-
ля — рис чай чечевиця — які він розповсюджує велики-
ми партіями по всій країні і в такий спосіб захищає її від 
багатоголового багаторотого зажерливого чудовиська — 
інакше кажучи, народу, — який, зважаючи на кількість 
голів, запровадив би такі низькі ціни в урожайні роки, 
що богобоязливим підприємцям довелося б голодувати, 
тим часом як чудовисько нарощувало б сальце... «Еко-
номіка — це дефіцит, — повчає пан Кемаль, — ось чому 
мої запаси не лише утримують ціни на належному рівні, 
але й підтримують всю економічну систему». А ще на 
складі лежить товар пана Батта, у картонних коробках з 
написом: ФІРМА АС. Думаю, зайвим буде тлумачити, що 
«ад» означає вогонь. С. П. Батт був виробником сірників. 

— Наші дані, — каже пан Кемаль, — свідчать лише 
про факт виникнення пожежі у тій дільниці. На якому са-
ме складі це сталося, нам достеменно не відомо». 

— То чому ж би на нашому?, — запитує Ахмед Сінай. 
— Чому, коли у нас ще є час, щоб заплатити? 

— Заплатити? — втручається Аміна. — Кому заплати-
ти? За що заплатити? Чоловіче, ханум, життя моє, що це 
робиться?.. 
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Але: «Нам треба іти», — каже С. П. Батт, і Ахмед 
Сінай виходить, як стояв, у пом'ятих штанях, швидко 
протупотівши сходами вилітає з дому разом з отим ху-
дорбатиною і тим безхребетним, залишаючи непочате 
кічрі, двох жінок з широко відкритими очима, придуше-
ну Лату і повисле в повітрі ім'я «Равана»... — «це банда 
нікчем, пані; бездушних нелюдів і горлорізів!» 

І ще останні, нервові слова С. П. Батта: 
— Прокляті індуські палії, бегум сагіба. Але що ж ми, 

мусульмани, можемо вдіяти? 

Що відомо про банду «Равана»? Що вона ховалася за 
вивіскою антимусульманської екстремістської ор-
ганізації, які у ті дні напередодні заворушень, спричине-
них поділом країни, у ті дні, коли по п'ятницях безкарно 
підкидали свинячі голови на площі біля мечетей, були 
звичайним явищем. І що ночами вона висилала своїх лю-
дей писати на стінах старих і нових міст гасла: ПОДІЛУ 
СПРОБИ ПРИВЕДУТЬ НАС ДО ГРОБУ! МУСУЛЬМАНИ 
— ЖИЛИ АЗІЇ! — і т. ін. І що вона спалювала дотла му-
сульманські фабрики, крамниці, склади. І ще дещо, про 
що так широко не було відомо: за фасадом расової нена-
висте під личиною банди «Равана» крився блискуче заду-
маний комерційний проект. Анонімні телефонні дзвінки, 
листи зі словами, викраяними з газет, переслідували 
бізнесменів-мусульман, яким давали до вибору: або за-
платити один раз певну суму готівкою, або ж весь їхній 
світ піде з димом. Цікаво, що банда дотримувалася пев-
них етичних засад. Ніколи не висувала вимог повторно. 
Але й пильнувала власних інтересів: коли сірі мішечки, 
наповнені грішми, не з'являлися, — тоді розгорялися по-
жежі в крамницях, фабриках і на складах. Більшість 
воліла платити, відмовляючись від небезпечної альтерна-
тиви звертання в поліцію. Бо у 1947 році мусульмани 
поліції не довіряли. Кажуть (хоч я і не впевнений у цьо-
му), що у знайдених листах шантажистів містився пе-
релік «задоволених клієнтів», які заплатили своє і зали-
шилися в бізнесі. Банда «Равана» — як справжні про-
фесіонали — пропонувала свої референції. 



Двоє чоловіків у ділових костюмах і один у пом'ятих 
штанях бігли вузькими вуличками мусульманської мугалли 
до таксі, що чекало їх на Чандні Чоук. Вони привертали до 
себе здивовані погляди: не лише через таку неузгодженість 
в одязі, але й через те, що надто старалися не бігти. 

— Не демонструймо паніки, — примовляв пан Кемаль. 
— Зберігаймо зовнішній спокій. 

Але їхні ноги виривалися з-під контролю і самі мчали 
вперед. Ривками, то бігцем напереміну з хиткою ходою, 
то прогулянковим кроком, вони вибралися з мугалли; по 
дорозі минули молодика з чорною металевою скринькою 
кінетоскопа на коліщатах і з бубном дуґдуґі в руках: 
Ліфафа Дас прямував до місця важливої події, яка і дала 
назву цьому розділові. Ліфафа Дас бив у бубон, заклика-
ючи: 

— Усі сюди, усі до мене, прийдіть і подивіться! 
Прийдіть і побачите Делі, прийдіть побачити Індію! 
Підходьте, підходьте! 

Але Ахмеду Сінаю було не до того. 

Діти мугалли вигадували прізвиська для більшости ту-
тешніх мешканців. Наприклад, певна трійця сусідів отри-
мала спільне ім'я «півні-забіяки», бо двоє з них, сіндхи і 
бенгалець, були власниками будинків, поміж яких втерла-
ся одна з небагатьох індуських резиденцій мугалли. Між 
сіндхи і бенгальцем було мало спільного — вони розмов-
ляли різними мовами і готували різні страви, але обоє бу-
ли мусульманами і обоє ненавиділи індуса, що вклинився 
поміж них. Скидали з даху сміття на його будинок. Сипа-
ли на нього з вікон різномовними прокльонами. Підкла-
дали йому під двері м'ясні обрізки... а він натомість най-
мав вуличних хлопчаків, щоб ті бомбардували сусідські 
вікна камінням, обгорнутим листочками з повідомлення-
ми такого змісту: «Чекай-но, прийде час і на тебе»... Мо-
го батька діти мугалли також не називали його 
справжнім ім'ям. Йому дали прізвисько «той, що не вміє 
йти за власним носом». 

Ахмед Сінай так погано орієнтувався у просторі, що 
коли б його залишити самого, то певне заблукав би у зви-



вистих лабіринтах своєї околиці. Скільки разів натика-
лись на нього серед вулиці бездомні, вештаючись без ме-
ти, й отримували монету чаванні вартістю чотири анни за 
те, що проводжали його додому. Згадую про це через 
тверде своє переконання у тому, що схильність мого бать-
ка до вибору хибних траєкторій не тільки додавала йому 
клопоту все життя, але й була об'єктом любови для Аміни 
Сінай (яка на прикладі Надір Хана довела, що теж уміє 
обирати хибні траєкторії); крім того, його нездатність ке-
руватися власним носом просочилася в мене, нівелюючи 
до певної міри мій породистий ніс, що дістався мені у спа-
док по іншій лінії, і роками відбираючи у мене спро-
можність винюхати свій справжній шлях. Але поки що до-
сить. Я й так дав трьом бізнесменам досить часу, щоб 
дістатися до промислової дільниці. Додам тільки, що мій 
батько (напевно, це прямий наслідок його нікудишньої 
орієнтації у просторі) був людиною, над якою навіть у 
хвилини тріумфу здіймався запах майбутньої поразки, 
сморід хибної стежки, що чигає ось-ось за рогом, амбре, 
що ніяк не відмивалось, хоч як часто він купався. Пан Ке-
маль, який це занюхав, сказав С. П. Баттові наодинці: 

— Слухай, старий, правду люди кажуть, що ці 
кашмірці ніколи не миються. 

Цей наклеп споріднює мого батька з човнярем Теєм... 
з Теєм у гарячці самонищівного гніву, який спонукав йо-
го демонстративно відмовитися від миття. 

У промисловій дільниці нічні сторожі солодко спали 
під звуки пожежних сирен. Чому? Як? Бо вони уклали 
угоду з бандитами «Равани» і, отримавши попередження 
про те, що скоро тут з'явиться банда, випили снодійне і 
винесли свої ліжка-чарпаї за межі забудови. Таким чином 
банда уникла насильства, а нічні сторожі підлатали свої 
нещасні заробітки. Це було по-джентльменськи і цілком 
доречно. 

Серед занурених у сон сторожів пан Кемаль, мій бать-
ко і С. П. Батт спостерігали, як із клубами чорного диму 
здіймаються в небо останки велосипедів. Батт батько Ке-
маль стояли біля пожежних машин і променилися втіхою, 
бо це горів склад велосипедів «Арджуна Індіабайк» — Ар-
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джуна, назва фірми, що походить від імени одного з ге-
роїв індуської міфології, не змогла приховати, що ком-
панія належала мусульманам. Батько Кемаль Батт з по-
легкістю вдихали на повні груди повітря, повне спалених 
роверів, кашляли і плювалися від диму згорілих шин; роз-
порошені привиди ланцюгів, дзвіночків, сідел, керівниць, 
спопелілі скелети Арджуна Індіабайкс то пірнали в їхні 
легені на вдиху, то поверталися на видиху назад. На те-
леграфному стовпі перед догоряючим складом висіла 
прибита гвіздком примітивна картонна маска — маска з 
багатьма обличчями — диявольська личина з потворними 
Гримасами, широкими викривленими ротами і яскраво-
червоними ніздрями. Лиця багатоголового монстра, Рава-
ни, короля демонів, гнівно дивилися на тіла нічних сто-
рожів, що спали так солодко, аж ніхто — ні пожежники, 
ні Кемаль, ні Батт, ні мій тато — не міг бути таким жор-
стокосердим, щоб їх збудити; а тим часом попіл педалей 
і шин падав на них з неба. 

— Жахлива подія, — сказав пан Кемаль. Він не нале-
жав до співчутливих людей. Він засуджував власників 
компанії «Арджуна Індіабайк». 

Погляньте: хмара нещастя (а заразом і розради) 
здіймається вгору і котиться, ніби м'яч, по безбарвному 
ранковому небу; погляньте, як вона розгортається на 
захід, до серця старого міста; як указує, о Боже, ніби па-
лець, вказує на мусульманську мугаллу біля Чандні Чо-
ук!... Саме туди, де Ліфафа Дас рекламує свій товар у 
провулку сімейства Сінай: 

— Підходьте, щоб побачити все, до мене, щоб побачи-
ти цілий світ, підходьте і дивіться! 

Ось-ось надійде мить публічної заяви. Не заперечую 
— я справді схвильований: занадто довго вже я пас задніх 
на задвірках свого роману, і хоча залишилося ще зовсім 
трішечки до моєї появи, приємно все ж зазирнути всере-
дину. Отже, у хвилюючому передчутті я рушаю за 
вказівним пальцем у небі і дивлюся вниз, на ділянку моїх 
батьків, на велосипеди, на перекупок, що пропонують пе-
рехожим смажений горошок у паперових згортках, на ву-



личну молодь, що тулиться одне до одного стегнами і три-
мається за руки, на стріпці паперу в повітрі і кружляння 
мушиних ураганів довкола яток із солодощами — і все це 
у зменшеному вигляді з моєї високо-у-небі розміщеної 
позиції. Є тут і діти, цілі юрми їх, приваблених звідусю-
ди магічним бубонінням дуґдуґі Ліфафи Даса і його голо-
сом: «Оипца сіекЬо, ви побачите цілий світ!» Хлопчаки 
без шортів, дівчатка без сорочечок, та інакші, доглянуті 
діти, у білих шкільних формах, у шортах, підпоясаних 
еластичними пасками з Б-подібними защіпками у вигляді 
змій, маленькі грубасики з пухкенькими пальчиками; усі 
вони з'юрмилися довкола чорної скриньки на коліщатах, 
і була серед них одна особлива дівчинка, дівчинка з од-
ною довгою густою бровою над обома очима, вось-
мирічна донька того самого грубіяна сіндхи, який оце 
власне підіймає над своїм домом прапор Пакистану, досі 
ще фіктивної країни, і який навіть зараз сипле про-
кльонами на адресу свого сусіда, тим часом як його доч-
ка вибігає на вулицю з чаванні в руках, з виразом коро-
леви карликів на обличчі і з убивчим наміром, зачаєним 
на вустах. Як її звати? Не знаю; але знаю ті брови. 

Ліфафа Дас: він за нещасливим збігом обставин поста-
вив свій чорний кінетоскоп біля стіни, на якій хтось на-
базґрав свастику (у ті часи її можна було побачити всю-
ди; партія екстремістів К.Б.З.З. малювала ЇЇ на кожній 
стіні; але це була не та гітлерівська свастика з променя-
ми, скерованими у протилежний бік, а стародавній індусь-
кий символ сили. Свасті на санскриті означає «добрий»)... 
цей Ліфафа Дас, появу якого я висвітлив так докладно, 
був хлопцем, здавалось би, непомітним, аж поки не почи-
нав усміхатися — і це робило його гарним; або ж поки не 
починав бити в бубон — і це робило його невідпорним 
для малечі. Хлопці-дуґдуґі: вони по всій Індії б'ють у буб-
ни і гучно закликають: «БШі сіекЬо! Підійдіть подивіться 
на Делі!» Але тут якраз і було Делі, тому Ліфафа Дас му-
сив змінити свою примовку і гукав так: «Підійдіть, я по-
кажу вам цілий світ, підходьте, щоб побачити все!» Ця 
гіперболізована формула з часом почала гіпнотизувати 
його самого; він вкладав до кінетоскопа щораз більше 



картинок, уперто намагаючись дотримати обіцянки, 
вмістити все у маленькій скриньці. (І тут мені, до речі, зга-
дується той художник, товариш Надір Хана: може, це 
якась специфічна індійська хвороба — оте прагнення 
осягнути все суще? І що гірше: може, я теж підхопив її?) 

У кінетоскопі Ліфафи Даса були листівки із зображен-
ням Тадж Махалу, Святині Мінакгіі і священної ріки Ган-
гу; але поряд з такими рідомими картинами власник кіне-
тоскопа охоче демонстрував і сучасніші кадри: ось Стаф-
форд Кріппс покидає резиденцію Неру; ось — дотикання 
недоторканих; ось — громадка освічених обивателів спить 
на залізничній колії; ось — європейська акторка з горою 
фруктів на голові: її Ліфафа Дас називає Кармен Верандо; 
є тут навіть наклеєне на картон газетне фото із зображен-
ням пожежі у промисловій дільниці. Ліфафа Дас не вва-
жав, що слід оберігати публіку від не-завжди-приємних 
проявів епохи... тож коли він наїідувагся сюди, то час-
тенько не лише діти, але й дорос и ПІДХОДИЛИ ПОДИВИТИСЯ, 

що нового З'ЯВИЛОСЯ у скриньці на коліщатах, а до грона 
його найпостійніших клієнтів належала бегум Аміна Сінай. 

Однак сьогодні у повітрі витає якийсь неспокій; щось 
невловимо-зловісне насувається на мугаллу разом із хма-
рою спалених велосипедів, завислою вгорі... і ось воно 
зривається з припони, коли маленька дівчинка, та сама, з 
однією довгою бровою, шепеляво пищить, вдаючи не-
винність, насправді у неї відсутню: 

— Я пелса, ідіть геть з дологи... дайте мені подивити-
ся! Я ніцого не бацу! — бо отвори скриньки уже 
обліплені звідусюди цікавими очима, діти уже поглинуті 
спогляданням усе нових і нових картинок, тож Ліфафа 
Дас відповідає (не відриваючись від праці: він і далі без-
перестанку крутить ручку, за допомогою якої чергуються 
зображення у скриньці): 

— Хвилинку, мала; усі по черзі, зачекай трішки. 
І тут одноброва королева карликів вибухає: 
— Ні! Ні! Я хоцу бути пелса! 
Ліфафа губить усміх — стає непомітним — стенає пле-

чима. Шалений гнів проступає на личку королеви кар-
ликів. І росте образа; і вбивче слово тремтить на її губа: 



— І ти се маєс нахабство плиходити у насу'муіа/и^. 
Я тебе знаю: мій тато тебе знає: козен знає, со ти індус! 

Ліфафа стоїть без слова, обертаючи ручки своєї 
скриньки; але ось та міла одноброва валькірія з хвости-
ком на голові починає виспівувати, вказуючи на нього 
пухкеньким пальчиком, і хлопчаки у білих тикічьних кос-
тюмах зі змієподібними пряжками дружно шдхиплююті 
«Індус! Індус! Індус!» — І підіймаються жалюзі, і батько 
дівчинки висувається з вікна і долучається до хору, обки-
даючи прокльонами нову мішень, і бенгалець 
приєднується по-бенгальському... «Кровозмісник! Напас-
ник! Він псує наших дочок!» — і нагадує, що газети пи-
сали про напади на мусульманських дітей, як раптом 
чийсь голос — жіночий голос, може навіть тії дурнуватої 
Зохри — викрикує: «Ґвалтівник! Арре, Боже мій, знайш-
ли того поганця! Ось він!» — І безумство хмари, схожої 
на вказівнии палець, і вся розчленована ірреальність 
часів огортає мугаллу, і крик відлунює із кожного вікна, 
і школярі починають скандувати: -<Ґьал-тів-ник! Ґвал-тів-
ник! Ґва-ґва-ґвал-тів-ник!», — не розуміючи навіть зна-
чення цього слова, діти відступаються від Ліфафи Даса, 
він і сам відходить теж, тягне за собою скриньку на 
коліщатах, намагаючись видобутися звідти, але його вже 
зусібіч оточили кровожерні голоси, і вуличні посіпаки на-
суваються на нього, чоловіки злазять зі своїх велосипедів, 
гор щик вилітає з вікна і розбивається об стіну позад ньо-
го; він притискається спиною до чиїмось дверей, аж тут 
якийсь тип з масним чубчиком і масною усмішкою при-
ступає до нього і каже: 

— Отже, добродію, — це Ви і є? Ви той самий індус, 
що псує наших дочок? Той безбожник, що спить зі своєю 
сестрою? 

— Ні-ні, змилуйтеся... — лепече Ліфафа, дурнувато 
всміхаючись... і тоді двері позад нього відчиняються, і він 
падає на спину і приземляється у темному прохолодному 
коридорі перед моєю мамою Аміною Сінай. 

Вона провела цілий ранок сам на сам з цією реготуш-
кою Зохрою і з відлунням імени Равана, не знаючи, що 
коїться там, у промисловій зоні, розмірковуючи над тим, 



що весь світ, здається, божеволіє; і коли здійнявся крик і 
Зохра — перш ніж її вдалося спинити — долучилася до 
нього, в Аміні напружилась якась потайна струна, якесь 
глибоке усвідомлення, що вона дочка свого батька, 
якийсь примарний спогад про Надір Хана, що ховався в 
кукурудзі від серпоподібних ножів, якесь подразнення 
дихальних шляхів, і вона зійшла сходами вниз — на по-
рятунок, хоча Зохра верещала: 

— Що ти робиш, сестричко, це ж дика бестія, Госпо-
ди, не дай йому увійти, чи ти зовсім розум втратила?.. 

Але мати відчинила двері, і Ліфафа Дас впав усере-
дину. 

Уявіть собі її того ранку — чорну тінь між натовпом та 
офірою; як лоно її розпирає невидима невимовлена таїна, 
а вона вихваляє юрбу: 

— Ого! Які герої! Присягаюся, справжні герої! Всього-
навсього п'ятдесятеро проти цього жахливого чудовиська 
в людській подобі! О Аллах, ви сповнюєте мої очі сяйвом 
гордости. 

... І Зохра: 
— Вертайся, сестро! 
І масний тип: 
— Чому Ви вступаєтеся за цього гунду, беґум сагіба? 

Так не годиться. 
І Аміна: 
— Я знаю цього чоловіка. Він дуже порядна людина. 

Ідіть собі геть звідси, чи у вас немає іншої роботи? У му-
сульманській мугаллі ви готові роздерти людину на шмат-
ки? Ідіть, забирайтеся звідси. 

Але натовп, який було спинився від несподіванки, зно-
ву почав насуватися... і ось... Ось вона, публічна заява. 

— Слухайте! — кричить моя мама. — Слухайте уваж-
но. Я при надії. Я — мати, у мене буде дитя, і я даю цьо-
му чоловікові сховок. А тепер, будь ласка, коли вам так 
хочеться крови, убийте також і матір, покажіть усьому 
світові, що ви за люди! 

Отак воно і сталося, що мій прихід — народження 
Селіма Сіная — був проголошений перед натовпом лю-
дей, перш ніж мій батько почув про нього. Тож виглядає 
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на те, що вже з моменту зачаття я став ніби громадським 
надбанням. 

Але хоч моя мати сказала правду у своїй публічній за-
яві, проте разом з тим вона й помилилася. І ось чому: ди-
тя, яке вона носила, обернулося не її сином. 

Мама приїхала в Делі; тяжко працювала над тим, щоб 
покохати свого чоловіка; Зохра, і кічрі, і тупіт ніг не да-
ли їй відкрити чоловікові новину; почула крик; виступи-
ла з публічною заявою. І це спрацювало. Провіщення 
моєї появи врятувало людині життя. 

Після того, як натовп розсіявся, старий слуга Муса 
вийшов на вулицю і забрав кінетоскоп Ліфафи Даса, тим 
часом як Аміна пригощала хлопця з прекрасною 
усмішкою свіжим лимонадом — склянка за склянкою. 
Схоже було, що ця подія висмоктала з нього не лише всі 
соки, але й весь цукор, бо він клав по чотири ложки цу-
кру на кожну склянку, а Зохра тим часом з милим пере-
ляком втиснулася в диван. І нарешті Ліфафа Дас 
(відпоєний лимонадом, відсолоджений цукром) промовив: 

— Бегум сагіба, Ви надзвичайна жінка. Якщо дозволи-
те, я благословлю Ваш дім і Ваше ненароджене дитя. Але, 
крім того, — дозвольте мені, будь ласка, — я хотів би зро-
бити для Вас ще одну річ. 

— Дякую, — відповіла мати, — але не треба нічого ро-
бити. 

Він, однак, продовжував (і солод цукру вкривав його 
язик): 

— Мій двоюрідний брат, Шрі Рамрам Сетх, — великий 
ясновидець, бегум сагіба. Хіромант, астролог, ворожбит. 
Будь ласка, завітайте до нього, і він відкриє Вам майбутнє 
Вашого сина. 

Провидці напророчили мене... у січні 1947-го року моя 
мати, Аміна Сінай, отримала в дар пророцтво в обмін на 
врятований нею дар життя. І всупереч Зохриному: «Це 
просто божевілля — піти з оцим типом, сестричко, навіть 
не думай про це, ані хвилини, у наш час треба бути обач-
ною», — всупереч згадці про батьків скептицизм і його 
великий-та-вказівний-пальці, затиснуті на вусі богослова, 



ця пропозиція поцілила моїй мамі якраз у той закуток у 
душі, який відповів: «Так». Захоплена зненацька у стані 
містичного дивування своїм новоявленим материнством, 
про яке щойно довідалася, вона відповіла: 

— Так, добре, Ліфафо Дас, будь ласка, зустрінемось 
через кілька днів біля брами Червоного Форту. Тоді й 
відведете мене до свого кузена. 

— Я чекатиму там щодня, — він шанобливо склав до-
лоні і вийшов. 

Зохру це так вразило, що коли Ахмед Сінай повернув-
ся додому, вона лише хитала головою, примовляючи: 

— Ви, молодята; схиблені, як сови; я мушу вас зали-
шити самих на себе! 

Муса, старий слуга, також тримав рот на замку. Він 
завжди перебував на задньому плані нашого життя, 
завжди — за винятком двох випадків... перший раз — ко-
ли покинув нас; і вдруге — коли повернувся, щоб нена-
роком знищити світ. 

багатоголові чудовиська 

Якщо випадків не існує; а в цьому випадку Муса — 
попри весь свій поважний вік і послужливість — був ли-
ше бомбою сповільненої дії, яка тихенько цокала аж до 
визначеного часу; а в цьому випадку або усі ми маємо 
— охоплені оптимізмом — аплодувати стоячи, бо якщо 
все сплановано наперед, то існування кожного з нас має 
сенс і ні до чого тоді страх перед усвідомленням випад-
ковости, нікчемности власної присутности; або ж, зви-
чайно, можемо — огорнуті песимізмом — піддатися тут 
і тепер, усвідомлюючи марноту думки рішення чину, 
оскільки жодна наша думка ніяким чином нічого не 
змінить, все буде так, як має бути. В чому ж тоді оп-
тимізм? У фатумі чи в хаосі? І батько мій був опти- чи 
песи-містом, коли моя мати відкрила йому таємницю 
(після того, як кожен в околиці вже її чув), а він 
відповів: 

— Я ж казав тобі — це лише питання часу. 



Отже, вагітність моєї матері була «перстом Божим»; 
однак моє народження значною мірою завдячувало ви-
падкові. 

— Це було лише питання часу, — сказав батько навіть 
з деякою втіхою; але час — ненадійний спільник, як 
підказує мені власний досвід, це не те, на що можна бу-
ло б покластися. Час можна навіть поділити: годинники в 
Пакистані на півгодини випереджують своїх індійських 
побратимів... Пан Кемаль, який не хотів мати нічого 
спільного з поділом країни, любив повторювати: 

— Ось доказ безглуздя цього плану! Ті з Ліги думають, 
що цілих тридцять хвилин обійдуться їм дурно! Час Без 
Поділу! — кричав пан Кемаль. — Це моє гасло! 

А С. П. Батт казав: 
— Якщо вони так легко змінюють час, що ж тоді за-

лишається незмінним? Де тут реальність, я питаю! Де 
правда? 

Це схоже на день великих питань. Відповідаю крізь усі 
ці нетривкі літа С. П. Баттові, якому перерізали горло під 
час заворушень при Поділі, так що він втратив інтерес до 
часу: 

— Дійсність і правда — не завжди тотожні, 
Правда для мене з найперших днів крилася в роз-

повідях Марії Перейри: Марія, моя айя, була мені водно-
час кимось більшим — і кимось меншим, ніж мама; 
Марія, яка знала все про всіх. Правда — це було те, що 
таїлося відразу за обрієм, на який указував пальцем ри-
балка з картини у мене на стіні, поки юний Ралі слухав 
його оповідки. Тепер, пишучи ці рядки у калюжі світла від 
креслярської лампи, я визначаю правду відповідно до тих 
моїх перших вражень: Чи так би про це сказала Марія? 
— питаю. Чи міг би так сказати той рибалка?... І за цими 
критеріями беззаперечною правдою було те, що одного 
січневого дня 1947-го року моя мати почула про мене все 
— за шість місяців до того, як я прийшов на світ, тим ча-
сом як мій батько змагався з королем демонів. 

Аміна Сінай лише чекала слушної нагоди, щоб скори-
статися з пропозиції Ліфафи Даса; але цілі два дні після 
пожежі на фабриці «ІпсііаЬіке» Ахмед Сінай сидів удома, 
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жодного разу не зазирнувши у свій офіс на Коннаугт 
Плейс, так, ніби збирався з силами перед якоюсь не-
приємною зустріччю. Усі ці два дні сірий мішок з грішми 
лежав, нібито надійно захований, на своєму звичайному 
місці, під ліжком, з Ахмедового боку. Батько не проявляв 
бажання поговорити про причини появи сірого мішка з 
грішми; то й Аміна сказала собі: «Нехай і так; навіщо це 
мені?», — бо вона теж мала свою таємницю, і терпляче 
чекала на справдження її біля воріт Червоного Форту, на 
вершечку Чандні Чоук. Ображена, стримуючи роздрату-
вання, мати залишила для себе епізод з Ліфафою Дасом. 
«Якщо-і-поки він не каже мені про свої справи, чому я 
маю ділитися своїми?» — це був її головний аргумент. 

І ось нарешті — той холодний січневий вечір, коли: 
— Мені сьогодні треба вийти, — сказав Ахмед Сінай... 
Він, не зважаючи на її умовляння: — Надворі холодно, 

застудишся... — вбрався у діловий костюм і пальто, під 
яким кумедно випинався горбиком сірий мішок з грішми; 
тоді вона додала: — Хоч загорнися тепло, — і відпровади-
ла його куди там йому треба було, питаючи тільки: — Бу-
деш пізно? — А він відповів: — Так звичайно. — Через 
п'ять хвилин після того, як він вийшов за двері, Аміна 
Сінай вибралася до Червоного Форту — на зустріч із 
власною пригодою. 

Одна дорога почалася у форті; інша мала у форті 
закінчитись, але так не сталося. Одна напророчила май-
бутнє; друга визначила його географічне положення. На 
одній дорозі потішно танцювали мавпочки; тим часом як 
в іншому місці мавпочки також танцювали, але зі згубни-
ми наслідками. В обох пригодах значну роль відіграли 
грифи-падальники... А в кінці обох доріг чаїлися багато-
голові чудовиська. 

Але по черзі, спочатку одна, отже... ось Аміна Сінай 
стоїть під високими мурами Червоного Форту, де панува-
ли Моголи, з висот якого проголосять нову країну... ані 
володарка, ані посланець, моя мати зустріла теплий при-
йом (незважаючи на погоду). З останнім променем дня 
Ліфафа Дас вигукує: 



— Бегум сагіба! Як чудово, що ви тут! 
Смаглява, у білому сарі вона жестом кличе його до 

таксі; він підходить до задніх дверей; але водій наки-
дається на нього: 

— Що ти собі думаєш? За кого ти себе маєш? Ану, сідай 
спереду, нахабо нещасний, а пані нехай сидить ззаду! 

І Аміна сидить поряд із чорним кінетоскопом на 
коліщатах, а Ліфафа тим часом виправдовується: 

— Вибачте, будь ласка, бегум сагіба. Добрі наміри — 
це ще не злочин. 

Але тут, відмовляючись чекати своєї черги, з'являється 
ще одне таксі, зупиняється пер^д іншим фортом, випльо-
вує свій вантаж у постаті трьох чоловіків, вдягнених по-
діловому, і кожен з трійці несе під пальтом натоптаний 
сірий мішечок... один з тих трьох довгий, як життя, і ху-
дий, як брехня, другий виглядає якось так, ніби не має 
хребта, і третій, з вип'яченою нижньою губою, обм'яклим 
черевцем, рідкими масними кучериками за вухами і з 
красномовною борозною поміж брів, яка з віком усе 
глибшатиме, перетворюючись на шрам розчарованого, 
сердитого чоловіка. Водій таксі аж кипить життям, усупе-
реч холодові. 

— Пурана Кіла! — оголошує він. — Будь ласка, всі на 
вихід! Старий Форт, ми на місці! 

Багато, багато вже було міст Делі, але Старий Форт, ця 
зчорніла руїна, — це власне Делі таке предавнє, що 
порівняно з ним наше Старе Місто видається немовлям 
на руках. Саме до цієї неймовірно старої, віковічної руїни 
уже знайомі нам Кемаль, Багг і Ахмед Сінай потрапили 
за вказівкою телефонного аноніма, який відрубав: 

— Сьогодні. Старий Форт. Відразу після заходу сонця. 
Але ніякої поліції... або склад згорить! 

Стискаючи сірі мішечки, вони ступають у стародавній, 
занепалий світ. 

... Стискаючи сумочку, моя мати сидить поруч із кіне-
тоскопом, а Ліфафа Дас заимаь місце спереду, обік роз-
губленого запального водія, і скеровує авто у напрямі, 
протилежному до Головної Пошти; і коли мати в'їжджає 
в ті завулки, де нужда з'їдає асфальт, як засуха, де люди 



нидіють у непомітному існуванні (бо вони теж, як і Ліфа-
фа Дас, несуть на собі прокляття незримости, але далеко 
не кожен із них має прекрасну усмішку), її опановує 
якесь нове відчуття. Під тиском цих вулиць, які все зву-
жуються, хвилина за хвилиною, і затлумлюються все 
більше з кожним дюймом, вона губить свої «міські очі». 
Людина з міськими очима не бачить невидимих людей, 
чоловіки з елефантизмом яєчок і жебраки на візках не 
турбують її, і бетонні секції майбутніх водогонів аж ніяк 
не асоціюються для неї з місцем ночівлі. Моя мати загу-
била свої міські очі, і новизна усього, що вона бачила, за-
топила її з головою, новизна, як градова буря, сікла її що-
ки. Погляньте, Боже мій, ці прекрасні діти мають чорні 
зуби! Неймовірно... малі дівчатка виставляють свої пип-
ки! Ні, це жахливо! І, о Аллах-тоба, змилуйся, сило небес-
на, замітальниці — о ні! — яке страхіття!.. — зігнуті в три 
погибелі спини, і пучки галуззя, і ніяких кастових ознак; 
недоторканні, о Аллах милосердний!... і всюди каліки, по-
кривджені люб'ячими батьками заради Гарантованого по-
життєвого прибутку від жебрання... так, жебраки на 
візках, дорослі чоловіки з дитячими ніжками в ящиках на 
колесах, змайстрованих із викинутих роликів та старих 
коробок з-під манґо; моя мати викрикує: — Ліфафо Дас, 
повертаймо назад! — але він лише всміхається своєю 
прекрасною усмішкою і відповідає: — Далі треба йти 
пішки. — Усвідомивши, що вороття немає, вона просить 
водія почекати, але знервований водій каже: 

— Ну, звичайно, що тут вдієш, на таку велику пані 
треба зачекати, але коли ви повернетесь, я буду змуше-
ний вести своє авто заднім ходом аж до головної дороги, 
бо тут ніде розвернутися! 

Діти смикають паллу її сарі, на кожному кроці людські 
голови з витріщеними очима повертаються до моєї мами, 
яка промовляє подумки: «Це схоже на те, ніби мене пе-
реслідує якийсь жахливий монстр, чудовисько з головами, 
головами — і так без ліку; але тут же виправляє себе: ні, 
звичайно, ніяке це не чудовисько, ці жахливо убогі люди... 
і що далі? Якась міць, сила, яка не знає своєї сили, яка 
очевидно занепала аж до повної немочі через те, що її 
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ніколи не використовували... Але ж ні, не зважаючи ні на 
що, це не безпомічні люди. «Мені страшно», — тільки 
встигла подумати моя мама, як раптом чиясь рука торкну-
лася її плеча. Обертається і дивиться в лице — не-
ймовірно! — білого чоловіка, який витягає обдерту руку і 
промовляє високим голосом, ніби з закордонної платівки: 

— Дайте що-небудь, бегум сагіба, — і повторює це 
знову і знову, ніби платівку заїло, поки вона вдивляється 
розгублено в це біле лице з довгими віями і орлиним па-
триціянським носом — розгублено, бо він білий, а жеб-
рацтво — не для білих людей. 

—Всю дорогу з Калькутти — пішки, — продовжує він. 
— Бачите, бегум сагіба, я весь обсипаний попелом, від со-
рому за себе — за те, що я був присутній при тій жах-
ливій різанині — у серпні минулого року, пам'ятаєте, бе-
гум сагіба, тисячі зарізаних за чотири дні крику. 

Ліфафа Дас стоїть безпорадно, не знаючи, як поводи-
тися з білою людиною, навіть коли це жебрак, і ось: 

— Ви чули що-небудь про європейця? — питає жеб-
рак. — Так, поміж убивць, бегум сагіба, ішов серед ночі 
через усе місто білий чоловік у закривавленій сорочці, 
якому помутилося в голові від раптового усвідомлення 
безпорадносте людського роду; Ви не чули? — І пауза у 
цьому обтяжливому речитативі, і згодом: — То був мій чо-
ловік. — Лише тепер моя мати бачить затиснуті під 
ганчір'ям груди... — Дайте хоч що-небудь заради моєї 
ганьби, — і тягне її за руку. Ліфафа Дас тягне за другу ру-
ку і шепоче: — Це Гійра, трансвестит, ходімо звідси, бе-
гум сагіба; — Аміна стоїть на місці, бо її шарпають в різні 
боки, і їй хочеться сказати: «Зачекай, біла жінко, дай мені 
тільки закінчити свою справу, і я дам тобі дім, нагодую те-
бе, одягну тебе, поверну тебе назад у твій світ» — але са-
ме в ту мить жінка пересмикує плечима і відходить з по-
рожніми руками вниз вузькою вуличкою, зменшується 
аж до цятки і зникає — ось! — у віддаленому убозтві про-
вулку. І тоді Ліфафа Дас з дивним виразом обличчя каже: 

— Усі ці люди — фантуш! Усі — безнадійні! Скоро во-
ни відійдуть, і тоді ми зможемо спокійно повбивати один 
одного. 
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Торкаючись живота вільною рукою, вона ступає за 
своїм супутником у темний прохід, а лице її пашить во-
гнем. 

... Тим часом Ахмед Сінай у Старому Форті чекає на 
зустріч з Раваною. Мій батько при заході сонця: стоїть у 
мороці при дверях стародавньої кімнати серед руїн фор-
ту, нижня губа його чуттєво випинається вперед, зчеп-
лені руки за спиною, голова повна переживань про 
гроші. Він ніколи не був щасливим. Він завжди ви-
промінював запах майбутньої поразки; він мучив підлег-
лих; можливо, він шкодував, що пішов слідами небіжчи-
ка-батька і прийняв у спадок фірму штучної шкіри, не 
маючи сил на те, щоб здійснити свою власну мрію — 
відредагувати Коран відповідно до точної хронологічної 
послідовности. (Якось він розповідав мені: «Коли Маго-
мет проголошував пророцтва, люди записували те, що він 
казав, на пальмових листках, які потім зберігалися абияк 
у коробці. Після його смерти Абубакр та ще дехто пробу-
вали згадати правильну послідовність; але ніхто з них не 
міг похвалитися достатньо доброю пам'яттю». — І ще од-
на хибна стежка: замість того, щоб переписувати священ-
ну книгу, батько ховається серед руїн в очікуванні де-
монів. Не дивно, що він був нещасливий; і я нічим не міг 
йому допомогти. Коли я народився, то відразу зламав йо-
му великий палець на нозі.) ... Мій нещасний батько, по-
вторюю, нервово думає про гроші. Про свою дружину, 
яка виманює у нього рупії і ночами чистить його кишені. 
І про колишню дружину (вона згодом померла через не-
щасний випадок, коли посперечалася з фірманом верб-
люжого воза, і верблюд укусив її за шию), яка пише йо-
му нескінченні листи з проханнями додаткових грошей, 
понад ту суму, яку він справно сплачує згідно з угодою 
про розлучення. І про далеку родичку Зохру, якій треба 
від нього грошей на придане, щоб поставити на ноги май-
бутніх дітей, переженити їх з його дітьми, і таким чином 
згорнути ще якусь частину його маєтку. І поза тим існу-
ють ще певні грошові пропозиції від майора Зульфікара 
(на цьому етапі майор Зульфікар і мій батько перебували 
в дуже добрих стосунках). Майор писав листи такого 



змісту: «Мусиш наважитися працювати на Пакистан, ко-
ли він, нарешті, постане, а щодо цього не виникає жодних 
сумнівів. І це буде золота жила для таких людей, як ми. 
Будь ласка, дозволь представити тебе самому М.А.Д. ...», 
але Ахмед Сінай не довіряв Мухамедові Алі Джіннаху, і 
тому ніколи так і не прийняв пропозицій Зульфі; тож ко-
ли Джіннах став президентом Пакистану, з'явилася наго-
да осмислити ще один хибний крок. І, насамкінець, були 
ще листи давнього батькового друга, гінеколога, доктора 
Нарлікара з Бомбею: «Англійці від'їжджають пачками, 
Сінаю бхай... Нерухомість іде за безцінь. Спродай усе; 
переїзди сюди; купи нове; і живи решту своїх днів у роз-
коші!» Віршам Корану вже не знайшлося місця у голові, 
вщент забитій грішми... а тим часом він тут стоїть поряд 
з С. П. Баттом, який невдовзі помре у потязі дорогою до 
Пакистану, і Мустафою Кемалем, який загине у власно-
му розкішному домі на Флагстафф Роуд від рук гундів, зі 
словами, написаними його власною кров'ю на грудях: 
«Кровозмісник-спекулянт»... разом із цими двома рокова-
ними на смерть людьми він чекає, ховаючись у тіні руїни, 
щоб вистежити шантажиста, який має прийти за його 
грішми. 

— Південно-західний ріг, — було сказано по телефо-
ну. — Вежа. Кам'яні сходи всередині. Підіймися. Найви-
ща сходинка. Лиши гроші там. Іди геть. Зрозумів? 

Усупереч цим рекомендаціям вони ховаються у зруй-
нованій кімнаті; сутінки гуснуть, і десь над ними, на най-
вищій сходинці тутешньої вежі, чекають три сірі мішки. 

... Сутінки гуснуть на задушливих сходах, якими Аміна 
Сінай підіймається, наближуючись до пророцтва. Ліфафа 
Дас втішає її, бо тепер, коли вона з його ласки дісталася 
на таксі у те вузьке горло вулиці, він відчув у ній якусь 
зміну, якийсь жаль з приводу свого рішення; і тому му-
сить її потішати, поки вона іде вгору. Темрява сходів по-
вна очей, очі сяють крізь жалюзі у дверях, супроводжу-
ючи з цікавістю смагляву пані, що підіймається сходами, 
очі облизують її, ніби блискучі шорсткі котячі язики; і ко-
ли Ліфафа промовляє до неї заспокійливо, мати відчуває, 
як воля покидає її: «Що має бути, те й буде», — її сила 



духу і Днуввнжя пад світом витікають у темну губку ту-
тешнього мороку. Її ноги мляво ступають слідом за його 
ногами, все вище і вище, долаючи поверх за поверхом ве-
летенської похмурої споруди, пілупалого багатоквартир-
ного будинку, де Ліфафа Дас і його брати мають свій не-
величкий кут на самому вершечку ... тут. близько до вер-
шини, вона бачить тьмаве світло, що сочиться на голови 
калік, які стоять вервечкою. 

— Мій кузен номер два, — пояснює Ліфафа Дас. — Він 
костоправ. 

Мати підіймається, оминаючи чоловіків зі зламаними 
руками, жінок зі стопами, вивернутими назад під ней-
мовірними кутами, повз покалічених прибиральників, 
що зірвалися вниз, коли мили вікна, і повз каменярів, 

кі розбились об землю, дочка лікаря вступає у світ, 
старіший, ніж шприци і шпиталі; нарешті Ліфафа Дас 
каже: 

— Ось ми і прийшли, бегум, — і веде її через кімнату, 
де костоправ примощує гілки і листя до поламаних 
кінцівок; забинтовує проламані черепи пальмовим лис-
тям, так що його пацієнти починають нагадувати штучні 
дерева, які пускають пагони із ушкоджених місць... і далі, 
на плаский простір цементного даху. .Аміна мружиться в 
темряві від світла ліхтарів, поволі розглядаючи дивовижні 
постаті на даху: мавпи у танці, мангуст у стрибку, розгой-
дані змії у кошиках; а на парапеті силуети великих 
птахів, їхні тіла так само гачкуваті і хижі, як і їхні дзьоби: 
це грифи, падальники. 

— Арре баап, — вигукує вона, — куди це ти мене ве-
деш? 

— Не хвилюйтеся, будь ласка, бегум, — відказує Ліфа-
фа Дас. — Усе це мої кузени. Мої кузени номер-три-і-чо-
тири. Оцей — дресирувальник мавп... 

— Я тільки вчуся, бегум! — озивається чийсь голос. — 
Погляньте: мавпа іде на війну і гине за свою вітчизну! 

—...а цей — дресирувальник змій і манґустів. 
— Погляньте, як стрибає мангуст, сагіба! Подивіться, 

як танцює кобра! 
— ... А ці птахи?.. 
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— Це не страшно, шановна пані: тут зовсім поряд 
стоїть Вежа Мовчання парсів; і коли там немає мерців, 
грифи злітаються сюди. Зараз вони сплять; а за дня охо-
че спостерігають за вправлянням моїх кузенів. 

Маленька кімната у віддаленому закутку даху. Коли 
Аміна заходить, світло вливається крізь двері... всередині 
якийсь пан, ровесник її чоловіка, вгодований пан із 
кількома підборіддями, вбраний у поплямлені білі штани 
і червону картату сорочку, з босими ногами, він жує 
насіння анісу і попиває з пляшки «Уіпио», СИДЯЧИ у позі 
лотоса посеред кімнати, стіни якої розмальовані зобра-
женнями Вішну в кожному з його тгілень і написами: 
НАУКА ПИСЬМА і ПЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВІЗИТУ ЦЕ 
ДУЖЕ ПОГАНА ЗВИЧКА. Тут н^мае меблів... і Шрі Рам-
рам Сетх сидить у позі лотоса п'ятнадцять сантиметрів 
над землею. 

Мушу визнати: моя мати, собі на сором, аж скрикнула... 
... А тим часом у Старому Форті мавпи кричать серед 

валів. Зруйноване місто, покинуте людьми, стало тепер 
домівкою ланґурів. Довгохвості і чорнопикі, ці мавпи 
наділені домінуючим почуттям власного призначення. Во-
ни видряпуються вишевишевище, вистрибують на най-
вищі вершечки руїн, встановлюють межі своєї території, 
і відтак цілковито посвячуються справі розчленування, 
камінь по каменю, цілої фортеці. Це правда, Падмо: ти 
ніколи не була там, ніколи не стояла у присмерку, спо-
стерігаючи за невтомними, затятими кошлатими 
створіннями, які наполегливо трудяться над камінням: 
тягнуть його і розхитують, розхитують і знову тягнуть, 
вивільнюючи камінь за каменем... день у день мавпи 
зіштовхують згори каміння, і воно котиться мурами додо-
лу, підстрибуючи на виступах і .сутах, і врешті розби-
вається внизу, у рові. Колись Старого Форту вже не ста-
не; врешті-решт не залишиться нічого, крім купи 
каміння, увінчаної мавпами і їхнім тріумфальним верес-
ком... ось якраз одна мавпочка мчить уздовж валів — на-
звемо ЇЇ Хануман, на честь божественної мавпи, яка до-
помогла принцеві Рамі перемогти справжніого Равану, — 
Хануман летючих колісниць... Ви тільки погляньте, як во-
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на злітає на цю вежу — це її територія: як стрибає, бігає, 
туркоче — з краю в край свого королівства, обтираючись 
задом об каміння; потім зупиняється, занюхавши щось, 
чого тут не має бути... Хануман женеться до алькова, ту-
ди, на найвищу сходинку, де троє чоловіків залишили три 
м'які сірі чужорідні предмс ги. І поки мавпи танцюють на 
даху позаду Головної пошти, мавпа Хануман танцює у 
гніві. Кидається на сірі предмети. О, вони досить легкі, їх 
не треба тягти і розхитувати розхитувати і тягти... а те-
пер погляньте, як Хануман волочить ці м'які сірі камені 
до краю довгого спуску на високій зовнішній стіні Фор-
ту. Погляньте, як вона роздирає їх: р-рез! р-раз! р-раз!... 
Погляньте, як спритно вигортає папірці з цих сірих пред-
метів і пускає їх униз, як зливу, щоб омити покидане у 
рів каміння!.. Папірці падають з лінивою, вимушеною 
грацією, опускаючись, немов приємні спогади у лоно те-
мряви; і раптом — бух: бах! І знову бух! Три м'які сірі 
камені перехиляються через край, падають у темряву, і 
нарешті лунає м який невтішний схлип. Хануман 
покінчивши зі справою, втратила до неї інтерес, поскака-
ла аж до найдальшої вежі свого королівства і почала роз-
гойдуватися на камені. 

...А тим часом ген унизу мій батько приглядається до 
Гротескової постаті, що вимальовується у мороці. Не зна-
ючи нічого про драму, що розігралася у нього над голо-
вою, він спостерігає за потворою зі свого сховку у зруй-
нованій стародавній кімнаті: істота у подертій піжамі, із 
головою демона, у диявольській масці з пап'є-маше, яка 
моторошно усміхається кількома обличчями на всі боки... 
повноважний представник банди «Равана». Збирач по-
даті. Серця трьох бізнесменів гучно калатають, супрово-
джуючи цю почвару, ніби живцем узяту зі страшного сну 
якогось селянина, аж поки вона пропадає на сходах, ще 
провадять до сховку, а за хвичю тишу пустельної ночі 
пронизують диявольські прокляття цілком людського по-
ходження: «Недоноски! Євнухи чортові!»... — Нічого не 
розуміючи, вони бачать тільки, як їхній чудернацький му-
читель виходить, кидасгься в темряву, зникає. Його лай-
ка: «Скотоложці! Свинські діти! Гімноїди!», — все ще ко-
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ливається у бризі. І тепер вони біжить нагору, ри.- голені 
і вражені до краю; Батт знаходить подертий шматок сіооі 
тканини; Мустафа Кемаль наступає на зім'яту рупію; і 
можливо — так, чом би й ні? — мій батько бачить краєм 
ока невиразну метушню мавпи... і вони раптом здогаду-
ються про все. 

І ось здіймаються їхні стогони і пронизливі прокляття 
пана Бутта, ніби відлуння диявольських проклять; і кипу-
ча боротьба серед мертвої тиші відбувається у їхніх голо-
вах: гроші чи склад чи склад чи гроші? Бізнесмени 
обмірковують у німій паніці цю основну загадку — бо ж 
якщо навіть відмовитися від цих грошей на користь ту-
тешніх сміттярів, собак і людей, то як же зупинити 
паліїв? — і нарешті, без жодного мовленого слова, непо-
хитний закон грошей-у-жмені перемагає; вони мчать до-
низу кам'яними сходами, через порослі травою галявини, 
через зруйновані ворота, і добігають — СТРІМГОЛОВ! — 
до рову, і починають збирати банкноти в кишені, згріба-
ючи, хапаючи, видряпуючи, виколупуючи, зневажаючи 
калюжі сечі і всіляку гниль, і вірять усупереч здоровому 
глуздові, у те, що цієї ночі — ану ж! — саме цієї ночі Ганг 
відступиться від обіцяної помсти. Аля, звичайно ж... 

...Але, звичайно ж, провидець Рамрам насправді не 
висів у повітрі п'ятнадцять сантиметрів над землею. Крик 
моєї матері згас; зосередила погляд; і зауважила невелич-
ку полицю, що виступала зі стіни. «Дешева витівка, — 
промовила подумки, і: — Що я роблю тут, у цьому Богом 
забутому місці, серед сонних грифів і танцюючих мавп, 
чекаючи не знати яких одкровень від гуру, який левітує, 
сидячи на поличці?» 

Однак Аміна Сінай не знала, що вдруге за всю історію 
я збирався зробити свою присутність відчутною. (Ні. не 
той примарний пуголовок у Я лоні: я маю на увазі себе у 
своїй історичній ролі, про яку прем'єр-міністри писали. 
«Це у певному сенсі дзеркало всього народу». Потужні 
сили були задіяні тої ночі; і всі присутні мали відчути 
їхню міць і пережити страх.) 

Кузени — від першого до четвертого — поставали у 
дверях, через які увійшла смаглява пані, приваблені, ніби 



метелики, до свічі її зойку... приглядалися мовчки, як во-
на ішла в супроводі Ліфафи Даса до неймовірного ворож-
бита — тут були заклинатель змій, костоправ і дресиру-
вальник мавп. Чується шепіт підтримки (а може й сміх у 
шорсткі долоні?): 

— О, яку прекрасну долю він напророчить Вам, сагі-
ба! Ну ж бо, ходи, братику, пані чекає!... 

Але хто він такий, той Рамрам? Спекулянт, дешевий 
хіромант, шахрай, що продає приємні пророцтва дурним 
жінкам — чи справжній майстер, який володіє ключем? 
А той Ліфафа Дас: він бачив у моїй матері жінку, яку лег-
ко задовольнити якоюсь фальшивкою за дві рупії, чи роз-
гледів її глибше, аж до підпільного серця її слабости? — 
І коли пророцтво пролунало — чи кузени тоді теж здиву-
валися? — А та піна з рота? Що воно таке? І чи правда, 
що моя мати, вибита зі стану рівноваги у той істеричний 
вечір, не могла опанувати себе — відчуваючи, як воно 
всякає з неї у губку тьмавого повітря сходів — і віддала-
ся тому станові, в якому все може статися і всьому мож-
на повірити? Існує й інша, ще жахливіша ймовірність; 
але перш ніж висловлювати власні підозри, я мушу опи-
сати, якнайдокладніше, попри цю завісу двозначносте, 
що ж насправді сталося: мушу описати мою матір, її до-
лоню, простягнуту до хіроманта, її очі, розширені і непо-
рушні, як у морського ляща, і — кузени (хихочуть?): «Що 
він збирається там вичитати, сагіба!», — і: «Ну кажи вже, 
братику, кажи!», — але завіса знову опадає, і я знову не 
певен — чи він починає, як дешевий ворожбит з цирко-
вого намету, відчитувати банальні сплетіння лінії-життя-
лінії-серця і що діти будуть мультимільйонерами, а кузе-
ни захоплено прицмокують: «Вах-вах!», — і: «Ось як чи-
тає з долоні справжній майстер, яра!», і — чи тоді він 
змінився? — чи Рамрам посуворішав — очі йому закоти-
лися під лоба, аж залишилися самі білки, білі, ніби яйця, 
— чи голосом, дивним, ніби дзеркало, запитав: «Чи доз-
волите, пані, торкнутися ось тут?», — і кузени втихли, як 
ті сонні грифи — і чи моя мати, так само дивно, відповіла: 
«Так, дозволю», — отже, ясновидець став третім чо-
ловіком у її житті, який її торкнувся, за винятком близь-
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ких родичів? — і чи власне тоді, у ту мить, раптовий ко-
роткий електричний розряд пробіг між його пухкими 
пальцями і її материнською шкірою? І обличчя моєї ма-
ми, заворожене і перелякане, видивляється на пророка у 
червоній картатій сорочці, і він починає крутитися, і очі 
його залишаються схожими на білі яйця, занурені в по-
душку обличчя; і раптом по його тілу пробігає дрож, і 
знову його дивний високий голос, і ті слова, що витіка-
ють з його вуст (мушу описати ці вуста також — але зго-
дом, бо зараз...): «Син». 

Мовчазні кузени — мавпи, що перестали туркотіти — 
кобри, що згорнулися в кошиках — і провидець, що й 
далі кружляє, — всі чують, як історія промовляє його ву-
стами. (Так це було?) Початок: «Син... але який!» — і 
далі: «Син, сагіба, який ніколи не стане старшим від своєї 
вітчизни — ані старшим, ані молодшим». І тепер 
справжній страх опановує заклинателя змій дресируваль-
ника манґустів костоправа і власника кінетоскопа, бо во-
ни ніколи не чули і не бачили Рамрама таким, як зараз, 
коли він продовжує співучим високим голосом: «У нього 
буде дві голови — але ти бачитимеш тільки одну — і бу-
дуть коліна і ніс, ніс і коліна». — Ніс і коліна і коліна і 
ніс... слухай уважно, Падмо; цей чоловік ні в чому не по-
милився. «Газети прославлятимуть його, дві матері догля-
датимуть його! Велосипедисти полюблять його — але юр-
би скинуть його! Сестри будуть ридати, кобра буде ви-
повзати...» Рамрам кружляє все швидше швидше, а кузе-
ни бурмочуть: «Що це таке, баба?», — і: «О божествен-
ний Шіво, змилуйся над нами!». А Рамрам тим часом: 
«Прання сховає його — голоси попровадять його! Друзі 
зранять його — кров зрадить його!» — І Аміна Сінай: 
«Що він має на увазі? Я не розумію — Ліфафо Дас — що 
в нього вступило?» Але яйцеокий Рамрам Сетх, невбла-
ганно кружляючи довкола її скам'янілої постаті, продов-
жує: «Плювальниці поцілять у голову його — лікарі вису-
шать соки його — джунґлі покличуть його — а чарівни-
ки врятують його! Вояки будуть його судити, тирани бу-
дуть його палити...» — Тим часом Аміна просить пояс-
нень, а кузени падають на коліна і розмахують руками у 



божевільному стані безрадної тривоги, відчуваючи тут 
якусь вищу силу, і ніхто не сміє діткнутися Рамрама Сет-
ха, який, кружляючи, наближується до кульмінації: «Він 
матиме синів, не маючи синів! Він постаріється перш ніж 
постаріється! І помре... перед тим як померти». 

Чи так воно було? Чи справді тоді Рамрам Сетх, 
вмістилище сили, потужнішої, ніж його власна, підкоше-
ний цим, раптом упав на підлогу з піною на вустах? Чи 
справді зуби йому цокотіли і палиця дресирувальника 
манґуст була вставлена поміж них? Чи Ліфафа Дас по-
просив: «Бегум сагіба, вийдіть звідси, будь ласка: наш ку-
зен занедужав?» 

І нарешті заклинатель кобр — чи дресирувальник 
мавп, чи костоправ, чи навіть Ліфафа Дас, власник кіне-
тоскопа на коліщатах, — спромігся на слово: «Це вже за-
надто,. хлопці. Наш Рамрам сьогодні занадто багато на-
пророчив». 

Через багато років, у період передчасного здитиніння 
матері, коли різноманітні духи верталися з минулого і 
танцювали їй перед очима, моя мати ще раз побачила 
власника кінетоскопа, якого колись урятувала, провістив-
ши мою появу, і який віддячився їй непомірно великим 
пророцтвом, і промовила до нього спокійно, без злости: 
«Отже, ти повернувся? — спитала вона, — тоді дозволь 
сказати тобі ось що: я дуже шкодую, що не зрозуміла тоді 
слів твого кузена — про кров, про коліна, про ніс. Бо 
інакше — хто зна? Може, я мала б іншого сина». 

Так само, як мій дідо на початку, в затягнутому паву-
тиною коридорі дому сліпця, і ще раз наприкінці; так, як 
Марія Перейра після втрати свого Йосифа, і так само, як 
я, моя мати вміла бачити привидів. 

...Але тепер, коли постали нові питання і сумніви, я 
мушу озвучити певні підозри. Підозра — це теж чудо-
висько, у неї теж надто багато голів; чому ж тоді я не мо-
жу спинитися і не випускати її на мою рідну матір?.. Як, 
запитую я, звучав би справжній опис черева того ясно-
видця? І пам'ять — моя нова всезнаюча пам'ять, яка 
охоплює життя моїх матері батька діда бабці і всіх інших 
— відповідає: воно було м'яке, пухке, як кукурудзяний 
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пудинг. І знову, через силу, я запитую: а які були у ньо-
го вуста? І неминуча відповідь: повні, пружні, поетичні. І 
втретє я допитуюся у своєї пам'яті: яке ж було у нього во-
лосся? І відповідь: рідке, темне, довге, закучерявлене біля 
вух. І ось мої безпідставні підозри ставлять останнє пи-
тання... чи Аміна, чиста і непорочна, справді... через свою 
слабкість до чоловіків, схожих на Надір Хана, чи могла 
вона... у тому дивному стані свідомости і під враженням 
від раптової хвороби провидця, могла чи ні... «Ні, — не-
самовито кричить Падма — Як Ви могли таке подумати? 
Про цю прекрасну жінку — про Вашу рідну матір? Що 
вона могла б?.. Ви ж нічого не знаєте, і все-таки смієте 
таке патякати?» І, звичайно, вона каже слушні речі, як 
завжди. Якби ж вона знала, то сказала б, що я лише хо-
чу помститися за те, що бачив на власні очі крізь мутні 
вікна кав'ярні «Піонер» багато років по тому, за чим за-
став тоді Аміну; і може, це власне там народилися мої 
безпідставні підозри, щоб рости всупереч здоровому 
глуздові назад у часі і, дозрівши, поглинути цю давню — 
так, майже напевно невинну — пригоду. Так, так воно і 
сталося. Але чудовисько не хоче спочити... «Ага, — каже 
воно, — а як же тоді її напад гніву, який спалахнув того 
дня, коли Ахмед повідомив, що вони переїздять до Бом-
бею?» — І передражнює її: «Ти — тільки ти завжди все 
вирішуєш. А як же я? Припустімо, що я не погоджуся. Я 
щойно довела до ладу наш дім — і раптом!..» Отже, Пад-
мо: що це було — хазяйновитість господині дому чи про-
сто вистава? 

Так, сумнів залишається. Чудовисько питає: 
— Чому ж вона, як би там не було, не розповіла чо-

ловікові про цей візит? Відповідь звинувачуваної (голо-
сом Падми за відсутністю моєї матері): 

— Але ж подумайте тільки, як би він розлютився, о 
Боже! Навіть якби не було всіх цих переживань, пов'яза-
них із пожежею. Чужі чоловіки; серед них жінка сама-
самісінька; та він би просто оскаженів! Ошалів би, і не 
інакше! 

Негідні підозри... я мушу позбутися їх; мушу залиши-
ти суворий осуд на потім, коли за відсутности двозначно-



стей, без тої мутної завіси, отримаю тверді, переконливі, 
неспростовні докази. 

... Але, звичайно, коли батько прийшов додому пізно 
вночі і приніс на собі запах канави, який пересилював 
його звичайний прикрий дух майбутньої поразки, його 
очі і щоки були залиті слізьми, змішаними з попелом; у 
ніздрях його було повно сірки, а на голові — сірий пил 
від здимілої штучної шкіри... тому що, звичайно ж, його 
склад спалили. 

— А як же сторожі? 
— Спали, Падмо, спали. Попереджені завчасу, що слід 

прийняти снодійне — про всяк випадок... Ці хоробрі ла-
ли, войовничі патани, що, народжені в місті, ніколи не 
бачили перевалу Хайбер, порозгортали маленькі папе-
рові пакетики і висипали з них іржавий порошок у кип-
лячий казан чаю. Вони винесли свої ліжка-чарпаї ген да-
леко від батькового складу, щоб уникнути падаючих ба-
лок і розсипів іскр; і тоді, лежачи на своїх мотузяних 
ліжках, попивали чай і провалювалися у гірко-солодке 
наркотичне одурманення. Спочатку вони аж похрипли, 
вигукуючи рідною мовою (пушту) похвали своїм улюбле-
ним повіям; потім їх опанував дикий регіт, коли м'які 
вібруючі пальці наркотику лоскотали їм ребра... потім 
регіт поступився місцем сонним мріям, і сторожі блука-
ли лабіринтами наркотику, скакали на конях наркотику, 
і нарешті провалилися у порожнє забуття, з якого ніщо 
на світі не могло їх вивести, поки наркотик не скінчить 
свою дію. 

Ахмед, Батт і Кемаль доїхали на таксі — водій, стра-
шенно знервований цією трійцею, де всі як один стиска-
ли жмути зім'ятих банкнот, смердячих, як чортзна-що, 
смородом усіх тих неприємних субстанцій, з якими їм до-
велося зіткнутися в рові, — заявив, що не буде чекати, 
але тоді чоловіки відмовилися платити. 

— Пустіть мене, панове, — благав він. — Я людина ма-
ленька; не тримайте мене тут... — але вони вже оберну-
лися до нього спинами і побігли на вогонь. Він дивився, 
як вони бігли, стискаючи в жменях рупії, замащені 
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помідорами і собачим лайном; роззявивши рота, він 
витріщався на палаючий склад, на хмари в нічному небі, 
і як кожен, хто був свідком цієї сцени, мусив вдихати 
повітря, наповнене штучною шкірою і сірниками і пале-
ним рисом. Затуляючи руками очі, зиркаючи крізь 
пальці, маленький рідковусий таксист вгледів, що пан Ке-
маль, худий, як недорозвинений олівець, взявся бити і 
шмагати тіла сонних сторожів; водій з переляку вже го-
товий був відмовитися від оплати і від'їхати, як раптом 
мій батько закричав: «Обережно!»... але сам, незважаю-
чи ні на що, залишився на місці і побачив, як склад роз-
ривається на шматки під натиском невтомних червоних 
язиків, як звідти виливається немислимий потік лави, 
утворений з розплавленої маси рису чечевиці гороху во-
довідпорних курток сірникових коробок і маринадів, він 
бачив гарячі червоні квіти вогню, які виростали аж до не-
ба, тим часом як вміст складу розливався і обіймав твер-
ду жовту землю, ніби чорна обвуглена рука відчаю. Так, 
безперечно, склад згорів, упав з неба їм на голови попе-
лом, пірнув у відкриті роти побитих, але й досі сонних 
сторожів... 

— Боже, бережи нас, — промовив пан Батт, а Муста-
фа Кемаль більш прагматично додав: 

— Дякувати Богові, ми добре застраховані. 
— Власне тоді, — розповідав дружині згодом Ахмед 

Сінай, — саме в той момент я вирішив вийти з бізнесу і 
не займатися більше штучною шкірою. Продати офіс, 
усю справу і забути все, що знаю про торгівлю 
шкірзамінником. І тоді ж — ні раніше, ані пізніше — я 
також вирішив не думати більше про ці пакистанські дур-
ниці, на які намовляв мене той Зульфі, чоловік твоєї Еме-
ральди. У вогні тієї пожежі, — визнав мій батько, і це ста-
ло причиною гніву його дружини, — я вирішив переїха-
ти до Бомбею і зайнятися нерухомістю. Зараз там неру-
хомість продається за безцінь, — сказав він, випередив-
ши її протест, — Нарлікар про це знає. 

(Але колись він ще назве Нарлікара зрадником.) 
Ми, вся наша родина, завжди рушаємо з місця, коли 

нас підштовхнути — морози 1948-го були єдиним винят-
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ком, що підтверджує це правило. Човняр Тей випхав мо-
го батька з Кашміру; меркурохром вигнав його з Амрітса-
ру; крах життя під килимами довів мою матір до виїзду з 
Агри; а багатоголові чудовиська вислали мого батька до 
Бомбею, щоб я міг там народитися. Наприкінці того січня 
історія, роздавши кілька штурханів, підійшла нарешті до 
того пункту, в якому могла незабаром приготувати мені 
гідний прийом. Залишилися таємниці, які неможливо бу-
ло розкрити, аж поки я не вийду на сцену... наприклад, 
таємниця найзагадковішої фрази Шрі Рамрама: «Будуть 
ніс і коліна: коліна і ніс». 

Надійшли страхові виплати; січень скінчився; і в той 
часовий проміжок між завершенням справ у Делі і 
виїздом до міста, де — як було відомо гінекологові, док-
тору Нарлікару — нерухомість тимчасово впала в ціні, 
моя мати зосередилася на своїй сегментарній методиці, 
за якою вчилася любити свого чоловіка. Вона вже вихо-
вала у собі глибоке почуття до знаків питання його вух; 
до небуденної глибини його пупа, в який могла засунути 
палець аж по другу фалангу без жодних зусиль; їй вдало-
ся покохати його вузлуваті коліна; але, всупереч 
найбільшим старанням (і оскільки я наділяю її своїми 
сумнівами, то не можу запропонувати тут жодних мож-
ливих підстав), одного фрагмента його вона так ніколи й 
не спромоглася покохати, попри те, що він єдиний пра-
цював у Ахмеда цілком справно й сповна (чого аж ніяк 
не можна сказати про Надір Хана); і в ті ночі, коли він 
здіймався над нею — а дитя у лоні було завбільшки як 
жабеня — це оберталося суцільним розчаруванням. 

—...О ні, не так швидко, ханум, життя моє, трохи 
повільніше, будь ласка, — просить вона; і Ахмед, щоб за-
тягнути справу, намагається повернутися думками до по-
жежі, до останньої події, яка трапилась тої сліпучої ночі: 
він якраз обернувся, щоб іти геть, як раптом почув огид-
не скреготіння у небі, поглянув угору і встиг тільки 
помітити, що це гриф — серед ночі! — гриф з Вежі Мов-
чання, пролітаючи у нього над головою, впустив додолу 
надгризену руку парса, праву руку, ту саму руку, яка — 
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ox! — вдарила його з усієї сили в лице, поки падала; а тим 
часом Аміна під ним у ліжку, вичитує собі подумки: «Чо-
му ти не відчуваєш насолоди, ти, дурна жінко, відтепер 
ти мусиш по-справжньому постаратися». 

4-го червня мої не вельми вдало допасовані батьки ру-
шили до Бомбею потягом Frontier Mail. (І були «висячі па-
сажири», і голоси тих, що чіплялися за потяг, як потопа-
ючі за соломинку, і кулаки і викрики: «Махараджо! 
Відчиніть, на хвильку! О, заради молока Вашої ласки, ве-
ликий пане, поможіть нам!» І була там також — захова-
на під приданим, у зеленій бляшаній скрині — забороне-
на, інкрустована лазуритом, вибагливо різьблена срібна 
плювальниця.) Того ж дня Ерл Маунбаттен провів прес-
конференцію, на якій оголосив про поділ Індії, і повісив 
у себе на стіні календар із зворотним відліком: Сімдесят 
днів до передання влади... шістдесят дев'ять... шістдесят 
вісім... тік-так. 

метволд 

Рибалки з'явились тут першими. Раніше, ніж тік-так 
Маунбаттена, раніше, ніж чудовиська і публічні заяви, ще 
тоді, коли підпільні шлюби здавалися неймовірними і плю-
вальниці були не відомі; раніше, ніж меркурохром; ніж 
борчині, що тримали діряве простирадло; все глибше і 
глибше в минуле, аж за Далгоусі та Елфінстоун, раніше, 
ніж Східно-індійська Компанія збудувала свій Форт, перед 
першим Вільямом Метволдом, на світанку ще тих часів, 
коли Бомбей мав гантелеподібну форму завдяки острівно-
му перешийкові в центрі з виходом до вузького сяючого 
узбережжя за ним, і, здається, був найпрекраснішою і 
найбільшою природною гаванню в усій Азії, коли Ма-
заґаон і Ворлі, Матунґа і Махім, Салсетг і Колаба також 
були островами, — коротше кажучи, ще до того, як 
цивілізація, меліорація, тетраподи і забиті сваї перетвори-
ли Сім Островів на один довгий півострів, який, ніби 
жадібно простягнута рука, сягає в західному керунку аж 
до Аравійського моря; у цей первозданний світ, де ще не 
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існувало годинникових веж, рибалки — з племені колі — 
припливли на арабських дхоу, розгорнувши червоні вітри-
ла проти призахідного сонця. Вони ловили морських лящів 
і крабів і зробили всіх нас рнбоїдами (чи більшість із нас. 
Падма стала жертвою їхнього рибогосподарського чаклун-
ства, але наша родина була заражена чужинецтвом 
кашмірської крови, крижаним холодом кашмірського неба 
і залишилася м'ясоїдною, як личить справжнім чоловікам). 

Тут були також кокоси і рис. І над усім цим — благо-
творне покровительство богині Мумбадеві, чиє ім'я — 
Мумбадеві, Мумбабайї, МумЬайї, — могло стати назвою 
міста. Але португальці назвали цю місцевість Бом Багія, 
від порту, а не від імени богині народу рибалок,., порту-
гальці були першими загарбниками, які використовували 
порт для захисту своїх торгових кораблів і військових су-
ден; але якось одного разу, у 1633-му році, одному офіце-
рові Східно-індійської Компанії на ім'я Метволд явилося 
видіння. То було видіння — сон чи мрія — про 
англійський Бомбей, укріплений фортецями, який би міг 
захистити західні кордони Індії від кого завгодно — і бу-
ла це ідея такої сили, що прискорила рух часу. Історія по-
котилася вперед; Метволд помер, і в 1660-му році відбу-
лися заручини між Чарльзом II, королем Англії, і пред-
ставницею португальської династії Браганза, Кетрін — 
тою самою Кетрін, яка все своє життя буде грати другу 
скрипку у продажу цитрусових поруч з Нелл. Проте во-
на мала сдину втіху: саме з її шлюбним посагом Бомбей 
перейшов до рук англійців, можливо, в позеленілій мідній 
скрині, і так видіння Метволда принаймні на крок набли-
зилося до реалізації. А зовсім невдовзі після цього, 21-го 
вересня 1668-го року, Компанія остаточно наклала лапу 
на острів... і взялася до діла: розбудувала Форт, освоїла 
землі; ніхто не встиг і оком змигнути, як уже тут поста-
ло місто Бомбей, про яке стара пісня співала: 

Найпрекрасніше в Індії, 
Ворота Індії, 
Зірка Сходу 
З обличчям на Захід. 
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Наш Бомбей, Падмо! Він був зовсім інакший тоді, не 
було тут ніяких нічних клуоів чи заготівельних фабрик, 
чи Оберой-Шератон-готелів чи кіностудій, але місто рос-
ло із запаморочливою швидкістю, виросли і катедра, і 
кінна статуя короля-воїна маратів Шіваджі, який (як 
прийнято було вважати) оживав серед ночі і грізно ска-
кав верхи вулицями міста — просто вздовж Марін 
Драйв! Пісками Чопатті! Повз великі будинки на пагорбі 
Малабар, огинаючи Кемпс Корнер, стрімголов берегом 
моря до Скандал Пойнт! І — так, чом би й ні, — далі й 
далі вниз, по такій рідній мені Варден Роуд, повз ізольо-
вані плавальні басеинг Бріч Кенді, і просто до Грандіоз-
ного храму Магалакшмі та старого Клубу Віллінґдона. 
Протягом усього мого дитинства щоразу, як у місті наста-
вали важкі часи, якийсь безсонний нічний перехожий 
розповідав, що він бачив, як статуя гарцює; й усі нещас-
тя у місті моєї юности були сповнені таємничої музики 
сірих камінних кінських копит. 

Але де ж вони тепер, перші тутешні мешканці? Най-
краще повелося кокосам. їм і досі щоденно рубають го-
лови на узбережжі Чопатт) а на пляжі Джуху під мляви-
ми поглядами кінозірок з готелю «Зип'п'БапсІ» хлопчаки 
понині видряпуються на кокосові пальми і скидають до-
долу волохаті плоди. Кокоси мають навіть свій власний 
фестиваль, Свято Кокосів, — він відбувається за кілька 
днів до мого дня народження. Тож про кокоси можна не 
турбуватись. А от рисові не пощастило; рисові поля тепер 
лежать під бетоном; висотні будинки здіймаються тепер 
там, де колись тільки рис хвииовався до самого моря. Але 
й тепер у нашому місті всі дуже \тоблять рис. Патна-рис, 
басматі, кашмірський рис щоденно мандрують до метро-
полії, бо оригінальний тутешній першопоселенець, прото-
рис, залишив свій слід на кожному з нас, тож не можна 
сказати, що він загинув намарне. А Мумбадеві вже не та-
ка популярна нині, бо їй на зміну прийшов слоноголовий 
Ґанеш і витіснив її з людських сердець. Календар свят 
відображає занепад Мумбадеві: Ґанеш — «Ґанпаті Баба» 
— відзначає свій день, Ґанеш Чхатурті, коли збираються 
величезні процесії і прямують до Чопатті, несучи над со-



бою гіпсові зображення бога, а потім кидають їх у море. 
День Ґанеша — свято закликання дощу, після нього над-
ходять мусони, і, до того ж, урочистості з нагоди цього 
свята відбувалися просто перед моєю появою на світ, ко-
ли добігав кінця зворотний відлік часу — тік-так, — але 
де ж свято Мумбадеві? Його немає в календарі. Де молит-
ви народу рибалок, де культ краболовів? З усіх тутешніх 
першопоселенців рибалки-колі влаштувалися найгірше. 
Загнані тепер у тісне сільце на великому пальці руко-
подібного півострова, вони, щоправда, дали своє ім'я 
цілому округові — Колаба. Але помандруйте-но Колабсь-
ким шосе до самого кінця — повз крамниці дешевого 
одягу, іранські ресторани і скромні житла вчителів, жур-
налістів та клерків, — і ви знайдете їх там, пійманих у па-
стку між військовою базою і морем. І деколи жінки пле-
мені колі, чиї руки смердять риб'ячими нутрощами і кра-
бовим м'ясом, нахабно проштовхуються наперед через 
усю чергу до автобуса на Колаба, у своїх малинових (чи 
то пурпурових) сарі, зав'язаних безвстидно високо поміж 
ногами;- і пекучий блиск давніх поразок і грабунків го-
рить у їхніх опуклих і якихось ніби риб'ячих очах. Спер-
шу форт, а потім і місто — відібрали у них землю; копри 
вкрали у них (а тетраподи ще вкрадуть) добрий шмат мо-
ря. Але й досі арабські дхоу щовечора розправляють свої 
вітрила у призахідному сонці... у серпні 1947-го англійцям 
увірвалося панування над рибальськими сітями, кокосо-
вими горіхами, рисом і Мумбадеві, і самі вони мали 
звідти забратися: бо жодне панування не вічне. 

Тож 19-го червня, через два тижні після приїзду до 
Бомбею потягом Frontier Mail, мої батьки уклали дивну 
угоду з одним таким від'їжджаючим англійцем. Його зва-
ли Вільям Метволд. 

Дорога до Маєтку Метволда (тут ми вступаємо у моє 
королівство, входимо в саме серце мого дитинства; аж. 
щось мені стискає горло) веде від Варден Роуд поміж ав-
тобусною зупинкою і низкою крамниць. Крамниця ігра-
шок Чімалкера; «Рай для читачів»; ювелірна крамниця 
Чімандбхой Фатбхой; і понад усім — цукерня Бомбеллі, з 
її тортом Маркіз і Цілим Ярдом Шоколадок! Назви, спов-
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нені чарів; але зараз на це не час. Повз картонного слу-
гу, який завмер у вітальному жесті при дверях пральні 
«Band Box», дорога провадить нас додому. У ті дні роже-
вий хмарочос жінок Нарлікара (жалюгідна копія 
радіовежі у Шрінагарі!) нікому навіть і не снився; дорога 
здіймалася на низенький пагорб, не вищий від двоповер-
хового будинку; робила коло, щоб зустрітися з морем і 
поглянути згори на Клуб плавців «Breach Candy», де ро-
жеві люди могли плавати в басейні, схожому обрисами 
на англійську Індію, і не боятися дотику чорної шкіри; 
і там, шляхетним колом довкруж невеликого майданчика, 
стояли палаци Вільяма Метволда, на яких висіли таблич-
ки, що знов — завдяки мені — повернулися через багато 
років; на табличках було два слова; лише два, але вони 
втягли моїх необачних батьків у дивакувату гру Метвол-
да: НА ПРОДАЖ. 

Маєток Метволда: чотири однакові будинки у стилі, 
достойному їхніх господарів (будинки завойовників! 
римські палаци; триповерхові обителі богів стоять на дво-
поверховому Олімпі, на пагорбі Кайласа!) — великі, 
надійні споруди з червоними гостроверхими дахами і 
шпичастими вежами на кожному куті і червоноголовими 
наріжними баштами кольору слонової кості (у таких ба-
штах можна б замикати принцес!) — будинки з 
кружґанками, з квартирами для прислуги, до яких вели 
спіральні залізні сходи, приховані у внутрішніх дворах — 
будинки, які їхній власник, Вільям Метволд, назвав пиш-
номовно іменами європейських палаців: Вілла Версаль, 
Вілла Букінгем, Вілла Ескоріал і Сан-Сусі. Бугенвілія об-
вивала палаци; у блідо-блакитних ставках плавали золоті 
рибки; в альпійських садах росли кактуси; крихітні рос-
линки «не-руш-мене» купчилися біля підніжжя дерев та-
маринду; тут були метелики, і троянди, і бамбукові крісла 
на газонах. І того дня, у середині червня, містер Метволд 
продав свої спорожнілі палаци за смішну ціну — але на 
певних умовах. Отже, тепер, без зайвих церемоній я про-
поную його вашій увазі, цілого, включно з проділом по-
середині... стовісімдесятитрисантиметрового титана Мет-
волда з обличчям рожевим, як троянди, і вічно молодим. 
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Його голова блищала грубим чорним лискучим волоссям, 
змащеним брильянтином і з проділом посередині. Ми ще 
не раз будемо говорити про цей центральний проділ, що 
своєю бездоганністю нагадував шомпол і робив Метвол-
да невідпорним для жінок, які ніяк не могли подолати ба-
жання скуйовдити його... Метволдове волосся, розділене 
посередині, мало певний вплив на мене з найперших по-
чатків. Воно належало до тих, тонких, як волос, ліній долі, 
вздовж яких рухалися історія і пристрасть. Як кана-
тохідці. (Але, не зважаючи ні на що, навіть я, що ніколи 
його не бачив, ніколи не милувався його блискучими, як 
мрія, зубами чи вражаючою зачіскою, — навіть я не зда-
тен почувати до нього якусь ворожість.) 

А його ніс? Який він? Видатний? О, як же інакше, це 
ж бо спадок його аристократичної бабці — з французь-
кого роду Берґерас! — чия кров пливла аквамарином у 
його жилах і дещо затьмарювала його витончений шарм 
домішкою якогось дикунства, якоюсь вбивчо-солодкавою 
прохолодою полину. 

Маєток Метволда було продано за двох умов: що бу-
динки будуть куплені включно з усім вмістом, до остан-
ньої дрібнички, і все це буде збережено новими господа-
рями; і що офіційне передання прав власности не наста-

,не аж до півночі 15-го серпня. 
— Зі всім? — розпачливо спитала Аміна Сінай. — То 

я не можу викинути навіть якоїсь ложки? О Аллах, цей 
абажур... і я не можу позбутися бодай однісінького 
гребінця? 

— Саме так, з усім інвентарем, — підтвердив Метволд. 
— Такі вже мої умови. Примха, пане Сінай... ви дозволи-
те від'їжджаючому колоністові таку невеличку забаву? 
Не так уже й багато залишилося нам, англійцям, поза 
тим, щоб бавитися в наші ігри. 

— Послухай мене, Аміно, послухай, — пояснює згодом 
Ахмед. — Ти що, хочеш лишитися в готельному номері 
назавжди? Це фантастична ціна; просто фантастична. І 
що він вдіє після того, як передасть права власности? 
Тоді ти зможеш викинути будь-який абажур, все, що за-
хочеш, Лишилось неповні два місяці... 



— Ви будете пити коктейль у саду? — питає Метволд. 
— Щовечора о шостій. Пора коктейлю. Незмінна ось уже 
двадцять років. 

— Але — Господи, що за фарба... і шафа повна старо-
го одягу, ханум... доведеться жити на валізах, бо тут ніде 
приткнути жодної хустки! 

— Кепські справи, пане Сінай, — Метволд попиває 
шотландське віскі посеред кактусів і троянд. — Це щось 
небачене. Сотні років порядного врядування, аж тут рап-
том — усе, кінець. Але слід визнати, що ми були не такі 
вже й погані: ми збудували вам дороги. Школи, залізниці, 
парламентська система, — безперечно, важливі речі. 
Тадж Махал перетворився б на руїну, якби англійці не за-
опікувалися ним. І ось, ні сіло ні впало, — незалежність. 
Сімдесят днів, щоб забратися геть. Я мертвий від цього 
всього, але що вдієш? 

— ...Ти тільки поглянь на ці плями на килимах, ханум; 
два місяці ми мусимо жити, як ті англійці? Ти вже бачив 
ванну? Там нема кранів біля унітазів. Я ніколи не вірила, 
але це, виявляється, правда, о Боже, вони користуються 
лише папером!... 

— Скажіть мені, будь ласка, пане Метволде, — вимо-
ва Ахмеда Сіная змінилася, у присутності англійця вона 
обернулася страшною пародією на оксфордську манеру з 
розтягуванням слів, — чому Ви зволікаєте? Негайний 
продаж — це найліпша справа. Як добре було б покінчи-
ти з цим. 

— ... І всюди портрети старих англійок, баба! Немає 
місця на стіні, щоб повісити фото мого рідного батька!... 

— Знаєте, пане Сінай, — містер Метволд знову напов-
нює склянки, а сонце пірнає в Аравійське море позаду 
басейна «Breach Candy», — під цією жорсткою 
англійською шкаралупою криється інтелект з виразною 
індійською пристрастю до алегорій. 

— А скільки напоїв, ханум... це шкідливо. 
— Я не знаю, пане Метволде, що саме Ви маєте на 

увазі... 
— ...О, розумієте: у певному сенсі я також передаю вла-

ду. Мені закортіло зробити це власне в той самий час, ко-
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ли й Радж. Я ж кажу: гра. Потіште мене, пане Сінаю, — 
чом би й ні? Зрештою, ціна, як Ви самі визнали, непогана. 

— Йому мозок розплавився, чи що, ханум? Як ти собі 
думаєш: хіба можна укладати з ним угоду, коли він не-
сповна розуму? 

— Слухай-но, жінко, — каже Ахмед Сінай, — це вже 
занадто. Містер Метволд прекрасний чоловік; аристо-
крат; людина честі; і я не хочу чути про нього нічого по-
ганого... А крім того, інші покупці не роблять стільки шу-
му, я певен. Хоч як би там було, я вже дав згоду, отже, 
справа вирішена. 

— Скуштуйте крекеру, — пропонує містер Метволд, 
підсуваючи тарілку. — Пригощайтеся, пане Сі. Так, дивна 
справа. Ніколи не бачив нічого подібного. Мої колишні 
орендарі — старі індійські вельможі, один поперед одно-
го, — раптом пах — і нема. Сумна історія. Втратили смак 
до Індії. За одну ніч. Це загадка для такої простої людини, 
як я. Так, ніби вони вмили руки — не хотіли брати з со-
бою недоїдків. «Так і буде», — казали вони. Повернемось 
додому і почнемо з нуля. Але ж жоден з них не світив пу-
стою кишенею, Ви розумієте, і все залишили. Скинули на 
мене відповідальність. Тоді у мене й виникла ця ідея. 

— ...Правильно, вирішуй сам, вирішуй, — вибухає пла-
чем Аміна. — А я сиджу тут з дитям, як та колода, але яка 
тобі різниця? Мушу жити в чужому домі, з дитям у лоні, 
і що тут такого? ...О, до чого ти мене змушуєш! 

— Не плач, — просить Ахмед, бігаючи туди-сюди по 
кімнаті готелю. — Це гарний дім. Зізнайся, він і тобі по-
добається. І лише два місяці... навіть менше, ніж два... що, 
штовхається? Дай мені послухати... Де? Тут? 

— Там, — каже Аміна, втираючи носа. — Так лупить, 
як має бути. 

— Мій задум, — пояснює містер Метволд, милуючись 
заходом сонця, — передбачає організацію особистого пе-
редання майна. Залишити по собі все, розумієте? Вибра-
ти відповідних осіб — таких, як Ви, пане Сінаю! — і пе-
редати з рук у руки все абсолютно в ідеальному стані: як-
то кажуть, тіп-топ. Погляньте довкола: все виглядає пре-
красно, Ви згідні? Тіскеіу-Ьоо, як ми звикли говорити. 
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Або як кажуть у вас в Індустані: БаЬкисІї ИсМоск Лаг. Усе 
в ідеальному стані. 

— Гарні люди купують ці будинки, — з такими слова-
ми Ахмед простягає Аміні свою носову хустинку. — Гарні 
нові сусіди... наприклад, пан Хомі Катрак з Вілли Версаль, 
парс, щоправда, зате власник скакового коня. Робить 
фільми і взагалі. І Ібрагім із Сан Сусі, Нуссі Ібрагім та-
кож при надії, то ви можете подружитися... а старий 
Ібрагім володіє величезними плантаціями сизалю в Аф-
риці. Непогана сімейка. 

— ...А потім я зможу робити в домі, що захочу?.. 
— Так, звичайно, коли вже англійця тут не буде... 
— ...Усе піде як по маслу, — каже Вільям Метволд. — 

Знаєте, мій предок власне і був тим чоловіком, у голові 
якого зродилася ідея збудувати це місто. Такий собі Раф-
флес з Бомбею. І я як його нащадок у цій переломній си-
туації серцем чую, що, — ну, не знаю, — що мушу вико-
нати свою роль. Так, прекрасно... коли ви збираєтеся все-
литися? Скажіть лише слово, і я переїду у готель Тадж. 
Завтра? Чудово. БаЬкисІї ИсИоск Лаг. 

Ось люди, серед яких я провів своє дитинство: пан 
Хомі Катрак, кіномагнат і власник скакуна, і його дочка, 
недорозвинена Токсі, яку замикали з нянею на ім'я Бі-
Аппа, найгрізнішою жінкою, яку тільки я коли-небудь 
знав; далі Ібрагім із Сан-Сусі, старий Ібрагім Ібрагім зі 
своєю цапиною борідкою і сізалем, його сини Ізмаїл та 
Ісхак, і Ізмаїлова дружина, крихітна неспокійна і нещас-
на Нуссі, яку ми завжди називали Качка-Нуссі через її 
качину ходу і в череві якої виростав мій друг Сонні, уже 
тоді щораз ближче і ближче підступаючи до своєї нещас-
ливої пригоди з парою гінекологічних щипців... Вілла Ес-
коріал була поділена на квартири. На першому поверсі 
жило подружжя Дубашів, він — фізик, який згодом ста-
не провідною зіркою науково-дослідницької ядерної бази 
в Тромбей, а вона — абсолютний нуль, за пусткою якого 
крився справжнісінький релігійний фанатизм — але хай 
собі криється до пори, згадаю тільки, що вони були бать-
ками Цируса (якого ще кілька місяців не буде навіть у 
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проекті), мого першого вчителя, який грав ролі дівчаток 
у шкільних п'єсах і був відомий як Цирус Великий. Над 
ними жив друг мого батька, доктор Нарлікар, який також 
купив тут квартиру... він був смаглявий, як моя мама; але 
коли він хвилювався чи гнівався, то раптом обличчя його 
яснішало — таку мав здатність; ненавидів дітей, хоч саме 
він допомагав нам прийти на світ; а коли помер, місто на-
повнилося зграями жінок, здатних на все, проти яких не 
могла встояти жодна перешкода. І нарешті на останньо-
му поверсі жили командор Сабарматі і Діла — цей Са-
барматі був одним із найвищих офіцерів військовоморсь-
кого флоту, — і його дружина з вельми коштовними сма-
ками; він ніяк не міг повірити своєму щастю, що вдалося 
таким малим коштом забезпечити їй дім. Вони мали двох 
синів, старшому було 18 місяців, молодшому — 4 місяці,-
вони виростуть лінивими і недоладними і отримають 
прізвиська Крихоокий і Вазелін; але так і не дізнаються 
(бо звідки б їм дізнатися?), що я знищу їм життя... 
Дібрані Вільямом Метволдом, ці люди, які утворять серце 
мого світу, оселилися в маєтку і терпіли чудернацькі 
примхи англійця — тому що ціна була справді доступна. 

... Тридцять днів до передання влади: і Діла Сабарматі 
висить на телефоні: 

— Як ти це витримуєш, Нуссі? В кожній кімнаті, тут і 
там, ці балакучі папужки, а в альмірах я знайшла поїдені 
міллю сукні і ношені бюстгальтери!... 

І Нуссі скаржиться Аміні: 
— А золоті рибки, о Аллах, я не можу терпіти ці 

створіння, але сагіб Метволд приходить сюди власною 
персоною, щоб годувати їх... і напівпорожні пачки буль-
йонних кубиків, які він не дозволяє викидати... це ж бо-
жевілля, Аміно, сестро, до чого ми дійшли?... 

І старий Ібрагім відмовляється вмикати вентилятор на 
стелі у спальні, бурмочучи: 

— Ця машина впаде — і відрубає вночі мені голову — 
бо як довго така важка річ може втриматися на стелі?... 

І Хомі Катрак, що має в собі щось від аскета, змуше-
ний лежати на великому м'якому матраці, він страждає 
від болю у спині і від безсоння, і вроджені темні кола біля 
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очей тепер доповнилися страдницькою підпухлістю, так 
що його слуга коментує: 

— Не дивно, що ті іноземні сагіби всі звідси забрали-
ся, сагібе, видно, вони готові були померти, щоб тільки 
добре виспатись. 

Але усі якось із цим мирилися; і в цьому були свої пе-
реваги, так само, як і недоліки. Ось послухайте Ділу Са-
барматі («Вона занадто гарна, щоб бути доброю», — ка-
зала моя мати): 

— Піанола, сестро Аміно! Та ще й справна! Я цілий 
день сиджу і граю, що заманеться, — цілісінький день! 
«Ті білі руки покохав я біля підніжжя Шалімару»... яка 
розкіш, аж голова паморочиться, треба тільки натискати 
педалі!.. 

А на Віллі Букінгем (що була Метволдовою домівкою 
до того, як стала нашою) Ахмед Сінай знаходить бар з ал-
когольними напоями; він відкриває для себе незрівнян-
ний смак добірного шотландського віскі і горлає: 

— Ну то й що? Містер Метволд трохи ексцентричний, 
тільки й того, — то хіба ж ми не спроможні поставитися 
до нього з розумінням? Спадкоємці такої давньої 
цивілізації, хіба ми не можемо дорівнятися до його 
цивілізації? — і одним духом випорожнює цілу склянку. 

Переваги і недоліки: 
— Стільки цих собак, та ще й усіх їх треба доглядати, 

Нуссі, сестро, — жаліється Діла Сабарматі. — Я взагалі 
ненавиджу собак. А моя маленька кицюня, моя така со-
лоденька, вона — присягаюся! — просто гине зі страху!... 

А доктор Нарлікар аж біліє зі злости: 
— Над моїм ліжком! Дитячі фото, брате Сінай! Кажу 

тобі: тлусті! Рожеві! Аж троє! Це що — нормально?... 
Але ось лишається двадцять днів, усе якось впорядко-

вується, гострі кути стираються, так що нові мешканці не 
помічають, що відбувається насправді: цей маєток, 
Маєток Метволда, змінює їх. Щовечора о шостій у саду 
вони справляють годину коктейлю, а коли приходить з 
візитом Вільям Метволд. вони легко наслідують окс-
фордську вимову, розтягаючи слова; і привчаються до 
вентиляторів на стелях і до газових плит, і вчаться пра-



вильно годувати папужок, і Метволд, спостерігаючи за 
цими перетвореннями, щось бурмоче собі під ніс. При-
слухайтеся пильно: що він каже? Так, це воно. «Sabkuch 
ticktock hai», бурмоче Вільям Метволд. Усе чудово. 

Коли Бомбейське видання «Times of India», шукаючи 
ефектних і привабливих гачків на читача з нагоди набли-
ження святкування Незалежносте, оголосило про нагоро-
ду для тої бомбейської жінки, яка народить дитину в мо-
мент народження нової країни, Аміна Сінай, щойно про-
кинувшись із загадкового сну про липку стрічку для мух, 
прилипла до газети. Підсунула її під ніс Ахмедові Сінаю; 
і тріумфально тицьнула пальцем у сторінку, вказуючи на 
оголошення, якому ще більшої ваги надавала певність її 
голосу. 

— Бачиш, ханум? — проголосила Аміна. — Це буду я. 
І ось перед їхніми очима виростають жирні газетні за-

головки: «Чарівне дитятко Сінай — дитя Години нашої 
Слави!» — і видіння титульної сторінки А-1 з високо-
якісним величезним супер-фото новонародженого; але 
тут Ахмед починає сумніватися: 

— Подумай, які в тебе шанси, бегум, — а вона скла-
дає вуста у вперту гримасу і відповідає: 

— Може, й ніяких, але це буду я — і край; я просто 
знаю це напевно. Тільки не питай, звідки. 

І хоч Ахмед повторив пророцтво дружини Вільямові 
Метволду за коктейлем як жарт, Аміна лишилася незво-
рушною, навіть коли Метволд сміявся: 

— Жіноча інтуїція — це прекрасно, пані Сі! Але на-
справді Ви ж навряд сподіваєтеся, що... 

Навіть під пресом пильного роздратованого погляду 
сусідки Качки-Нуссі, яка також чекала дитини і також 
читала «Times of India», Аміна стояла на своєму, бо про-
роцтво Рамрама глибоко запало їй у серце. 

Щоправда, з розвитком вагітности слова ясновидця де-
далі більше обтяжували її — її плечі, голову, її надутий 
живіт, — так, аж вона заплуталася у павутині тривожних 
сумнівів, чекаючи народження дитини з двома головами, 
і тому їй якось вдалося уникнути тонких чарів Метволда, 
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і залишитись невразливою до коктейлів, папужок, піано-
ли й англійської вимови... Отже, спершу її непокоїла ця 
певність у тому, що нагорода дістанеться їй, оскільки во-
на була переконана, що коли ця частина пророцтва 
справдиться, то відповідно і решта буде так само правди-
вою, хоч би що вона означала. Тому моя мати відповіла 
тоном, далеким від незатьмареної гордости і радісного пе-
редчуття: 

— Яка там інтуїція, пане Метволде! Це гарантований 
факт. 

І додала про себе: «І ще одне: це буде син. Але він по-
требуватиме величезної опіки, бо інакше...» 

Мені здається, що глибоко у жилах моєї матері, мо-
же навіть глибше, ніж вона уявляла, пливли надпри-
родні уявлення Назім Азіз, і вже починали впливати на 
думки і вчинки дочки — ті уявлення, згідно з якими 
Преподобна Матінка вважала літаки вигадкою диявола, 
фотокамерам приписувала здатність викрадати душу, 
привиди сприймала як очевидну складову дійсности, — 
так само, як рай, — а спроба затиснути певні святоб-
ливі вуха між великим і вказівним пальцями була для 
неї справжнім гріхом, — і тепер ці уявлення перешіпту-
валися у чорнявій голові її дочки. «Хоч ми і сидимо по-
серед цього англійського смітника, — міркувала мати, 
— все одно це Індія, і люди, такі як Рамрам Сетх, зна-
ють те, що знають». Таким чином скептицизм її улюб-
леного батька поступався місцем легковірності моєї 
бабці, а заразом і іскра авантюризму, успадкована від 
доктора Азіза, була притлумлена іншим, так само важ-
ким тягарем. 

Наприкінці червня, коли прийшли дощі, плід уже 
цілком сформувався у її лоні. Були уже коліна і ніс; а та-
кож стільки голів, скільки мало вирости, уже були на 
місці. Те, що на початку було не більше від крапки, з ча-
сом виросло до коми, слова, речення, абзаца, розділу; те-
пер воно раптово розвинулося у ще складнішу структуру, 
перетворюючись, образно кажучи, на книгу — можливо, 
енциклопедію — а може, навіть на мову... словом, той 
вузлик всередині моєї матері так виріс, став такий тяж-
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кий, що коли Варден Роуд біля підніжжя нашого двопо-
верхового пагорба почала невпинно кривавити рудою до-
щовою водою і впіймані нею автобуси почали іржавіти, і 
діти плавали цією рідкою дорогою, і мокрі газети зависа-
ли під її поверхнею, — в округлій кімнаті на першому по-
версі башти Аміна помітила, що майже не може рухати-
ся під тягарем своєї олив'яної кулі. 

Нескінченний дощ. Вода просочується попід вікнами, 
в яких тюльпани на вітражах танцюють у олив'яному 
плетиві. Рушники, запхані довкола рам, всмоктують воду, 
аж поки робляться важкі, набряклі, непридатні. Море: 
сіре і ваговите, розтягнуте назустріч хмарам на звужено-
му обрії. Дощ бубонить мамі у вуха, накладаючись на 
енігматичні слова ясновидця і материнську легковірність 
і прикру присутності чужого майна, і змушує її уявляти 
всілякі чудернацькі речі. Прикута до свого щораз важчо-
го дитяти, Аміна уявляє себе вбивцею, рокованим на 
страту в часи панування Моголів, коли' кара смерти під 
убивчим тягарем величезного каменя була звичайною 
справою... і в усі наступні роки, щоразу, коли вона ози-
ратиметься назад, на ті дні, якими закінчувалося її життя 
перед настанням материнства, на той час, коли тік-так ка-
лендарів зворотного відліку мчало усіх нас до 15-го серп-
ня, завжди вона казатиме: 

— Я нічого про це не знаю. Для мене час ніби зупи-
нився. Дитя у моєму лоні зупинило годинники. Я впевне-
на у цьому. Не смійся: ти ж пам'ятаєш ту вежу з годин-
ником на вершечку пагорба? Кажу тобі, після того мусо-
ну стрілки його вже ніколи не рухались. 

... А Муса, старий батьків слуга, який переїхав разом 
з моєю сім'єю до Бомбею, вийшов сповістити інших слуг 
у кухнях палаців з червоною дахівкою, в їхніх квартирах 
на задніх дворах вілл Версаль, Ескоріал і Сан Сусі: 

— Це буде добрячий хлоп, вартий десятка, не інакше. 
Здоровань, не дитина, така рибонька на десять рупій, по-
чекайте, самі побачите! 

Слуги раділи, бо народження дитини — це щось пре-
красне, а дуже, здорове дитя — це найпрекрасніше, що 
тільки може бути... 



...Натомість Аміна, живіт якої зупинив годинники, 
сиділа нерухомо у кімнаті на башті і говорила своєму чо-
ловікові: 

— Поклади руку сюди і прислухайся... отут, ти чув? 
...бачиш, який великий сильний хлопчик; наш маленький 
окрайчик місяця. 

А тільки-но дощі ущухли, а Аміна так обважніла, що 
двоє слуг робили стільчик зі сплетених рук, щоб підняти 
її, тоді-то повернувся Ві Віллі Вінкі, щоб знову співати на 
круглому майданчику між чотирма будинками; і лише 
тоді Аміна усвідомила, що вона має не одну, а двох по-
важних суперниць у боротьбі за нагороду «Times of 
India», і що пророцтво пророцтвом, а тут готується гостра 
конкуренція на фінішній прямій. 

— Ві Віллі Вінкі — так мене звати; я за вечерю мушу 
співати; Ві Віллі Вінкі — моє ім'я; і пісня весела — це сла-
ва моя! 

Экс-фокусники і власники кінетоскопівТ і співаки... ще 
до мого народження був установлений цей ритуал. 
Всілякі артисти мають акомпанувати мені все життя. 

— Сподіваюся, ви сіли зручно!.. Чи то, може, висіли 
ви зручно? О, жарти-жартики, славні пані, — ой! — 
славні поні, хай-но я побачу, як ви смієтеся! 

Високийчорнявийгарний клоун з акордеоном стояв 
посеред майданчика. У саду Букінгемської Вілли великий 
палець ноги мого батька походжав (разом зі своїми 
дев'ятьма побратимами) туди-сюди поряд, хоч і значно 
нижче центрального проділу Вільяма Метволда... взутий у 
сандалію, опуклий, цей палець не передчував наближен-
ня своєї погибелі. І Ві Віллі Вінкі (чиє справжнє ім'я ніко-
ли не стане нам відоме) сипав жартами і співав. Аміна ди-
вилася і слухала з веранди на першому поверсі; і відчува-
ла на собі пильний, колючий, заздрісний суперницький 
погляд Качки-Нуссі з сусідньої веранди. 

...Тим часом я тут, за столом, відчуваю жало Падмино-
го нетерпіння. (Я бажав би собі не раз більш проникли-
вої аудиторії, когось, хто розумів би необхідність ритму, 
темпу, невловимого впровадження найтонших акордів, 
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які згодом виростуть, розіллються, затоплять усю ме-
лодію; хто міг би знати, наприклад, що хоч тягар дитини 
і мусони змусили замовкнути годинник на башті Маєтку 
зате твердий такт тік-таку Маунбаттена залишився там, 
тихий, але невблаганний, і це тільки питання часу, — ко-
ли наші вуха заповнить метрономічна, гримуча музика.) 
Падма заявляє: 

— Я зараз і чути не хочу про цього Вінкі; дні і ночі я 
чекала, а ти ніби й досі не збираєшся народжуватися! 

Але я рекомендую запастися терпінням; усьому свій 
час, нагадую я своїй екскрементальній квітці лотоса, бо 
Вінклі геж має свою мету і своє місце, і зараз він якраз 
пі лдражнює вагітних жінок на кружґанках, перериваючи 
спів, щоб закинути гачок: 

— Ви чули про нагороду, пані? Я теж. І моя Ваніта — 
її ермін ось-ось скінчиться; і може, це вона, а не ви, по-
трапить на фото в газетах!... 

І Аміна насуплюється, і Метволд усміхається (що це, 
вимушений усміх? але чому?) під своїм проділом, і губа 
мого батька випинається розсудливо, великий палець йо-
го ноги походжає, а сам він каже: 

— Який зухвалець! Він забагато собі дозволяє. 
Але тут Метволд з дещо заклопотаним — а може 

навіть винуватим! — виразом обличчя вичитує Ахмедові 
Сінаю: 

— Дурни: , друже. Блазенський звичай, розумієте. Він 
має патент на провокації і шпильки. Це дуже важливий 
суспільний запобіжний клапан. 

І батько тільки пересмикує плечима: — Хм. 
Але він розумний хлопець, той Вінкі, тому що тепер 

він гасить ту пожежу, яку сам розпалив, словами: 
— Народження дитини — це чудова подія; два наро-

дження — пречудова подія! Пречудова подія, пані, ота-
кий жарт, розумієте? 

І зміна настрою, коли він вводить драматичний натяк, 
поважну ключову думку: 

— Пані і панове, як ви можете почуватися зручно тут, 
у самому серці довгого минулого сагіба Метволда? Гото-
вий побожитися: це мусить бути якось дивно; нереально; 



але нині це вже новий маєток, добродії та добродійки, а 
жодне нове місце не стане реальним, поки не доче-
кається народин. Перші ж народини подарують вам 
відчуття рідного дому. 

А тепер — пісенька: «Дейзі, Дейзі...» І пан Метволд та-
кож долучається, але якась темна тінь падає на його чоло... 

... І ось розгадка: так, це провина, бо наш Вінкі може 
і розумний, і дотепний, але не досить кмітливий, і тут, 
власне, настав час відкрити перший секрет центрального 
проділу Вільяма Метволда, який аж ніби зсунувся додолу 
і затьмарив йому лице: одного разу, задовго до тік-таку і 
продажу палаців з усім вмістом, містер М°тволд запросив 
Вінкі і Баніту поспівати йому в кімнаті, яка тепер стала 
вітальнею моїх батьків; а за хвильку промовив: 

— Послухай, Віллі, зроби добре діло: я мушу придбати 
ліки за цим рецептом, мене страшенно болить голова, 
піди-но на Кемпс Корнер і візьми для мене в аптекаря оці 
піґулки, бо вся прислуга злягла через застуду. 

Вінкі, бідний чоловік, сказав: «Так, сагібе, вже біжу са-
гібе» — і вийшов; і тоді Ваніта залишилася наодинці з 
центральним проділом, і відчула, що він притягає її пальці 
так, що опиратися неможливо, і поки Медвуд сидів неру-
хомо у бамбуковому кріслі, вбраний у легкий кремовий 
костюм із трояндою в петлиці, вона опинилася бі. я ньо-
го з розчепіреними пальцями, відчуваючи під ними його 
волосся; натрапила на проділ; і взялася його куйовдити. 

Отже, тепер, дев'ять місяців по тому, Ві Віллі Вінкі 
жарту є про неминуче дитя його дружини, і похмура тінь 
сповиває чоло англійця. 

— Ну? — каже Падма. — І яке мені діло до цього Вінкі 
разом з його жінкою, коли я про них не чула від Вас ані 
слова?» 

Деяким людям важко догодити; але Падма скоро 
втішиться, скоро. 

Хоча зараз вона, мабуть, ще більше розчарується; бо, 
відриваючись від довгої розкрученої спіралі подій у 
Маєтку Метволда, — далеко від золотих рибок і собак і 
конкурсів на немовля і центральних проділів, геть від ве-
ликих пальців на нозі і дахів із черепиці — я лечу через 
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місто, яке пахне свіжістю й чистотою після недавніх 
дощів; полишаючи Ахмеда і Аміну на пісні Ві Віллі Е* які, 
я лечу до дільниці Старого Форту оминаю Фонтан Фло-
ри і дістаюся до великого будинку, заповненого тьмавим 
загадковим світлом і духом розгойданих кадил, тому що 
тут, у Соборі святого Томи, панна Марія Перейра 
довідується, якого кольору Бог. 

— Блакитного, — щиро твердить молодий священик. 
— Усі доступні докази, дочко, вказують на те, що Господь 
наш Ісус Христос мав найдосконаліший найчистіший 
відтінок світлої небесної блакиті. 

Маленька жіночка за дерев'яним ґратчастим віконцем 
сповідальні на хвилю замовкла. Напружена, задумлива 
тиша. І тоді: 

— Але як же це, отче? Адже люди не бувають блакит-
ними. Немає жодної блакитної людини на цілому світі! 

Подив маленької жіночки викликає зніяковіння свя-
щеника... бо це не та реакція, на яку він сподівався. Сам 
єпископ повчав: 

— Із сучасними новонаверненими бувають проблеми... 
коли вони питають про колір, то майже завжди... важливо 
будувати мости, сину мій. Пам'ятай. — гак казав єпископ, 
— Бог це любов; і індуїстський бог любови, Крішна, 
"авжди зображався із блакитною шкірою. Кажіть їм — 
блакитний; це буде своєрідний міст між релігіями; робіть 
це делікатно, розумієте; і крім того, блакитний колір до-
сить нейтральний, його не стосуються звичайні дилеми з 
ві/тінками, він тримається здаля від чорного і від білого: 
так, загалом я певний, що власне його і належить вибрати. 

Нав.гь єпископам властиво помилятися, думає моло-
дий отець, але тим часом має клопіт, бо маленька жіноч-
ка виразно запалюється гнівом і починає виголошувати 
сувору проповідь крізь дерев'яні ґратки: 

— Що це за відповідь, отче — блакитний! — як в та-
ке можна повірити? Ви краще напишіть Святому Отцю 
Папі Римському, і він, звичайно, наставить Вас на пра-
вильний шлях; але не треба бути папою, щоб знати, що 
людина ніяк не може бути блакитною! 
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Молодий отець заплющує очі; глибоко дихає; контра-
такує: 

— Шкіру фарбували блакитною фарбою, — бурмоче 
він. — Пікти; блакитні арабські номади; коли отримаєш 
освіту, дочко, сама переконаєшся... 

Але раптовий сміх аж дзвонить луною у спої дальні: 
— Що це, отче? Ви порівнюєте нашого святого Госпо-

да з дикими мешканцями джунглів? О Боже, я мушу за-
тулити вуха від сорому!... 

І так далі, і далі, безупину, аж молодий священик, яко-
му з того всього розболівся живіт, зненацька шзнає ося-
яння, що існує щось важливіше за всією цією блакиттю, 
і ставить питання; і відразу її красномовність перери-
вається слізьми, і молодий священик схвильовано допи-
тується' 

— Ну, то як же, чи ж насправді Божественна Проме-
нистість Господа нашого — хіба ж це не властивість 
пігмента? 

І голос крізь потоки солоних вод: 
— Так, отче, виявляється, Ви не такий уже й поганий; 

я сказала йому те саме, точнісінько те саме, слово в сло-
во, але він тільки вибухнув поганими словами і не схо в 
мене слухати... 

Отже, ще якийсь «він» вступає в дію у нашій історії, і 
все відразу перекидається догори ногами, і панна Марія 
Перейра, дрібне наполохане дівча, відбуває сповідь, яка 
дає нам ключ до таємниці її мотивів, коли у ніч мого на-
родження вона зробила останній і найважливіший вне-
сок у всю історію Індії двадцятого століття — від часу 
зімкнення дідового носа з грудкою землі і аж до часу моєї 
зрілости. 

СПОРЧЬ Марії Перейри: як кожна Марія вона мала 
свого Иосифа. Иосиф Д'Коста працював санітаром у 
клініці на Піддер Роуд, відомій під назвою Пологовий бу-
динок доктора Нарлікара («Ого!» — Нарешті Падма ба-
чить зв'язок), де вона була акушеркою. Спочатку все 
складалося добре; він водив її на чай чи лассі чи фалуда 
і говорив їй всілякі приємні речі. Очі у нього були, як 
відбійний молоток: тверді і повні ра-та-ра-та-тат але роз-
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мовляв він лагідно і приємно. Марія, маленька, пухкень-
ка, невинна, розкошувала його увагою; але тепер усе 
змінилося. 

— Раптом, зненацька, він почав постійно нюхати 
повітря. Кумедно так задираючи носа догори. Я питаю: 
«Ти застудився, може, чи що?» Але він каже ні; ні, каже 
він, він чує вітер з півночі. Але я кажу йому, Йоню, у 
Бомбеї вітер дме з моря, із заходу, Йоню... 

І ламким голосом Марія Перейра описує, як наростав 
гнів Йосифа Д'Кости, і як він сказав їй: 

— Ти нічого не знаєш, Марі, вітер дме зараз з півночі, 
і він повен смерти. Ця незалежність лише для багатих; а 
бідні будуть убивати одне одного і гинути, як мухи. У 
Пенджабі, у Бенгалі. Бунти, бунти, бідні проти бідних. 
Ось що несе вітер. 

І Марія: 
— Ти говориш, як божевільний, Йоню, чому ти пере-

живаєш за ці жахливі речі? Ми ж могли б і далі жити 
спокійно, хіба ні? 

— Не переймайся, навіщо воно тобі треба. 
— Але ж Йосифе, якщо навіть це все правда про вбив-

ства, то вона стосується тільки індусів і мусульман; 
навіщо добрим християнам вплутуватися у їхню бороть-
бу? А ті вже вбивають одне одного не знати відколи. 

— Ех, ти і твій Христос. Ніяк не можеш утямити, що 
це релігія білих людей. Залиши білих богів для білих лю-
дей. Зараз наші люди гинуть. Ми мусимо захищатися; по-
казати їм, з ким треба боротись, замість того, щоб убива-
ти одне одного, розумієш? 

І Марія продовжує: 
— Ось чому я спитала про колір, отче... і я казала Йо-

сифові, казала і казала, що боротьба це погано, що кинь 
ці дикі ідеї; але тоді він зовсім перестав розмовляти зі 
мною і почав знатися з якимись небезпечними типами, і 
вже з'явилися чутки, отче, ніби він кидає каміння у ве-
лика авто, і, здається, пляшки з займистою рідиною та-
кож, він божеволіє, отче, кажуть теж, що він допомагає 
підпалювати автобуси і підривати трамваї, і ще не знати 
що. Що робити, отче, — я розповіла про це все своїй 



сестрі. Моя сестра, Аліса, дуже добра дівчина, отче. Я 
сказала їй: «Йосиф живе біля бійиі, можливо, ^апах 
звідти потрапив у його ніздрі і збаламутив його». І Аліса 
пішла його шукати. «Я поговорю з ним», — сказала вона; 
а потім, о Боже, що діється на світі... я правду кажу Вам, 
отче... О баб~... 

І потоки заливають її слова, тагмниці витікають з її 
очей, бо Аліса повернулася і сказала, що, на її думку, в 
усьому винна лише Марія, її нескінченні моралі, які йо-
му набридло слухати — замість того, щоб підтримати йо-
го у патріотичній місії пробудження людей. Аліса була 
молодша від сестри; і привабливіша; і після цього з'яви-
лися нові чутки, вже про Алісу і Йосифа, а Марія опини-
лася в глухому куті. 

— Але ж вона, — хлипала Марія, — що вона знає про 
всю цю політику-політику? Аби тільки вхопити мого Йо-
сифа, вона, ніби дурна папуга, готова повторити будь-яку 
дурницю, яка вилітає з його рота. Присягаюся, отче...» 

— Обережно, дочко. Ти близька до блюзнірства... 
— Ні, отче, Богом присягаюся, я не знаю, що могла б 

зробити, щоб повернути цього чоловіка. Так: незважаю-
чи на... хоча він і ....аі-о-аі-ооо! 

Солона вода омиває підлогу сповідальні... і що, тепер 
виникає нова дилема для молодого священика? Чи він, 
ігноруючи біль у животі, кладе на невидимі шальки те-
резів з одного боку святість сповіді, а з другого — небез-
пеку для цивілізованого суспільства, якою загрожує цей 
Йосиф Д'Коста? Чи він у результаті вивідас в Марії адре-
су, а тоді відкриє... Словом, чи цей відданий єпископові 
молодий священик з болящим животом буде поводитися 
по/ 5но чи неподібно до Монтгомері Кліфт у «Сповідаю-
ся» (Переглядаючи цей фільм кілька років тому у «New 
Empire cinema», я не міг дати відповідь.) — Але ні: знову 
мушу припинити свої безпідставні підозри. Те, що спітка-
ло Йосифа, певно, і так би його спіткало. І найвірогідніше, 
що молодий священик потрібен у моїй історії лише для 
того, щоб бути першим стороннім, який почув про отруй-
ну ненависть Йосифа Д'Кости до багатих і про великий 
розпач Марії Перейри. 
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Завтра я скупаюся і поголюся; вдягну новесеньку 
куртку, блискучу і накрохмалену, і до неї відповідні 
піжамні штани. Взую капці з закрученими носами, при-
крашені дзеркальними скельцями, моє волосся буде глад-
ко зачесане (щоправда, без проділу посередині), мої зуби 
будуть блищати... як-то кажуть, я буду як нова копійка 
(«Дякувати Богові», — від набурмосеної Падми). 

Завтра, нарешті, настане кінець історіям, які я (не був-
ши присутнім при їхньому народженні) мусив висмокту-
вати з вируючих глибин своєї свідомости; тому що музи-
ку метронома календаря зворотного відліку Маунбаттена 
більше не можна ігнорувати. У Маєтку Метволда старий 
Муса і далі відмірює час (тік-так), як бомба сповільненої 
дії; але його не чути, бо інший звук наростає тепер, оглу-
шливий, наполегливий; звук спадаючих секунд, звук на-
ближення, невблаганного наступу опівнічної пори. 

тік-так 

Хай і Падма чує: немає нічого кращого для створення 
.іапружености, ніж зворотний відлік. Я бачив сьогодні 
свою екскремент?льну квітку за роботою, вона мішала в 
казанах, як буря, так, ніби це могло змусити час рухати-
ся швидше. (І, можливо, так воно й було: з мого досвіду 
випливає, що час так само змінний і ненадійний, як еле-
ктропостачання Бомбею. Якщо не вірите, то зателефо-
нуйте на міську службу часу — там годинник живиться 
електрикою і завжди бреше на кілька годин. Хіба що це 
ми помиляємось... бо жоден наоод, у якого слово «вчора» 
означає те саме, що «завтра», не може стверджувати, що 
панує над часом.) 

Але сьогодні Падма вчула тік-так Маунтбаттена... Ви-
готовлений в Англії, він б'є з невблаганною точністю. За-
раз фабрика спорожніла; випари ще висять у повітрі, але 
казани вже замовкли; і я дотримав слова. Сяючий, як но-
ва копійка, вітаю Падму, вона кидається до мого столу, 
поривчасто сідає на підлогу біля мене і наказує: «Почи-
най!» Я стримано і вдоволено посміхаюся; відчуваю, що 
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опівнічні діти чекають своєї черги у мене В ГОЛОВІГТОЬ 

чуться і штовхаються, як ті жінки-рибалки з племені 
Колі; я прошу їх почекати ие вже не займе багато часу; 
я прочищаю горло, легенько стріпую перо; і розпочинаю. 

За тридцять два роки до передання влади мій дідо вда-
рив носом у кашмірську землю! 1 були рубіни й діаман-
ти. І була крига майбутнього, що чаїлося під шкірою во-
ди. І була присяга: не кланятися ні перед Богом, ні перед 
людиною. Ця присяга утворила пробоїну, яку тимчасово 
заповнила жінка з-по-той-бік дірявого простирадла. Чов-
няп який колись пророкував династії, приховані у дідо-
вому носі, сердито переправив його через озеро. Були 
сліпі землевласники і грізні борчині. І було простирадло 
у тьмавій кімнаті. Того дня почав формуватися мій спа-
док — блакить Кашмірського неба, що скапала в очі мо-
го діда; витривалість моєї прабабці, яка переродилася у 
терплячість моєї мами і в іалізну впертість Назім Азіз; 
дар мого прадіда розмовляти з птахами, який стік 
лабіринтами крови у жили моєї сестри, Мідної Мавпоч-
ки; конфлікт між предківськкм чоловічим скептицизмом 
і предківською жіночою легковірністю; а над усім — ча-
клунська сутність того дірявого простирадла, яка прнргк-
л мою матір учитися любити чоловіка по шматочку, і яка 
прирекла мене бачити власне життя — його сенс, його 
структуру — також фрагментарно; отже, коли я все зро-
зумів, було вже надто пізно. 

Роки відходять (тік-так) — і мій спадок росте, бо я вже 
маю легендарні золоті зуби човняра Тея, і його пляшку 
бренді, яка заповіла алкогольних джиннів мого батька; я 
маю самогубство Ілси Любін і маринованих змій для по-
тенції; я маю Тея-за-незмінність супроти Аадам а-за-про-
ґрес; і ще я маю смороди немитого човняра, які вигнали 
моїх прабатьків на південь і зробили можливим Бомбей. 

...А тепер під керівництвом Падми і тік-таку я рухаю-
ся вперед, поглинаючи Махатму Ганді з його страйком, 
ковтаючи великий-і-вказівний-пальці, ковтаючи моменч, 
у якому \адам Азіз не знав, чи був він кашмірцем! — чи 
індусом; і ось я спиваю меркурохром і калюжі у формі 
рук з розлитого бетелевого соку, вбираю також Дайєра з 
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вусами і всім решта; діда рятує його власний ніс, а на гру-
дях з'являється синець, який уже ніколи не зникне, отже, 
і дідо, і я будемо знаходити в його невтомному пульсу-
ванні відповідь на питання: індус чи кашмірець? Заплямо-
вані синцем від замка гейдельберзького кейса, ми 
поділяємо долю Індії; ал^ й далі залишається відчуженість 
блакитних очей. Тей гине, але його магія все ще висить 
над нами і робить з нас окремішніх людей. 

...У своєму галопі я роблю паузу, щоб ухопити забаву 
поціль-у-плювальницю. Ще п'ять років до народження 
країни, а мій спадок все більшає, підхоплює бацилу оп-
тимізму, яка знову буде буяти в мою епоху, і тріщини 
землі, які відродяться — відродилися — на моїй шкірі, ко-
лишнього фокусника Колібрі, який започаткував довгу 
вервечку вуличних магів, що рухається паралельно із моїм 
життям, бородавки моєї бабці, ніби відьомські пипки, і її 
ненависть до фотографії, і теє-то-як-його. І голодні війни, 
і мовчання, і мудрієть тітки Алії, що перебродила у са-
мотність і гіркоту, аж поки врешті вибухнула смертель-
ною помстою, і любов Емеральди і Зульфікара, яка дозво-
лить мені почати революцію, серпоподібні ножі, фатальні 
місяці, що відлунюють у материнських пестливих іменах 
для мене, й її невинному чанд-ка-тукра, її ніжному ок-
райці-місяця — ... я підростаю, плаваю в амніотичних во-
дах минулого, я живлюся бринінням, що здіймається ви-
ще і вище, аж прибігають на порятунок собаки, втечею на 
кукурудзяне поле і допомогою Рашіда-рикші, який мавпує 
Гай-Валлу, що біг — ЗІ ВСІХ НІГ! — і німо кричав, який 
відкрив секрет замків індійського виробництва і провів 
Надір Хана до ванни, де стояла білизняна скриня; так, я 
все більшаю, з хвилини на хвилину, жирію на білизняних 
скринях і підпільній любові Мумтаз та її безримного по-
ета, повнію, ковтаючи мрії Зульфікара про ванну біля 
ліжка, підземний Тадж Махал і срібну плювальницю, 
інкрустовану лазуритом; подружжя розпадається, а я 
відразу набираю сили; тітка біжить по-зрадницьки вули-
цями Агри, забувши про сором — і від того я теж наби-
раю ваги; але тут і кінець фальшивих початків, і Аміиа пе-
рестала бути Мумтаз, і Ахмед Сінай став натомість їй пев-
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ною мірою батьком, а також і чоловіком... мій спадок 
містить і цей дар, дар вигадування собі нових батьків 
заьжди, коли це потрібно. Сила народження матерів і 
батьків, про яку мріяв Ахмед і якої так ніколи й не мав. 

Через пуповину я всмоктую пасажирів-зайців і ризи-
ковану купівлю віял із павичевих пер; насичуюся 
сумлінністю Аміни і більш зловісними речами — тупотом 
ніг, проханнями мами про гроші, аж підіймалася сервет-
ка на батькових колінах і ставала ніби іграшковий намет 
— пущеними з димом рештками «Арджуна Індіабайк» і 
кінетоскопом, в який Ліфафа Дас старався вмістити весь 
світ, і негідниками, що чш'или злочини; розпирають ме-
не багатоголові чудовиська, замасковані бандити Равана, 
восьмирічні одноброві шепеляві дівчатка, юрби, що вола-
ють: Гвал-тів-ник! Публічні заяви живлять мене, поки я 
доростаю до свого часу, а залишилось лише сім місяців. 

Скільки ж речей людей понять приносимо ми з собою 
на цей світ, скільки можливостей, а заразом і обмежень 
цих можливостей! — усе це — батьки дитини, народженої 
тоді опівночі, і кожне опівнічне дмтя мало їх щонайменше 
стільки ж. Серед опівнічних батьків: провал плану Кабіне-
ту Міністрів; рішучість помираючого М.А.Джіхана, який 
прагнув дожити до становлення Пакистану; отже, був го-
товий на все, щоб цього досягти — того самого Джіхана, з 
яким мій батько, оминаючи, як завжди, правдиву стежку, 
не захотів зустрітися; і Мауноаттен з його екстраординар-
ним поспіхом і з жінкою-куроїдкою; і ще багато інших — 
Червоний Форт і Старий Форі мавпи і грифи, що впуска-
ють додолу мертві людські руки, і білі трансвестити, і кос-
топрави і дресирувальники манґустів і Шрі Рамрам Сетх, 
який виповів занадто велике пророцтво. І батькова мрія 
відредагувати Коран теж має своє місце; і пожежа на 
складі, яка перетворила його з торговця штучною шкірою 
на власника нерухомосте; і той фрагмент Ахмеда, якии 
Аміна не могла полюбити. Щоб зрозуміти однісіньке жит-
тя, треба проковтнути цілии світ. Я відразу це казав. 

І рибалки, і Кетрін Браганза, і Мумбадеві кокосові 
горіхи та рис; статуя Шіваджі і Маєток Метволда; пла-



вальний басейн у вигляді Британської Індії і двоповерхо-
вий пагорб; центральний проділ і Берґерасівський ніс; 
недіючий годинник на вежі і невеликий округлий май-
данчик; пристрасть англійця до індійських алегорій і 
зваблення дружини акордеоніста. Балакучі папужки, на-
стельні вентилятори, «Times of India», — усе це частина 
того багажу, який я приніс із собою у світ... і ви ще ди-
вуєтеся, що я був важкою дитиною? Блакитний Jcyc про-
сочився в мене; і розпач Марії, і революційний шал Ио-
сифа, і зрадливість Аліси Перейри... всі вони теж якоюсь 
мірою мене створили. 

Якщо я видаюся вам якимсь дивакуватим, пам'ятайте 
про шалений надмір складових моєї спадковосте ... ма-
буть, коли хтось хоче зберегти індивідуа-чьність у кишінні 
такого юрмища, то мусить зробитися трохи чудним. 

— Нарешті, — задоволено каже Падма, — Ви навчи-
лися розповідати по-справжньому швидко. 

13 серпня 1947-го року: невдоволення в небі. Юпітер, 
Сатурн і Венера перебувають у сварливому настрої; крім 
того, ці три пересварені зірки посуваються в напрямку до 
найнесприятливішого дому. Астрологи Бенарсі називають 
це моторошним словом: «Карамштан! Вони входгть у Ка-
рамштан!» 

Тим часом як астрологи роблять жахливі прогнози 
керівникам Партії Конгресу, моя мати поринає в по-
обідній сон. Тим часом як Ерл Маунтбаттен шкодує про 
нестачу освічених окультистів у своєму Генеральному 
штаті, тіні вентилятора на стелі, повільно обертаючись, 
вколисуюті Аміну до сну. Тим часом як М.А.Джінан, 
спокійний у певності, що вжг за одинадцять годин наро-
диться його Пакистан, на цілу добу випереджаючи неза-
лежну Індію, якій лишилося чекати ще тридцята п'ять го-
дин, насміхається з заяв астрологів, хитаючи головою від 
втіхи, голова Аміни також похитується з боку на бік. 

Але вона спить. І у ці дні тяжкої, як камінь, вагітнос-
те її мучить загадковий сон про липучу стрічку для мух... 
в якому вона блукає, як і раніше, у кришталевій кулі, за-
повненій висячими смужками липкого брунатного папе-
ру, які чіпляються до її одягу і розривають його, коли во 



на пробивається ктзь"~неии^..,-£ - ^ 
шарпається в папері, роздирає його, < л< "вім-л, _______ 
аж поки вона лишається гола, дитя штовхається у нійТі 
довгі вуса мушиних липучок простягаються, щоб обплу-
тати її усю, з її розбурханим лоном, папір липне до її во-
лосся носа зубів грудей стегон, і коли вона відкриває рот, 
щоб закричати, брунатний липкий кляп затуляє її розту-
лені уста. 

— Бегум Аміна, — каже Муса. — Прокиньтеся! Пога-
ний сон, бегум сагіба! 

Події кількох останніх годин — це останні краплини 
мо;ї спадковости: коли до кінця залишилося тридцять 
п ять годин, мамі наснилося, що вона к/еїться, як муха, 
до брунатного папрру А в пору коктейлю (тридцять го-
дин до кінця) Вільял Метволд відвідав мого бат >ка у саду 
Букінгемської Вілли. Центральний проділ походжає поруч 
з великим пальцем на нозі мого батька, хоча й значно ви-
ще, і пан Метволд згадує. Розповіді про першого Метвол-
да, який вимріяв собі це місто, аж воно стало дійсністю, 
виповнили вечірнє повітря того передостаннього заходу 
сонця. І мій батько — по-оксфордському розтягуючи сло-
ва, прагнучи справити добре враження на від'їжджаючо-
го англійця, — віддячується своєю розповіддю: 

— Насправді, друже, ми також походимо з доброго і 
славного роду. 

Метволд слухає: схиливши голову набік, з червоною 
трояндою у кремовій петлиці жакета, з проділом, захова-
ним під капелюх із широкими крисами, з прихованим 
блиском іронічного поддву в очах... Ахмед Сінай, задуре-
ний віскі, переповнений почуттям самовдоволення, за-
глиблюється у цю тему: 

— Кров Моголів, по суті справи. 
На що Метволд: 
— Справді! Невже? Би, мабуть, жартуєте. 
І Ахмед, за тією межею, звідки нема вороття, мусить 

продовжувати; 
— Щоправда, з позашлюбних зв'язків, але все-таки, 

безперечно, Моголів. 
Саме так за тридцять годин перед моїм народженням 



батько продемонстрував, що йому теж хотілося вигада-
них предків... так він вигадав знічев'я генеалогію нашого 
роду, яка через роки, коли віскі розмило межі його 
пам'яги, а повні джинів пляшки остаточно забили йому 
памороки, змела будь-які ознаки дійсности... і так, щоб 
довести свою точку зору, він впровадив у наше життя 
ідею родового прокляття. 

— О, так, — промовив мій батько, коли Метволд по-
нуро, без усміху, похилив голову. — Багато старовинних 
родів несли на собі печать такого прокляття. По нашій 
лінії воно передавалося від найстаршого до найстаршого 
сина — але лише на письмі, бо саме лише промовляння 
його вголос визволяє приховану в ньому силу, розумійте 

Відтак Метволд: 
— Неймовірно! І Ви навіть знаєте слова? 
Мій батько киває, його губа випинається, палець на 

нозі завмирає, і він стукає себе по лобі для більшої пере-
конливости: 

— Все воно тут; все в моїй пам'яті. Хоч не вживалося 
відтоді, як наш далекий предок посварився з імператором 
Бабаром і прокляв його сина Хумаюна... кажу Вам, вра-
жаюча історія, її кожен учєнь знає. 

І настане час, коли мій батько в муках своєї абсолют-
ної втечі від реальности замкнеться у блакитній кімнаті, 
намагаючись згадати прокляття, вигадане ним самим од-
ного вечора в саду свого будинку, коли він стукав себе по 
лобі, стоячи поряд із нащадком Вільяма Метволда. 

Обтяжений тепер липкими снами і фіктивними предка-
ми, я все ще на відстані понад добу від своїх народин... аж 
ось невблаганний тік-так охоче підтверджує це: лишилося 
двадцять дев'ять годин, двадцять вісім, двадцять сім... 

Які ще сни марилися тої останньої ночі? Чи, власне, 
тоді — а чом би й ні? — доктор Нарлікар, не підозрюю-
чи про драму, яка мала ось-ось розігратися у його поло-
говому будинку, вперше бачив уві сні тетраподи? Чи, 
власне, тої останньої ночі, коли на північному заході на-
роджувався Пакистан, мій дядько Ханіф, який приїхав 
(разом із сестрою) до Бомбею і закохався в актрису, бо-
жественну Пію («Її обличчя — це скарб!» — було напи-



сано якось про неї в журналі «Illustrated Weekly»), впер" 
ше побачив уві сні кінематографічну ідею, яка невдовзі 
забезпечить йому перший із трьох його кінохітів?.. Схо-
же на те, що міфи, нічні жахи, фантазії літали в повітрі. 
А це вже напевно: цієї останньої ночі мій дідо, Аадам 
Азіз, одинокий о цій порі у великому старому домі на 
Корнвалліс Роуд — коли забути про жінку, сила якої, 
здається, все зростає, тим часом як Азіз з роками хилить-
ся до землі, і про дочку, чиє згіркле дівоцтво триватиме 
доти, аж поки бомба не розірве Ті надвоє ще через 
вісімнадцять років — раптом опинився у полоні великих 
залізних обручів ностальгії, і лежав з відкритими очима, 
бо ті обручі тиснули йому на груди; поки нарешті о п'ятій 
годині ранку 14-го серпня — за дев'ятнадцять годин до 
кінця — невидима сила підняла його з ліжка і кинула до 
старої валізи. Відкрив її і знайшов: старі копії німецьких 
журналів, «Що робити» Леніна; згорнутий молільний ки-
лимок; і наостанок — те, що так прагнув знову побачити 
— біле і складене, воно ніжно ясніло у промінні св танку, 
— дідо витяг з валізи свого минулого поплямлене і 
продірявлене п р о с т и р а д л о , І виявив, що діра збільшилася, 
а тканина довкола неї всіяна дрібними дірочками; і в по-
риві дикого ностальгійного гніву він почав шарпати і бу-
дити дружину, і вразив її своїм криком, вимахуючи 
історією у неї перед носом: 

— Побите міллю! Подивися, бегум: воно побите 
міллю! Ти забула покласти бодай кульку нафталіну! 

Але тепер зворотний МІДДІК уже ніяк буде ігнорувати... 
вісімнадцять годин, сімнадцять, шістнадцять... 

І вже у Пологовій клініці доктора Нарлікара чути муче-
ницькі крики жінок. Ві Віллі Вінкі тут; і його дружина 
Ваніта; вже вісім годиь вона мучиться у нескінченних 
безплідних пологах. Перші перейми схопили її рівно 
опівночі, саме тоді, коли за сотні миль звідси М. А. Джіннах 
оголосив про народження мусульманської держави... але 
Ваніта й далі звивається на ліжку у харитативному відділі 
(призначеному для дітей бідняків) клініки доктора 
Нарлікара... очі буквально вила ять їй з орбіт, усе тіло 
блищить від поту, але дитя не подіє жодних ознак руху, 



і батька його тут також нема; уже восьма ранку, але й 
досі існує ймовірність, зважаючи на обставини, що не-
мовля чекає на опівнічну годину. 

Чутки у місті: «Цієї ночі містом гасала статуя!... І зорі 
нам не сприяють!» Але всупереч цим негативним прогно-
зам, місто було охоплене новим міфом, що вже блищав у 
кутиках усіх його очей. Серпень у Бомбеї: місяць фести-
валів, місяць народження Крішни і Свята Кокосу, а з цьо-
го року — за чотирнадцять годин, тринадцять, дванад-
цять, — буде ще один фестиваль у календарі, новий міф 
для святкування, бо країна, якої ніколи раніше не існува-
ло, приготувалася святкувати свою свободу, катапультую-
чи нас у світ, який, попри п'ять тисяч років історії за пле-
чима, попри те, що вигадав гру в шахи і провадив 
торгівлю з Королівством Середнього Єгипту, залишався 
все-таки напівпримарним; у міфічну землю, країну, яка 
ніколи не постала б без зусиль феноменальної колектив-
ної волі — хіба що уві сні, який усі ми разом запрагли по-
бачити; це була колективна фантазія, спільна, хоч різною 
мірою, для бенгальців, пенджабців, тамілів і джатів, і 
періодично вона вимагала сатисфакції та оновлення, які 
можна здійснити лише за допомогою ритуалу крови. 
Індія, новий міф — масова галюцинація, у якій усе було 
можливе, казка, з якою змагатися могли лише дві інші 
могутні фантасмагорії: гроші і Бог. 

Я був свого часу живим доказом неймовірної природи 
цієї масової мрії; але на хвиліз відступлюся від цих уза-
гальнених макрокосмічних роздумів, щоб зосередитись 
на більш приватному ритуалі; я не буду описувати масо-
вого кровопускання на кордоні переполовиненого Пен-
джабу (де розділені народи купаються в крові один одно-
го, а такий собі майор Зульфікар з набряклим обличчям 
купує нерухомість біженців за смішними цінами, закла-
даючи підвалини маєтку, що переважить маєток Нізамі з 
Хайдарабаду); я відверну свої очі від насильства в Бенгалі 
і від довгої мирної демонстрації Махатми Ґанді. Егоїзм? 
Розумова обмеженість? Може й так, але це можна про-
бачити, на мою думку. Зрештою, не кожного дня людина 
народжується. 
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Лишилося двенадцать годин. Аміна Сінай, прокинув-
шись із липкого нічного кошмару, ЕЖЄ не засне, аж по-
ки... Рамрам Сетх застряг їй у голові, а сама вона дрей-
фує бурхливим морем, де хвилі піднесення чергуються з 
глибокими, запаморочливими, темними безоднями стра-
ху. Але діє іще щось. Погляньте на її руки — як, без 
всіляких свідомих вказівок, вони тяжко тиснуть на живіт; 
погляньте на її губи, ідо несвідомо шепочуть: 

— Таж рухайся, ледащо, ти ж не хочеш спізнитися до 
газет! 

Лишилося вісім годин... о четвертій годині того попо-
лудня Вільям Метволд виїжджає на двоповерховий па-
горб у своєму чорному автомооїлі марки Rover 1946. Він 
паркує авто на округюму майданчику між чотирьох шля-
хетних вілл; але СЬОГОДНІ ВІН не відвідує ні ставка з золо-
тими рибками, ані кактусового саду, не вітає Лілу Сабар-
маті своїм звичним: «Як там піанола? Все tickety-bool» — 
не кланяється старому Ібрагімові, який сидить у затінку 
на першому поверсі веранди, гойдається у кріслі-гойдалці 
і думає про сизаль; навіть не дивиться у бік Катрака, ані 
Сіная, а зупиняється якраз посередині округлого маидан-
чика. Троянда в петлиці, кремовий капелюх у руці на-
впроти грудей, центральний проділ блищить у промінні 
дня, а Вільям Метволд дивиться поперед себе, на годин-
никову вежу і Варден Роуд, на мапоподібний басейн 
«Breach Candy», на золотарі хвилі о-четвертій-пополудні, 
і салютує; а там, над обрієм, сонце починає свій затяж-
ний стрибок у морську безодню. 

Лишилося шість годик. Пора коктейлю. Наступники 
Вільяма Метволда вийшли у свої сади — крім Аміни, яка 
сидить у круглій кімнаті, м'яко уникаючи суперницьких 
поглядів, які летять у її бік під Нуссі-найближчої-сусідки, 
яка також, можливо, скеролус свого Сонн: вниз і назовні, 
з-поміж ніг; вони обидві зацікавлено спостерігають за 
англійцем, який досі стоїть незворушно і твердо, як шом-
пол, з яким ми раніше порівнювали його центральний 
проділ; аж поки їхню увагу не ьідволікає новий прибу-
лець. Довгий жилавий чоловік, з трьома разками намиста 
на шиї, оперезаний на талії поясом із курячих кісток; ио-
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го темна шкіра вкрита попелом, його волосся розпущене 
і довге — він на собі не має нічого, крім намиста, пояса 
і попелу, — садху вступає поміж будинки, вкриті черво-
ною дахівкою. Муса, старий слуга, виходить, щоб відігна-
ти його; але відступає назад, не наве жуючись давати 
вказівки святому чоловікові. Проникаючи крізь завісу 
нерішучости Муси, садху заходить у сад Букінгемської 
Вілли; іде просто повз мого здивованого батька; сідає в 
позі лотоса під накрапаючою садовою помпою. 

— Ще Вам тут потрібно, с-дхуджі? — запитує Муса, 
нездатний уникнути певної поштивости; на що садху, 
спокійний, як озеро, відповідає: 

— Я прийшов чекати на появу Єдиного. Мубарак — 
Він, Благословенний. Це станеться зовсім скоро. 

Можна цьому вірити чи ні: але мене напророчили 
двічі! І того дня, коли усе відбувалося так дивовижно 
своєчасно, відчуття часу, притаманне моїй матері, не зра-
дило її; ледве тільки останнє слово злетіло з вуст садху. з 
округлої кімнати на першому поверсі зі скляними тюль-
панами, що танцюють у вікнах, пронизливий зойк, кок-
тейль, змішаний зі страху, хвилювання і тріумфу в рівних 
пропорціях... 

— А.рое. Ахмеде! — кричала Аміна Сінай. — Хану^. 
дитя! Воно іде — саме вчасно! 

Електричний розряд прошиває Маєток Метволда... і 
жваво пічбігає Хомі Катрак, виснажений, з запалими 
очима: «Мій студебекер до ваших послуг, саіібе Сінай; 
беріть його зараз же — і їдьте!»... і коли залишається 
п'ять годин і тридцять хвилин, подружжя Сінаїв з'їжджає 
з двоповерхового пагорба у позиченому автомобілі; вели-
кий палець ноги мого батька тисне на акселератор; руки 
моєї матері тиснуть на її круглий, як повня, жииіт; і ось 
вони вже зникли з поля зору, обігнули ріг, і далі — повз 
пральню «Band Box» і «Рай для читачів», повз коштов-
ності Фатбхоу і іграшки Чімалкера, повз Цілий Ярд Шо-
коладок і ворота на «Breach Candy», їдуть просто до По-
логової клініки доктора Нарлікара, де у харитативному 
відділі Ві Віллі Ваніта досі мучиться переймами, аж виги-
нає хребет, аж очі виходять з орбіт, і акушерка на ім'я 



Марія Перейра теж чекає на її годин; >тже,-4,... 
випнутою губою, пухким животом і фіктивними прелда-
ми, ані смаглява, проваджена пророцтвом Аміна, не були 
присутні при тому, як сонце, нарешті, зайшло над 
Маєтком Метволда, і як, достеменно в момент його зник-
нення, — лишилося п'ять годин і дві хвилини, — Вільям 
Метволд підняв над головою довгу білу руку. Біла рука 
зависла над вищезгаданим напомадженим чорним волос-
сям; довгі тонкі білі пальці потяглися до центрального 
проділу і відкрилася друга й остання таємниця, тому що 
пальці зігнулися і вп'ялися в волосся; а відірвавшись від 
голови вони не зуміли випустити свою здооич: і за мить 
після того, як сонце зникло, містер Метволд стояв у 
відблисках свого маєтку з перукою в руці. 

— Лисий! — вигукує Падма. — Його ідеальна зачіска, 
ха-ха... Я так і знала: це занадто гарно, щоб бути прав-
дою! 

Лисий, лисий; голомозий! Відкрилося: обман, який 
окошився на дружині акордеоніста. Сила Вільяма Мет-
волда, як і сила Самсона, чаїлася у його волоссі; але за-
раз латка його лисини поблискує в темряві, він викидає 
свою чуприну через вікно автомобіля; розподіляє з 
якимсь знеохоченням підписані права власности на свої 
палаци; і від'їжджає. Ніхто з Маєтку Метволда більше йо-
го не бачив; але я, що не бачив його ніколи, жодного ра-
зу, — я не можу його забути. 

Раптом усе стало — шафран і зелень. Аміна Сінай у 
кімнаті з шафрановими стінами і зеленими ме ілями. У 
сусідній палаті крихітна Ваніта Віллі Вінкі, позеленіла на 
обличчі, білки її очей відблискують шафранам, дитя на-
решті починає протискатися крізь внутрішні ходи, як. 
теж, без сумніву, мають той самий колір. Шафранові хви-
лини і зелені секунди цокотять у годинниках на стінах. 
Феєрверки і юрби за вікнами Пологової клініки доктора 
Нарлікара також міняться кольорами тієї ночі — шафра-
нові ракети, зелений іскристий дощ; чоловіки в сорочках 
шафранного відтінку, жінки у сарі кольору цитрини. На 
шафранно-зеленому килимі лікар Нарлікар розмовляє з 
Ахмедом Сінаєм. 
її-
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— Я особисто потурбуюся про твою бегум, — запев-
няє він у м'якому тоні барв того вечора. — Немає нічого 
підозрілого. Почекай тут; тут достатньо місця, щоб собі 
походити. Доктор Нарлікар, який не любить немовлят 
усупереч тому відомий як прекрасний ГІНРКОЛОГ. У 
вільний час він читає лекції пише пропагує висміює на-
род у питаннях контрацепції. 

— Контроль народжуваности, — твердить він, — це 
суспільний пріоритет номер один. Настане день, коли я 
втовкмачу це людям у їхні тупі голови, і тоді залишуся 
без роботи. 

Ахмед Сінай усміхається недоречно і нервово. 
— Бодай на цю ніч, — каже він, — забудь свої лекції 

і прийми мою дитину. 
Двадцять дев'ять хвилин до півночі. Пологова клініка 

доктора Нарлікара працює з мінімальним штатом; багато 
працівників відсутні, бо вони сьогодні святкують наро-
дження — вже ось-ось — країни, і не допомагатимуть 
при народженні дітей. У шафранних сорочках, у зелених 
спідницях вони збираються на ілюмінованих вулицях під 
нескінченними балконами міста, на яких встановлено ма-
ленькі керамічні лампи-діа, заповнені таємничими олійка-
ми; ґнотики плавають у тих лампах, які прикрашають ко-
жен балкон і кожен дах, і ці ґнотики теж пасують до на-
шої двоколірної палітри половина ламп горить шафра-
ном, інша половина сяє зелено. 

Чернз багатоголове чудовисько юрби продирається 
поліційна машина, жовто-блакитні уніформи пасажирів 
перетворюються у нереальному світлі лампіонів на шаф-
ранно-зелені. (Зараз ми на Колаба Каузвей, лише на 
хвильку, щоб довідатися, що за двадцять сім хви\ин до 
опівночі поліція полює на небезпечного злочинця. Звати 
його Йосиф Д'Коста. Санітар відсутній, відсутній уже 
кілька днів, відсутній на роботі у Пологовій клініці, у 
своїй кімнатці біля бійні, і в житті невтішної, незайманої 
Марії.) 

Минає двадцять хвилин, і з кожною хвилиною крики 
Аміни Сінай стають дедалі гучніші і частіші; а стомлені 
стогони Баніти все тихнуть і слабшають у сусідній палаті. 
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А чудовисько на вулицях уже почало святкувати; новий 
міф уже тече у його венах, збагачуючи кров часточками 
шафрану і зелені. А в Делі енергійний поважний чоловік 
сидить у Залі Засід?н-3 і готується виголосити промову. У 
Маєтку Метволда золоті рибки непорушно зависли у 
ставках, а мешканці обходять будинки з фісташковими 
цукерками на тацях, обіймають і цілують одне одного — 
частують одне одного зеленими фісташками і шафранни-
ми кільками ладдУ- Двоє дітей просуваються вперед 
таємними ходами, а тим часом в Агрі старий лікар сидить 
зі своєю жінкою, у якої на обличч. дві бородавки, схожі 
на відьмині пипки, і посеред поснулих гусей і побитих 
міллю спогадів обоє вони мовчать, бо не мають що сказа-
ти. Й у всіх містах і містечках і селах маленькі лампадки-
діа горять на підвіконнях, ґанках, кружґанках, тим часом 
як у Пенджабі горять потяги, зеленим полум'ям паленої 
фарби і буйним шафраном вогненного палива, ніби 
найбільші у світі лампади. 

І горить місто Лахор. 
Енергійний поважний чоловік встає з місця. Скропле-

ний святою водою ріки Танджур, він підіймається; його 
чоло помащене свяченим попелом, він прочищає горло. 
Без папірця в руці, без завчених напам'ять фраз Джава-
харлал Неру бере слово: 

— ...Багато років тому ми призначили зустріч із долею; 
і зараз настав час сповнення наших обітниць, — може, не 
всіх, може, не сповна, але дуже значною мірою... 

За дві хвилини дванадцята. У Пологовій клініці докто-
ра Нарлікара смаглявий спітнілий лікар у супроводі аку-
шерки на ім'я Флорі, худенької доброї пані без будь-яко-
го авторитету, заохочує Аміну Сінай: «Давай! 
Сильніше!.. Вже видно голіьку!..», а тим часом у сусідній 
палаті такий собі доктор Босе — з панною Марією Пе-
рейрою при боці — наглядає за останньою фазою два-
дцятичотиригодинних пологів Вяніти: «Так; зараз; ще од-
на спроба, останні.., ось, нарешті, вже буде кінець!..» 
Жінки то стогнуть, то кричать, а чоловіки за стіною мов-
чать. Ві Віллі В:нкі — неспроможний співати — сідає на-
впочіпки в кутку і розгойдується туди-сюди, туди-сюди... 



а Ахмед Сінай шукає стільця. Але жодного стільця немає 
у цій залі; ця зала призначена для ходіння; тоді Ахмэд 
Сінай відчиняє двері, знаходить стілець за столом відсут-
нього реєстратора, підносить його, приносить у залу, де 
Ві Віллі Вінкі гойдається і гойдається, а його очі порожні, 
як у сліпця... виживе вона? чи не вижгве?... аж ось, на-
решті, б'є північ. 

Чудовисько на вулицях починає ревти, тим часом як у 
Делі енергійний чоловік продовжуг-

—...Коли б'є опівнічна година, коли весь світ спить, 
Індія прокидається до життя і волі... — а в реві чудовись-
ка лунає ще два зойки, крики, верески, два дитячі ячан-
ня, плачі тих дітей, що приходять у світ, їхній даремний 
протест змішується з гамором незалежности, яка 
розвіюється шафраном і зеленню у нічному небі. — На-
стає хвиля, яка рідко трапляється в історії, коли ми 
відступаємо від старого заради нового; коли закінчується 
ціла епоха; і коли дух народу, віддавна тлумлений, знахо-
дить свій вияв... — а тим часом у кімнаті з шафранно-зе-
леним килимом Ахмед Сінай усе ще стискає стілець, ко-
ли заходить доктор Нарлікар — заходить, щоб повідоми-
ти новину: 

— Рівно опівночі, брате Сінаю, твоя бегум сагіба на-
родила гарне здорове дитя: у тебе син! 

Тоді батько почав думати про мене (не знаючи мене); 
уявляючи моє обличчя, яке заповнило його думки, він за-
був про стілець; охоплений любов'ю до мене (хоча...), пе-
реповнений нею з голови до ніг, він упустив стілець. 

Так, це була моя провина (незважаючи ні на що)... це 
була сила мого обличчя, мого і нічийого іншого, яка зму-
сила руки Ахмеда Сіная впустити стілець; яка змусилс. 
стілець упасти з прискоренням три, щть два фути на се-
кунду, отже, коли Джавахарлал Неру оголосив у Залі 
Засідань: «Ми закінчуємо сьогодні період невдач», — ко-
ли гучномовці прокричали про незалежність, батько ТІ. 
кож закричав, і знову через мене, бо стілець упав і роз-
чавив йому великий палець на нозі. 

Ось ми підходимо до суті справи: всі збіглися на цей 
крик; батько з розбитим пальцем на уламок секунди вло-
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вив цитриновий відблиск двох зболених матерів, двох од-
ночасних опівнічних народжень — бо Ваніта врешті-решт 
народила-таки величезне дитя: 

— Аж не віриться, — сказав доктор Босе. — Як він 
довго виходив, просувався потрошку вперед, такий здо-
ровань, не дитина, а чудо! 

— Мій теж. — сказав Нарлікар, умиваючись 
Але це було трохи раніше — тепер він і Босе зайняли-

ся Ахмедовим пальцем. 
Акушеркам, натомість, доручили вмити і сповити но-

вонароджену пару; і тоді-то панна Марія Перейра зроби-
ла свій внесок. 

— Іди, іди, — сказала вона бідній Флорі, — подивися, 
може, там треба помогти. Я тут сама впораюсь. 

І коли вона опинилася сема — з двома немовлятами на 
руках — з двома життями у своїй владі — вона зробила це 
для Йосифа, здобулася на власний революційний вчинок, 
міркуючи: «Він би, певно, мене за це покохав», — коли 
міняла бірки з іменами цих двох показних немовлят, дару-
ючи бідній дитині багате життя, а дитя заможних батьків 
прирікаючи на акордеони й убозтво... «Люби мене, Иоси-
фе!» — промайнуло Марії в думках, і так усе скінчилося. 
На ніжку отого здорованя з счима, блакитними, як небо 
Кашміру — схожими на очі Метволда — і з носом так са-
мо видатним, як ніс дідуся з Кашміру, — і ще він був, як 
ніс бабці з Франції — причепила оце ім'я: Сінай. 

Шафран спеленав мене, коли, завдяки злочинові Марії 
Перейри, я став вибраним дитям полуночі, батьки якого 
не були його батьками, і син якого не буде його сином... 
Марія взяла з лона моєї матері дитя, яке не мало бути її 
власним сином, а друге — отпго здорованя — хоч йому 
вже золотились очі і коліна нагадували вузлуваті коліна 
Ахмеда Сіная, сповила у зелене і принесла Ві Віллі Вінкі 
— який дивився на неї невидющими очима, який ледве 
вгледів свого новонародженого сина, який нічого не знав 
про центральні проділи... Ві Віллі Вінкі щойно довідався, 
що Ваніта не пережила пологів. Через три хвилини після 
опівночі, коли лікарі метушилися над зламаним пальцем, 
у Ваніти відкрилася кровотеча, і вона померла. 
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Так мене принесли матері; і вона ніколи не засумніва-
лася у моїй автентичності. Ахмед Сінай із забинтованим 
пальцем сидів на її лілску, а вона примовляла: 

— Поглянь, ханум, — наш бідний хлопчик має ніс 
точнісінько як у його діда. Чоловік здивовано спостерігав, 
як молода мати пересвідчується, що дитя має тільки одну 
голову; і тоді, цілком заспокоєна, вирішує, що навіть яс-
новидці мають обмежену силу. 

— Ханум, — раптом схвильовано вигукнула мати. — 
Треба подзвонити до газети. Дзвони у «Times of India». 
Що я тобі казала? Я виграла! 

— ...Зараз не час на дріб'язкову чи деструктивну кри-
тику, — говорив Джавахарлал Неру на Асамблеї. — І не 
час на образи. Ми маємо збудувати гідний дім вільної 
Індії, в якому знайдеться місце для всіх дітей цієї країни. 

І майорить прапор — шафранно-біло-зелений. 

— То ти гібрид? — волає вражено Падма. — Що ти та-
ке мені розповідаєш? Хочеш сказати, що ти англо-
індієць? І твоє ім'я насправді не твоє? 

— Я — Селім Сінай, — відповідаю я, — Смарк, Пля-
молиций, Нюхало, Лисий, Окраєць-Мкяця. Що значить 
«не моє»? 

— Весь час, — гнівно вигукує Падма, — ти дурив ме-
не. Твоя мати, казав ти; твій тато, твій дідо, твої тітки. Що 
ти за людина, що не можеш навіть сказати правду про те, 
хто твої батьки? Тобі байдуже, що твоя мати померла, да-
руючи тобі життя? Що твій батько, можливо, й далі жи-
ве без копійки в нужді? То, виходить, ти якесь чудовись-
ко, так? 

Ні: я не чудовисько. І не винен в обмані. Я давав 
підказки... але існує щось важливіше, ніж усе це. А сам^. 
коли ми нарешті викрили злочин Марії Перейри, то всі 
визнали, що це нічого не міняє! Я й далі залишався їхнім 
сином, а вони — моїми батьками. Переживаючи щось 
схоже на колективний брак уяви, ми збагнули, що навіть 
не збираємося виплутуватися з нашого минулого... якби 
ж ви спитали мого батька (навіть його, незважаючи на всі 
ці події!), хто його син, ні за що на світі він не вказав би 
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на невмиваного кривоногого хлопця, сина акордеоніста. 
Навіть коли він, той Шіва, виросте на справжнього героя. 

Так: були коліна і ніс, ніс і коліна. Насправді на всій 
території нової Індії усі ми «мили одним сном, народжу-
валися діти, які тільки частково були нащадками своїх 
батьків — опівнічні діти були заразом і дітьми часу: запо-
чаткованими, слід розуміти, історією. Таке трапляється. 
Особливо в країні, що сама до певної міри схожа на сон. 

— Досить, — сердиться Падма. — Я не хочу більше 
слухаги. 

Її, налаштовану на розповідь про двоголову дитину, 
дратус запропонований мною інший варіант. Однак, не-
залежно від того, слухає Псідма чи ні, я все-таки маю за-
нотувати деякі речі. 

Через три дні після мого народження Марію Перейру 
почали мучити докори сумління. Йосиф Д'Коста, який утік 
від переслідування поліційних авто, найімовірніше, поки-
нув і її сестру Алісу, так, як перед тим — Марію; і власне 
тоді ця маленька пухка панна — зі страху не наважуючись 
признатися у скоєнні злочину, — усвідомила свою дурість. 
«Дурнувата ослиця!» — кляла себе подумки дівчина; але 
берегла таємницю. Однак вона твердо вирішила щось зро-
бити як компенсацію. Відпік покинула роботу у Пологовій 
клініці і звернулася до Аміни Сінай: 

— Пані, як тільки я побачила Ваше дитя, відразу по-
любила його. Може, Вам потрібна айя? 

І Аміна — очі її променилися материнством — 
відповіла: 

— Так. 
Марія Перейра («Так само і її ти міг би називати 

своєю мамою, — втручається Падма, тобто, це її й досі 
цікавить. — Вона ж доклалася до тебе, сам знаєш») з тої 
самої хвилини присвятила своє життя моєму вихованню, 
таким чином пов'язавши решту своїх днів з пам'яттю про 
цей злочин. 

20 серпня Нуссі Ібрагім пішла слідами моєї матері до 
клініки на Педдер Роуд, і маленький Сонні слідом за 
мною прийшов у цей світ — але довго опирався перед ви-
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ходом; довелося застосувати щипці, щоб його витягти; 
Доктор Босе в критичну хвилину стиснув трохи міцніше 
— і Сонні з'явився з невеличкими ямками на обох скро-
нях, заглибинами від щипців, які наділили його невідпор-
ною принадністю, так само, як перука Вільяма Метволда 
додавала шарму цьому англійцеві. Дівчатка (Еві, Мідна 
Мавпочка та інші) простягали руки, щоб торкнутися цих 
його западинок... і це бувало джерелом незгоди між нами. 

Але найцікавіше я зберіг на закуску. Тож тепер доз-
вольте відкрити, що вранці того дня, як я народився, нас 
з мамою у шафранно-зеленій залі відвідали двоє осіб з 
редакції «Times of India» (бомбейського видання). Я ле-
жав собі у зеленій колисці, сповитий у шафранні пелюш-
ки, і поглядав на них. Прийшов репортер, що взяв 
інтерв'ю у моєї матері, і високий, чимось схожий на ор-
ла фотограф, який зайнявся винятково мною. Наступно-
го дня і слова, і фотографія з'явилися в газеті... 

Зовсім недавно я відвідав кактусовий сад, де колись, 
багато років тому, закопав свою іграшку, олов'яний гло-
бус, жахливо пом'ятий, склеєний липкою стрічкою; і ви-
тяг з його нутрощів те, що ховав там усі ці роки. Пишу-
чи ці слова, тримаю свої скарби у лівій руці і знову бачу, 
— хоч сторінки пожовкли і попліснявіли, — що один з 
них — це лист, приватний лист, адресований мені, підпи-
саний прем'єр-міністром Індії, а другий — це вирізка з 
газети. 

Вгорі — заголовок: ОПІВНІЧНЕ ДИТЯ. 
І — нижче — текст: «Дитятко Селім Сінай, народже-

не минулої ночі у мить народження нашої національної 
Незалежносте — щасливе дитя цієї славної години!» 

І велике фото: титульна сторінка А-1 найвищої якості 
і величезне фото немовляти на всю сторінку, на якому 
ще й досі можна розпізнати новонародженого з родимка-
ми на щоках і мокрим блискучим носом (збоку підпис: 
Фото Калідаса Ґупти). 

Всупереч заголовкові, текстові і фотографії, мушу зви-
нуватити наших гостей у злочинній недалекоглядності; 
прості журналісти не бачили далі наступного номера га-
зети і не мали уявлення про важливість події, яку вони 



висвітлювали. Для них це було не більше ніж принагідна 
цікавинка для читачів. 

Звідки я це знаю? Бо після інтерв'ю фотограф вручив 
моїй матері чек на сто рупій. 

Сто рупій! Чи можливо собі уявити більш тривіальну, 
сміхотворну суму? Це сума, за яку, якби хтось хотів, 
цілком можна образитися. Але я лише подякую їм за 
святкування моєї появи і вибачу цей брак належного 
історичного чуття. 

— Не будь такий зарозумілий, — знову бурчить Пад-
ма. — Сто рупій — не так уже й мало; зрештою, кожен 
колись народжується, і нема в цьому нічого, нічогісінько 
надзвичайного. 





К Н И Г А ДРУГА 





вказівний палець рибалки 

Чи можна ревнувати до писаних слів? Ображатися на 
нічні чернетки так, ніби це справжні суперники з крови 
і плоті? Я не можу уявити ніякого іншого пояснення екс-
центричної поведінки Падми; і це пояснення має при-
наймні ту заслугу, що воно так само безглузде, як і та 
лють, що охопила її, коли сьогодні ввечері я зробив по-
милку на письмі (і повторив її вголос) у слові, яке не ма-
ло упасти з моїх вуст... починаючи ще з візиту того ліка-
ря-шарлатана, я занюхав дивне невдоволення Падми, яке 
проступало крізь пори її екзокринних (чи апокринних) 
залоз. Занепокоєна, можливо, даремністю своїх опівніч-
них намагань реанімувати мій «другий олівчик», мій ніку-
дишній огірочок, схований у штанях, вона впала в шал... 
(А ще вчора вона обурювалася, коли я відкрив таємницю 
свого народження, і сердилася на мої легковажні вислов-
лювання щодо суми сто рупій.) Я звинувачую себе: зану-
рений у свою автобіографічну діяльність, я не зумів роз-
гледіти її почуттів, і сьогодні ввечері взяв найбільш невда-
лу з фальшивих нот. 

«Приречений дірявим простирадлом на фрагментарне 
життя, — написав я і прочитав уголос, — я все-таки досяг 
більшого успіху, ніж мій дідо; бо Аадам Азіз був жертвою 
простирадла, а я став його хазяїном, — і тепер Падма та-
кож піддалася його чарам. Я сиджу у цих чаклунських 
тінях і день у день ласкаво вділяю по шматочку своїх 
таємниць — а Падма, мій сварливий промінчик, тим часом 
сидить навпочіпки, заворожена, безвладна, ніби мангуст, 
загіпнотизований до непорушносте коливанням застигло-
го погляду кобри, паралізована — так! — любов'ю». 

Це слово було: любов. Написане і промовлене, воно 
спонукало її піднести голос до небувалих висот; визволи-
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ло з її уст образу, яка зранила б мене, якби я досі зали-
шався чутливим до слів. 

— Любов до тебе? — моя Падма презирливо кривить-
ся. — За що, Божечку? Яка з тебе користь, мій ти княжи-
чу, — і ось він, вивірений удар нижче пояса (coup de 
grace, — у любові? 

Випроставши руку, аж волосинки на ній заясніли у 
світлі лампи, вона з погордою пронизує вказівним паль-
цем повітря у напрямі мого по замовчанню недієздатного 
паху; довгий, грубий палець, ствердлий від ревнощів, 
який, на жаль, прислужився лише для того, щоб нагадати 
мені інший, давно втрачений палець... аж вона, побачив-
ши, що її стріла не влучила в ціль, волає: «Якийсь бо-
жевільний! Правду казав той лікар!», — і вибігає, збенте-
жена, з кімнати. Я чув її кроки, що прогримотіли вниз по 
залізних сходах до фабричних приміщень; стрімкий тупіт 
ніг поміж закіптюженими казанами з розсолом; і ось 
двері відчинилися й зачинилися з грюкотом. 

Отак, покинутий, позбавлений вибору, я повернувся 
до своєї роботи. 

Вказівний палець рибалки: незабутня головна деталь 
картини, яка висіла на блакитній стіні у Букінгемській 
Віллі, просто над небесно-голубою колискою, в якій не-
мовлятком Селімом, опівнічним дитям, я провів свої най-
перші дні. Малий Ралі — і хто ще? — сидів у рамці з чер-
воного дерева в ногах у старого спрацьованого рибалки, 
який лагодив сіті — у нього були вуса, як у моржа? — а 
права рука його, витягнута натхненно, простягалася аж 
до водянистого розмитого обрію, а його плинні розповіді 
коливалися, як хвилі, довкола заворожених вух Ралі — і 
чиїх іще? Бо насправді був ще один хлопчик на картині, 
він сидів у позі лотоса і був убраний у застебнуту згори 
донизу туніку з жабо... і ось напливає спогад: святкуван-
ня одного дня народження, з нагоди якого горда мати і 
так само горда айя вбрали дитину з ґарґантюанським но-
сом у точнісінько таке жабо і таку точнісінько туніку. 
Кравець сидів у блакитній кімнаті, під вказівним пальцем, 
і скопіював вбрання англійських лордів... — Погляньте, 
який милий! — вигукнула Ліла Сабарматі мені на біду, на 
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вічне моє приниження. — Він ніби живцем зійшов із цієї 
картини! 

На картині, що висіла у моїй спальні, я сидів біля Уол-
тера Ралі і стежив очима за вказівним пальцем рибалки, 
очі впивалися в горизонт, за яким лежало — що? — мож-
ливо, моє майбутнє; моя особлива доля, яку я знав від по-
чатку, як присутність мерехтливої сірости у небесно-бла-
китній кімнаті, попервах невідчутна, але неуникненна... 
тому що палець указував навіть далі, ніж той мерехтли-
вий обрій, він указував за рамку з червоного дерева, че-
рез короткий простір блакитної стіни, і провадив мій по-
гляд до іншої рамки, в якій висіла моя невідворотна доля, 
назавжди вміщена під скло: тут було величезного розміру 
фото немовляти з пророчими написами довкола, і тут, 
збоку, лист на чудовому крейдяному папері, проштампо-
ваний державною печаткою — леви з Сарнату спинали-
ся над дхармачакрою на офіційному листі Прем'єр-
міністра, листі, доправленому поштарем Вішванатхою 
через тиждень після того, як моє фото з'явилося на ти-
тульній сторінці «Times of India». 

Газети прославили мене; політики затвердили мій ста-
тус. Джавахарлал Неру писав: «Любий Селіме, прийми 
моє запізніле вітання з нагоди такої щасливої хвилі наро-
дин! Ти — наймолодший, хто перейняв стародавнє — і 
заразом вічно молоде — обличчя Індії. Ми будемо стежи-
ти за твоїм життям з найпильнішою увагою; і воно стане, 
в певному сенсі, дзеркалом усього народу». 

І Марія Перейра, охоплена страхом: 
— Уряд, пані? Буде мати на оці нашого хлопчика? Але 

чому? Що з ним не так? 
І Аміна, не вловивши ноток паніки у голосі айї: 
— Просто так заведено говорити, Маріє; не треба це 

сприймати дослівно. 
Але Марію це не заспокоїло; і завжди, коли б не зай-

шла до кімнати немовляти, вона раз по раз кидає оком на 
лист у рамці; і розглядається довкола, намагаючись зро-
зуміти, чи справді уряд стежить; очі загоряються 
цікавістю: що вони знають? Можливо, вони щось підо-
зрюють?... І я, подорослішавши, теж не прийняв мамине 
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виправдання за чисту монету; але до певного часу воно 
мені давало хибне почуття безпеки; так що хоча 
підозріливість Марії частково просочилася в мене, я був 
добряче здивований, коли... 

Може, палець рибалки і не вказував на лист у рамці; 
бо якщо пильно простежити, то він був скоріше зверне-
ний до вікна й указував униз, на двоповерховий пагорб, 
через Верден Роуд, попри басейн Бріч Кенді, аж до іншо-
го моря, не того, з картини; а до моря, на якому в ме-
рехтінні вечірнього сонця ясніли пурпуром вітрила дхоу 
колі... отже, цей викривальний палець звертав нашу ува-
гу на відторгнутих мешканців Бомбею. 

А може — хоча навіть при думці про це аж мурашки 
по шкірі, незважаючи на те, що тут так душно — це па-
лець застереження, і його завдання — звернути увагу на 
с е б е ; справді, він може бути, чом би й ні, обіцянкою 
іншого пальця, не такого вже й на себе не подібного, і йо-
го вхід до моєї розповіді визволить страшну логіку Альфи 
й Омеги... Боже! Що за думки! Яка частина мого майбут-
тя завмерла над колискою, і чекала, щоб я збагнув її? 
Скільки застережень я отримав — і скільки разів ними 
злегковажив?.. Але ні. Я не «якийсь божевільний», щоб 
переймати соковиті вирази Падми. Я не піддамся згубній 
депресії; ні — поки маю силу опиратися ударам. 

Коли Аміна Сінай і дитятко Селім мали повертатися 
додому позиченим студебекером, Ахмед Сінай узяв із со-
бою в дорогу манільський конверт. А в конверті: по-
рожній слоїк з-під цитринових касаунді, помитий, ошпа-
рений, стерильний — і тепер знову наповнений, щільно 
закритий металевою покришкою, обтягнутою ґумовим 
кільцем, ущільненим скрученою ґумкою. Що так щільно 
запечатано під ґумкою, заховано під склом, вміщеним у 
конверті? Ось що: разом з батьком, матір'ю і дитям їхала 
додому мірка солоної води, в якій вільно плавала пупови-
на. (Але була вона моя, чи того Іншого? Цього я не можу 
вам сказати.) Тим часом як нова няня Марія Перейра їха-
ла автобусом до Маєтку Метволда, пуповина мандрувала 
з великим почтом у бардачку машини певного кіномаґна-
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та. Тим часом як маленький Селім ріс і мужнів, пупови-
на незмінно висіла запечатана у слоїку з солоною водою, 
в глибині альміри з червоного дерева. І коли, багато років 
по тому, нашу родину спіткало вигнання у Країну Чис-
тих, коли я сам посилено змагався за чистоту, пуповина 
дочекалася-таки своєї години слави. 

Нічого не викинули; і дитя і пуповина, обоє збереглися; 
обоє досягли Маєтку Метволда; обоє чекали свого часу. 

Я не був гарною дитиною. Дитячі фотографії свідчать, 
що моя велика, кругла, як місяць, голова і справді була 
занадто велика і занадто кругла. Чогось ніби не вистача-
ло в околиці підборіддя. Біла і чиста шкіра мала б ком-
пенсувати ці особливості, але — але її спотворювали ве-
ликі родинки: вони поплямили мій західний проділ і од-
на латочка накрила моє східне вухо. А скроні: занадто 
опуклі, ніби дві цибулеподібні візантійські бані. (Сонні 
Ібрагім і я народилися, щоб бути друзями — коли ми 
сходилися лобами, то його вм'ятини від щипців пасували 
до моїх опуклих скронь так ідеально, як деталі майстер-
но зробленого столярного вузла. Аміна Сінай, незмірно 
втішена виглядом моєї єдиної голови, вдивлялася в неї з 
подвоєною материнською ніжністю, бачила її крізь рай-
дужний туман, не помічаючи холодної і прозорої, як лід, 
ексцентричности моїх небесно-блакитних очей, схожих 
на невеличкі роги скронь, і навіть здоровецького, як 
огірок, носа. 

Ніс дитятка Селіма: це щось неймовірне: велетенське 
і зашмаркане. 

Інтригуючі прикмети мого раннього дитинства: вели-
кий і негарний, і, здається, не задоволений собою. З най-
перших днів я взявся за героїчний план зростання. (Так, 
ніби знав, що для того, щоб витримати тягар подальшого 
життя, я мушу стати по-справжньому великим.) До сере-
дини вересня зумів виссати до краплі немалі мамині гру-
ди. Негайно найняли годувальницю, але та невдовзі втек-
ла, бо за два тижні висохла, як пустеля, а до того ж скар-
жилася, що дитятко Селім намагається повідкусувати їй 
пипки своїми беззубими яснами. Я перейшов на пляшеч-
ку і поглинав до дна величезні порції харчів: пипки пля-
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шечок також потерпали, що доводило слушність скарг го-
дувальниці. Книга розвитку дитини заповнювалася вель-
ми ретельно; із її записів випливає, що я ріс просто на 
очах, більшав з дня на день; хоч, на жаль, ніхто не робив 
вимірів мого носа, тому тепер важко встановити, чи мій 
орган дихання ріс пропорційно до решти тіла, чи, може, 
швидше. Мушу визнати, що обмін речовин у мене був чу-
довий. Продукти метаболізму видалялися рясно з 
відповідних отворів тіла; з мого носа випливали каскади 
блискучого слизу. Армії носових хустинок, полки підгуз-
ників і пелюшок знаходили свою дорогу у велику білиз-
няну скриню у маминій ванні... викидаючи відходи 
зусібіч, я, однак, тримав очі сухими. 

— Яка добра дитина, пані, — казала Марія Перейра. 
— Ніколи й сльозинки не зронить. 

Добра дитина Селім був тихою дитиною; я сміявся ча-
сто, але беззвучно. (Як і мій власний син, я спочатку ви-
вчав ситуацію, слухав, а вже тоді починав сміятися чи, 
згодом, говорити.) Певний час Аміна і Марія боялися, що 
хлопчик глухий; але якраз коли вони збиралися поділити-
ся з батьком (від якого тримали це в таємниці — адже 
жоден батько не хоче мати дитини з вадою), малий гучно 
подав голос і став, принаймні, у цьому сенсі, цілком нор-
мальним. 

— Так, ніби хотів, — шепнула Аміна Марії, — нарешті 
нас заспокоїти. 

Була іще одна поважна проблема. Аміні і Марії знадо-
билося кілька днів, щоб її помітити. Зайняті важким, 
складним процесом взаємного перетворення у двоголову 
матір, з зором, затуманеним випарами брудної білизни, 
вони були не в змозі зауважити непорушність моїх повік. 
Аміна, пам'ятаючи, як під час вагітности тягар її ще не 
народженої дитини стримував час, що застиг, ніби мерт-
вий зелений ставок, задумалась над тим, чи не почався, 
бува, зворотний процес — чи не володіє хлопчик якоюсь 
чарівною владою над усіма проявами часу у своєму най-
ближчому оточенні, і чи не прискорює його так, що мамі-
і-няні ніколи не вистачає часу, щоб встигнути зробити 
все потрібне для забезпечення росту дитини в такому 
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справді фантастичному темпі; загублена у цих хроно-
логічних мареннях, вона не помічала моєї проблеми. 
Тільки коли відкинула ці думки і сказала собі, що я про-
сто міцний здоровий хлопчик з гарним апетитом і при-
скореним розвитком, запони материнської любови роз-
ступилися перед нею і Марією достатньо, щоб вони 
обидві почали лементувати в унісон: 

— Погляньте, бап-ре-бап! Погляньте, пані! Бачиш, 
Маріє! Це маля ніколи не кліпає! 

Очі були занадто блакитні: блакиттю Кашміру, блакит-
тю підміни, блакитні бринінням невиплаканих сліз, за-
надто блакитні, щоб кліпати. Коли я ссав молоко, мої очі 
не тріпотіли; коли невинна Марія перехиляла мене через 
плече, вигукуючи: «Уф, який тяженький, Божечку!», — я 
бекав, не моргнувши оком. Коли Ахмед Сінай кульгав з 
перебинтованим пальцем до моєї колиски, я притулявся 
до випнутих губів, приглядаючись уважним і безперерв-
ним поглядом. 

— Пані, може, це помилка, — припустила Марія. — 
Може, маленький сагіб копіює нас: кліпає тоді, коли і ми. 

І Аміна: 
— Коли так, то спробуймо кліпати по черзі і спос-

терігати за ним. 
їхні повіки відкривалися і закривалися по черзі, вони 

спостерігали за моєю крижаною блакиттю; але не було 
анінайменшого тремтіння; тоді Аміна взяла справу у свої 
руки і підійшла до колиски, і погладила мої повіки. Вони 
заплющилися: мій подих відразу змінився, перейшов на 
стишений ритм сну. Після цієї події протягом кількох 
місяців мама і няня взялися по черзі розплющувати і за-
плющувати мої повіки. 

— Він навчиться, пані, — втішала Марія Аміну. — Він 
добрий слухняний хлопчик і зуміє збагнути цю науку, без 
сумніву. 

Я навчився: перший урок мого життя: не можна стати 
зі світом лицем до лиця з постійно розплющеними очима. 

Тепер, озираючись назад очима дитини, я бачу все до-
сконало — дивно, скільки всього можна згадати, коли по-



старатися. Що я бачу: місто вигрівається, як ящірка-кро-
вопивця у літню спеку. Наш Бомбей: він нагадує руку, 
але насправді це рот, завжди відкритий, завжди голод-
ний, що поглинає харчі і таланти з усієї Індії. Розкішна 
п'явка, яка не робить нічого, крім фільмів сорочок 
тропічних риб... у період після Поділу Індії я бачу Вішва-
ната, поштаря, який їде велосипедом до нашого двоповер-
хового пагорба, з пергаментним конвертом у сумці, при-
чепленій до сідла, оминає на своєму велосипеді «Arjuna 
Indiabike» поважного віку напівзігнилий автобус — поки-
нутий, хоч зараз ще не сезон дощів, тому що його водій 
раптово вирішив виїхати до Пакистану, вимкнув двигун і 
пішов геть, залишаючи автобус, повнісінький безрадних 
пасажирів, які звисали з вікон, чіплялися за дах, пхалися 
до дверей... чую їхні прокльони: син-свині, брат-осла; але 
вони чіплятимуться за свої тяжко здобуті місця ще зо дві 
години, перш ніж залишать автобус напризволяще. І ще, 
і ще: ось — перший індійський плавець, який перетнув 
протоку Ла-Манш, п. Пушпа Рой, при вході в басейн 
«Бріч Кенді». Купальна шапочка кольору шафрану у ньо-
го на голові, зелені плавки обмотані рушником у кольо-
рах національного прапора, цей Пушпа оголосив війну 
панівній політиці басейну — «тільки-для-білих». Він три-
має в руці сандалове мило «Mysore»; виструнчується; 
проходить крізь ворота... аж тут наймані патани хапають 
його, індуси, як завжди, рятують європейців від бунту 
індусів, і хоч плавець відважно змагається, йому заламу-
ють руки, виносять за ворота на Варден Роуд і кидають у 
пилюку. Відважний плавець приземляється посеред доро-
ги, ледве уникаючи верблюдів таксі велосипедів (Вішва-
нат раптово повертає, щоб оминути мило)... але це його 
не стримує; він стає на ноги; обтрушується; і обіцяє по-
вернутися завтра. Протягом усіх дитячих літ дні були по-
значені образом плавця Пушпи у шафрановій шапочці, з 
рушником у барвах національного прапора, який всупе-
реч власній волі пірнає в пилюку Варден Роуд. І врешті-
решт його затята кампанія принесла перемогу, тому що 
сьогодні уже дозволено окремим індусам — представни-
кам «вищого сорту» — ступати у картографічні води ба-
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сейну. Але Пушпа не належить до вищого сорту; старий 
і уже забутий, він дивиться на басейни звіддаля..., і тепер 
усе більші і більші громади людей кривавлять в мені — 
таких як Бано Деві, відома борчиня тих часів, яка змага-
лася лише з чоловіками і погрожувала вийти заміж за то-
го, хто її переможе, і завдяки цій страшній обіцянці вона 
не програла жодного поєдинку; і (вже ближче до нашого 
дому) той садху під нашою садовою помпою, якого звали 
Пурушоттам, і якого ми (Сонні, Крихоокий, Вазелін, Ци-
рус і я) завжди кликатимемо Пуру-гуру — він вважав ме-
не Мубараком, Благословенним, присвятив усе своє жит-
тя тому, щоб пильнувати мене, і заповнив свої дні спра-
вою навчання мого батька хіромантії і видаленню боро-
давок моєї матері; і ще суперництво старого слуги Муси 
і нової няні Марії, яке зростатиме доти, поки не вибухне; 
словом, наприкінці 1947-го року життя в Бомбеї було та-
ке насичене, таке різноманітне, таке багатолике і хаотич-
не, як завжди... за винятком того, що у ньому з'явився я; 
я вже почав займати своє місце у центрі світобудови; і 
перед тим, як скінчити, я дам про це знати усім. Не віри-
те? То слухайте: над моєю колискою Марія Перейра 
співає таку пісеньку: 

Ким захочеш — тим ти можеш бути: 
Станеш тим, ким тільки забажаєш. 

На час мого обрізання перукарем з вовчою пащею, 
майстром Королівського Дому Перукарів на Голавія Танк 
Роуд (мені тоді виповнилося лише два місяці з хвостиком), 
я вже був дуже популярний у маєтку Метволда. (Між 
іншим, що стосується суб'єкта обрізання: я й тепер гото-
вий заприсягтися, що пам'ятаю усміхненого перукаря, 
який тримав мою крайню плоть, тим часом як мій пеніс 
відчайдушно звивався, ніби повзучий змій; і злет леза, і 
біль; і, кажу вам, що за весь цей час я навіть не кліпнув.) 

Так, я ріс вельми популярним малим: дві мої матері, 
Аміна і Марія, не могли натішитися мною. У всіх прак-
тичних справах вони були найближчими спільницями. 
Після мого обрізання вони разом купали мене і разом 



сміялися, бо мій скалічений орган сердито погойдувався 
У воді. 

— Нам треба добряче пильнувати цього парубка, пані, 
— сказала жартівливо Марія. — Його пташок уже живе 
своїм життям! 

І Аміна: 
— Ч-чч, ч-чч, Маріє, що ти кажеш, ти просто жахли-

ва!... 
Але няня знову, и приступі нестримного сміху: 
— Ви тільки погляньте, пані, на його бідного малень-

кого пісюнчика! — бо той заворушився знову, заметався 
туди-сюди, ніби курча з підрізаним горлом... 

Разом вони мене чудово доглядали; але у сфері емоцій 
були страшенними суперницями. Одного разу мене у 
візочку повезли на прогулянку Висячими Садами Мала-
барського Узгір'я, і Аміна підслухала, як Марія розповіда-
ла іншим няням: — Погляньте, це мій син, такий вели-
ченький, — і відчула дивну загроіу для себе. Малий 
Селім став після цього полем битви їхньої любови; вони 
намагалися перевершити одна одну в демонстраціях по-
чуттів; а він, на той час уже кліпаючи, з гучним агукан-
ням живився їхніми емоцікми, ріс на тих емоціях, як на 
дріжджах, і поглинав безупинні обійми поцілунки пес-
тощі, прямуючи до моменту, коли здобуде підставову 
ознаку людського буття: щоденно, але тільки у ті рідкісні 
хвилини, коли залишався наодинці з вказівним пальцем 
рииалки я намагався звестися на рівні ноги у своєму 
ліжечку. 

(А поки я даремно намагався стати на ноги, Аміна та-
кож перебувала у лихоманці даремних зусиль — вона 
старалася викинути з голови сон про свого знеславлено-
го чоловіка, який прийшов на зміну снові про липучки-
на-мухи в ніч, після якої я вродився; цей сон був такий 
нездоланно правдоподібний, що залишався з нею на 
цілий день. У ньому Надір Хан приходив до неї, у її 
ліжко, і запліднював її; і така велика була сила впливу 
цього сну, що через нього Аміна зовсім заплуталася сто-
совно батьківства її дитини, і збагатила мене, опівнічне 
дитя, четвертим батьком, недодачу до Вінклі, Метволда і 
и 

184 | 



Ахмеда Сіная. Схвильована, але безпомічна в тенетах 
сну, моя мати Аміна почала тоді снувати туман почуття 
власної провини, який пізніше, з плином літ, огорне її го-
лову, ніби темний, чорний вінок.) 

Я ніколи не чув Ві Віллі Вінкі у його найкращій формі. 
Після тяжкої втрати, яка осліпила його, зір поступово до 
нього повернувся; але якась гіркота і жорсткість закрали-
ся в його голос. Він казав, що це астма, і продовжував раз 
на тиждень навідувати маєток Метволда і співати пісні, 
які були, так само, як він, реліквіями ери Метволда. «На 
добраніч, моя пані», — спігав він; і, щоб іти в ногу з ча-
сом, збагатив репертуар піснею «Хмари невдовзі відпли-
нуть», і, трохи згодом, — «Скільки коштує той песик у 
вітрині?» Розташувавши біля себе величеньке немовлят-
ко, яке грізно товкло випнутими колінцями невеличкий 
килимок, покладений спеціально для нього на цирковому 
майданчику, Вінкі співав пісні, сповнені ностальгії, і не 
знайшлося такої безсердечної людини, що могла б випро-
вадити його. Вінкі і палець рибалки — то були два з не-
багатьох пережитків ери Вільяма Метволда, бо після 
зникнення англійця його наступники звільнили палаци 
від хазяйського вмісту. Діла Саба^маті залишила собі 
піанолу; Ахмед Сінай зберіг за собою бар з віскі; старий 
Ібрагім досяг порозуміння з настельним вентилятором; 
але золоті рибки вимерли, одні — з голоду, інші перего-
довані так, що аж вибухали, випускаючи хмарки луски і 
неперетравлених харчів; собаки здичавіли і, зрештою, пе-
рестали волочитися маєтком; а напівзотлілий одяг зі ста-
рої альміри пороздавали прибиральницям та іншим слу-
гам маєтку, так що протягом багатьох наступних років 
про спадкоємців Вільяма Метволда турбувалися чоловіки 
й жінки, вбрані у все більш обтріпані сорочки і набивні 
бавовняні сукні своїх колишніх господарів. Але Вінкі і 
картина у мене на стіні вціліли; співак і рибалка стали ат-
рибутами нашого життя, так само, як пора коктейлю, яка 
перетворилася на звичку занадто сильну, щоб могти її ви-
корінити. «Кожна сльозинка і кожен твій смуток, — 
співав Вінкі, — наближують тебе до мене...» І його голос 
все гіршав і гіршав, аж поки не почав звучати, як сітар, 
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тіло якого, зроблене з лакованого гарбуза, погризли 
миші. «Це астма», — вперто наполягав він. Перед смер-
тю він цілком втратив голос; лікарі переглянули його діаг-
ноз і ствердили, що це рак горла; але вони також поми-
лялися, бо Вінкі помер не через хворобу, а через гіркоту 
втрати дружини, яку він аж ніяк не підозрював у зраді. 
Син його, названий Шівою на честь бога плодовитости і 
деструкції, провів свої ранні роки, сидячи у батька в но-
гах і тихо зносячи тягар своєї причетности (чи провини, 
як він вважав) до повільного батькового згасання; і посту-
пово, з плином літ, ми спостерігали, як його очі затоплю-
вав невимовний гнів; дивилися, як його кулачки стиска-
ють камінці і жбурляють їх, спершу невлучно, але з віком 
дедалі грізніше, у довколишню пустку. Коли старшому 
синові Діли Сабарматі було вісім років, він заповзявся 
дражнити малого Шіву за його понурість, за ненакрохма-
лені шорти, за вузлуваті коліна; і тоді хлопчик, якого зло-
чин Марії прирік на убозтво й акордеони, метнув плас-
кий камінь, гострий, як бритва, і осліпив свого мучителя 
на праве око. Після цього нещасного випадку з Крихо-
оким Ві Віллі Вінкі навідував маєток Вільяма Метволда 
сам, залишаючи свого сина блукати темними, лабіринта-
ми, від яких його порятує тільки війна. 

Чому маєток Метволда продовжував приймати у себе 
Ві Віллі Вінкі, незважаючи на його зіпсований голос і жор-
стокість сина: бо колись він відкрив їм житгєвоважливу 
істину, дав ключ до нового життя. «Перші народини, — 
сказав він, — подарують вам відчуття реальности». 

Дія ключа Вінкі проявилася перш за все в тому, що я 
з перших днів життя користувався надзвичайно високим 
попитом. Аміна і Марія змагалися за мою увагу; до того 
ж у кожному домі маєтку були люди, які хотіли зі мною 
ближче познайомитись; і зрештою Аміна, дозволивши ма-
теринській гордості за синову популярність перемогти 
небажання втрачати мене з поля зору, погодилася пози-
чати мене, за таким собі своєрідним розкладом, 
сусідським сім'ям на пагорбі — усім по черзі. Отже, у не-
бесно-блакитному візку, в супроводі Марії Перейри, я 
почав тріумфальну ходу довкола червоноверхих палаців, 
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ощасливлюючи кожен своєю присутністю і заразом за-
безпечуючи їх власникам відчуття реальносте. І тепер, 
озираючись назад очима дитятка Селіма, я можу відкри-
ти безліч таємниць своїх сусідів, бо дорослі жили своїм 
життям у моїй присутності без остраху перед чужими 
очима, не знаючи, що через багато років хтось озирнеть-
ся назад очима дитини і повипускає усіх котів із мішка. 

І ось — старий Ібрагім помирає з горя, довідавшись, 
що там, в Африці, уряд націоналізує плантації сизалю; 
ось — його старший син Ісхак, стурбований тим, що го-
телі обростають боргами, і тому він мусить позичати 
гроші у місцевих гангстерів; ось — Ісхакові очі, що див-
ляться пожадливо на дружину його брата, але як Нуссі-
Качка могла пробудити потяг хоч у будь-кому — це й досі 
таємниця для мене; ось — чоловік Нуссі, адвокат Ісмаїл, 
який виніс поважний урок з народження сина за допомо-
гою акушерських щипців: «Ніщо в житті не виходить 
просто, — каже він своїй качечці-жінці, — усе треба ви-
тягати силою». Застосовуючи цю філософію до своєї ад-
вокатської кар'єри, він починає підкуповувати суддів і до-
мовлятися з присяжними; усі діти мають силу міняти 
батьків, і Сонні змінив — перетворив — свого батька на 
вельми успішного шахрая. А ось, якщо перейти навпро-
ти, до Вілли Версаль, побачимо пані Дубаш і її капличку 
богові Ганешу, втиснутому в кут квартири такої безбож-
но неохайної, що в нашому домі слово «дубаш» стало ви-
користовуватися на окреслення безладу... 

— О, Селіме, ти знову наробив дубашу у себе в 
кімнаті, ти, вредне насіння, — буде ще кричати Марія. А 
поки що причина цього безладу схиляється над моїм 
візком, щоб полоскотати мене під шийкою: Аді Дубаш, 
фізик, геній атомів і сміття. Його дружина, яка вже но-
сить у лоні Цируса Великого, тримається віддалік від ме-
не, зосереджена на власній дитині, і з якимсь фанатич-
ним блиском у внутрішніх кутиках очей чекає властиво-
го моменту; і не проявиться, аж поки Дубаш, щоденне 
життя якого проходило в роботі над найнебезпечнішими 
у світі субстанціями, не помре, вдавившись долькою 
помаранча, бо дружина забула видалити кісточки. Мене 
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ніколи не запрошували відвідати помешкання доктора 
Нарлікара, гінеколога, що ненавидів дітей; але в домівках 
Діли Сабарматі і Хомі Катрака я став свідком, маленьким 
співучасником, тисячі і одної зради Діли; а згодом і оче-
видцем зародження роману між дружиною офіцера 
військово-морського флоту та кіномагнатом-і-власником 
— скакового-коня; що, звичайно, дуже стало мені в при-
годі, коли я обмірковував певний акт помсти. 

Навіть немовля має проблеми з самовизначенням; му-
шу визнати, що моя рання популярність також містила 
проблематичні аспекти, бо ж мене бомбардувало просто 
запаморочливе розмаїття уявлень щодо цього: я був Бла-
гословенним для гуру з-під помпи, підглядачем для Діли 
Сабарматі; в очах Нуссі-Качки я був суперником, до того 
ж більш успішним, її рідного сина Сонні (хоча, правду ка-
жучи, вона ніколи не показувала своєї неприязні, і проси-
ла позичити мене так самісінько, як і кожен інший); для 
моєї двоголової мами я був усім, чим тільки може бути 
улюблена дитина: мене називали хлопчиком-горобчиком; 
цьомчиком-мазунчиком і маленьким-окрайцем-місяця. 

Але що, зрештою, може зробити таке маля, як не про-
ковтнути це все, сподіваючись зрозуміти сенс пізніше. 
Отже, терпляче, з сухими очима, поглинув я і лист Неру, 
і пророцтво Вінкі; але найглибше враження справив на 
мене той день, коли дочка-дебілка Хомі Катрака послала 
свої думки через майданчик поміж будинками просто в 
мою дитячу голівку. 

Токсі Катрак, з величезною головою і слинявим ротом; 
Токсі, яка стояла в заґратованому вікні на найвищому по-
версі, голісінька, мастурбуючи з виразом невимовної оги-
ди; яка плювала сильно і часто з-за ґрат, коли-не-коли 
влучаючи комусь із нас у голову... це був двадцятиод-
норічний недорікуватий недоумок жіночого роду, про-
дукт багатьох поколінь родинних шлюбів; але мені вона 
здалася красивою, бо не втратила тих дарів, з якими на-
роджується кожне дитя, і які життя поволі руйнує. Я не 
можу згадати, що сказала Токсі, коли переслала мені по-
шепки свої думки; мабуть, нічого крім белькотіння і бриз-
кання слиною; але вона ніби прочинила двері моєї свідо-
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мости, тож якщо згадати випадок у білизняній скрині, то 
найпевніше це Токсі спричинила його. 

Цього поки що досить, коли йдеться про перші дні ди-
тятка Селіма — вже сама моя присутність чинить вплив 
на історію; вже дитятко Селім впроваджує зміни у життя 
людей довкола нього; і якщо говорити про історію мого 
батька, то, на моє переконання, це власне я підштовхнув 
його до ексцесів, що допровадили його, можливо, неми-
нуче, до жахливого періоду замороження. 

Ахмед Сінай ніколи не пробачив синові свого злама-
ного пальця на нозі. Навіть коли йому зняли гіпс, він все-
таки ледь помітно накульгував. Мій батько нахилявся над 
моєю колискою і казав: 

— То що ж, сину мій, знай: як починаєш, так і далі 
піде. Вже на самому початку ти туцьнув свого бідного 
старого батька. 

На мою думку, це був тільки наполовину жарт. Бо ра-
зом з моєю появою на світ усе змінилося для Ахмеда 
Сіная. Моя поява підірвала його статус у домі. Зненацька 
сумлінність Аміни обрала інші цілі; вона вже ніколи не 
підлизувалася до нього, виманюючи гроші, і серветка на 
його колінах за сніданком переживала тяжкі муки нос-
тальгії за давнями днями. Тепер було так: «Твоєму синові 
потрібно те і оте», — або: «Ханум, треба грошей на таке-
то і таке-то». Кепські справи, думав Ахмед Сінай. Мій 
батько був самолюбним, гоноровим чоловіком. 

І через мене у Ахмеда Сіная відразу після мого наро-
дження з'явилося дві фантазії, які врешті мали його зруй-
нувати: два нереальні світи — світ джинів і світ землі у 
глибинах моря. 

Згадка про мого батька, як він одного вечора у холод-
ну пору сидить на моєму ліжку (мені тоді було сім років) 
і розповідає хрипким голосом історію про рибалку, який 
знайшов джина у пляшці, викинутій на берег... 

— Ніколи не вір обіцянкам джинів, сину мій! Випус-
тиш його з пляшки — а він зараз же тебе з'їсть! 

І я, боязко — бо відчував погрозу у батьковому голосі: 
— Але, Абба, хіба може джин насправді жити у 

пляшці? 



І тоді батько у раптовій, як ртуть, зміні настрою захо-
дився сміхом і покидав кімнату, повертаючись знову з 
темно-зеленою пляшкою, на ікій виднілася біла етикетка. 

— Поглянь, — вигукував він. — Хочеш побачити 
джина? 

— Ні! — перелякано пищав я; але: 
— Так! — кричала моя сестра, Мідна Мавпочка, з 

сусіднього ліжка... і ми разом ціпеніючи від натхненного 
Жчху, дивилися, як він відкручує корок і драматичним 
жестом закриває горлечко пляшки долонею; і відразу у 
другій руці з'являється запальничка. 

— Хай згинуть усі злі джини! — кричав батько і, 
відсуваючи долоню, притуляь вогонь до отвору горлечко 
Ми з Мавпочкою, охоплені жахом, дивились на зловісне 
полум'я, синє-зелене-жовте, що повільно кружляло додо-
лу по внутрішніх стінках пляшки; аж, сягнувши дна, спа-
лахує раптом і гасне. Наступного дня я викликав бурю 
сміху, коли сказав Сонні, Крихоокому і Вазелінові: «Мій 
батько бореться з джинами; він перемагає їх, це прав-
да!..» І це була правда. Ахмед Сінай, позбавлений пес-
тощів, лестощів і уваги, почав відразу після мого наро-
дження довічну боротьбу з джинами у пляшках. Але в од-
ному я помилився: він не перемагав. 

Бар з алкогольними напоями збудив у ньому спрагу; 
але власне моя поява підштовхнула його туди... У ті часи 
в Бомбеї панував сухий закон. Єдиний спосіб отримати 
випивку полягав у тому, щоб виробити собі довідку про 
алкоголізм; і так виникла нова лікарська спеціалізація, 
лікарів-джинів, одного з яких, Доктора Шарабі, познайо-
мив з моїм батьком наш сусід Хомі Катрак. З того часу 
у перший день кожного місяця батько, пан Катрак і ба-
гато інших вельмишановних обивателів міста стояли в 
черзі під візерунчастими скляними дверима кабінету 
лікаря Шарабі, входили і виходили з рожевими 
посвідченнями хронічних алкоголіків. Але дозволена 
порція була занадто мізерна як на потреби мого батька; 
і тому він почав посилати туди також прислугу — 
садівників, прибиральників, водіїв (ми мали вже власний 
автомобіль, «Rover ІУ46», з приступкою, такий самий, як 
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У Вільяма Метволда), навіть старого Мусу і Марію Пе-
рейру, котрі поверталися і приносили моєму батькові все 
нові й нові пачки рожевих папірчиків, які він відносив 
до крамниці Віджай, навпроти перукарні цирульника на 
Ґовалія Танк Роуд, і міняв їх на сірі торби алкоголізму, в 
яких подзенькували зелені пляшки, повні джинів. І віскі 
також: Ахмед Сінай затьмарював свою свідомість, випи-
ваючи вміст зелених пляшок і червоних карток прислу-
ги. Ті бідні не мали де роздобути грошей і продавали се-
бе у маленьких рожевих папірчиках; а батько перетво-
рював їх на рідину і випивав до дна. 

Щовечора о шостій Ахмед Сінай ступав у світ джинів; 
і щоранку з червоними очима, з головою, що тріскала від 
всенощних баталій, він сходив неголений до сніданку; з 
плином літ його добрий настрій перед голінням поступив-
ся місцем роздратуванню через виснажливу війну з духа-
ми пляшок. 

Після сніданку він сходив униз. Виділив дві кімнати на 
першому поверсі для свого офісу, бо його просторове 
чуття, як завжди, зраджувало йому, і він не мав ані най-
меншого бажання блукати Бомбеєм дорогою на роботу; 
але навіть він міг знайти дорогу сходами вниз. В затьма-
реному стані мій батько проводив операції з неру-
хомістю; а його зростаюча злість через повне зосере-
дження матері на дитині знайшла тепер вихід за дверима 
його офісу — Ахмед Сінай почав фліртувати з секретар-
ками. Наставали ночі, коли його сварки з пляшками 
закінчувалися суворим вигуком: 

— Яку я собі жінку знайшов! Краще було купити си-
на і взяти до нього няньку — яка різниця? — і сльози, і 
Аміна: 

— О, ханум — не муч мене! — що, в свою чергу, про-
вокувало його: 

— Не муч мене! Ти вважаєш, що це тортури, коли чо-
лові/. просить уваги своєї жінки? Боже, бережи мене від 
дурних жінок! — і батько шкутильгав униз, помилувати-
ся полабськими дівчатами. 

І згодом Аміна помітила, що жодна секретарка не за-
тримується надовго, що кожна ні з того ні з сього раптом 



від'їжджає без жодних пояснень; і тут треба на свій роз-
суд визначити, чи хотіла вона залишатися сліпою, чи 
сприйняла це як спосіб покарання, але вона нічого з цим 
не зробила, і надалі віддавала мені весь свій час; єдиним 
з її боку проявом усвідомлення їхньої присутности було 
присвоєння цим дівчатам колективного імени. 

— Ці англоси, — казала вона Марії, демонструючи 
нотки снобізму, — зі своїми чудернацькими шенамії. 
Фернанда і Алонсо і всяке таке, а прізвища — о Боже! 
Сулака і Колако і бозна-що. Яке мені до них діло? Дешеві 
дівки. Я всіх їх називаю Кока-Кола — бо всі вони на один 
копил. 

Поки Ахмед пощипував сіднички, Аміна реагувала по-
блажливо; хоч він, може, й хотів, щоб її це більше турСу 
вало. 

Марія Перейра заперечила: 
— Це не такі вже й чудернацькі імена, пані; пробачте, 

будь ласка, але це добрі християнські наймення. 
І тоді Аміна пригадала, як двоюрідна сестра Ахмеда, 

Зохра, глузувала з темної шкіри — і сама, поспішаючи 
перепроситися, наступила на граблі Зохри: 

— О, зрозумій, Маріє, це ж не про тебе, як ти могла 
подумати, що я з тебе насміхаюся? 

З рогоподібними скронями, огірковоносий, я лежав у 
колисці і слухав; і все, що сталося, сталося через мене... 
Одного дня, у січні 1948, о п'ятій пополудню, батька 
відвідав доктор Нарлікар. Як звичайно, почалися обійми і 
поплескування по спинах. 

— Партійку в шахи? — запитав мій батько тра-
диційно, бо ці візити стали вже ритуалом. Грали в шахи 
стародавнім індійським способом, шатрандж, а тоді Ах-
мед, звільнений простотою шахівниці від щоденних гри-
зот, мріяв якусь годинку про відновлення первісної ре-
дакції Корану; тоді надходила шоста година, пора коктей-
лю, час джинів... але цього разу Нарлікар сказав: 

— Ні. 
І Ахмед: 
— Ні? Як це ні? Ходи-но, сідай собі, пограємо, поба-

лакаємо.,. 



Але Нарлікар перебив1 

— Сьогодні, брате Сінаю, мушу щось тобі показали. 
Ось вони у Ровері 1946, Нарлікар крутить корбу, заст-

рибує; вони їдуть на північ дорогою Варден Роуд, залиша-
ючи ліворуч Храм Махалаксмі і праворуч — Клуб 
Віллінґдона з полем для Гольфа, віддаляючись від треку 
поосто у них за спиною, мчать по Горнбі Веллард вздовж 
морського валу; видно стадіон Валлабхбхай, з його вели-
чезними картонними силуетами борців, Бано Деві, Непе-
реможної Жінки, і Дара Сінгха, наймогутнішого з-поміж 
усіх... тут снують продавці чанни і слуги, які вигулюють 
собак, походжають над морем. 

— Стоп, — командуй Нарлікар, і вони виходять. Ста-
ють обличчям до моря; морський бриз холодить їм лиця; 
а там, де закінчується вузька бетонна смлгга, серед хвиль 
лежить острів, на якому є гробниця мага і містика Хаджі 
Алі. Пілігрими блукають між трасою Ве/и>лрд і гробнипею. 

— Там, — показує Нарлікар. — Що бачиш? 
І Ахмед, заінтригований: 
— Нічого. Гробниця. Люди. Що ти маєш на увазі, дру-

же? 
І Нарлікар: 
— Нічого подібного. Дивися туди! 
І тепер Ахмед бачить, що вказівний палець Нарлікара 

скерований на бетонну смужку... 
— Гребля? — питає він. — Ну то й що? Через кілька 

хвилин наплине вода і її затопить; всі про це знають... 
Нарлікар з обличчям, сяючим, ніби маяк, набуває 

філософського вигляду. 
— Саме так, брате Ахмеде, саме так. Земля і море; мо-

ре і земля; і вічна боротьба, хіба ж ні? 
Ахмед, зачудований, продовжує мовчати. 
— Колись тут було сім островів, — згадує Нарлікар. — 

Ворлі, Махім, Сальсегг, Матунґа, Колаба, Мазагаон, Бом-
бей. Англійці з'єднали їх. Море, брате Ахмеде, стало зем-
лею. Земля піднеслася і не тоне в хьилях! 

Ахмед уже марить своїм віскі; його губи починають 
випинатися, коли паломники поспішно збігають зі стеж-
ки, що вужчає на очах. 
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— Ближче до справи, — вимагає він. 
І Нарлікар аж промениться: 
— Суть справи тут, Ахмеде бхай, ось! 
Вона з'являється з його кишені; маленька п'ятисанти-

метрова гіпсова модель: це тетрапод! Три ноги стоять на 
його долоні, як тривимірний знак «Мерседес-Бенц», а 
четверта здіймається, ніби фаллос, у вечірній простір і 
приковує увагу мого батька. 

— Що це таке? — питає він. 
І Нарлікар відповідає: 
— Ця іграшка зробить нас багатшими, ніж владарі 

Гайдарабаду, бхай! Ця маленька штучка зробить тебе, те-
бе і мене, володарями всього цього! — він указує попе-
ред себе, туди, де море вкриває спорожнілу бетонну 
стежку... — Земля під товщею моря, друже! Ми мусимо 
виготовити тисячі цих штучок — десятки тисяч! Ми му-
симо отримати контракти на меліорацію; фортуна чекає; 
не проґав її, брате, це твій життєвий шанс! 

Чому батько підтримав цю підприємницьку мрію гіне-
колога? Чому крок за кроком візія бетонних тетраподів 
на повен зріст, крокуючих морськими валами чотирино-
гих завойовників, переможців моря, поглинула його так 
само, як і сяючого лікаря? Чому в подальші роки Ахмед 
присвятив себе вигадці, відомій кожному мешканцеві ос-
трова — міфу перемоги над хвилями? Можливо, тому, що 
боявся проґавити наступну (ще одну) добру стежку, а мо-
же, заради дружніх ігор у шатрандж; або, може, спрацю-
вали ораторські здібності Нарлікара: 

— Твій капітал і мої зв'язки, Ахмеде бхай, чого ще нам 
треба? Кожен значний чоловік у цьому місті має сина, 
якому я допоміг прийти на світ; переді мною не зачинять-
ся жодні двері. Ти тільки виготовляй; а я здобуду кон-
тракт! Фіфті-фіфті, пів-на-пів! 

Але, на мою думку, існує й простіше пояснення. Мій 
батько, позбавлений жіночої уваги, відторгнутий сином, 
затуманений віскі і джинами, намагався повернути собі 
становище в суспільстві; а мрія про тетраподи давала йо-
му такий шанс. Усім серцем віддався він цій божевільній 
ідеї; і писалися листи, і стукалося у двері, і брудні гроші 



передавалися з рук у руки; і все це склалося докупи, щоб 
зробити ім'я Ахмеда Сіная знаним у коридорах Сачіва-
л а ю — в переходах Державного Секретаріату службовці 
зачули нюхом мусульманина, довкола якого рупії виру-
ють, як вода. І Ахмед Сінай, напиваючись до безтями, 
вколисуючи себе алкоголем до сну, не усвідомлював не-
безпеки, в якій опинився. 

Наше життя у цей період формувала кореспонденція. 
Коли мені було лише сім днів зроду, мені написав 
Прем'єр-Міністр — я ще не вмів сам і носа витерти, а 
вже отримував листи від прихильників, читачів «Times of 
India»; а одного січневого ранку Ахмед Сінай отримав ли-
ста, якого ніколи не зможе забути. 

Червоні очі за сніданком заступило поголене 
підборіддя трудового дня; кроки сходами вниз; нервове 
хихотіння дівчини-Кока-Коли. Скрип стільця, присунуто-
го до столу, застеленого зеленим ледерином. Металевий 
звук сталевого ножа для розрізування паперу здійнявся і 
за мить спіткнувся об телефонний дзвінок. Короткий 
скрегіт металу, що розпорює конверт; за мить Ахмед уже 
мчить назад, сходами вгору, кличе маму і викрикує: 

— Аміно! Ходи-но сюди, жінко! Ці негідники запхали 
мої яйця у відро з льодом! 

У дні, що настали після того, як Ахмед отримав 
офіційне повідомлення про замороження усіх його ак-
тивів, світ раптом заговорив... 

— Заради Бога, ханум, що за слова! — дорікає Аміна, 
і — чи це мені здається, чи справді дитя зашарілось у не-
бесно-блакитній колисці? 

І Нарлікар приходить, спітнілий: 
— Я в усьому звинувачую себе; ми робили все занад-

то відкрито (публічно). Але ж зараз погані часи, Сінаю 
бхай, — кажуть, досить лише заморозити активи мусуль-
манина, як він зараз же втече до Пакистану, залишаючи 
тут усе своє добро. Спіймай ящірку за хвіст, і вона його 
покине! Ця так звана світська держава має про запас 
кілька з біса хитрих штучок. 

— Все, — бідкається Ахмед Сінай, — банківський ра-
хунок, облігації; державна рента з маєтку в Курлі — все 
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заблокували, заморозили. Згідно з законом, як написано 
в листі. Згідно з законом вони не дозволять мені отрима-
ти навіть чотири анни, жінко, навіть одного чаванні, щоб 
зазирнути в кінетоскоп! 

— Це все ті фото в газеті, — вигукнула Аміна. — Бо 
як же інакше могли ці вискочки, ці розумники дізнатися, 
кого можна переслідувати? Господи, ханум, це моя по-
милка... 

— Ані десять пайсів на ріжок чанни, — продовжує Ах-
мед Сінай, — ані анни на милостиню жебракові. Заморо-
зили — як у морозилці! 

— Це моя провина, — кається Ісмаїл Ібрагім. — Я по-
винен був застерегти тебе, Сінаю бхай. Я чув про ці за-
мороження — лише багатих мусульман відбирають, зви-
чайно. Треба боротися... 

— ...Зубами і кігтями! — додає Хомі Катрак. — Як лев! 
Як Ауранґзеб — твій предок. Чи не так? — як Рані 
Джхансі! Тоді побачимо, чого насправді варта ця країна! 

— Зрештою, є ж суди у цій державі, — докидає Ісмаїл 
Ібрагім; Нуссі-Качка всміхається телячою усмішкою, го-
дуючи Сонні груддю; її пальці рухаються, мимоволі погла-
джуючи ямки на скронях немовляти, — вгору і довкола, 
вниз і довкола, в помірному незмінному ритмі... 

— Можеш скористатися моєю юридичною допомо-
гою, — каже Ісмаїл Ахмедові. — Зовсім безкоштовно, 
друже мій. Ні-ні, я і чути про це не хочу. Як можна? Ми 
ж сусіди. 

— Руїна, — каже Ахмед. — Все заморозили, як ту во-
АУ-

— Та досить уже тобі, — перебиває його Аміна; її са-
мопосвята здіймається до нових вершин, вона веде його 
у свою спальню... — Ханум, тобі треба трохи полежати. 

І Ахмед: 
— Жінко, що я чую? В такий час — коли я вичище-

ний, спустошений, розбитий, як лід, — а тобі в голові вся-
ке... 

Але вона вже зачинила двері; скинула з ніг капчики; 
простягнула до нього руки; і через кілька секунд її руки 
опускаються нижче нижче нижче; і тоді: 
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— О Господи, ханум, я думала, що ти просто так гово-
риш, але ж це правда! Які холодні, о Аллах, які холоооо-
оодні, як невеличкі крижані кульки! 

Таке буває в житті; після того, як уряд заморозив 
батькові активи, моя мати почала відчувати, що вони за-
мерзають дедалі більше. Першого дня було зачато 
Мідну Мавпочку — і саме вчасно, бо після цього, хоч 
Аміна щоночі лягала зі своїм чоловіком, щоб зігріти йо-
го, хоч притулялася тісно, коли чула його тремтіння від 
крижаних пальців люті і безрадности, що розчепірюва-
лися вгору від його попереку, але вона ні за що не мог-
ла простягти руку і торкнутися там, бо його невеличкі 
кульки льоду стали занадто холодні, щоб могти їх втри-
мати в руці. 

Вони — тобто ми — мусили здогадатися, що має ста-
тися щось погане. У січні того року пляжі Чоупатті, і 
Джуху і Тромбей були встелені, зловісними тілами мерт-
вого морського ляща, який випливав без усіляких причин 
догори черевом, ніби лускатими пальцями до берега. 

змії і драбини 

Були й інші знамення: люди бачили, як над Бек Бей 
вибухали комети; розповідали, що квіти кривавили 
справжньою кров'ю; а в лютому з інституту Шаапстеке-
ра повтікали змії. Поширилася чутка, що один бо-
жевільний бенгальський заклинатель змій, такий собі 
тумбрівалла, подорожував країною і виманював чарами 
плазунів із неволі, виводив їх за собою із осередків роз-
ведення змій (таких як інститут Шаапстекера, де 
досліджувалися лікувальні властивості зміїної отрути і 
розроблялися різні види протиотрути), як Щуролов із 
Чарівною флейтою, Щоб помститися за поділ його коха-
ного Золотого Бенгалу. Трохи згодом чутка донесла, що 
той тумбрівала був дуже високий на зріст — понад два 
метри — і мав яскраво-блакитну шкіру. Він був Крішною, 
який явився, щоб покарати свій народ; він був Ісусом ко-
льору-неба для місіонерів. 



Схоже на те, що після мого народження з підміною, 
ніби в казці, і тим часом, як я ріс із запаморочливою 
швидкістю, усе, що тільки могло обернутися на гірше, — 
на гірше й оберталося. Тої зміїної зими на початку 1948-
го року і далі, під час сезону спеки і сезону дощів, події 
громадилися одна на одну, так що до вересня, коли наро-
дилася Мідна Мавпочка, усі ми були виснажені до краю 
і потребували кількох років спокою. 

Кобри-втікачі поховалися у колекторах міста; плямис-
тих пітонів бачили в автобусах. Релігійні діячі розписали 
втечу змій як застереження — бог Нага увільнився, про-
голошували вони, на кару за те, що народ офіційно зрікся 
своїх богів. («Ми — світська держава», — оголосив Неру, 
а всі — і Морарджі, і Патель, і Менон погодилися; лише 
Ахмед Сінай трусився в лихоманці замороження. І одно-
го разу, коли Марія спитала: «Як нам тепер жити, пані?», 
— Хомі Катрак познайомив нас із самим доктором Ша-
апстекером. Він уже прожив на світі вісімдесят один рік; 
його язик весь час по-зміїному ховався-з'являвся між йо-
го пергаментними губами; і він був готовий платити 
готівкою за оренду квартири на верхньому поверсі з 
краєвидом на Аравійське море. Ахмед Сінай на той час 
уже лежав у ліжку; крижаним холодом замерзання про-
сякла його постіль; він спустошував величезні об'єми 
віскі з лікувальною метою, але це не зігріло його... отже, 
Аміна погодилася уступити верхній поверх Букінгемської 
вілли старому докторові-змієзнавцю. Наприкінці лютого 
зміїна отрута просочилася у наше життя, 

Доктор Шаапстекер був людиною, здатною породжу-
вати довкола несамовиті леґенди. Більш забобонні з 
працівників його інституту присягалися, що він щоночі 
бачить уві сні зміїні укуси і таким чином виробляє 
імунітет проти їхньої отрути. Інші нашіптували, що він 
сам наполовину змій, дитя неприродних стосунків між 
жінкою і коброю. Його нав'язлива ідея з отрутою смуга-
стого пітона — ЬипдаїиБ їазсіаіиз — обростала легендами. 
Досі не було винайдено жодного антитоксину проти уку-
су бунґаруса: але Шаапстекер поклав своє життя на його 
розроблення. Він скуповував скалічених коней зі стайні 



К а т р а к а (і не тільки), вводив їм невеличкі дози отрути; 
але коні, на жаль, не могли виробити антитіл, тільки пу-
скали niwy з рота і вмирали на місці, і їх переробляли на 
клей. А ще казали, що Доктор Шаапстекер — «сагіб 
Ш а р п с т р і к е р » , — здобув силу вбивати коней просто на-
б л и ж а ю ч и с ь до них зі звичайним шприцом... Але Аміна 
н е з в е р т а л а ніякої уваги на ці небилиці. 

— Він поважний старий джентльмен, — казала вона 
Марії Перейрі. — Чому б ми мали прислухатися до тих, 
хто хоче його очорнити? Він справно платить ренту і три-
має нас при житті. 

Аміна почувала вдячність до європейського доктора-
змієзнавця, особливо в період замороження, коли Ахмед, 
здавалося, вже не мав сили боротися. 

«Дорогі мої тату і мамо, — писала Аміна, — очима 
своїми і головою присягаюся — я не знаю, чому такі речі 
діються з нами... Ахмед — прекрасний чоловік, але уся ця 
справа прибила його. Якщо ви маєте добру пораду для 
своєї дочки, то знайте, що вона цього дуже потребує». 
Через три дні після отримання цього листа Аадам Азіз і 
Преподобна Матінка приїхали на головний вокзал Бом-
бею потягом «Frontier Mail»; і Аміна, відвозячи їх додому 
нашим авто — Ровером 1946, — побачила через бічне 
вікно Іподром Магалаксмі і вдихнула перший мікроб 
своєї шаленої ідеї. 

— Ці сучасні меблі якраз підхожі для вас, молодих, 
теє-то-як-його, — сказала Преподобна Матінка. — А мені 
дайте-но яку-небудь старомодну тахту, щоб я собі 
спокійно посиділа. Ці крісла такі м'які, теє-то-як-його, що 
мені весь час здається, ніби я ось-ось маю впасти. 

— Він хворий? — спитав Аадам Азіз. — Мені огляну-
ти його і виписати ліки? 

— Зараз не час ховатися в ліжку, — зауважила Препо-
добна Матінка. — Зараз він мусить проявити себе як чо-
ловік, теє-то-як-його, і робити те, що чоловікові належить. 

— Які ви гарні обоє, дорогі мої, — вигукнула Аміна, 
думаючи тим часом, що її батько дуже постарівся і ніби 
поменшав з плином літ; а Преподобна Матінка так роз-
рослася вшир, що крісла, хоч які м'які, але стогнали під 
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її вагою... і іноді через гру світла Аміні здавалося, що во-
на бачить посередині батькового тіла якусь темну тінь, 
схожу на діру. 

— Що ж залишилося тут, у цій Індії? — спитала Пре-
подобна Матінка, рубаючи рукою повітря. — їдьте 
звідси, лишайте все і їдьте до Пакистану. Дивіться, як 
добре ведеться там Зульфікарові — він і вам попервах 
допоможе. Будь чоловіком, сину мій, — вставай і почни 
все спочатку! 

— Він зараз не хоче розмовляти, — сказала Аміна, — 
йому треба відпочити. 

— Відпочити? — заревів Аадам Азіз. — Це не чоловік, 
а медуза! 

— Навіть Алія, теє-то-як-його, — озвалася Преподобна 
Матінка, — сама-одна виїхала до Пакистану — і навіть 
вона влаштувала собі гідне життя, викладає у гарній 
школі. Кажуть навіть, що невдовзі стане директоркою. 

— Ш-ш-ш, мамочко, він хоче спати... ходімо до 
сусідньої кімнати... 

— Є час, щоб спати, теє-то-як-його, і є час, щоб про-
кидатися! Послухай: Мустафа заробляє кількасот рупій 
на місяць, теє-то-як-його, на державній службі. А що твій 
чоловік? Робота — це не для нього? 

— Мамо, він зовсім розбитий. У нього така низька 
температура... 

— Чим ти його годуєш? Віднині, теє-то-як-його, я бу-
ду господарювати на кухні. Ця сучасна молодь — чисто 
як діти, теє-то-як-його! 

— Як скажете, мамо. 
— Я кажу тобі, теє-то-як-його, це все оті фото в газеті. 

Я ж писала — хіба ні? — що нічого доброго з цього не 
вийде. Фотографія забирає у людини якусь часточку. Бо-
же мій, коли я побачила твоє фото, теє-то-як-його, ти бу-
ла на ньому така прозора, що шрифт з другого боку про-
ступав просто крізь твоє лице! 

— Але ж це тільки... 
— Не повторюй мені оці свої дурниці, теє-то-як-його! 

Дякувати Богові, що ти вже якось оклигала після того фо-
тографування! 
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З цього дня Аміна звільнилася від нагальних обов'язків, 
пов'язаних із провадженням домашнього господарства. 
Преподобна Матінка займала місце в голові столу і накла-
дала порції (Аміна брала страву для Ахмеда, який залишав-
ся у ліжку, і тільки стогнав час від часу: «Я розбитий, 
жінко! Розбитий — як бурулька!»); а тим часом у кухон-
них залах Марія Перейра старанно і з любов'ю готувала 
для гостей найсмачніші, найвишуканіші, найкращі у світі 
мариновані плоди манго, чатні із лимоном і огіркове каса-
унді. І тепер, відновивши свій статус дочки у власному 
домі, Аміна почала відчувати, як із харчами у неї проника-
ють емоції інших людей — бо Преподобна Матінка стави-
ла на стіл каррі і фрикадельки непримиренности, страви, 
наповнені індивідуальністю їх творця; Аміна їла рибні са-
лани впертости і бірджані принциповости. І хоча марина-
ди Марії справляли часткову протидію — оскільки няня 
домішувала до них провину свого серця і страх викриття, 
так що, добрі на смак, вони так впливали на кожного, хто 
їх куштував, що люди відчували невимовні вагання і бачи-
ли сни про караючий перст — дієта, забезпечена Препо-
добною Матінкою, заповнила Аміну якимсь невиразним 
гнівом і навіть викликала деякі ознаки зцілення у її розби-
того чоловіка. Отже, настав, нарешті, той день, коли Аміна, 
спостерігаючи, як я у ванні невміло бавлюся кониками із 
сандалового дерева, вдихаючи солодкавий аромат сандалу, 
що підіймався від води, раптом знову відкрила у собі жил-
ку авантюризму, успадковану від свого зникаючого бать-
ка, жилку, яка зігнала Аадама Азіза вниз із його гірської 
долини; Аміна обернулася до Марії Перейри і повідомила: 

— Я вже сита по горло! Якщо ніхто в цьому домі не 
вміє ні за що взятися, то черга за мною! 

Іграшкові коники проскакали поза очима Аміни, бо 
вона залишила Марію опікуватися мною, а сама пішла у 
свою спальню. Уривчасті спогади про Іподром Мага-
лаксмі пустилися чвалом у її голові, коли вона відсунула 
набік усі сарі і спідниці. Рум'янець шаленого плану залив 
її щоки, коли вона відчинила стару олов'яну скриню... на-
повнила гаманець монетами і паперовими рупіями від 
вдячних клієнтів і весільних гостей, і пішла на перегони. 



З Мідною Мавпочкою, що проростала в ній, моя мати 
прийшла на паддок іподрому, названого на честь богині 
достатку, нехтуючи вранішньою нудотою і варикозом, 
вона стояла у черзі до віконця тоталізатора і ставила 
гроші на триплети і на фукси. Не маючи зеленого понят-
тя про коней, вона ставила на кобил, чідомих своїми по-
ганими результатами на довгих дистанціях; вона вклада-
ла гроші в жокеїв, бо їй подобались їхні усмішки. Стис-
каючи гаманець, повний приданого, яке лежало незайма-
ним у цій скрині, відколи її амма спакувала його, вона ро-
била шалені ставки на жеребців, вигляд яких нагадував 
про інститут Шаапстекера... і вигравала, вигравала, ви-
гравала. 

— Добрі НОВИНУ — каже Ісмаїл Іирагім. — Я завжди 
вважав, що ми маємо боротися з тими негідниками. Я за-
раз же відкрию справу... але на це знадобиться готівка, 
Аміно. Ви маєте гроші? 

— Гроші будуть. 
— Це не для мене, — пояснює Ігмаіл, — мої послуги, 

як я вже казав, безплатні, абсолютно безкоштовні. Але, 
пробачте мені, Ви мусите знати про такі речі, треба ро-
бити невеличкі подарунки певним особам, щоб полегши-
ти собі дорогу... 

— Ось, — Аміна вручає йому конверт. — Вистачить 
цього поки що? 

— Боже мій, — Ісмаїл з подиву впускає додолу кон-
верт, і банкноти високого номіналу розсипаються по всій 
підлозі вітальні. — Де Ви стільки дістали?.. 

І Аміна: 
— Краще не питайте — а я не питатиму, де Ви їх 

поділи, 
Гроші від Шаапстекера ішли на прожиток; а коні 

фінансували нашу війну. Смуга везіння моєї матері на 
перегонах тривала так довго, фортуна була така щедра, 
що якби цього не трапилося насппацді, в це неможливо 
було б повірити... місяць за м>гяцем вона ставила гроші 
на гарну охайну стрижку жокея чи на симпатичну міша-
ну масть коня, і ніколи не покидала іподрому без вагови-
того конверта, напханого банкнотами. 
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— Все просувається добое — казав їй Ісмаїл. — Але 
ж, Аміно, сестро, Бог знає, що Ви там витворяєте. Чи 
справді це щось пристойне? Легальне? 

І Аміна: 
— Не морочіть собі голову. Що не можна полікувати, 

те мусимо прийняти. Я роблю те, що мушу робити. 
Жодного разу за весь той час моя мати не засмакува-

ла плодів своїх неймовірних перемог; бо її обтяжувало 
щось більше, ніж тільки немовля у лоні — споживаючи 
каррі, приготоване Преподобною Матінкою і повне ста-
ровинних упереджень, вона отримала переконання, що 
азартні ігри — це, поояд з алкоголем, найбільше зло 
світу; отже, хоч вона й не чинила злочину, але почувала-
ся поплічницею гріха. 

Бородавки обсипали її ноги, хоча садху Пурушоттам, 
який сидів під нашою садовою помпою, аж вода крапля 
за краплею зробила невеличку лисинку йому на тїм'ї се-
ред страшенно скуйовдженого волосся, творив чудеса, 
щоб їх вивести; але протягом усієї зміїної зими і всього 
жаркого сезону моя мати боролася за справу її чоловіка. 

Ви спитаєте: як це можливо? Як могла жінка, домого-
сподиня, навіть вельми ретельна, навіть така затята, як 
мо.ла вона день у день, місяць за місяцем виборювати 
маєток на конях? Ви думаєте про себе: ага, той Хомі Ка-
трак, він — власник коня; і кожен знає, що результати 
більшости перегонів визначені заздалегідь; Аміна зверта-
лася за корисними підказками до сусіда! Звучить 
імовірно; але пан Катрак програвав так само часто, як і 
вигравав; коли він побачив мою матір на іподромі, то за-
стиг з подиву перед її успіхом. («Будь ласка, — просила 
його Аміна, — сагібе Катрак, нехай це залишь.ъся між 
нами. Азартна гра — це жахлива річ; мені було б так со-
ромно, якби моя мама довідалася про це». І Катрак, ос-
товпіло киваючи головою, відповів: «Як хочете, пані»), от-
же, парс не стояв за цим, — ал° я, мабуть, запропоную 
натомість інше пояснення. Ось воно у небесно-блакитній 
колисці у небесно-блакитній кімнаті із вкезівним пальцем 
рибалки на спіні: тут щоразу як мати виходить, стискаю-
чи гаманець, повний таємниць, дитятко Селім набирає 



виразу найвищого зосередження, очі захоплені єдиною 
метою такої небувалої сили, що аж темніють до глибокої 
синьої барви, а ніс дивно морщиться, тим часом як він 
сам, здається, спостерігає за якоюсь віддаленою подією, 
керуючи нею на відстані, так само, як Місяць керує хви-
лями вод. 

— Невдовзі справа надійде до суду, — сказав Ісмаїл 
Ібрагім. — Я думаю, Ви можете почуватися досить впев-
нено... але, Боже мій, Аміно, Ви що, знайшли скарби ца-
ря Соломона? 

Коли я підріс настільки, щоб бавитися в настільні ігри, 
я просто закохався у гру «Змії та драбини». Яка доскона-
ла рівновага нагород і покарань! Який нібито випадковий 
вибір, визначений падінням кості! Видряпуючись' по дра-
бинах, сповзаючи по зміях, я провів найщасливіші дні 
свого життя. Коли в час моєї недолі батько викликав ме-
не на партію у шатрандж, я доводив його до шалу, про-
понуючи натомість спробувати щастя серед драбин і ку-
сючих змій. 

Кожна гра має свою мораль; а гра «Змії та драбини» як 
жодне інше заняття, виявляє одвічну правду, яка на кож-
ну драбину, яку ви подолали, припадає змія, що чекає ось-
ось, за рогом; і за кожною змією вас чекає якась драбина 
— як винагорода. Але тут криється більше, ніж може зда-
тися на перший погляд, не просто правило батога і пряни-
ка; бо гра передбачає неодмінну двоїстість речей, дуалізм 
злетів і падінь, добра і зла; тверда раціональність драбини 
компенсує магічну звинність змії; у протистоянні драбини 
і змії ми можемо бачити метафору всіх мислимих проти-
лежностей: Альфа й Омега, батько і мати; тут і війна 
Марії та Муси, і полярність колін та носа... але я в дуже 
ранньому віці зауважив, що грі бракує одного важливого 
виміру, а саме — застосування двозначносте, оскільки, як 
далі покажуть події, можна звалитися додолу з драбини, і 
піднестися до найвищого тріумфу завдяки зміїній отруті... 
Але, аби не ускладнювати справу, зазначу, що як тільки 
мати знайшла драбину до перемоги, явлену у постаті удачі 
на перегонах, як тут же життя нагадало їй, що ринштоки 
країни й досі кишать зміями. 
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Брат Аміни Ханіф не виїхав до Пакистану. Слідом за 
дитячою мрією, яку він нашіптував Рашідові, хлопчикові-
рикші, на кукурудзяному полі в Агрі, він приїхав до Бом-
бею і почав там шукати праці на великих кіностудіях. 
Страшенно самовпевнений змалку, він зумів не тільки 
стати наймолодшим в історії Індії кінорежисером, але й 
домігся прихильносте й узяв собі за дружину одну з най-
яскравіших зірок того целулоїдного неба, божественну 
Пію, обличчя якої було її скарбом і сарі якої були зіткані 
з таких тканин, творці яких ніби мали на меті довести, 
що в одному полотні можна вмістити всі кольори, відомі 
людині. Преподобна Матінка не любила божественну 
Пію, але Ханіф був єдиним з усієї родини, кого не стосу-
валися обмежувальні впливи бабці; веселий, великий чо-
ловік, наділений гучним сміхом човняра Тея і вибуховим, 
але якимсь лагідним гнівом свого батька, Аадама Азіза, 
він забезпечив їй спільне життя у маленькій, зовсім не 
кіношній, квартирці на Марін Драйв, пояснюючи: «У нас 
буде море часу, щоб жити, як імператори, коли я зроблю 
собі ім'я». І вона погодилась; грала головну роль у його 
першому фільмі, частково фінансованому Хомі Катраком, 
а частково — студією «D. W. Rama (Pvt.) Ltd» — фільм на-
зивався «Коханці з Кашміру», і одного разу, посеред що-
денної гонитви, Аміна Сінай пішла увечері на прем'єру. Її 
батьки не прийшли через ненависть Преподобної 
Матінки до кіно, проти якої Аадам Азіз уже не мав сили 
боротися — так само він, прибічник Міана Абдулли у бо-
ротьбі проти Пакистану, уже не сперечався з нею, коли 
вона хвалила цю країну, зберігаючи залишки сил, щоб за-
копати п'яти і не піддатися еміграції; але Ахмед Сінай, 
відживлений кулінарними шедеврами тещі і ображений 
на неї через її тривале перебування в його домі, став на-
решті на ноги і супроводжував дружину. Вони зайняли 
свої місця поряд з Халіфом, Пією і головним героєм 
фільму, одним із найуспішніших «героїв-коханців» 
індійського екрана, І. С. Найяром. Вони й не здогадували-
ся, що за кулісами вже чигає змія... але тим часом, однак, 
Ханіфові Азізу належиться його зоряна мить; тому що 
фільм «Коханці з Кашміру» містив знахідку, яка обіцяла 
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моєму дядькові бурхливий, хоч і короткий, тріумф. У ті 
часи героям-коханцям і їхнім обраницям не дозволялося 
торкатися одне одного на кіноекрані, щоб їхні поцілунки 
і дотики не зіпсували молодь... але через тридцять три 
хвилини після початку фільму весь кінозал загув від по-
трясіння, бо Пія і Найяар обсипали поцілунками — ні, не 
одне одного — а предмети. 

Пія поцілувала яблуко, чуттєво, всією повнотою своїх 
прекрасних вуст; тоді передала його Найярові; він приту-
лив з другого боку свій мужній, пристрасний рот. Це бу-
ло народження явища, відомого згодом як непрямий 
поцілунок — і наскільки воно було вишуканіше від усьо-
го, що давало тодішнє кіно; як сповнене жаги і 
чуттєвости! Публіка (яка нині, певне, аж охрипла б зі 
сміху, побачивши молоду пару, що вдається до таких 
штучок; яка б реготала до безтями — так низько впала 
наша суспільна схильність до співпереживання), дивила-
ся, прикута до екрана, як любов Пії і Найяра на тлі озе-
ра Дал і кришталево-блакитного неба Кашміру виливала-
ся поцілунками на келихи рожевого кашмірського чаю; 
біля ключів Салімар вони прикладалися вустами до ме-
ча..., але тут, на вершині тріумфу Ханіфа Азіза, змія вже 
відмовляється чекати; під її впливом запалюється світло у 
залі. На тлі побільшених силуетів Пії і Найяра, що цілу-
вали манго і ворушили губами під музику, з'явилася по-
стать боязкого, рідкобородого чоловічка, було видно, як 
він ішов по той бік екрана на сцену з мікрофоном у руці. 
Змія може прибрати безліч несподіваних форм; тепер, в 
образі цього безпорадного адміністратора кінотеатру, во-
на випустила свою отруту. Пія і Найяр згасли і пропали; 
підсилений голос бородатого чоловіка промовив: 

— Шановні пані і панове, прошу пробачення; але я 
маю жахливу новину. — Тут його голос ламається — ри-
дання змії додає сили її зубам! — і продовжує далі: Сьо-
годні пополудню, в Бірла Хаус у Делі, вбито нашого 
улюбленого Махатму. Якийсь божевільний стріляв йому 
в живіт, пані і панове, — і нашого Бапу не стало! 

Глядачі почали кричати раніше, ніж він скінчив; отру-
та його слів потрапила їм у вени — і дорослі чоловіки би-
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лися в катарсисі, тримаючись за животи — не зі сміхом, 
а з криком: Хе Рам! Хе Рам! — і жінки рвали на собі ко-
си: найкращі у місті зачіски куйовдилися за вухами от-
руєних дам — і кінозірки верещали, як перекупки, і щось 
жахливо смерділо в повітрі — і Ханіф прошепотів: 

— Ходімо звідси, сестро — якщо це зробив мусульма-
нин, доведеться платити пекельну ціну. 

На кожну драбину припадає змія... і цілі сорок вісім 
годин після передчасного закінчення «Коханців з 
Кашміру» наша родина не виходила за поріг Букінгемсь-
кої вілли («Присуньте меблі до дверей, теє-то-як-його! — 
розпоряджалася Преподобна Матінка. — Якщо серед 
прислуги є індуси, відішліть їх додому!»); і Аміна не сміла 
навіть кроку ступити на іподром. 

Але і на кожну змію припадає драбина: і нарешті по 
радіо назвали ім'я. Натурам Ґодсе. 

— Хвалити Бога, — вирвалося в Аміни. — Це не му-
сульманське ім'я! 

І Аадам, якого новина про смерть Ганді ще більше 
пригнітила до землі: 

— Цьому Ґодсе нема за що дякувати! 
Аміна, однак, відчула невимовну полегкість, вона мча-

ла запаморочливо довгою драбиною полегкости... 
— Чому ж нема за що? Власне тим, що його ім'я Ґод-

се, він урятував нам життя! 

Ахмед Сінай, навіть коли встав зі свого так званого ло-
жа недуги, продовжував поводитись, як інвалід. Голосом, 
схожим на задимлене скло, він звернувся до Аміни: 

— Отже, ти просила Ісмаїла піти до суду; дуже добре, 
чудово; але ми програємо. У цих судах треба підкупову-
вати судді в... 

І Аміна біжить до Ісмаїла: 
— Ніколи — ніколи, за жодних обставин — Ви не по-

винні говорити Ахмедові про ці гроші. Чоловік має 
зберігати свою гідність. 

І згодом: 
— Ні, ханум, я нікуди не йду; ні, дитина мене зовсім 

не втомлює; ти відпочивай, а я вибіжу тільки в крамницю 
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— може. Я ще навідаюся до Ханіфа — ми, ; гінки, муси-
мо бодай чимось заповнювати дні! 

І вертається додому з конвертами, спухлими від банк-
нот... 

— Візьми, Ісмаїле, тепер, коли він на ногах, ми маємо 
діяти швидко і обережно! 

І сидить вечорами покірно біля матері: 
— Так, звичайно, це правда, але Ахмед скоро заба-

гатіє, сама побачиш! 
І безкінечні зволікання в суді; і спорожнілі конверти; 

і в лоні підростаюче дитя наближується до точки, після 
якої Аміна не зможе втиснутися за кермо «Ровера 1946»; 
і чи щастя її не зрадить? і Муса і Марія у вічній ворож-
нечі, як два старі тигри. 

З чого почалася ворожнеча? 
Якісь залишки сорому страху провини, законсервовані 

часом у Маріїних нутрощах, спонукали її — свідомо? 
несвідомо? — дражнити старого слугу на сто різних спо-
собів — задирати носа, щоб довести свою вищість; агре-
сивно перебирати прикрашені бісером намистинки вер-
вечки під носом побожного мусульманина; прийняти ти-
тул маусі, молодшої мами, наданий їй слугами маєтку, що 
Муса сприймав як загрозу власному статусові; та ще й ця 
її надмірна фамільярність з бегум сагібою — таємні пе-
решіптування, пересміювання по кутах, досить гучні, щоб 
суворий, педантичний, правильний Муса чув їх і почував-
ся, так чи інакше, одуреним. 

Що ж це за крихітна піщинка у морі старости, що оми-
ває старого слугу, застрягла йому в устах, щоб вирости на 
чорну перлину ненависти — в яку неприродну млявість 
провалився Муса, аж руки і ноги зробилися йому ніби із 
олива, і він розбивав вази, висипав вміст попільничок, і 
прихований натяк на звільнення зі служби — зі свідомих 
чи несвідомих уст Марії? — перетворився на нав язливий 
страх, і бумерангом повертався до того, хто це все почав? 

І (не оминаючи соціальних чинників) які ж були жах-
ливі наслідки статусу слуги, його кімнатки за кухнею з 
закіптюженою піччю, де Муса спав разом із садівником, 
різноробом і хамалем — тим часом як Марія спала в чи-
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стих просторих покоях, на плетеній підстилці іоряд з не 
мовлям? 

А Марія, хіба вона й справді була без вини, чи, може, 
навпаки? Її безсила втеча від церкви — бо в церкві тре-
ба сповідатися, а сповідь — найнадійніший спос 5 розлу-
читися зі своїми таємницями — стала причиною 
внутрішньої терпкости, через яку няня зробилася різка і 
сварлива? 

А може, нам треба забути про психологію — і шукати 
відповіді у твердженні, що не Марію чигає змія, а Мусі 
судилося зрозуміти двозначність драбин? А якщо забути 
і про це, відступаючи від теорії змій-і-драбин, хіба ж не 
проступає в усій цій колотнечі рука Фатуму — і свідчить, 
що для того, аби Муса повернувся вибуховим привидом, 
для того, щоб Муса явився, наче Бомба-в-Бомбеї, с/ ;д бу-
ло спланувати його від'їзд... чи, опускаючись від таких ви-
сот аж до гротеску, хіба можливо, що Ахмед С най — 
спровокований віскі, а джином доведений до непомірно-
го грубіянства — так образив вірного слугу, що його зло-
чин, який ніби зрівняв їх із Марією виник з пораненої 
гордости зневаженого старого слуги — і тому не мав із 
Марією нічого спільного? 

Досить питань, обмежимось фактами: Муса і Марія 
далі були на ножах. І взагалі: Ахмед образив слугу, а 
рятівні кроки Аміни не мали успіху; і взагалі: туманний 
привид старости навіював йому, що його можуть звільни-
ти, без попередження, будь-якої миті; отже, одного серп-
невого ранку Аміна помітила, що їх обікрали. 

Пр: хала поліція. Аміна склала список викрадених ре-
чей: срібної плювальниці, інкрустованої лазуритом, золо-
тих монет, чайників, оздоблених коштовностями, срібних 
сервізів для чаювання і всього, що було у великій бля-
шаній скрині. Інспектор Джонні Вакіл вистроїв слуг у 
холі і наказав їх стерети. 

— Ну що, признавайтеся, — вдарив палицею по нозі, 
— бо ви мене ще попам'ятаєте... Ви що, хочете цілу добу 
на одній нозі простояти? І щоб вас обливали водою? То 
гарячою, як окріп, то холодною, як лід? Поліція має свої 
методи... 
14 - 7-993 
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І відразу какофонія голосів прислуги: Це не я, сагібе 
інспекторе, я чесний хлопець заради Бога, в'^ьміть об 
шукайте мої речі, сагібе! 

Втручається Аміна: 
— Це вже занадто, добродію, Ви забагато собі дозво-

ляете! Що не кажіть, а я знаю, що моя Марія до цього не 
причетна. Я не дозволяю її допитувати. 

Притлумлене роздратування працівника поліції. Закон 
вимагає провести обшук. 

— Про всяк випадок, шановна пані. В цих людей низь-
кий інтелект, і, може, ви відкрили злочин так рано, що 
злочинець ще не встиг втекти зі здобиччю! 

Почалася ревізія. В скрученій постелі старого слуги, 
Муси: срібна плювальниця. Загорнуті в невелику купку 
його одягу: золоті монети, срібний чайник. Захований під 
ліжком чапрай: зниклий чаиний сервіз. І тоді Муса при-
падає до ніг Ахмеда Сіная' Муса благає: 

— Вибачте: сагібе! Я був у відчаї. Я думав, що Ви ви-
кинете мене надвір! — але Ахмед Сінай і слухати не хо-
че; вы далі стоїть, як скутий льодом: — Мені так зле! — 
стогне він виходить із кімнати; а Аміна з жахом запи-
тує: — Але ж, Myco, навіщо ти тоді вимовив це жахливе 
прокляття? 

...Бо після того як прислугу вишикували у коридорі і 
перед тим як узялися до обшуку кімнат прислуги, Муса 
сказав своєму господареві: 

— Це не я, сагібе. Якщо я Вам збрехав, то нехай мене 
поб'є проказа! Нехай моя стареча шкіра вкриється рана-
ми1 

Аміна з безмежним подивом в очах очікує на відповідь 
Муси. Старе \ице слуги обертається маскою гніву; він 
плютться словами: 

— Бегум сагіба, я забрав у ваг лише цінні речі, а пані, 
маленький сагіб і його батько — ви забрали у мене ціле 
життя; і на старості років ви зрівняли мене з якимись ня-
нями-християнками. 

У Букінгемській віллі западає тиша — Аміна скасовує 
скаргу, але Муса все одно покидає дім. З килимком для 
спання, скрученим за спиною, він спускається по 



спіральних залізних сходах, переконуючись, що драбини 
ведуть як догори, так і донизу; він зникає з пагорба, за-
лишаючи в домі своє прокляття. 

І (чи справді прокляття у цьому винне?) Марія Перей-
ра зовсім скоро відкриє, що коли навіть виграєш битву; 
коли навіть драбини працюють на тебе, — все одне зм 
уникнути не вдасться. 

Аміна каже: 
— Я не зможу більше давати Вам гроші, Ісмаїле; може, 

вже досить? 
І Ісмаїл: 
— Так, сподіваюся, — але ніколи не знагш напевно, чи 

можна розраховувати на...? 
Але Аміна: 
— Це жахливо, я так розрослася, що не можу нав ь 

утиснутися за кермо. Вам мусить вистачити. 
...Час знову сповільнюється для Аміни; знову її очі див-

ляться крізь заґратовані шиби, в яких червоні тюльпани 
на зелених стеблах танцюють синхронно знову її погляд 
затримується на годинниковій вежі, стрілки якої стоять 
ще з дощів 1947-го року; і знов іде дощ. Сезон перегонів 
скінчився. 

Ясно-синя годинникова вежа: приземкувата, потр ка-
н< з нерухомим годинником угорі. Вона стоїть на просмо-
леному бетоні по той бік округлого майданчика — на] ві 
з пласким дахом верхнього поверху будинків на Варден 
Роуд, розміщених упритул до нашого двоповерхового па-
горба, так що коли перелізти через мур Вілли Букінгем — 
під ногами опинялася чорна просмолена поверхня. А ниж-
че, під нею, — початкова школа Бріч Кенді, з якої щоден-
но пополудні протягом цілого навчального року долинали 
веселі звуки піаніно панни Гаррісон — незмінна вічна му-
зика дитинства; а ще нижче — крамниці: Рай для читачів, 
ювелірна крамниця Фатбхой, іграшки Чімалкера і Бом-
белл та вітрини з Цілими Ярдами Шоколадок. Ворота до 
годинникової вежі були нібито зачинені, але на них стояв 
дешевий замок, який би Надір Хан розпізнав із першого 
погляду індійИка робота. І три вечори підряд перед моїм 
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першим днем народження Марія Перейра, стоячи в 
сутінках при ь кні, бачила бувало, невиразну постать, що 
ковзала дахом з повними рую <н якихось предметів, тінь, 
що наповнила її невимовним жахом. На четвертий день 
вона поділилася цим з мосю мамою; викликали поліцію; 
інспектор Вакіл повернувся до маєтку Метволда в супро-
воді офіцерського спецзаго'іу — «Усі вони — неперевер-
шені стрільці, бегум сзд-ба; можете на них покластися!» 
— бійці якого, переодягнені не дгрників зі зброєю, захо-
ваною в лахмітті, тримали під пильгнм наглядом годинни-
кову вежу, замітаючи майданчик між будинками. 

Запала ніч. З-поза штор і бамбукових жалюзі меш-
канці маєтку Метволда стривожено зиркали в керунку 
годинникової вежі. Двірники безглуздо продовжували 
замітати в темряві. Джонна Вакіл зайняв позицію на 
нашій веранді, поклавши караб н праворуч на відстані ру-
ки РІВНО ОП вночі ТІНЬ перебралася через мур з боку 
школи Вріч Кені з м>шком, иерекннутим через плече, 
попрямувала до вежі.. 

— Треба, щоб вік ув ішов досередини, — сказав Вакіл 
Аміні — Ми маємо бути левні що натрапили на власти-
вого фацета. 

Фацет, перетнувши плаский просмолений дах, дістав-
ся до вежі; увійшов. 

— Сагібе нспекторе. чого Еи чекаєте? 
— Т-шшш, бегум, це вже справа поліції; будь ласка, 

зайдіть у дім. Ми схопимо й о г о , коли він вийде; згадаєте 
мої слова. Ми вп1 [маємо його, — говорив Вакіл самовдо-
волено, — як щура у пастці. 

— Але хто він такий і 
— Хто його знає? — Вакіл стснув плечима, — Якийсь 

бандит, напевно. Зараз усюди повно великих негідників. 
... І ось тиша ноч звурдилася, як молоко, від різкого са-

мотнього крику; хтось похитн^нея по той бік дверей у 
вежі; двері вивалюють з гуркотом; і щось падає вниз, на 
чорну поверхню. Інспектор Вакіл береться до діла, вима-
хує карабіном, стріляє з оедр , ніби Джон Вейн; двірники 
добувають снайперську зброю зі с зїх мітел і стріляють... 
крики схвильованих жінок, лемент прислуги, тиша. 



Що це лежить, брунатно-чорне обв зане стр.чкою, 
з м і є п о д і б н е , на чорній поверхні? Ще спливаючи чорною 
к ,"ю змушує доктора Шаапстекерз проверещати з 
в л а с н о г о пункту спостереження на найвищому поверсі: 
«Ви ідіоти чортозі! Брати тарганів! Скни трансоес-
титп Хто це, з висолопленим язиком, помирає, поки 
Ва/.іл біжить на просмолений дах? 

А за дверима годинникової вежі< Що це за тягар упав 
ІЧ таким моторошним тріском? Чия це рукї вибила двері; 
в чиїх це стопах блищать дві ранк, і стікають oтpvтoю1 
яка не має антидоту, отрутою, що зьалила з ніг цілу стай-
ню загнаних коней? Чиє це тіло виносять з вежі, під зву-
ки траурного маршу, бс труни, двоє переодягнених 
поліцаїв а коли переодягнені дьірники прикидаються 
гробарями? Чому, коли сяйво місяіда висвітлює мертве 
обличчя Марія Перейра паде на піл\огу, як мішок кар-
топлі. а очі її закочуються догори у такій раптовій і 
тоагічні й непр. ітомносгі ? 

І ці дивні прилади вздовж стін всередиі • годиннико*о1 
вежі: що це за механізми з дешевими годинничками — 
чому тут так багато пляшок з горлечками напханими 
ганчір ям? 

— От чорт! Яке щасть, що Ви викликали моїх хлопціз, 
бегум сагіба, — підскакує на радощах інспектор Вакіл. — 
Це Йосиф Д'Коста, він оув першим у списку бандит з, 
оголошених у розшук. Ми лже рік його шукаємо! Люди 
на без еєрця, рідкісний НРг и<ик! Треба було бачити 
стіни всередині вежі! Усі полички згори донизу застав-
лені бомбами ручної роботи. Такий вибуховии пристрій 
міг би скинути в море весі цей пагорб! 

Драма накладається на др. му; життя набуває барв 
індуського звукового кіно; за дрібинами чигають змії, за 
зі іями чекають драбини, посеред цього нагромадження 
подій дитятко Селім захворі\о. Ніби не зумівши присто-
суватися до такого надміру змін, воно заплющило очі, спа-
лахнуло рум'янцем і вкрилося набряками. Тим часом як 
Аміна чекала на вирок у с іріві розпочатій Ісмаїлом про-
ти державно; влзди. поки Мідна Мавпочка росла-вироста-
ла у лон1 матері, поки Марія перебувала у шоковому 
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стан від якого цілком звільниться тільки тоді, коли дух 
Йосифа повернеться навідати її; поки пуповина плавала в 
слоїку з-під маринаду, а Маріїні чатні переповнили наші 
сни вказівними пальцями; поки Преподобна Матінка по-
рядкувала у кухні мій дідо оглянур мене і сказав: 

На жаль, сумнівів немає: бідний хлопчик захворів 
на тиф. 

— О Господи милосердний, — вигукнула Преподобна 
Матінка — Що за нечиста сила напосілася, теє- то-як-йо-
го, на цей дім? 

Ось як мені викладено історію моєї хвороби, яка мало 
не звалила мене на старті: день і ніч, наприкінці серпня 
1948-го року, мама і дідусь доглядали мене; Марія, 
пригнічена почуттям провини, прикладала холодні ком-
преси з фланелі до мого лоба Преподобна Матінка співа-
ла мені колискові і годувала з ложечки; навіть батько за-
буваючи на якийсь час про свої недугу, стояв при дверях 
в безпомічній тривозі. Але настала ніч, коли доктор Азіз, 
змучений, як старии кінь, промовив: «Ні, нічого більше я 
не можу зробити. Він до ранку помре». І тоді посеред 
жіночих зойків і перших перейм моєї матері, викликаних 
власним горем і розпачем Марії Перейри, почувся стук; 
слуга повідомив про візит доктора Шаапстекера; якии дав 
моєму дідові маленьку пляшечку і сказав: 

— Я не приховую: це або вб'є його, або вилікує. Рівно 
дві краплі, а тоді — чекайте і дивіться. 

Мій дідо, схопившись за голову на руїнах своєї 
лікарської науки, спитав: 

— Що це? 
І майже вісімдесятидволітній доктор Шаапстекер, 

мелькаючи язиком, відповів: 
Розведена отрута королівської кобри. Це, як прави-

ло, допомагає 
Змії можуть провадити до тріумфу, так як драбини мо-

жуть провадити до провалу: мій дідо, знаючи, що так чи 
іакше на мене чекає смерть, застосував отруту кобри. 

Уся сім'я стояла і дивилася, як отрута напоює адгяче 
тільце... а через шість годин температура повернулася до 
норми. Після цього випадку процес мого росту втратив 



свої феноменальні виміри; але натомігть я отримав щось 
інше: життя, і раннє розуміння подвійне сутности змій. 

Коли лихоманка відступила, у Пологовій клініц \окто-
ра Нарлікара народилася моя сестра. Це сталося першо-
го вересня; і народини були такі безпроблемг такі легкі, 
що пройшли практично непоміченими у магтку Метвол-
да; бо того ж дня Ісмаїл Ібрагім відвідав у клініці моїх 
батьків і повідомив їм, що справа виграна... Тим часом, як 
Ісмаїл святкував, я хапався за ґратки мого ліжечка; тої 
як він кричав: —Досить уже цих заморожень! Ваші акти-
ви знов стали Вашими! За вироком Високого суду1 — я з 
червоним від натуги лицем долав ґравітацію; і коли Ісмаїл 
оголосив з невинним виглядом: — Сінаю бхай, сьогодг 
сила закону здобула славну перемогу, — уникаючи за-
хоплених, сяючих тріумфально очей моєї ватері, я, дитят-
ко Селім, у віці рівно одного року, двох тижнів і одного 
дня, підтягнувся і став на ноги у своєму ліжечку. 

Наслідки подій того дня були подвійні: я виріс з нога-
ми, безповоротно викривленими, бо занадто рано зіп'явся 
на них; а Мідна Мавпочка (названа так через густу стріху 
золотаво-рудого волосся, що не потемніє, аж поки їй не 
мине дев'ять років) зрозуміла, що у житті для того, аби 
привернути чию-небудь увагу , слід наробити багато шуму. 

випадок у білизняній скрині 

Вже дві доби минуло, відколи Падма раптово випала з 
мого життя. Вже два дні її місце при казані касаунд' з 
плоді ; манго чаймає інша дівчина — теж повнувата, з 
по^'бними пухнастими руками; але, як на мене, це ніяка 
не заміна! — тим часом моя екскрементальна квітка ло-
тоса зникла невідомо куди. Я втрачаю рівновагу; відчу-
ваю, що розриви поширюються по всьому тілу; бо раптом 
я залишився сам, без так необхідного мені чийогось ву-
ха, і тепер мені його не вистачає; мене накриває хвиля 
кипучого гніву: чому єдина моя слухачка вчинила зі мною 
так жорстоко? Вже багато чоловіків ділилося зі мною 
своїми проблемами, але нікого з них не покидали так не-
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сподівано. Коли Вальмікі, автор Рамаяни, диктував свій 
твір слоноголовому Ганешу хіба Бог покинув його на 
півдорозі? Звичайно ж ні! (Прошу взяти до уваги, що не 
зважаючи на мусульманське походження, я, а це звичай-
на справа для жителя Бомбею, добре знайомий з 
індійськими міфами і мушу визнати, що мені дуже близь 
кий образ капловухого Ганеша зі слонячим хоботом, який 
усе скрупульозно записує під диктовку!) 

А як же бути без Падми? Як обійтися без її відсто-
роненого поіляду і забобонів, що творили надійну проти-
вагу до мого обтяженого дивами всевідання? Як вижити 
без її парадоксальної заземлености духу, що не дає — не 
давала? — мені відірватися від землі? Я наче став верши-
ною рівностороннього трикутника, який підтримують два 
божества-близнюки: шалений бог пам'яті про минуле і 
богиня-лотос сьогодення... хіба це означає, що тепер я 
мушу змиритися з вузькою одновимірністю прямої? 

Не виключено, що я ховаюся за всіма цими запитан-
нями. Може, й так. Я маю говорити прямо, без цих плак-
сивих запитань: Падма мене покинула. А мені її не виста-
чає. І все. 

Але робота чекає: наприклад: 
Влітку 1956 року, коли більшість світових подій ус.е-та-

ки переростали мене, у моєї сестри, Мідної Мавпочки, 
з'явилася дивна звичка: вона почала підпалювати взуття. 
Тоді, коли Нассер топив кораблі в Суецькому Каналі, за-
повільнюючи рух цілого світу, бо змушував усіх обходи-
ти довкола Мис Доброї Надії, моя с е т р а намагалася ма-
буть, уповільнити нашу ходу. Приречена на боротьбу за 
увагу близьких, одержима бажанням опинятися в центрі 
подій, навіть неприємних (вона, як-не-чк, моя рідна сест-
ра; алр жоден прем'єр не написав їй листа, жоден садху 
не спостерігав за нею зі свого посту біля садової помпи; 
вона не була напророчена і обфотографована, і від само-
го початку її життя було важкою битвою), перенесла 
свою війну на світ людського взуття, можливо, в надії, що 
коли вона спалить його нам, то змусить нас перебувати у 
безруху так довго, аж поки ми помітимо її присутність... 
і зовсім не пробувала приховувати свої злочини. Коли 
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батько зайшов до кімнати і побачив свої чорні черевики 
у вогні Мідна Мавпочка стояла над ними із сірником у 
руці. Йому в ніс ударив нечуваний сморід паленої шкіри, 
змішаної з пастою для взуття «Цвіт вишні» і ваксою «Три 
бажання»... 

— Дивися, абба, — вигукнула захоплено Мавпочка. — 
Дивися, як гарно. Зовсім, як колір мого волосся! 

Незважаючи на всі запобіжні заходи, веселі червоні 
квіти одержимости сестри розквітали того літа по всьому 
маєтку Метволда, розпускаючись у сандаліях Качечки-
Нуссі і кіномагната Хомі Катрака; полум'я кольору її во-
лосся облизувало СХОДЖРНІ замшеві капці пана Дубаша і 
блискучі шпильки \іли СаОарматі. Незважаючи на пере-
ховування сірників і невсипущу пильність слуг, Мідна 
Мавпочка завжди знаходила спосіб, не зупиняючись ні 
перед погрозами, ні перед покараннями. Цілий рік 
маєток Метволда час від часу затягало димом паленого 
взуття; аж доки її коси не потемніли, як це буває з 
мідддк і вона, здавалося, втратила інтерес до сірник 5. 

Аміна Сінай, не в силах стерпіти думки про тілесні по-
карання для власних дітей, і за вдачею навіть не здатна 
підвищити на них голос, дійшла до божевілля; Мавпочці 
судилося безкінечне, день за днем, мовчання. Це був дис-
циплінарний метод, обраний мамою: неспроможна підня-
ти на нас руку, вона замикала нам уста. Певно, якесь 
відлуння великої тиші, що нею її рідна мати мучила Аада-
ма Аз'за звучало їй у вухах — бо тиша також резонує лу-
ною, глухішою, але довшою, ніж відгук будь-якого звуку 
— і з рішучим: «Ч-ччч» вона прикладала палець до вуст і 
зав'язувала нам язики. Ця кара неминуче лякала мене і 
робила зове і покірним; але Мідна Мавпочка все-таки 
була зл ллена з твердішого тіста. Без звуку, затиснувши 
напружені вуста, як її бабця, вона готувала наступне все-
спалення шкіри — так само, як колись інша мавпочка в 
іншому місці вчинила акт, що спричинив нсуникненну 
пожежу на складі зі штучною шкірою... 

Вона була так само гарна (хіба що трохи худа), як я 
страшний; але з найперших днів була злюча, як ураган, і 
галаслива, як юрба. Досить полічити вікна і вази, розбиті 



нею навмисне-ненароком; порахувати, коли ваша ласка, 
страви, які загадковим чином падали-виливалися з її 
підступних тарілок, залишаючи плями на коштовних 
перських килимах. Мовчання — це справді була найгірша 
кара, яку тільки можна було для неї придумати; але вона 
сприймала це бадьоро, стоячи невинно на руїнах потро-
щених стільців і розбитого домашнього начиння. 

Марія Перейра говорила: 
— Що за створіння ота Мавпочка! Вона мала народи-

тися з чотирма ногами! 
Але Аміна ніяк не могла натішитись дивовижним по-

рятунком від народження двоголової дитини, і завжди об-
ривала її: 

— Маріє! Що це ти кажеш? Не смій навіть так дума-
ти!.. 

Всупереч протестам моєї матері, Мідна Мавпочка бу-
ла, правду кажучи, тією самою мірою тваринкою, що і 
людинкою; і, як було відомо всім слугам і дітям маєтку 
Метволда, мала дар розмовляти з птахами і котами. З со-
баками також: але у шість років її покусав скажений, як 
вважали, приблудний пес, і довелося її віднести в лікар-
ню Бріч Кенді, хоч як вона борсалася і кричала, а потім 
ще протягом трьох тижнів їй щодня робили уколи в 
живіт, і внаслідок цього вона або забула мову собак, або 
просто назавжди відмовилася мати з ними справу. Від 
птахів навчилася співати; від котів навчилася ризикованої 
волі. Мідна Мавпочка ніколи не гнівалася так, як у тих 
випадках, коли хтось звертався до неї з ласкавими слова-
ми; відчайдушно потребуючи любови, позбавлена її через 
мою всепоглинаючу присутність, вона мала схильність 
повертатися проти кожного, хто обдарує її тим, чого 
найбільше прагнула, нібито захищаючись перед 
імовірним обманом. 

... Так сталося, наприклад, коли Сонні Ібрагім нава-
жився їй сказати: 

— Знаєш, сестро Селіма, ти — твердий горішок. Я, гм, 
розумієш, просто дурію від тебе... А вона відразу почим-
чикувала туди, де його батько і мати попивали лассі в са-
дах Сан-Сусі, і донесла: 
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— Тітонько Нуссі, я не знаю, що там Ваш Сонні собі 
думає. Але щойно я бачила його з Цирусом у кущах, і во-
ни обоє якось смішно бавилися своїми пісюнчиками!.. 

Мідна Мавпочка відзначалася поганими манерами за 
столом; вона топталася по клумбах; завоювала репутацію 
проблемної дитини; але ми з нею були найближчі-в-світі, 
незважаючи на листи з Делі у рамках і садху-під-помпою. 
З самого початку я вирішив поводитися з нею як із союз-
ником, а не суперником; і тому вона ніколи не звинува-
чувала мене за першість у домі, і тільки повторювала: 

— Хто в цьому винен? Хіба це твоя вина, що вони ду-
мають про тебе, як про якесь бозна-що? 

(Але коли, багато років опісля, я повторив помилку 
Сонні, вона повелася зі мною точнісінько так само, як і 
з ним.) 

І це, власне, Мавпочка, відповідаючи на якийсь помил-
ковий телефонний дзвінок, започаткувала низку подій, 
які допровадили до нещасного випадку зі мною у білій 
дерев'яній білизняній скрині. 

Уже у майжедев'ятирічному віці я добре знав: усі на 
мене чекали. Опівніч і фото немовлят, пророки і 
прем'єри створили довкола мене осяйне і неминуче ма-
рево очікування... в якому батько притягав мене до свого 
м'якого живота у прохолодну годину коктейлю, і казав: 

— Славне майбутнє! Сину мій: чого тільки доля не 
приберегла для тебе? Великі справи, велике життя! — а 
я тим часом крутився між випнутою губою і великим 
пальцем на нозі, мочив йому сорочку своїм вічним нежи-
тем, червонів і верещав: 

— Пусти мене, абба! Всі побачать! 
А він, засоромлюючи мене незмірно, відповідав басом: 
— Хай дивляться! Хай цілий світ бачить, як я люблю 

свого сина!..— і бабця, гостюючи у нас якось узимку, да-
ла мені таку пораду: 

—Ти тільки підтягни шкарпетки, теє-то-як-його, і бу-
деш кращий від усіх на світі!.. 

Дрейфуючи у цьому мареві очікування, я вже відчував 
у собі найперші рухи того безформного звіра, який і досі, 
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у ці безпадмові ночі, товчеться і шкребеться у мене все-
редині: проклятий безміром надій і прізвиськ (я вже здо-
був ім'я Нюхача і Шмарка), я почав поооюватися, що все 
іде не так — що моє занадто розголошене життя може 
перетворитися на цілком нікчемне, пустопорожнє ефе-
мерне існування без тіні призначення. Отже, щоб утекти 
від тієї бестії, ще з раннього дитинства я заповзявся хо-
ватися у великій маминій білизняній скрині; бо хоч те 
створіння не відступімося від мене, але заспокійлиьа при-
сутність брудної білизни ніби вколисувала його до сну. 

Поза скринею, оточений людьми, що, здавалося, були 
наділені спустошливо виразним почуттям цілеспрямова-
носте, я закопувався у казки. Хатім Тай і Бетмгн, Супер-
мен і Синдбад допомогли мені перейти через майже 
дев'яті років. Коли я ходив на закупи з Марією Перей-
рою — зачарований її здатністю визначити вік курчати, 
поглянувши лише на його шию виразною рішучістю, з 
якою вона дивилася в очі мертвим лящам — я перетво-
рювався на Аладіна, що мандрує казковою печерою; спо-
стерігаючи за слугами, які начищуьали вази з самопосвя-
тою такою повною, як і незбагненною, я уявляв сорок 
розбійників Алі-Баби, що ховалися у запилюжених ур-
нах; у саду, приглядаючись до садху Пурушоттама, якого 
точить вода, я перетворювався на джина з лампи і так 
уников, здебільшого, жахливого враження, ніби я, єдиний 
у всесвіті, не маю поняття, ким мені бути чи як мені по-
водилися. Мета: вона напливала на мене з-за спини, коли 
я стояв біля свого вікна, зніяковіло спостерігаючи за 
європейськими дівчатками, що хлюпалися у приморсько-
му басейн), схожому обрисами на мапу. 

— Звідки це у вас? — закричав я голосно; Мідна Мав-
почка, яка ділила зі мною блакитну кімнату, мало не ви-
стрибнула зі шкіри. Мені було тоді майже вісім; їй було 
вже сім. Це все-таки надто рано, щоб замислюватися над 
сенсом життя. 

Але прислугу не пускають у білизняні скрині; і шкільні 
автобуси теж там відсутні. У віці майже дев'яти років я 
почав ходити до чоловічої Кафедральної середньої школи 
імени Джона Кеннона на Отрам Роуд неподалік від Ста-



рого Форту; вимитий і вичишений, я щоранку-aw^«— . 
до підніжжя нашого двоповерхового пагорба в білих шор-
тах, підперезаних еластичним ремінцем у блакитну смуж-
ку і з пряжкою у вигляді змії, з ранцем на спині і, зви-
чайно, з потужним огірком зашмарканого носа; Крихо-
окий і Вазелін, Сонні Ібрагім і акселерат Цирус Великий 
також були тут. А в автобусі, посеред гуркоту поламаних 
сидінь і жалісного дзенькоту шиб. — які самовпевнені! 
Яка майжедев'ятилітня певність у майбутньому! Сонні 
хвалиться: 

— Я стану тореадором; Іспанія! Чікітас! Гей, торо, 
торо! 

Його ранець висить спереду, як амулет Манолет, він 
розіграв своє майбутнє, поки автобус гуркотів довкола 
Кемпс Корнер, повз аптечний склад «Tliomas Kemp and 
С°», під вивіскою раджі з рекламою «Аіг-India» («Гей, 
крокодили, Пливіть собі до Нілу! А я лечу на Лондон 
Літаком Еір-Індія!») і ще один рекламний щит, на якому 
через усе моє дитинство хлопчик Колінос, зубосяйний 
ельф у зеленому чарівному хлорофіловому капелюшку 
провіщав про переваги зубної пасти «Колінос». «Хай бу-
дуть зуби чисті! Хай будуть зуби білії І тільки паста 
«Колінос» таккми їх зробила!» Хлопчик на рекламному 
щиті, діти в автобусі: одновимірні, пригледжені певністю, 
вони знали, для чого живуть. Ось — Гландик Кейт Кола-
ко, щитоподібна надувна кулька, не дитина, в якого під 
носом ужь кущиками прорізалися вуса; 

— Я буду керувати кінотеатром мого батька. І коли 
вам захочеться, дурники, дивитися фільми, то ви будете 
змушені блага їй мене про білети! 

...А Грубий Перс Фішвала, ожиріння якого — наслідок 
обжерства і який нарівні з Гландиком Кейтом Колако 
посідає привілейоване місце класного тирана: 

— Ну то й що? Теж мені! У мене буде багато алмазів, 
смарагдів і місячних каменів! І ще — перли, такі великі, 
як мої яйця! 

Батько Гру?ото Перса провадить другий ювелірний за-
клад у місті. Його запеклий ворог — син пана Фатбхоя, 
невеличкий і розумний, завжди програє у цій війні синів-
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спадкоємців родинних скарбів... Крихоокий нахваляється 
стати в майбутньому знаменитим гравцем у крикет, лег-
коважно нехтуючи своєю порожньою очницею; а Ва-
зелін, такий прилизаний і охайний, як його брат 
розчімханий і недоглянутий, відповідає: 

— Які ж ви егоїсти! Я так, як батько, піду служити на 
флот і буду захищати свою країну! 

І тої ж миті у нього летять лінійки, циркулі, чорнильні 
кульки... у шкільному автобусі, який гримотить повз 
пляж Чапатті, повертає ліворуч, на Марін Драйв, омина-
ючи дім мого улюбленого дядька Ханіфа, і прямує повз 
станцію Віктора до фонтану Флори, повз вокзал Чарчґейт 
і Кроуфорд Маркет, лише я сидів спокійно; я був тихим 
Кларком Кентом і оберігав свою таємну ідентичність; але 
якою ж вона, до лиха, була? 

— Гей, Шмарку! — верещав Гландик Кейт. — Гей, як 
думаєте, ким стане наш Нюхач, як виросте? 

І рев Грубого Перса у відповідь: 
— Піноккіо! 
І тут же приєднується решта, виючи хрипко: «Не буду 

стрибати на мотузці!»..., лише Цирус Великий сидить по-
важно, як геній, і мовчки планує майбутнє провідного 
національного інституту ядерних досліджень. 

А вдома була Мідна Мавпочка зі своєю пристрастю до 
підпалювання взуття; і мій батько, який виринув із глибин 
свого краху, щоб упасти ще раз у божевілля тетраподів... 

— Звідки це у вас? — допитувався я при вікні; палець 
рибалки вказував оманливо на море. 

У білизняній скрині відсутні: вигуки: — Пінокіо! 
Огірковоносий! Зашмарканець! — зачаївшись у своїй 
криївці, я захищався від спогадів про панну Кападію, ви-
ховательку початкової школи Бріч Кенді, котра ще в пер-
ший день, обернувшись від шкільної дошки, щоб зі мною 
привітатися, побачила мій ніс, випустила з рук губку і 
скалічила собі великий палець на нозі, в її писклявому го-
лосі незмірно тихшою луною відбився сумнозвісний ви-
падок із моїм батьком; заритий поміж брудних носо-
вичків і пом'ятих піжам, я міг на деякий час забути про 
свою бридку зовнішність. 
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На мене напав тиф; мене вилікувала зміїна отрута; а 
мій ріст, раніше гарячковий, тепер суттєво охолов. Коли 
мені було майже дев'ять років, Сонні Ібрагім переріс ме-
не на чотири сантиметри. Але один фраґмент дитятка 
Селіма був відпорний до хвороб і зміїних отрут. Він стир-
чав вперед і вниз поміж очима, ніби всі сили мого росту 
змовилися зосередитися на цій головній, небаченій точці 
опори... поміж очима, зразу над верхньою губою, як 
справжній кабачок. (Я ще не був нагороджений зубами 
мудрости; треба цінувати благословення долі.) 

Що міститься в носі? Звичайно відповідь звучить 
просто: «Нічого особливого. Дихальний апарат; орган 
нюху; ворсинки». Але у моєму випадку відповідь була 
ще простіша, хоча, мушу визнати, дещо відразлива: го-
ловне, що містилося у моєму носі, це шмарклі. Вибачай-
те, але, на жаль, я мушу вдатися в деталі: забитий ніс 
змушував мене дихати ротом, і тому я робився схожий 
на золоту рибку, викинуту на берег; постійна блокада 
носа прирекла мене на дитинство без запахів, на дні і 
роки, позбавлені ароматів мускусу і чамбелі і манго і ка-
саунді і домашнього морозива: і, зрозуміло, брудної 
білизни теж. Непристосованість до світу за межами 
білизняної скрині може мати свої переваги лише коли 
знаходишся всередині. Але тільки протягом терміну пе-
ребування там. 

Одержимий-пошуками-мети, я переживав за власний 
ніс. Вбраний у жорсткий одяг, що його регулярно надси-
лала мені тітка Алія, директорка школи, я ходив до шко-
ли, грав у французький крикет, бився, вступав у світ ка-
зок... і переживав. (У ті часи тітка Алія засипала нас 
нескінченним потоком дитячого одягу, у шви якого 
повплітала стібки своєї стародівоцької жовчі; Мідна Мав-
почка і я ходили вбрані у її дари, спочатку ми носили со-
рочечки гіркоти, потім комбінезони образи; і виростав я 
у білих шортах, накрохмалених крохмалем ревнощів, а 
Мавпочка у гарних квітчастих платтячках невмирущих 
заздрощів Алії...не усвідомлюючи, що новий гардероб за-
плутує нас у сіті тітчиної помсти, ми провадили далі пиш-
но вбране животіння). Мій ніс: подібний на слонячий хо-
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бот Ганеша, повинен, здавалось би, бути органом надзви-
чайного нюху — нюху, як у собаки; натомість він був 
постійно забитий і так само непридатний, як дерев'яний 
сікх-кабаб. 

Ну, досить. Сидячи у білизняній скрині, я забував про 
свій ніс; забував про сходження на Еверест у 1953-му, ко-
ли неохайний Крихоокий насміхався: — Гей, хлопці! Як 
думаєте, міг Тензінг так само видряпатися вгору по но-
сові Нюхача? — і про сварки між батьками з приводу мо-
го носа, за який Ахмед Сінай ніколи не втомлювався зви-
нувачувати батька Аміни: 

— В моїй родині ніколи не було такого носа, як цей! 
Ми завжди мали прекрасні носи; горді носи; королівські 
носи, жінко! 

Ахмед Сінай уже тоді почав вірити у фіктивних 
предків, вигаданих ним з легкої руки Відьяма Метволда; 
напоєний джинами, він бачив, як кров Могола біжить у 
його жилах... Забувалася також та ніч, коли мені було 
вісім з половиною, і мій батько, видихаючи джинів, 
увійшов у мою спальню, здер з мене простирадло і як за-
горлав: 

— Що ти виробляєш? Свиня! Свинюка якась! — Я ди-
вився сонними очима. Ні в чому не винний; спантеличе-
ний. А він ревів: — О-о-о! Огидний! Бог карає хлопчиків, 
які це роблять! Він уже зробив твій ніс великим, як топо-
ля. Він зупинить твій ріст; він зробить так, що твій кута-
сик всохне! 

Тут прибігла мама в самій лише нічній сорочці і, вра-
жена, стала на порозі: 

— Ханум, змилуйся, заради Бога; хлопчик же просто 
собі спав. 

Але джин ревів горлянкою мого батька, цілком опану-
вавши його: 

— Та ти поглянь на його лице! Хіба в когось буває та-
кий ніс від самого спання? 

У білизняній скрині немає ніяких дзеркал; грубі жар-
ти не потрапляють сюди, так само, як і вказівні пальці. 
Батьківську лють тут приглушують використані наво-
лочки і ношені бюстгальтери. Білизняна скриня — це 
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ніби діра у світі, місце, яке цивілізація залишає поза со-
бою; і тому це найкраща криївка. У білизняній скрині я 
був, як Надір Хан у своєму підземному світі, забезпече-
ний від всіляких впливів, захований від вимог батьків та 
історії... 

...Мій батько, притягаючи мене до м'якого живота, 
промовив, задихаючись від напливу почуттів: 

— Ну, добре, добре, тихо, нехай, ти гарний хлопчик; 
ти можеш стати ким тільки захочеш; ти тільки маєш за-
хотіти цього по-справжньому! А тепер спи... 

І Марія Перейра вторувала йому римованим відлун-
ням: «Ким захочеш, тим ти можеш бути; станеш тим, ким 
тільки забажаєш!» І тут нарешті мене осяяло, що наша 
родина безумовно сповідує добрі ділові засади; вони роз-
раховують на велику вигоду від інвестицій, вкладених у 
мене. Діти отримують їжу дах-над-головою кишенькові 
довгі канікули і любов, і все це нібито задарма, і 
більшість маленьких дурників думають, що це — 
своєрідна компенсація за їхню появу на світ. «Я не ходжу 
на мотузці!» — співають вони; але я, Піноккіо, бачив ті 
їхні мотузки. Батьки керуються міркуваннями отримання 
прибутку — ні більше, ні менше. За свою турботу про ме-
не вони сподівалися величезних дивідендів моєї майбут-
ньої сдави. Не зрозумійте мене неправильно, м-м-м. Мені 
це не заважало. Я вже тоді був свідомою дитиною. Я ста-
рався давати їм те, чого вони хотіли, що їм наобіцяли во-
рожбити і листи, оправлені в рамки; я просто не знав, як 
це зробити. Звідки мала взятися слава? Як її можна було 
здобути? Коли?... 

Коли мені було сім років, Аадам Азіз і Преподобна 
Матінка приїхали до нас у гості. На свій сьомий день на-
родження я покірно дозволив одягнути себе так, як був 
убраний той хлопчик на картині з рибалкою; схвильова-
ний і зніяковілий в цьому чудернацькому костюмі, я 
посміхався, весь час посміхався. 

— Дивіться! Мій окрайчик місяця! — вигукувала 
Аміна, розрізуючи торт, прикрашений цукровими фігур-
ками домашніх тварин. — Мій солоденький! З його очей 
ніколи не впаде жодна сльозинка! 
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Тамуючи повінь сліз, що зачаїлися в моїх очах, сліз пе-
кучого сорому і жалю через відсутність у купі подарунків 
Цілого Ярду Шоколадок, я відніс шматочок торта Препо-
добній Матінці, що хвора лежала у ліжку. Я отримав 
лікарський стетоскоп; і повісив його собі на шию. Бабу-
ся з відьомськими бородавками дозволила мені її огляну-
ти; і я порадив їй більше рухатися: 

— Треба хоч один раз на день ходити по кімнаті. До 
альміри і назад. Можеш на мене покластися, я — лікар. 

Англійський мілорд, озброєний стетоскопом, поводив 
бабусю по кімнаті; та кульгала, скрипіла, але корилася. Три 
місяці такого лікування повернули її до здоров'я. Позходи-
лися сусіди, щоб це відзначити. Поприносили расґуллі, гу-
лаб-хаманів та інших солодощів. Преподобна Матінка 
сиділа по-королівськи на тахті у вітальні і хвалилася: 

— Ви бачите, оце мій внук. Він вилікував мене, теє-то-
як-його. Геній! Геній, теє-то-як-його: у нього дар Божий! 

Може, власне, це й було моє призначення? Може, по-
ра було перестати хвилюватися? Чи геній — це щось 
цілком не пов'язане з бажанням, чи навчанням, чи знан-
нями, чи здібностями? Щось таке, що якоїсь миті мало 
сплинути мені на плечі, мов якась бездоганна, майстерно 
зіткана шаль пашміна? Слава, як спадаюча мантія: її ніко-
ли не можна віддати дхобі. Бо геній не родиться на ка-
мені... Єдиний цей ключ, єдине випадкове припущення 
моєї бабці, стало для мене єдиною надією; і, як виявило-
ся згодом, бабця не була далека від істини. (Випадок уже 
нависає наді мною; і опівнічні діти чекають.) 

Через багато років, у Пакистані, в ту саму ніч, коли 
дах мав упасти їй на голову і розплющити її, як рисовий 
млинець, Аміні Сінай явилося видіння про білизняну 
скриню. Коли скриня вискочила їй під повіками, вона 
привітала її, як не-вельми-бажану родичку: 

— А-а-а, це знову ти! — сказала. — Ну так, аякже. 
Різні речі повертаються до мене у ці дні. Аж здається, що 
нічого не можна покинути. 

Мама передчасно постарілася, як усі жінки у нашій 
родині; скриня нагадала їй той рік, коли до неї вперше 
навідалася старість. Велика спека 1956-го року, — що, як 
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розповідала Марія Перейра, була викликана маленькими 
осяйними невидимими комашками — знову забриніла їй 
у вухах. 

— Тоді мене знову почали діймати мої мозолі, — ска-
зала вона вголос, і представник підрозділу цивільної обо-
рони, який зайшов, щоб перевірити затемнення вікон, 
усміхнувся печально про себе і подумав: «Старі люди під 
час війни сповивають себе в саван минулого; таким чи-
ном вони готові померти, як тільки доведеться». Він ви-
порпався з-поміж завалів бракованих махрових руш-
ників, що заповнили весь дім, і покинув Аміну смакувати 
своє брудне прання насамоті... Нуссі Ібрагім — Нуссі-
Качка — колись мала звичай вихваляти Аміну: 

— Яка у тебе фігура, дорогенька! Який голос! Прися-
гаюся, це мене завжди дивує: ти просто пурхаєш, так, 
ніби на якомусь невидимому транспорті! 

Але того літа комашиної спеки мати нарешті програла 
битву з бородавками, бо садху Пурушотам раптом втра-
тив свою чарівну силу. Вода вимила лисинку йому на го-
лові; накрапання протягом стількох літ вичерпало його до 
дна. Може, його ще й розчарувало його благословенне 
дитя, його Мубарак? Чи це моя провина, що його мантри 
втратили свою силу? З виразом глибокої скорботи він 
промовив моїй матері: 

— Не турбуйся; просто почекай; я неодмінно вилікую 
твої ноги. 

Однак бородавки Аміни ставали все гірші; вона зверну-
лася до лікарів, які заморозили їх діоксидом вуглецю при 
температурі абсолютного нуля; але після цього вони повер-
нулися з подвоєною силою, так що мама почала кульгати, 
дні її невагомости минули назавжди; і тоді вона безпомил-
ково розпізнала перший уклін старості. (Переповнений 
фантазіями, я перетворив її на русалку: — Аммо, може, ти 
насправді русалка, і тільки з любови до чоловіка обернула-
ся на людину — і тепер кожен крок тобі так болить, ніби 
ти ходиш по лезах! — Мама усміхнулася, але не засміялась.) 

1956-й рік. Ахмед Сінай і доктор Нарлікар грали в ша-
хи і сперечалися — батько був запеклим противником 
Нассера, а Нарлікар навпаки відверто його вихваляв: 
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— Ця людина не має хисту до бізнесу! — говорив Ах-
мед. 

— Зате має рівень! — відповідав Нарлікар, схвильова-
но виблискуючи. — Ніхто його не обкрутить навколо 
пальця! 

В цей час Джавахарлал Неру радився з астрологами у 
справі п'ятилітнього плану, щоб уникнути наступного Ка-
рамстану; а коли ввесь світ намагався поєднати в собі 
лють і магію, я ховався у білизняній скрині, яка вже ста-
вала для мене затісною; а Аміну Сінай переповнювало 
почуття вини. 

' Вона намагалася викинути з пам'яті пригоду, що ста-
лася з нею на перегонах, але тягар гріха, поглинутий ра-
зом із їжею, що її зготувала мама, ніяк не хотів її поки-
нути; і не важко було здогадатися, що її бородавки — це 
кара... не лише за давні авантюри в Магалаксмі, але й за 
те, що не вберегла свого чоловіка від рожевих прожилків 
хронічного алкоголізму, за нескромну і недівочу по-
ведінку Мідної Мавпочки, і, звичайно, за носатість її єди-
ного сина. Коли я згадую її ще тодішньою, то здається, 
що навіть тоді туман почуття провини вже клубочився 
навколо її голови — темна шкіра створювала чорну хма-
ру, яка висіла їй перед очима. (Падма повірила б мені! 
Падма зрозуміла би, що я маю на увазі!) Почуття прови-
ни наростало — туман густішав — так! А чом би й ні? — 
траплялися дні, коли навіть важко було розгледіти мами-
ну голову на плечах!.. Аміна приєдналася до числа тих не-
багатьох людей, які готові весь тягар світу нести на своїх 
плечах; мама почала випромінювати магнетизм людини, 
яка залюбки бере на себе всю відповідальність; тож 
відтепер кожен, хто мав із нею справу, відчував непере-
можне бажання визнати свою особисту провину. Коли 
вони підлячалися волі моєї матері, вона лише посміхала-
ся вдячною сумною блідою посмішкою, а тоді вони йшли, 
з полегкістю переклавши свій тягар на її плечі; туман 
провини густішав. Аміна слухала про випадки побиття 
прислуги і про хабарництво серед державних служ-
бовців; коли дядько Ханіф і його жінка, божественна Пія, 
приходили в гості, то розповідали у найдрібніших деталях 



ітоо свої сварки; Діла Сабарматі розповідала про свої зра-
ди гарним, уважним, терплячим вухам моєї мами; і Марія 
Перейра мусила постійно боротися з нездоланною споку-
сою зізнатися у своєму злочині. 

Стикаючись із провинами цього світу, мама блідо 
посміхалася і мружила очі, а до того часу, коли на неї зва-
лився дах, зір її зовсім ослаб, але й тоді вона все ще ба-
чила білизняну скриню. 

Що ж було справжньою підставою для маминого по-
чуття провини? Я маю на увазі справжню підставу, не 
враховуючи всілякі там бородавки, джини і сповіді? Це 
була невимовна недуга, біда, якої не можна було навіть 
назвати і яка перестала обмежуватися лише снами про 
одного підпільного чоловіка... моя мама підпала (так, як і 
батько невдовзі підпаде) під чари телефону. 

Того літа, кожного жаркого пополудня, паркого і воло-
гого, як рушники, дзвонив телефон. Коли Ахмед Сінай 
спав у своїй кімнаті, ховаючи ключі під подушкою, а пу-
повини в альмірі, пронизливий дзвінок телефона проши-
вав бриніння комашок спеки; тоді-то мама, накульгуючи-
від-мозолів, бігла до зали, щоб узяти трубку. Але що за 
почуття заливає її лице барвою висхлої крови?.. Не знає, 
що за нею спостерігають, але чому ворушить губами, як 
риба? Що їй стискає горло?.. І чому, дослухаючись аж 
п'ять хвилин, мати відповідає голосом розбитого скла: 

— Вибачте: але це помилка. 
І чому діаманти блищать на її повіках?.. Мідна Мав-

почка шепнула мені на вухо: 
— Як подзвонять наступного разу, треба буде розвідати. 
Минуло п'ять днів. Знову пополуднева пора; але цього 

разу Аміни немає вдома — вона пішла до Нуссі-Качки, а 
телефон знову вимагає уваги. 

— Швидше, швидше, бо збудить його! 
Спритна Мавпочка, недаремно названа цим ім'ям, 

підносить слухавку, перш ніж Ахмед Сінай встигає зміни-
ти тональність хропіння... 

— Алло? Слухаю? Так, це сім нуль п'ять шість один; 
алло? 



Ми прислухаємося, наші нерви — як струни; але на 
мить запанувала тиша. Тоді, коли ми вже збиралися кла-
сти слухавку, почувся голос: 

— О... так... алло... 
І Мавпочка, мало не криком: 

— Алло, хто говорить, будь ласка? 
Знову тиша; голос, що не зміг втриматися від слова, 

зважує відповідь; і нарешті: 
— ...Алло...Скажіть, будь ласка, це фірма з оренди ван-

тажівок Шанті Прасада? 
І Мавпочка, швидка, як блискавка: 
— Так, що Вам потрібно? 
Знову пауза; голос, занепокоєний, майже вибачливо 

промовляє: 
— Я хотів би орендувати вантажівку. 
О бездарні виправдання телефонного голосу! О про-

зорі вигадки привидів! Голос у телефоні не був голосом 
ніякого орендаря вантажівок; він був м'який, соковитий, 
— голос поета... але після цього телефон дзвонив регу-
лярно; іноді моя мати брала слухавку, слухаючи мовчки, 
тим часом як її вуста ворушилися, як у риби, і нарешті, 
занадто пізно, відповідала: 

— Вибачте, але це помилка. 
А іншим разом ми з Мавпочкою удвох тулилися до 

однієї слухавки, і Мавпочка приймала замовлення на ван-
тажівки. Я був заінтригований: 

— Гей, Мавпочко, як ти думаєш? Той дядько ніколи не 
дивується, що вантажівки не приїжджають? 

А вона, з широко відкритими очима, тремтячим голо-
сом відповідає: 

— Ти що, зовсім... а може, вони приїжджають! 
Але я не міг зрозуміти — як це; тоді маленьке зеренце 

підозри проросло в мені, маленький промінчик здогаду, 
що, може, наша мама має якусь таємницю — наша амма! 
Яка завжди повторює: «Як будеш ховати щось у таємниці, 
то воно в тобі зіпсується; від приховування правди тобі 
розболиться живіт», — дрібненька іскорка, яку моя при-
года у білизняній скрині роздмухає на справжню пожежу. 
(Бо тим разом, розумієте, мама дала мені доказ.) 
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І ось, нарешті, настав час для брудної білизни. Марія 
Перейра часто-густо повторювала: 

— Якщо ти хочеш вирости великим чоловіком, баба, 
то мусиш бути дуже чистим. Міняй одяг, — радила, — ре-
гулярно купайся. Ну, іди, баба, бо пошлю тебе до пралі. 
А вона вже виб'є тебе на камені. 

А ще вона лякала мене комахами: 
— Добре, ходи собі брудний, але ніхто, крім мух, тебе 

не полюбить. Обсядуть тебе уві сні, відкладуть яєчка тобі 
попід шкіру! 

Частково мій вибір криївки був актом непокори. На-
перекір дхобі і мухам я ховався у нечистому місці; чер-
пав сили і розраду з постелі і рушників; ще й досі тек-
ло мені з носа у приречену-бути-вибитою-на-камені 
білизну; і завжди, коли я виходив на світ зі свого де-
рев'яного кита, мене супроводжувала смутна дозріла 
мудрість брудної білизни, навчаючи мене своєї філо-
софії прохолоди, і гідности-понад-усе і жахливої не-
уникненности мила. 

Одного червневого дня я йшов навшпиньки коридора-
ми зануреного в сон дому до своєї обраної криївки; про-
слизнув обік сонної мами у вибілену тишу її ванни; підніс 
віко свого місця призначення і пірнув у м'який простір 
(переважно білих) тканин, які пам'ятали лише мої попе-
редні візити. З тихим зітханням я опустив за собою віко 
і дозволив штанцям і сорочечкам розмасувати той біль, 
який справляло мені саме життя, відсутність мети і май-
жедев'ятирічний вік. 

Напруга в повітрі. Спека гуде, як рій. Мантія, почеп-
лена десь у небі, чекає, щоб сплинути мені лагідно на 
плечі... десь там палець сягає диска; диск крутиться в ко-
ло і в коло, електричні імпульси біжать дротами, сім, 
нуль, п'ять, шість, один. Дзвонить телефон. Приглуше-
ний дзвінок долинає до білизняної скрині, в якій ле-
жить, схований, майже дев'ятирічний хлопчик... Я, 
Селім, аж остовпів з переляку перед викриттям, бо те-
пер уже нові звуки наповнили білизняну скриню: скрип 
пружин ліжка; тихий стук капців по коридору, телефон 
замовк на півдорозі; і — а може, це уява? Може. Гово-

231 



рила занадто тихо, щоб можна було почути? — слова, як 
завжди, вимовлені з запізненням: «Вибачте, але це по-
милка» . 

І вже, кульгаючи, кроки повертаються до спальні; і 
найгірші сподівання захованого хлопчика справджують-
ся. Клямки при дверях, обертаючись, застерігають його 
скрипом; кроки, гострі, як лезо, ранять його глибоко, сту-
паючи по білих холодних кахлях. Хлопчик застиглий, як 
лід, ствердлий, як кий; тільки з його носа безгучно накра-
пає у брудні лахи. Шнурок від піжами — змієподібний 
провісник долі! — потрапляє ненароком у його ліву 
ніздрю. Вдихнути носом — значило б померти: він 
відмовляється і думати про це. 

... Затиснутий у лещатах судомного жаху, він ловить 
себе на тому, що його око мандрує у пошуках щілини у 
скрині... і бачить жінку, що плаче у ванні. Дощ струме-
нить із густої чорної хмари. І ось нові звуки, нові жести: 
голос матері повторює раз-по-раз два склади; і її руки по-
чинають рухатися. Вуха, затулені нижньою білизною, на-
пружуються, щоб упіймати звуки: один — Дір? Бір? Діл? 
— і другий — Ха? Ра? Ні — на. Ха і Ра відпадають; Діл і 
Бір зникають назавжди; і хлопчик чує на власні вуха ім'я, 
немовлене відтоді, коли Мумтаз Азіз стала Аміною Сінай: 
Надір. Надір. На. Дір. На. 

А її руки рухаються. Занурені у спогади про ті давні 
дні, про те, що відбувалося після ігор поціль-у-плюваль-
ницю у підвалі в Агрі, вони солодко тремтять на її що-
ках; стискають груди міцніше, ніж будь-який бюстгаль-
тер; і пестять голий її живіт, і блукають ще нижче... 
так, так робили ми, коханий, і цього було досить, до-
сить для мене, хоча мій батько викрив нас, і ти втік, і 
тепер цей телефон, Надірнадірнадірнадірнадірнадір... 
руки, які щойно стискали слухавку, тепер стискають 
плоть, а тим часом десь там, в іншому місці, що робить 
та, інша, рука? За що береться вона, опустивши слу-
хавку?.. Менше з тим; бо тут, спіймана на гарячому, 
Аміна Сінай повторює давнє ім'я, знову і знову, поки 
нарешті вибухає: 

— Арре Надіре Хан, звідки ти тут узявся? 
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Таємниці. Чоловіче ім'я. Ніколи-раніше-не-бачені рухи 
рук. Мозок хлопчика переповнюють безформні думки, 
мучать здогади, які не хочуть вкладатися у слова; і в лівій 
ніздрі піжамний шнурок повзе, як змій, вище і вище і ви-
ще, і не дає про себе забути... 

І тепер — О безсоромна мати! О поплічниця дволико-
сти і почуттів, яким немає місця в сім'ї; щобільше: О зу-
хвала оголювачка Чорного Манго! — Аміна Сінай вити-
рає сльози, бо її кличе нагальніша потреба; і поки син 
зиркає правим оком крізь дощинки білизняної скрині, 
мати розгортає своє сарі! Я німо кричу у скрині: «Не ро-
би цього не роби цього не роби!» —...але не можу заплю-
щити око. Нерухома розширена зіниця фіксує перевер-
нутий навспак образ сарі у падінні на підлогу, образ, 
який, звичайно, перевертається в уяві; кришталево-бла-
китними очима я бачу, як білизна ковзає вслід за сарі; і 
тоді — жах! — моя мати, в оправі із дерева й лози, схи-
ляється, щоб позбирати одяг! І тут випалюють мені 
сітківку — сідниці матері, чорні, як ніч, округлі і вигнуті, 
ні на що у світі не схожі так, як на величезне чорне ман-
го Альфонсо! У білизняній скрині, вражений цією карти-
ною, я борюся з собою... самовладання стає водночас і 
неодмінним і неможливим... під жахливим ударом Чорно-
го Манго мої нерви тріщать; шнур від піжами отримує 
перемогу; і тим часом як Аміна Сінай вмощується на 
троні, я... що? Ні, не пчихаю; бо це не можна назвати 
пчихом. Не можна це також назвати свербінням у носі; 
це було щось більше. Пора сказати відкрито: знищений 
двоскладовим голосом і тремкими руками, виснажений 
Чорним Манго ніс Селіма Сіная у відповідь на свідчення 
материнської дволикости, кинутий в дрож присутністю 
материнських сідниць, уступив піжамному шнурку і був 
переможений катастрофічним — бо воно змінило цілий 
світ — невідворотним шморганням. Піжамний шнурок 
болісно підскочив у носі на сантиметр вгору. Але щось 
інше теж прямує вгору: під впливом цієї раптової інга-
ляції носова рідина невпинно підіймається вгору вгору 
вгору, слиз теж плине вгору, навспак, всупереч гравітації, 
проти законів природи. Нестерпний тиск у пазухах... аж 
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тут у майжедев'ятирічній голові щось лопає. Ракети сли-
зу через зруйновану дамбу прориваються у нові темні ка-
нали. Слиз підіймається вище, ніж мав би піднятись. 
Витік флюїду сягає, певно, аж оболонок мозку... і удар. 
Напруга зіткнулася з вологою. 

Біль. 
А тоді шум, оглушливий велеязикий жахливий — у го-

лові!.. У білій дерев'яній білизняній скрині, у затемненій 
аудиторії мого черепа, мій ніс почав співати. Але зараз 
немає часу слухати; бо один голос наближується впритул. 
Аміна Сінай відчиняє нижні дверцята скрині; я скочуюсь 
аж-до-долу, якась білизна намотується мені на голову, як 
тюрбан. Піжамний шнурок вискакує з мого носа; і ось 
блискавка спалахує крізь темні хмари довкола моєї мами 
— і криївка втрачена назавжди. 

— Я не дивився! — верещав я крізь шкарпетки і про-
стирадла. — Я нічого не бачив, Аммі, присягаюся!!! 

І багато років по тому, сидячи в очеретяному кріслі по-
серед бракованих рушників і перебільшених воєнних 
успіхів у виконанні радіоголосу, Аміна пригадає собі, як 
схопивши за вухо свого брехливого сина великим і 
вказівним пальцями вона вела його до Марії Перейри, 
яка спала на очеретяній підстилці у небесно-блакитній 
кімнаті; як вона сказала: 

— Цей малий віслюк, цей нікчема має мовчати 
цілісінький день... 

А за мить перед тим, як на неї обвалився дах, вона го-
лосно сказала: 

— Це була моя провина. Я занадто погано його вихо-
вала. 

Коли вибух бомби роздер повітря, додала ще тихо, але 
твердо, звертаючись з останніми в житті словами до при-
вида білизняної скрині: 

— А тепер іди геть, я вже надивилася на тебе донес-
хочу. 

На Горі Сінай пророк Муса, чи то Мойсей, почув 
безтілесні заповіді; на Горі Ніра пророк Мухамед (відо-
мий також як Мохамед, Магомет, Передостанній і Маго-
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унд) промовив до Архангела (Гавриїла чи Джібриїла, як 
вам більше подобається). А на сцені Кафедральної Шко-
ли для хлопчиків імени Джона Конона «під егідою» анг-
ло-шотландського Товариства Освіти, мій друг, Цирус Ве-
ликий, грає, як завжди, жіночу роль, і чує голос Святої 
Йоанни, що промовляє словами Бернарда Шоу. Але Ци-
рус не рахується: на відміну від Йоанни, яка чула голоси 
у полі, але так само, як Муса чи Мойсей, як Мухамед Пе-
редостанній, я почув голоси на пагорбі. 

Мухамед (мир його імени, дозвольте додати; я аж ніяк 
не хочу нікого образити) почув голос, який звелів: «Гово-
ри!» і подумав, що божеволіє; я попервах чув у голові по-
вно белькочучих язиків, ніби не налаштоване радіо; і з 
вустами, запечатаними за наказом мами, не міг просити 
про допомогу. Мухамед у сорок років звернувся до дру-
жини і друзів і знайшов у них розраду: «Істинно, — ска-
зали вони йому, — Ти — посланець Божий»; а я, майже-
дев'ятирічний хлопчик, відбуваючи суворе покарання, не 
міг ні шукати допомоги у Мідної Мавпочки, ані зверну-
тися за добрим словом до Марії Перейри. Змушений мов-
чати цілий вечір, ніч і ранок, я намагався, сам-один, зро-
зуміти, що ж мене спіткало; поки нарешті не побачив, як 
шлейф генія протріпотів донизу, ніби вишиваний мете-
лик, як мантія величі спала мені на плечі. 

В задусі тієї мовчазної ночі (бо я мовчав; за мною мо-
ре шелестіло як далекий аркуш паперу; ворони каркали 
в муках своїх пір'ястих кошмарів; останні звуки пізніх 
таксі долинали від Варден Роуд; Мідна Мавпочка перед 
тим, як лягти спати з личком, застиглим у маску ціка-
восте, просила: «Давай, Селіме; ніхто не чує; що ти ро-
бив? Говори говори говори!»... тим часом у мені голоси 
відбивалися від стінок мого черепа) мене захопили гарячі 
пальці піднесення — розбурхані комашки піднесення 
розтанцювалися в моєму животі — бо нарешті, хоч я цьо-
го тоді ще цілком не розумів, ті двері, які одного разу 
Токсі Катрак відхилила у моїй голові, відчинилися 
навстіж; і крізь них я міг кинути погляд — ще й досі за-
тьмарений, непевний, таємничий — на мету мого наро-
дження. 
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Гавриїл чи Джібриїл сказав Мухамеду: «Говори!» І тоді 
почалася розповідь, відома під арабською назвою як Аль-
Коран: «Говори: в ім'я Бога Творця, що створив людину зі 
згустку крови...» Сталося це на Горі Хіра неподалік Мек-
ки Шаріф; на двоповерховому пагорбі, навпроти басейну 
Бріч Кенді, також були голоси, які змушували мене повто-
рювати: «Завтра», — піднесено думав я: «Завтра!» 

До сходу сонця я виявив, що голосами можна керува-
ти — і був ніби радіоприймач, і міг за власним бажанням 
посилювати їх чи стишувати; міг вибирати окремі голоси; 
міг навіть певним зусиллям волі вимкнути моє новоявле-
не (нововідкрите) внутрішнє вухо. Аж дивно було, як 
швидко покинув мене страх; на світанку я вже думав: 
«Ого! Та це ж ліпше, ніж Всеіндійське радіо; Боже, це 
краще, ніж Радіо Цейлон!» 

На доказ лояльности сестер: коли ці двадцять чотири 
години минули, секунда в секунду, Мідна Мавпочка 
вбігла у спальню моєї мами. (Це була, здається, неділя: 
ніякої школи. А може, й ні — бо було літо мовних демон-
страцій, і школи часто закривали через побоювання 
імовірних заворушень на автобусних маршрутах). 

— Час минув! — вигукнула вона, шарпаючи сонну ма-
му. — Аммо, прокинься: вже час: тепер він може розмов-
ляти?» 

— Добре, — сказала мама, заходячи до небесно-бла-
китної кімнати і обіймаючи мене, — я пробачу тобі цим 
разом. Але ніколи більше там не ховайся... 

— Аммо, — заговорив я нетерпляче, — моя аммі, будь 
ласка, послухай. Мушу тобі щось сказати. Щось важливе. 
Але, будь ласка, будь ласка, спочатку розбуди аббу. 

І після тривалих «Що?» «Чому?» і «Звичайно ж ні», 
моя мати помітила щось надзвичайне, що чаїлося у моїх 
очах, і, занепокоєна, пішла будити Ахмеда Сіная з таки-
ми словами: 

— Ханум, ходімо, будь ласка. Не знаю, що коїться з 
нашим Селімом. 

Усі — і няня також — зібралися у вітальні. Посеред 
кришталевих ваз і пухких подушок на перському килимі 
під рухомими тінями настельних вентиляторів, я усміхнув-
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ся їм просто у стурбовані очі і приготувався до свого од-
кровення. Ось воно; початок виплати їх інвестицій; мій 
перший дивіденд — перший, звичайно, з багатьох... моя 
смаглява мати, батько з випнутою губою, Мавпочка-сест-
ра і злочинна няня чекали з гарячковим нетерпінням. 

Кажи вже, нарешті. Відкрито, без прикрас. 
— Ви маєте дізнатися першими, — сказав я, намагаю-

чись на лати своїй промові дорослих інтонацій. І повів далі: 
— Вчора я почув голоси, Голоси промовляють до мене 

зсередини голови. Я вважаю — аммі, аббо, я справді так 
вважаю — що до мене почали промовляти архангели. 

«Ну от! — думав я. — Браво! Я це сказав! Тепер поч-
неться поплескування по плечах, солодощі, публічні заяви, 
може, навіть знову фотографії; тепер гордість розпиратиме 
їм груди». О наївна невинність дитинства! За мою щирість 
— за моє відверте бажання зробити щось приємне — на 
мене напали зі всіх боків. Навіть Мавпочка: 

— О Боже, Селім, уся ця тамаша, уся ця вистава 
тільки через твої дурні вигадки, тільки через те, що тобі 
щось стрілило в голову? 

І гірша від Мавпочки була Марія Перейра: 
— Ісусе Христе! Змилуйся, Господи! Святий Папо 

римський, свідком якого блюзнірства я сьогодні стала! 
Ще гіршою від Марії Перейри виявилася моя мама, 

Аміна Сінай: Чорне Манго було уже заховане, невимовні 
імена ще теплі на її губах, а вона тим часом викрикує: 

— О небеса! Ця дитина скине нам дах на голову! — 
(Хіба ж це моя вина?) 1 Аміна вела далі: — Ти, чортове 
зілля! Ти, гундо! Селіме, ти що, здурів? Що ж це сталося 
з моїм коханим синочком; ти виростеш бовдуром; катом!? 

Набагато гіршим від крику Аміни було мовчання бать-
ка; страшнішим за її переляк був той шалений гнів, що 
вже вимальовувався на батьковому чолі; але найст-
рашнішою була рука мого тата, що неочікувано вирвала-
ся вперед грубими пальцями, твердим кулаком із силою 
бика, щоб завдати мені потужного удару по голові, і після 
цього я все життя недочував на ліве вухо; я шугнув, 
прорізавши наповнену скандалом ауру здивованої кімна-
ти, розбив зелений кришталевий столик, і вперше в житті 
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відчув себе впевнено, я загруз у зелений, темний, як 
шкло, світ, наповнений гострими кутами, світ, в якому я 
не міг поділитися з близькими мені людьми тим, що не 
давало мені спокою; зелені скалки поранили мені руки, 
коли я падав у цей вируючий космос, який прирік мене 
на постійні сумніви щодо сенсу мого існування... аж ста-
ло вже зовсім пізно. 

У ванні, викладеній білими кахлями, біля білизняної 
скрині, мама змастила мене меркурохромом; марлею пе-
ребинтувала мої рани, а з-за дверей долинув владний го-
лос мого батька: 

— Жінко, щоб ніхто йому сьогодні не давав їсти. Чу-
ла? Нехай тішиться своєю витівкою на голодний шлунок! 

Цієї ночі Аміні Сінай наснився Рамрам Сетх; він завис 
у повітрі на п'ятнадцять сантиметрів над землею, очниці 
його були заповнені білками і він завивав: «Брудна білиз-
на заховає його... голоси поведуть його...», — наступні 
кілька днів, куди б вона не пішла, цей сон тиснув їй на 
плечі, вона зібралася з духом, щоб розпитати у свого си-
на, приреченого на зневіру і безчестя, про ту обурливу 
похвальбу, але у відповідь почула голос, такий тремтли-
вий, як невиплакані сльози його дитинства: 

— Це все дурниці, Аміно. Ти ж сама казала — дурну-
ватий жарт. 

Вона померла через дев'ять років. Так і не пізнавши 
правди. 

всеїндійське радіо 

Дійсність — питання перспективи; що більше людина 
віддаляється від минулого, то більш воно їй здається кон-
кретним і вірогідним — коли ж, однак, наближується до 
теперішнього, то воно неминуче виглядає дедалі не-
ймовірнішим. Уявіть себе у великому кінозалі, спочатку у 
задньому ряду, а потім поступово, ряд за рядом, усе 
ближче і ближче до екрана, аж поки не вткнешся в ньо-
го носом. Поступово обличчя героїв розпливаються у тан-
цюючу кашу; дрібні деталі набувають Гротескових 
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вимірів; ілюзія розпадається — чи, радше, стає очевид-
ним, що сама ілюзія і є дійсністю. ... ми перейшли від 
1915 року до 1956, отже, значно ближче до екрана... 
відкинувши цю метафору, я повторюю знову, без тіні со-
рому, свою неймовірну заяву: після випадку в білизняній 
скрині я став чимсь на зразок радіо. 

... Але сьогодні я почуваюся ніяково. Падма не повер-
нулася — може, треба повідомити поліцію? Чи справді 
вона пропала (загубилася)? — а через її відсутність мої 
незаперечні факти (докази) розвалюються. Навіть ніс ви-
кидає коники — того дня, коли я походжав поміж бочка-
ми розсолу під наглядом армії сильних, волохаторуких, 
вражаюче дієздатних, жінок, я помітив, що не можу 
розрізнити запахів цитрини і лайму. Весь персонал 
сміється у жменю: наш бідний сагіб зазнав розчарування 
— але в чому? — бо ж певно не в любові?.. Падма і ті 
розриви, що поширюються по всьому моєму тілу, радіаль-
но, мов павутина від мого пупа; і та спека... за таких об-
ставин певне зніяковіння, звичайно, можна зрозуміти. 
Перечитуючи написане, я знайшов помилку у хронології. 
Убивство Махатми Ганді зустрічається на цих сторінках 
під хибною датою. Але зараз я не можу сказати, якою 
справді була послідовність подій; у моїй Індії Ганді 
завжди вмиратиме у невластивий час. 

Хіба одна помилка позбавляє цінности ціле творіння? 
Чи міг би я зайти так далеко у своєму відчайдушному 
прагненні сенсу, щоб аж бути готовим усе спотворити, — 
переписати з самого початку історію моїх часів, аби ли-
ше поставити себе у центрі подій? Сьогодні, у своєму 
зніяковінні, я не можу сказати. Залишу це іншим. А для 
мене нема вороття; я мушу скінчити те, що почав, навіть 
коли в кінці неминуче виявиться, що починав я щось 
зовсім інше... 

Уе Аказіїуапі Ііаі. Це — Всеіндійське Радіо. 
Вийшов на кипучу вулицю, щоб швиденько перекуси-

ти у найближчому іранському барі, і повернувся, щоб 
знову сидіти у своєму острівці світла від креслярської 
лампи і лише з дешевим транзистором за товариша. 
Жарка ніч; повітря аж ніби закипає бульбашками і парує 



млявими ароматами втишених казанів з маринадом; голо-
си в темряві. Запахи маринадів, нестерпно надокучливі у 
таку спеку, стимулюють соки пам'яті, підкреслюючи 
подібності і відмінності між «тепер» і «тоді»... тоді стояла 
спека; і тепер (невчасна) стоїть спека. Тоді, як і тепер, 
хтось не спав у темряві і чув безтілесні голоси. Тоді, як і 
тепер, одне оглухле вухо. І страх розквітає у таку спеку... 
це не були голоси (тоді чи тепер) які будили острах. Він, 
малий-Селім-тодішній, боявся однієї думки — думки про 
те, що його батьки у своєму гніві перестануть його люби-
ти; що навіть коли повірять, то потрактують його дар як 
якусь принизливу деформацію, як каліцтво... тим часом 
тепер я, позбавлений Падми, посилаю ці слова в темряву 
і боюся, що мені не повірять. Він і я, я і він... я вже не 
маю його дару; він ніколи не мав мого. Бувають моменти, 
коли він видається мені чужим, майже... він не мав 
тріщин. І павутина не обснувала його у таку спеку. 

Падма повірила б мені; але Падми немає. Тоді, як і те-
пер, є голод. Але інакший: не тодішній-голод через втра-
чений (за кару) обід, а голод через втрату куховарки. 

І ще одна, наочніша відмінність: тоді голоси доходили 
не з вібруючих нутрощів транзистора (який ніколи не пе-
рестане у нашій частині світу асоціюватися з імпо-
тенцією — з часів сумнозвісного вседержавного підкупу: 
дармовий транзисторний приймач — в обмін на сте-
рилізацію, — цей тріскучий апарат демонструє, що мог-
ли робити чоловіки до того, як клацнули ножиці і зав'яза-
лися вузлики)... тоді майжедев'ятирічний хлопчик у 
своєму опівнічному ліжку не мав анінайменшої потреби 
в жодних апаратах. 

Такі відмінні і такі подібні, ми єднаємося у тій спеці. 
Миготливе марево спеки, тоді і тепер, змішує його-
тодішнього зі мною-теперішнім... моє зніяковіння, манд-
руючи хвилями спеки, сягає його. 

Що найкраще росте у спеку: цукрова тростина, коко-
сова пальма; окремі сорти проса і ячменю, такі як бадж-
ра, pari і джохар; льон і (якщо досить вологи) чай та рис. 
Наша гаряча земля також друга у світі за обсягами ви-
робництва бавовни — принаймні, так було, коли я вивчав 
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географію під божевільним оком пана Еміля Заґалло і під 
ще суворішим поглядом намальованого іспанського 
конкістадора (у рамці на стіні). Але тропічне літо плекає 
також і дивовижніші плоди: екзотичні квіти буйної уяви, 
щоб виповнити тісні спітнілі ночі запахом таким густим, 
як мускус, що дарує чоловікам темні сни, повні жаги... 
тоді, як і тепер, зніяковіння було в повітрі. Активісти 
мовних демонстрацій висунули вимогу про поділ Бомбею 
відповідно до мовних кордонів — мрія про Махараштру 
керувала одними лавами, видіння Ґуджарата вело за со-
бою інші. Спека, розмиваючи кордони між фантазією і 
дійсністю, зробила так, що все здавалося можливим; 
напівсонний хаос пополуденних сієст затуманював лю-
дям голови, і повітря було заповнене непохитністю про-
буджених бажань. 

Що найкраще росте у спеку: фантазія; абсурд; прист-
расть. 

У 1956-му, саме тоді, мови войовничо марширували ву-
лицями вдень; а вночі вони бунтувалися у мене в голові. 
Ми будемо спостерігати за твоїм життям з найпильнішою 
увагою; воно буде, у певному сенсі, дзеркалом усього на-
роду. 

Саме час поговорити про голоси. 
Але якби ж моя Падма була тут... 

Звичайно, я помилявся щодо архангелів. Рука мого 
батька — що заїхала мені у вухо (навмисне? ненаро-
ком?), наслідуючи ту, іншу руку, яка колись ударила йо-
го просто в лице — спричинила принаймні один благо-
творний наслідок: спонукала мене переглянути і врешті 
відкинути свою початкову позицію пророка-імітатора. У 
ліжку в ту саму ніч, у годину моєї ганьби, я замкнувся 
глибоко в Собі, незважаючи на Мідну Мавпочку, яка на-
повнювала нашу блакитну кімнату своїми наполегливими 
запитаннями: «Але навіщо ти зробив це, Селіме? Ти ж 
завжди такий чемний, і взагалі?»... — аж поки поринула 
у неспокійний сон і лише ворушила нечутно губами, а я 
залишився сам з відлунням батьківського насильства, яке 
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гуло мені в лівому вусі і шепотіло: «Ніякий Михаїл, ані 
Анаель; ані Габріель; і теж не Кассіель, Сахіель і Сама-
ель! Архангели більше не розмовляють зі смертними; Ре-
цитація відбулася в Аравії давним-давно; останній пророк 
з'явиться лише для того, щоб провістити Кінець». — Тієї 
ночі, зрозумівши, що кількість голосів, які я чую, значно 
переважає кількість ангельських чинів, я вирішив, не без 
полегші, що принаймні я не був вибраний для того, щоб 
головувати при кінці світу. Мої голоси аж ніяк не були 
небесні, вони, як виявилося, були такі земні і такі всюди-
сущі, як пил. 

Тепер — телепатія; про яку ми постійно читаємо у по-
жадливій до сенсацій пресі. Але я прошу терпіння — по-
чекайте. І дочекаєтеся. Це була телепатія; але не тільки: 
це було щось більше. Не скидайте мене так просто з ра-
хунку. 

Отже, телепатія: внутрішні монологи усіх так званих 
незліченних мільйонів, і мас, і класів заразом, змагалися 
за місце в моїй голові. Спочатку, коли я задовольнявся 
роллю слухача — поки сам не перейняв ініціативу — по-
стала проблема мови. Голоси белькотіли найрізно-
манітнішими діалектами, від малаялам до нага, від най-
чистішого урду Лакхнау і до південної невиразної міша-
нини тамільського. Я розумів заледве частину того, що 
звучало у стінах мого черепа. Тільки згодом, коли я почав 
заглиблюватися, то відкрив для себе, що під поверхнею 
тих передач — того матеріалу поверхневого-шару-свідо-
мости, який я початково схоплював — мова як така зник-
ла, а на зміну їй прийшли універсально зрозумілі форми 
мислення, які значно переважали слова... але я зрозумів 
це пізніше, згодом, після того, як почув під велемовним 
гамором у голові ті інші безцінні сигнали, не схожі ні на 
що, здебільшого слабкі і невиразні, як далекі бубни, і їхня 
наполеглива пульсація врешті-решт прорвалася крізь яр-
маркову какофонію моїх голосів... ті таємні нічні звуки, 
ніби клич побратимів... несвідомі маяки опівнічних дітей, 
що сигналізують ні про що інше, як тільки про своє існу-
вання, і передають просто: «Я». Від далекої Півночі, — 
«Я». І з півдня, сходу, заходу: «Я». «Я». «І я». 



Але не треба забігати поперед себе. На початку, пе-
ред тим як прорватися до чогось-більшого-ніж-теле-
патія, я просто слухав; і невдовзі я вмів «настроїти» своє 
внутрішнє вухо на ті голоси, які мені вдавалося ро-
зуміти; а ще через якийсь час навчився виловлювати з 
того гармидеру голоси моєї родини; і Марії Перейри; і 
друзів, однокласників, учителів. На вулиці я навчився 
вихоплювати потоки думок незнайомих перехожих — 
закон Допплера діяв і в цій надприродній сфері, і голо-
си гучнішали і стихали відповідно до наближення і 
віддалення перехожих. 

Усе це я так чи інакше зберіг для себе. Згадуючи що-
денно (через гудіння у лівому, чи то «лівому», вусі) 
батьківський гнів, і намагаючись зберегти праве вухо при 
доброму здоров'ї, я закрив рот на замок. Для 
дев'ятирічного хлопця приховувати правду — завдання 
майже неможливе; але, на щастя, мої найближчі і найдо-
рожчі старалися так само швидко забути мій вибрик, як 
я прагнув приховати правду. 

— Ох, Селіме, Селіме! Що ж це ти вчора наговорив! 
Сором тобі, хлопче: краще іди помий собі рота милом!.. 

Наступного ранку після моєї ганьби Марія Перейра 
тремтіла від обурення, як приготоване нею желе, і запро-
понувала мені ідеальний спосіб реабілітації. Похнюпивши 
голову, я без слова пішов у ванну і там, під здивованими 
поглядами няні і Мавпочки, взявся чистити зуби язик 
піднебіння ясна щіточкою у терпкій і огидній піні дьог-
тьового мила. Новина про мою драматичну спокуту 
швидко облетіла дім, завдяки старанням Марії і Мавпоч-
ки; і мати обняла мене: 

— Ти добрий хлопчик; ми не будемо більше поверта-
тися до цього. 

І Ахмед Сінай грубувато кивнув за сніданком: 
— Хлопець принаймні має сміливість визнати, що за-

йшов задалеко. 
Мої рани від скла загоїлися, і моя заява також нібито 

стерлася з пам'яті; на той день як мені виповнилося 
дев'ять років, ніхто, крім мене самого, не пам'ятав хвили-
ни, коли я промовив ім'я архангелів всує. Смак детерген-
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та залишався у мене на язиці ще багато тижнів, нагадую-
чи про необхідність берегти таємницю. 

Навіть Мідна Мавпочка була задоволена моєю 
публічною спокутою — у п очах я знову став собою, — 
родинним ангелочком. Бажаючи продемонструвати свою 
готовність відновити старий лад, вона підпалила улюблені 
мамині босоніжки і зайняла своє законне місце у собачій 
буді родинної опінії. Але це ще не все: у присутності сто-
ронніх — демонструючи консерватизм, якого не можна 
було сподіватися від такої зірвиголови — вона зімкнула 
лави з батьками і берегла мій єдиний вибрик у таємниці 
від своїх, а також і моїх друзів. 

У країні, де будь-яка фізична чи розумова особливість 
дитини — джерело глибокої ганьби для всієї родини, мої 
батьки, які вже призвичаїлися до родимих плям на лиці, 
до носа, схожого на огірок, і до кривих ніг, просто 
відмовлялися бачити ще якісь незручні риси в мені; що ж 
до мене, то я ніколи не згадував про шум у вусі, про те, 
як час від часу лунає дзвін глухоти, про напади болю. 
Я навчився, що таємниці — це не завжди погано. 

Але уявіть собі тільки плутанину в моїй голові! Де, по-
заду негарного обличчя, над намиленим язиком, під про-
битою мембраною, ховався не-вельми-охайний розум, 
так само повний всіляких дрібничок, як кишені 
дев'ятирічного хлопця... спробуйте уявити себе якимсь 
чином у моїй шкурі, подивитися моїми очима, почути 
шум і голоси, і той обов'язок дотримання таємниці, най-
важче було робити здивований вигляд, коли, наприклад, 
мама казала: «Гей, Селіме, напевно, ми підемо на пікнік 
на Молочну ферму Арейя», — і я мав гукати: «Ооо, чудо-
во!» — коли я й без того давно все знав, тому що чув її 
німий внутрішній голос І на мій день народження бачити 
всі подарунки у головах гостей раніше, ніж встигну їх 
розгорнути І пошуки скарбів теж були зіпсовані бо в 
батьковій голові знаходилося розташування кожного 
ключа і кожен приз І найважче було коли я, наприклад, 
ішов на зустріч з батьком у його кабінеті на першому по-
версі і ось я заходжу і за мить моя голова наповнюється 
бозна-яким свинством, бо він думає про свою секретар-
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к у Алісу або Фернанду, про його останню дівчину Кока-
Кола, він повільно роздягає її подумки, і це опиняється у 
моїх думках теж, вона сидить голісінька у плетеному 
кріслі а тепер встає, і сідниці її усі вкриті перехресними 
відтисками крісла, ось про що думає мій батько, МІЙ 
БАТЬКО, і ось він дивиться на мене — так якось дивно 
Як справи, сину, ти добре почуваєшся Так добре Абба до-
бре, мені треба йти ТРЕБА ЗВІДСИ ІТИ робити домашнє 
завдання, Абба, і геть, вибігаю геть, поки він ще не встиг 
помітити знак на моєму обличчі (мій батько завжди ка-
зав, що коли я обманюю, на моєму чолі спалахує черво-
не світло)... Ви бачите, як це тяжко, дядечко Ханіф при-
ходить, щоб узяти мене з собою на змагання з боротьби, 
і ще напівдорозі до стадіону Валлабхай Патель на Горнбі 
Веллард мене огортає смуток, ідемо в юрбі, минаємо 
гігантські картонні постаті Дари Сінгх, Тагра Баби та 
інших, а його смуток, сум мого улюбленого дядька, вли-
вається в мене, таїться, ніби ящірка, просто за плотом йо-
го життєрадісности ховається за його вибуховим сміхом, 
який був колись сміхом човняра Тея, ми сидимо на 
чудових місцях, широкі смуги світла танцюють на спинах 
борців у двобої, а я потрапляю у непробивні сіті жалю 
мого дядька, жалю за невдалою кінокар'єрою, поразка за 
поразкою, він, мабуть, уже ніколи не зробить фільму, Але 
я не можу дозволити, щоб жаль витік струмком з моїх 
очей, Дядько вривається в мої думки, гей, пхаельван, що 
з тобою, хлопче, що це сталося з твоїм лицем, що воно 
зробилося довше, ніж погане кіно, ти хочеш чанни? па-
кори? а що? А я хитаю головою ні, нічого, Ханіфе маму, 
тоді він заспокоюється, відвертається і кричить Охе, ру-
хайся, Дара, от халепа, дай йому чортів, Дара яара! І вдо-
ма мама сидить навпочіпки в коридорі з міксером для мо-
розива і питає своїм щирим глибоким голосом Поможеш 
мені збити морозиво, синку, твоє улюблене, фісташкове, 
і я кручу ручку, але її внутрішній голос відлунює мені в 
голові, я бачу, як вона намагається заповнити кожний ку-
точок, кожний закамарок думок буденними речами, ціна-
ми на морського ляща, переліком всіляких робіт по гос-
подарству, треба викликати електрика, щоб поремонту-
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вав настельний вентилятор у вітальні, бачу, як відчайдуш-
но зосереджується на окремішніх фрагментах чоловіка, 
стараючись його покохати, але те недозволене слово все-
таки пробиває собі дорогу, ті два склади, які вилилися з 
неї у ванні того дня, На Дір На Дір На, вона помічає, що 
їй стає дедалі важче відкладати слухавку при помилкових 
дзвінках МОЯ МАМА. Кажу вам, коли малий хлопець по-
ринає у думки дорослих, вони можуть заплутати його до 
решти. І навіть вночі — ні хвилини спокою. Я прокидаю-
ся рівно опівночі зі снами Марії Перейри в голові. Ніч у 
ніч завжди о своїй власній годині духів, яка і для неї має 
певне значення, її уві сні навідує образ чоловіка, що по-
мер уже кілька років тому, Йосифа Д'Кости, сон відкри-
ває мені його ім'я, вкрите незрозумілим мені почуттям 
провини, тої самої провини, яка всякає в нас щоразу, ко-
ли ми їмо її чатні, криється тут таємниця, захована, од-
нак, під поверхнею думок, отже, не можу її пізнати, а тим 
часом щоночі там з'являється Йосиф, деколи, хоч і не 
завжди, в людській подобі, деколи — як вовк, слимак, од-
ного разу як держак до мітли, але й так знаємо обоє (во-
на — снить, я — бачу), що це він, зловісний, непримирен-
ний, злопам'ятний, проклинає її мовою своїх перевтілень, 
виє на неї як Йосиф-вовк, вкриває слизом як Йосиф-сли-
мак, б'є її своїм діловитим тулубом як Йосиф-держак-до-
мітли... а вранці, коли Марія каже мені помитися, почис-
титися, приготуватися до школи, я мушу утримуватися 
від запитань, я, дев'ятирічний, гублюся в плутанині 
людських життів, які злипаються докупи у таку спеку. 

Щоб підбити підсумок цим першим дням періоду мого 
перетворення, я мушу додати одну болісну сповідь: якось 
мені прийшло в голову, що я міг би поліпшити думку моїх 
батьків про мене, використовуючи свою нову здатність 
для поліпшення навчання — коротше кажучи, почав обма-
нювати у школі. Тобто я настроювався на внутрішні голо-
си вчителів, а також моїх здібніших однокласників, і ви-
ловлював інформацію з їхніх думок. Я відкрив, що дуже 
мало хто з моїх учителів може провести іспит, не повто-
рюючи подумки ідеальні відповіді — крім того, я знав, що 
в тих надзвичайно рідкісних випадках, коли вчитель зай-
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нятий іншими справами, своїм особистим інтимним жит-
тям чи фінансовими проблемами, розв'язок завжди мож-
на відшукати у передчасно розвинутому, вражаючому ро-
зумі нашого класного генія, Цируса Великого. Мої оцінки 
почали значно поліпшуватися — але не надміру, бо я тур-
бувався про те, щоб мої версії відрізнялися від викраде-
них оригіналів; навіть коли телепатично стягав у Цируса 
цілий твір з англійської, то додав від себе низку власних 
посередніх міркувань. Моя мета полягала в тому, щоб 
уникнути підозр; що, правду кажучи, не вдалося, але все-
таки мене й не викрили. Під розлюченим, допитливим по-
глядом Еміля Заґалло я залишався ангельськи-невинним; 
на очах здивованого, спантеличеного пана Тандона, вчи-
теля англійської мови, я мовчки робив своє діло — знаю-
чи, що вони не повірять правді, навіть якби я, випадково 
чи з дтоости, проговорився. 

Дозвольте ж підбити підсумок: у критичний момент 
історії нашої дитини-країни, коли складалися п'ятирічні 
плани і наближувалися вибори і учасники мовних де-
монстрацій змагалися за Бомбей, дев'ятирічний Селім 
Сінай отримав чарівний дар. Незважаючи на численні 
способи використання його здібностей на благо 
збіднілої, малорозвиненої країни, хлопець вирішив при-
ховати свій талант, розтринькуючи його на буденне 
підзирання і дрібний обман. Така поведінка — аж ніяк, 
визнаю, не героїчна — була прямим наслідком гармиде-
ру в його голові, що незмінно збурював моральні зако-
ни — бажання робити те, що слід — і популярність — 
мабуть, більш сумнівне бажання робити те, що отримає 
схвалення. 

Побоюючись батьківського осуду, він затаїв звістку 
про своє перетворення; в надії на похвали батьків, він 
зловживав своїм талантом у школі. Цей недолік його ха-
рактеру можна частково виправдати надто юним віком; 
але тільки частково. Плутанина в думках мала наврочити 
його блискучу кар'єру. 

Я можу бути вельми суворий у своїй самооцінці, коли 
це потрібно. 
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Що це здіймалося над пласким дахом початкової шко-
ли Бріч Кенді — над тим дахом, ви ж пам'ятаєте, що на 
нього дуже легко вибратися: досить перелізти через пар-
кан Букінгемської Вілли? Що це, вже не виконуючи своєї 
справжньої функції, спостерігало за нами того року, ко-
ли навіть зима забула стати холодною — що це пильну-
вало за Сонні Ібрагімом, Крихооким, Вазеліном і мною 
тоді, коли ми грали в кабадді, французький крікет, в сім 
кісточок, за випадкової участі Ціруса Великого, і гостин-
них візитів інших друзів: Гладкого Перса Фішвалли і 
Гландика Кейт Колако? Що було свідком тих частих ви-
падків, коли Бі-Аппа, няня Токсі Катрак, верещала з най-
вищого поверху будинку Хомі: «Шмаркачі! Банда 
негідників! Ану тихо!» — аж ми всі розбігалися, щоб зно-
ву повернутися (як тільки вона зникне з наших очей) і 
безсоромно кривлялися до вікна, з якого щойно вигляда-
ла? Одним словом, що це за чудасія, велика, світло-синя, 
облізла, височіла над нашими життями і, здавалося, 
відлічувала час в очікуванні не лише того моменту, коли 
ми вберемося в довгі штани, а й того, коли приїде Еві 
Барнс? Може, вам потрібні підказки: де колись були за-
ховані бомби? Де від укусу змії загинув Иосиф Д'Коста?.. 

Коли після кількох місяців каторги я почав шукати 
сховку від голосів дорослих, то знайшов його у старій го-
динниковій вежі, яку ніхто не квапився замикати, і тут, 
на самоті із заіржавілим часом, я парадоксально ставлю 
свої перші хисткі кроки назустріч власній причетності до 
великих подій і публічного життя, від яких мені вже ніко-
ли не судилося звільнитися...ніколи, аж до появи Вдови ... 

Вигнаний з білизняних скринь, я при першій нагоді не-
помітно закрадався на вежу скалічених годин. Коли май-
данчик поміж будинками порожнів від спеки, або від не-
проханих очей; коли Ахмед і Аміна ходили в Клуб 
Віллінґдона на вечори canasta; коли Мідна Мавпочка бави-
лася надворі в компанії нових подружок, чемпіонок збірної 
по плаванню і пірнанню Жіночої Школи ім. Волшінгама... 
тобто, за сприятливих умов, я прокрадався до своєї 
таємної криївки, лягав на солом'яну підстилку, яку вик-
рав з кімнати для прислуги, затуляв очі і дозволяв своєму 
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недавно відкритому внутрішньому вуху (з'єднаному, як і 
всі вуха, з носом) вільно мандрувати містом — і ще далі, 
на північ і південь, схід і захід — щоб слухати, що тільки 
заманеться. А щоб уникнути спокуси підслуховувати 
знайомих мені людей, я випробовував своє мистецтво на 
незнайомих. Ось так мій прихід у суспільні справи Індії 
виник із цілком безневинних намірів — занепокоєний 
надміром інтимности, я скористався світом за межами 
нашого пагорба як альтернативним виходом. 

Світ, побачений з несправної годинникової вежі: спо-
чатку я був просто туристом, дитям, що зиркало крізь ча-
клунські окуляри власного «Діллі-деко». В лівому (пошко-
дженому) вусі мені аж загримотіли бубони дугдугі, коли 
я вперше побачив Тадж Махал очима грубої англійки, за-
мученої закрепом; потім, щоб зрівноважити південь і 
північ, я спустився до храму Мінакші в Мадураї і зачаївся 
у невиразному містичному звучанні співу священика. 
Я відвідав Коннаугт Плейє у Нью Делі в постаті водія мо-
торикші, який гірко скаржився пасажирам на підвищення 
цін на бензин; в Калькутті мені довелося провести ніч, ле-
жачи на жорсткій поверхні у секції водогінної труби. На 
той час уже по-справжньому заражений бацилою подоро-
жування, я помчав униз, до Мису Кумарі і став жінкою 
рибалки, у якої сарі було так само тісне, як мораль — 
вільна... Стоячи на червоних пісках, омитих трьома моря-
ми, фліртував з дравидійськими волоцюгами мовою, якої 
не міг зрозуміти; а потім угору, в Гімалаї, до неандер-
тальської, вкритої мохом хати представника племені Гу-
джар, під німбом неймовірно кулястої райдуги і навислої 
морени льодовика Колахой. У золотій фортеці Джайсал-
мер я спробував внутрішнього життя жінки, що шила 
сукні, оздоблені дзеркальними скельцями, а в Кардурахо 
був сільським підлітком, глибоко схвильованим еротич-
ним тантрійським різьбленням на храмі Чандела посеред 
поля, і який не міг відвести від нього очей... в екзотичній 
простоті подорожі я знайшов краплю спокою. Але врешті 
туризм перестав мене задовольняти; цікавість почала до-
магатись: «Мушу довідатися, — сказав я собі, — що тут 
відбувається насправді». 
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У шпорах еклектичного духу своїх дев'яти років я за-
стрибував у голови кінозірок і гравців у крикет — пізнав 
усю правду, приховану за плітками часопису Фільмотека 
про танцівницю Віджаянтімалу, і зайняв місце Поллі 
Умріґара на стадіоні Брабоурн; я був Латою Мангешкар, 
співачкою плейбеку і блазнем Бубу в цирку позаду Сівіл 
Лайнз, і неминуче, в процесі випадкових телепатичних 
стрибків, відкрив для себе політику. 

Одного разу я був лендлордом в Уттар-Прадеші, моє 
черевце нависало над піжамним шнурком, коли я наказу-
вав слугам спалити надлишки зерна... іншого разу я по-
мирав із голоду в Ориссі, де як завжди бракувало харчів: 
був я тоді двомісячним немовлям, а матері молоко 
перегоріло у грудях. Коротко загостював у думках діяча 
Партії Конгресу, який підкуповував сільського вчителя, 
щоб той у наступній виборчій кампанії підтримав своїм 
авторитетом цартії Ганді і Неру; а також у думках хлоп-
ця з Кералі, який вирішив голосувати за комуністів. Моя 
відвага росла: одного разу я навмисне проник у голову 
нашого Головного міністра і довідався (більш як за два-
дцять років до того, як це стало національним жартом), 
що Морарджі Десай щоденно «пив свою власну рідину»... 
Я був у ньому, і відчував тепло на язиці, коли він вихи-
ляв одним духом склянку пінистої сечі. І нарешті я сяг-
нув найвищої вершини: я став Джавахарлалом Неру, 
Прем'єр-міністром і автором оправлених у рамки листів: 
я сидів у тому великому чоловікові в колі щербатих дов-
гобородих астрологів і коригував п'ятирічний план так, 
щоб він гармонував із музикою небесних сфер... життя у 
вищих сферах вдаряє в голову. «Погляньте на мене! — 
тріумфував я мовчки. — Я можу опинитися там, де тільки 
захочу!» У тій вежі, що колись була заповнена до краю 
вибухівкою ненависти Йосифа Д'Кости, ця фраза (під 
акомпанемент відповідного звукового ефекту тік-так) у 
готовому вигляді звалилася мені на голову: «Я — бомба в 
Бомбеї... вибухну — тільки глянеш!» 

Бо мною оволоділо почуття, ніби я у якийсь спосіб 
творю світ; що ті мізки, в які я застрибую, стають моїми, 
що тіла, які я займаю, діють за моєю командою; що 
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оскільки поточні події, мистецтво, спорт, усе багатство і 
розмаїття найкращої радіостанції вливається в мене, то я 
якимсь чином виступаю їхньою рушійною силою... інак-
ше кажучи, мене опанувала ілюзія митця, я почав сприй-
мати незчисленні явища цього світу як сирий, неоформ-
лений матеріал для мого дару. «Я можу пізнати усе на 
світі! — тріумфував я. — Немає нічого, що я не міг би 
пізнати!» 

Сьогодні, озираючись назад, на втрачені і страчені 
літа, я можу сказати, що манія величі, яка охопила мене 
тоді, брала початок в інстинкті самозбереження. Якби я 
не повірив тоді, що паную над незліченними юрмами, що 
заливають мене, то їх тиражовані тотожності розчавили 
б мене... але там, у моїй годинниковій вежі, де панувала 
моя радість, напоєна зухвалістю, я став Сіном, старо-
давнім богом Місяця (ні, не індуським: запозичив його від 
прадавнього племені Хадрамауту), здатного діяти на 
відстані і керувати припливами і відпливами вод цього 
світу. 

Але смерть, що навідала маєток Метволда, все-таки 
зуміла мене заскочити зненацька. 

Попри те, що замороження активів скінчилося багато 
років тому, та зона нижче пояса у Ахмеда Сіная так і за-
лишилася холодною, як лід. З того дня, коли він волав не-
самовито: «Ці негідники запхали мої яйця у відро з льо-
дом!», і Аміна взяла їх у свої долоні, щоб зігріти, а їй від 
холоду аж злиплись пальці, — з того самого дня його 
клейноди злягли, як сонний волохатий мамонт в айсбер-
гу, схожий на того, що його знайдено в Росії у 1956 р. 
Моя мати Аміна, яка вийшла заміж заради майбутніх 
дітей, відчувала, як нереалізовані життя гниють у її лоні, 
і звинувачувала себе у непривабливості, з цими своїми 
бородавками і всяким таким. Вона поділилася своїм го-
рем з Марією Перейрою, але та лише сказала, що нема 
чого сподіватися щастя від «цих чоловіків»; вони так собі 
балакали, разом готуючи маринади, і Аміна досипала своє 
розчарування до пікантного лимонного чатні, від якого 
неодмінно сльози набігали на очі. 
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І хоч години праці Ахмеда Сіная були заповнені фан-
тазіями про секретарок, що друкують під диктовку 
голісінькі, видіннями його Фернанди чи Поппі, що похо-
джають кімнатою в чому мати на світ привела і з пере-
хресними відтисками на сідницях, його орган не реагу-
вав; і одного разу, коли справжні Фернанда чи Поппі 
ішли додому, а він грав у шахи з доктором Нарлікаром, 
його язик (так само, як і його гра) трохи розв'язався під 
впливом джинів, і він несміливо звірився: 

— Здається, Нарлікаре, я втратив інтерес сам-знаєш-
до-чого. 

Світло радости осяяло обличчя блискучого гінеколога; 
завзятий прихильник обмеження народжуваности, сяючи 
в темряві, мало не вистрибнув зі шкіри, і проголосив та-
ку промову: 

— Браво! — вигукнув доктор Нарлікар. — Брате 
Сінаю, оце-то штука! Ти — і, можу зізнатися, я теж — 
так, ти і я, Сінаю бхай, належимо до розряду осіб, наділе-
них рідкісними духовними якостями. Не для нас задуш-
ливе приниження плоті — бо хіба ж не краще, скажи 
мені, уникати продовження роду — щоб не додавати ще 
одне жалюгідне людське життя до тих незліченних юр-
мищ, що товпляться на нашій землі — а натомість скеро-
вувати нашу енергію на те, щоб забезпечити їм більше 
землі під ногами. Кажу тобі, друже: ти і я, і наші тетра-
поди: ми відберемо землю у самого океану! 

Щоб відзначити цю урочисту промову, Ахмед Сінай 
наповнив чарки; батько і доктор Нарлікар підняли тост за 
свою тетраподовобетонну мрію. 

— Так — землі! Любові — ні! — вигукнув доктор 
Нарлікар трохи непевно; мій батько долив собі трохи. 

Наприкінці 1956-го року мрія про меліорацію земель з-
під товщі моря за допомогою тисяч велетенських бетонних 
тетраподів — та сама мрія, що була причиною заморожен-
ня — а тепер стала для батька якимсь сурогатом статевої 
активности, що внаслідок замороження покинула його — 
здавалася близькою до здійснення. Однак цього разу Ах-
мед Сінай обережно поводився з грішми; цього разу він 
перебував на задньому плані, а його прізвище не фіґуру-
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вало в жодних документах; цього разу, засвоївши урок з 
замороженням, він вирішив, наскільки можливо, не при-
вертати до себе уваги; так що коли доктор Нарлікар зра-
див його, бо вмер, не залишивши жодних доказів батько-
вої участи у справі тетраподів, Ахмеда Сіная (який, як ми 
бачили, був не надто спритний перед загрозою катастроф) 
поглинула паща довгого вузлуватого занепаду, від якого не 
міг отямитися аж до того часу, коли на схилі своїх днів за-
кохався, нарешті, у свою дружину. 

Ось яка версія подій дійшла до маєтку Метволда: док-
тор Нарлікар гостював у друзів неподалік від Марін 
Драйв; після цього він вирішив пройтися пляжем Чапатті, 
купити собі бхель-пурі і кокосового молока. Коли він 
жваво крокував берегом, то натрапив на хвіст мовної де-
монстрації, що повільно просувалася вперед і скандувала. 
Доктор Нарлікар наблизився до місця, де, за згодою 
місцевої влади і з його власної ініціативи встановили 
один символічний тетрапод на хвилі, ніби своєрідну іко-
ну, що показує дорогу в майбутнє; і там він побачив 
щось, що його страшенно розлютило: навколо тетрапода 
стояла купка жебрачок і відправляли церемонію пуджа. 
Вони запалили кругом олійні лампи; одна жебрачка нама-
лювала на самій верхівці символ ОМ, вони співали мо-
литви і омивали тетрапод у побожному обряді. Диво 
техніки перетворили на Шіву-Лінгам; доктор Нарлікар, 
противник розмноження, розгнівався страшенно, бо йо-
му привиділося, що всі одвічні, темні, фалічні сили старо-
давньої плодовитої Індії торжествують над красою і чис-
тотою стерильного бетону двадцятого сторіччя... він по-
мчав до жінок, заглиблених у молитву, почав викрикува-
ти їм у обличчя образи, випромінюючи праведний гнів; 
він підбіг і порозбивав ногами їхні лампади діа; кажуть, 
він навіть наважився штовхнути жінку. І це побачили 
учасники мовної демонстрації. 

Його вульгарний язик вдарив їх по вухах; і ноги де-
монстрантів зупинилися, а в голосах пролунав осуд. Ви-
махували кулаками; сипали прокляттями. А добрий лікар, 
якого гнів зробив необачним, накинувся у відповідь на 
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юрбу і почав паплюжити її переконання, її дітей, її сес-
тер. Розляглася тиша, озвалася її сила. Мовчання притя-
гало ноги демонстрантів до променистого гінеколога, 
який стояв тепер між тетраподом і лементуючими жінка-
ми. В тиші руки демонстрантів простяглися до Нарлікара, 
і в глибокій тиші лікар припав до чотириногого бетону, 
коли ті намагалися його звідти стягнути. В цілковитому 
безгомінні страх дав докторові Нарлікару силу риб-при-
липал; його руки чіплялися за тетрапод так, що їх не мож-
на було відірвати. Демонстранти самі припали до тетра-
пода... потиху почали його розгойдувати; безмовна сила 
їхньої маси подолала його вагу. Посеред вечора, охопле-
ного демонічною тишею, тетрапод нахилився, намагаю-
чись стати першим із представників свого виду, хто зану-
риться у воду і почне велику справу меліорації земель. 
Доктор Сюреш Нарлікар, з ротом, роззявленим у німому 
А, причепився до нього, як фосфоруючий молюск... чо-
ловік і чотириногий бетонний велет падали без звуку. 
Плюскіт води розвіяв чари. 

Говорили, що коли доктор Нарлікар упав у хвилі і був 
розчавлений насмерть тягарем його улюбленої мрії, не 
було проблем із пошуками тіла, бо воно променилося 
світлом крізь товщу вод, як пожежа. 

— Ти знаєш, що сталося? — Гей, друже, що таке? — 
діти, обступивши мене зі всіх боків, юрмляться навколо 
живоплоту Вілли Ескоріал, в якій була однокімнатна 
квартира доктора Нарлікара; хамал Ділі Сабарматі гово-
рить нам зі смертельним виразом обличчя: 

— Його смерть, сповиту в єдваб, принесли до будинку. 
Мені не дозволили роздивитися смерти доктора 

Нарлікара, коли вона ще лежала на його твердому оди-
нокому ложі, увінчана квітками шафрану; але я і так 
все про неї дізнався, бо ж новини вийшли далеко за 
межі цих чотирьох стін. Найбільше я почув про неї від 
слуг маєтку, які не бачили нічого моторошного в роз-
повідях про смерть, зате рідко розказували про життя, 
бо в житті все і без того було зрозуміло. Від посланця 
доктора Нарлікара я довідався, що ця смерть, поглинув-
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ши багато моря, сама набула ознак води: вона зробилася 
рідка і виглядала радісною, сумною, а може, і байдужою, 
залежно від освітлення. 

Садівник Хомі Катрака зауважив: 
— Не можна надто довго дивитися на смерть, бо її ча-

сточка залишається в людині і провокує наслідки. 
От ми і допитувалися: 
— Наслідки? Які ще наслідки? Що за наслідки? Як це? 
А садху Пурушоттам, що вперше за багато років поки-

нув свій пост під садовою помпою Бекінгемської вілли, 
промовив: 

— Смерть робить так, що живі починають бачити се-
бе значно виразніше, їх побільшує сама зустріч із нею. 

Подальші події підтвердили ці неймовірні слова, бо до-
глядальниця Токсі Катрак, Бі-Аппа, яка допомагала собо-
рувати тіло, стала різкіша, сварливіша, грізніша, ніж до 
того; здається, що смерть доктора Нарлікара, виставлена 
напоказ, вплинула на кожного, хто її бачив, Нуссі Ібрагім 
зробилася ще дурніша і качкуватіша, а Діла Сабарматі, 
що жила поверхом вище від цієї смерти і допомагала об-
лаштовувати кімнату, зразу віддалася розпусті, що 
завжди в ній дрімала, обрала дорогу, в кінці якої чекали 
кулі, і її чоловік, командор Сабарматі, взявся диригувати 
вуличним рухом в Колабі дуже незвичайним жезлом... 

Наша сім'я всіма силами трималася подалі від смерти. 
Мій батько не пішов віддати докторові останньої шани, і 
потім ніколи не називав свого померлого друга по імені, 
а говорив на нього тільки «цей зрадник». 

Через два дні, коли новина потрапила до газет, в док-
тора Нарлікара з'явилася величезна кількість родичок. 
Хоча він усе життя прожив самітником і женоненавис-
ником, після смерти його поглинуло ціле море великих, 
галасливих, суперактивних жінок, які поприходили з 
найдивніших закутків міста, від корів з Молочарень Аму-
ли, і з кас кінотеатрів, від вуличних зрошувачів і з не-
щасних сімей; у рік демонстрацій Нарлікарові жінки 
сформували власну процесію, і величезний потік пере-
стиглої жіночности, що сунув на наш двоповерховий па-
горб, заповнив помешкання доктора Нарлікара так 



щільно, що з вулиці, розташованої нижче, було видно, як 
їхні лікті стирчали з вікон, а сідниці виливалися на ве-
ранду. Цілий тиждень ніхто не міг зімкнути очей, бо ле-
мент жінок Нарлікара переповнював повітря; але незва-
жаючи на ці завивання, жінки насправді виявилися та-
кими вправними, як і здавалося. Вони взялися керувати 
Пологовою клінікою; взяли під контроль усі ділові інте-
реси Нарлікара; і викинули мого батька зі справи з те-
траподами спокійно і холоднокровно. Минуло стільки 
років, а він лишився з діркою в кишені; а жінки тим ча-
сом заносили тіло Нарлікара до Бенаресу, щоб там його 
спалити, і прислуга з маєтку сказала мені, що попіл док-
тора в сутінках розвіяли над водами Священного Ґанґу 
біля Манікарніка-ґхат, але попіл не потонув, а плив на 
поверхні, ніби осяйні святоіванські комашки, і так до-
плив до моря, де своїм дивним сяйвом неабияк налякав 
не одного капітана корабля. 

Що ж до Ахмеда Сіная: присягаюся, що після смерти 
Нарлікара і навали жінок він почав буквально гаснути... 
поступово шкіра його поблідла, волосся втратило колір, 
аж поки через кілька місяців він став зовсім білий, лише 
очі чорніли. (Марія Перейра сказала Аміні: «Цей чоловік 
має холодну кров; тому-то тепер його шкіра вкрилася 
льодом, білим льодом. Як у морозилці».) Мушу сказати 
цілком відверто, що хоч він робив вигляд, ніби його тур-
бує перетворення на білу людину, і ходив по лікарях, і 
т.ін., насправді у глибині душі він тішився, що ніхто не 
міг пояснити проблему і призначити лікування, бо надто 
вже довго він заздрив європейцям з приводу кольору 
їхньої шкіри. Одного разу, коли знову можна було жар-
тувати (бо минув належний час після смерти доктора 
Нарлікара), він сказав'Ділі Сабарматі у пору коктейлю: 

— Усі найкращі люди під шкірою білі; я просто пере-
став прикидатися. 

Сусіди, усі темніші від нього, засміялися ввічливо і 
відчули незрозумілий сором. 

Непрямі докази свідчать, що власне стрес, викликаний 
смертю доктора Нарлікара, винен у тому, що поряд з моєю 
матір'ю, ніби вирізьбленою з чорного дерева, став мій 
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батько, білий, як сніг; але (хоч і не знаю, скільки ви готові 
проковтнути), я ризикну подати альтернативне пояснення, 
теорію, розвинуту в абстрактному усамітненні моєї годин-
никової вежі... бо під час численних телепатичних 
мандрівок я натрапив на щось особливе: протягом перших 
дев'яти років Незалежносте подібний пігментний розлад 
(першою жертвою якого була, мабуть, Ранні Куч Нахін) 
спіткав багатьох індійських підприємців. На всій території 
Індії я постійно стрічався з добрими індійськими 
підприємцями, справи яких ішли вгору завдяки першому 
п'ятирічному планові, що був зосереджений на розвитку 
торгівлі..., підприємцями, які ставали, або вже стали дуже, 
дуже блідими, по-справжньому білими! Здається, що 
гігантські (і навіть героїчні) зусилчя, пов'язані, з отриман-
ням багатства з рук англійців і перетворенням на госпо-
дарів своєї долі, виссали їм барву з лиця..., у такому випад-
ку, можливо, мій батько просто став останньою офірою 
цього значно поширеного, але назагал непоміченого фено-
мена. Індійські бізнесмени робилися білими. Цієї жуйки 
вистачить на один день. Але надходить Евелін /Цлп Барнс; 
кав'ярня «Піонер» піступає на небезпечну віддсль; і — ще 
енергійніше — опівнічні діти, включно з моїм альтер еґо 
Шівою, тим, з убивчими коліньми, вони насуваються особ-
ливо відчутно. Скоро тріщини стануть такі широкі, що всі 
вони зможуть повтікати... 

До речі: десь наприкінці 1956 року, ймовірно, співак і 
рогоносець Ві Віллі Вінкі також знайшов свою смерть. 

любов у бомбеї 

Протягом усього рамадану, місяця посту, ми ходили в 
кіно так часто, як тільки могли. 

Вирвані зі сну о п'ятій ранку сумлінною рукою матері; 
поснідавши вдосвіта динею і склянкою солодкого лимо-
наду, особливо в неділю, ми з Мідною Мавпочкою навви-
передки (а часом і в унісон) нагадували Аміні: 

— Сеанс о десятій тридцять ранку! Це день дитячого 
Кіноклубу «Метро», Аміно, будь ласкааааа! 
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Потім — дорога нашим «Ровером» до кінотеатру, де не 
для нас була кока-кола, ані картопляні чіпси, ані морози-
во «Кволіті», ані самоса у промасленому папері; зате для 
нас були кондиціонери і значки дитячого Кіноклубу, при-
чеплені до одягу, конкурси, побажання на день наро-
дження від конферансьє із густими вусами; і нарешті, 
сам фільм — після коротких анонсів із вступними рубри-
ками: «Наступний показ» і «Скоро буде», і мультфільму 
(«Зараз буде велике кіно; але спочатку...!»): Квентін До-
рвард, або ще Скарамохи. «Фанфаронство!» — казали ми 
згодом одне одному, бавлячись у кінокритиків; і: «Крик-
ливе, вульгарне, непристойне видовище!», — хоча нічого 
не знали ні про фанфаронство, ані про вульгарність. На-
ша родина не відзначалася надмірною побожністю (за ви-
нятком свята Ід-аль-Фітр, коли мій батько у п'ятницю 
брав мене з собою у мечеть, щоб святкувати цей день, 
зав'язуючи мені носовичок довкола голови і притискаю-
чи моє чоло до землі)..., але ми завжди були охочі попос-
тити, бо дуже любили кіно. 

Ми з Еві Барнс погоджувалися, що найкращий актор 
світового кіно — Роберт Тейлор. Мені подобався також 
Джей Сілверхілз в ролі Тонто; але його кемо-сабай, Клей-
тон Мур, був, як на мене, занадто огрядний, щоб вигля-
дати переконливо у ролі Самотнього Рейнджера. 

Евелін Ліліт Барнс з'явилася на Новий 1957 рік, і ра-
зом зі своїм овдовілим батьком оселилася у квартирі од-
ного з двох присадкуватих потворних бетонних будинків, 
які виросли майже непомітно біля підніжжя нашого па-
горба і в яких панував нерівномірний поділ: американці 
та інші іноземці мешкали (як Еві) у віллі Hyp; мрії-про-
кар'єру.приїжджих індусів знаходили завершення у віллі 
Лакшмі. Ми дивилися на усіх них згори, з висот маєтку 
Метволда, на білих і смаглявих однаково; але ніхто ніко-
ли не дивився згори на Еві Барнс — крім одного-єдиного 
випадку. Лише раз хтось поставився до неї зверхньо. 

Я закохався в Еві ще перед тим, як вдягнув свої перші 
довгі штани; але любов вибухнула того року внаслідок ди-
вовижної ланцюгової реакції. Для заощадження часу я 
розміщу всіх нас в одному ряду кінотеатру «Метро»; Ро-
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берт Тейлор віддзеркалюється в наших очах, поки ми си-
димо у миготливому трансі — а також у символічному по-
рядку: Селім Сінай сидить-поруч-і-закоханий-у Еві Барнс 
яка сидить-поруч-і-закохана-у Сонні Ібрагіма який си-
дить-поруч-і-закоханий-у Мідну Мавпочку яка сидить 
біля бічного проходу і відчуває дикий голод... Я любив 
Еві, мабуть, якихось шість місяців мого життя; через два 
роки вона повернулася в Америку, там зарізала якусь 
бабцю і за це опинилася в колонії. 

Тут випадає коротко висловити свою вдячність до неї: 
якби Еві не жила поміж нас, моя історія могла ніколи не 
вийти поза мандрівки-у-годинниковій-вежі і шкільні 
брехні... і потім не було б кульмінаційного моменту у 
притулку для вдів, ані твердого доказу мого призначен-
ня, ані епілогу у сповитій випарами фабриці, над якою 
височить миготлива шафранно-зелена танечна постать 
богині Мумбадеві. Але Еві Барс (змія чи драбина? 
Відповідь очевидна: і те, й інше) з'явилася на своєму 
срібному велосипеді, що дало мені змогу не тільки вияви-
ти опівнічних дітей, а й також а й долучитися до поділу 
штату Бомбей. 

Почну спочатку: її волосся було, ніби солома з опуда-
ла, її шкіра була всипана ластовинням, а зуби сиділи у ме-
талевій клітці. Ці зуби — здавалося, єдина річ на світі, 
над якою вона не мала ніякої влади — вони росли, як 
хотіли, зловмисно наступаючи одні на одних, як бо-
жевільно крива бруківка, і страшенно боліли, коли вона 
їла морозиво. 

(Дозволю собі одне узагальнення: американці опанува-
ли цілий світ, але ніяк не можуть дати ради своїм зубам; 
тим часом як Індія безпомічна, але її діти переважно ма-
ють бездоганні зуби.) 

Замучена зубним болем, моя Еві вміла бути вищою від 
нього. Відмовляючись жити під владою кісток і ясен, во-
на їла пиріг і пила колу при кожній оказії; і ніколи не 
скаржилася. Міцна дівчина ця Еві Барнс: перемога над 
болем забезпечила їй владу над всією нашою компанією. 
Відомо, що американці мусять бачити межу: біль був її 
межею, і вона мала намір посунути її. 

17* 
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Одного разу я сором'язливо простягнув їй намисто з 
квітів (цариці ночі для моєї білої лілеї), куплене на власні 
кишенькові у продавщиці зі Скандал Пойнт. 

— Я не зношу квітів, — сказала Евелін Ліліт і підкину-
ла незносну Гірлянду високо в повітря, простреливши її в 
польоті кулями зі свого несхибного пневматичного пісто-
лета марки «Дейзі». Розстрілюючи квіти за допомогою 
«Дейзі», вона давала зрозуміти, що не можна її скову-
вати, навіть намистом: вона була нашою примхливою, 
норовистою Лілією-поза-Лінією. А ще Евою. Яблуком 
Адама у моїх очах. 

Як вона з'явилася: Сонні Ібрагім, Крихоокий і Вазелін 
Сабарматі, Цирус Дубаш, Мавпочка і я грали у французь-
кий крикет на округлому майданчику поміж чотирма па-
лацами Метволда. Новорічна забава: Токсі плескала у 
своєму заґратованому вікні; навіть Бі-Аппа була у добро-
му гуморі і чи не вперше не тероризувала нас. Крикет — 
навіть якщо це французький крикет і навіть у дитячому 
виконанні — це тиха гра: спокій, помащений лляною 
олією. Поцілунки м'ячика і ракетки; сплески оплесків; 
час від часу вигуки: 

— Удар! Удар, сер! — Оф-ф-фсет?? — але Еві на її ве-
лосипеді не було до того діла. 

— Гей, ви! Ну, ви! Гей, у чому річ? Оглухли всі, чи 
що? 

Я саме готувався до подачі (елегантно, як Ранджі, по-
тужно, як Віну Манкад), коли вона увінчала пагорб на 
двох колесах, з летючим солом'яним волоссям, з вогнис-
тим ластовинням, з металізованим ротом, що світився, як 
семафор, у променях сонця, — опудало верхи на срібній 
кулі... 

— Гей, ти там, із сопливим носом! Перестань витріща-
тися на цього дурнуватого м'яча, ти, нікчемо! Ось я пока-
жу вам щось таке, на що справді варто подивитися! 

Неможливо уявити собі Еві Варне без того, щоб од-
ночасно в уяві не постав велосипед; і не якийсь там 
двоколісний ґрат, а один з останніх видатних старо-
жилів, «Аципа ІпсііаЬіке» у чудовому стані, ручки йогр 
керма загиналися донизу, на ньому стояло п'ять пере-
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дач і сідло його було обтягнуте імітацією шкури гепар-
да. І срібна рама (кольору, вам не треба пояснювати, 
коня Одинокого Рейнджера)... неохайний Крихоокий і 
акуратист Вазелін, геніальний Цирус і Мавпочка, Сонні 
Ібрагім і я — найкращі друзі, справжні сини маєтку, йо-
го спадкоємці по праву народження — Сонні з 
повільною наївністю, набутою ним тоді, коли щипці 
стиснули його мозок, і я з небезпечним таємним знан-
ням — так, усі ми, майбутні тореадори і капітани 
військово-морського флоту і всі решта, — поставали, як 
статуї з відкритими ротами, коли Еві Варне розпочала 
свою велогонку, швидшешвидшешвидше коло-в-коло по 
бордюру нашого майданчика. 

— А тепер дивіться, що я вмію: дивіться на мене, ви, 
манекени! 

То на гепардовому сідлі, то поза ним, Еві виконувала 
трюки. З одною ногою на сідлі, а другою витягнутою на-
зад, вона кружляла довкола нас; розвинула швидкість і 
зробила стійку на голові — просто на сидінні! Вона мог-
ла осідлати переднє колесо, обличчям дозаду, і крутити 
педалі, і їхати по колу задом наперед... Гравітація була її 
рабинею, швидкість — її сестрою, і ми зрозуміли, що до 
нас потрапила сила, відьма на колесах, і квіти живопло-
ту кинули їй пелюстки, пил округлого майданчика 
здійнявся хмаркою овацій, бо майданчик теж знайшов 
свою кохану: він став полотном під пензлем її невгамов-
них коліс. 

Тепер ми помітили, що наша героїня має закріплений 
на правому стегні пневматичний пістолет «Дейзі»... 

— Це ще не все, ви, нулі! — крикнула вона і витягла 
зброю. 

Її кулі дали крила камінню; ми підкинули в повітря мо-
нетку, і Еві підстрелила її насмерть. 

— Ще! Ще щось киньте! — і Крихоокий без слова 
присвятив цій справі свою улюблену талію карт раммай, 
щоб вона могла стріляти у голови королям. 

Справжня Анні Оклі з зубною пластинкою — ніхто 
ніколи не смів піддавати сумніву її влучну стрільбу, за ви-
нятком єдиного разу, — і це був кінець її панування, — 
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під час великої котячої навали; але й тут були ще пом'як-
шуючі обставини. 

Рум'яна, спітніла, Еві Берне зіскочила на землю і про-
голосила: 

— Відтепер ви маєте нового великого вождя. Згода, 
індійці? Питання є? 

Жодних питань; тоді я зрозумів, що закохався. 
На пляжі Джуху з Еві: вона вигравала поїздки на вер-

блюді, могла випити кокосового молока більше, ніж будь-
хто з нас, могла відкрити очі у пекучій солоній воді 
Аравійського моря. 

Шість місяців становили таку велику різницю? (Еві бу-
ла старша від мене на півроку.) І це давало право їй роз-
мовляти з дорослими, як із рівнею? Еві застали за розмо-
вою зі старим Ібрагімом; вона стверджувала, що Діла Са-
барматі вчить її накладати косметику; вона заходила до 
Хомі Катрака, щоб побалакати про зброю. (Тут була при-
хована трагічна іронія життя Хомі Катрака, — він, що од-
ного разу сам опиниться під прицілом, був ревним люби-
телем вогнепальної зброї... в Еві він знайшов споріднену 
душу, осиротіле дитя, що росте без матері, і те чуже дитя, 
на відміну від його рідної Токсі, було гостре, як ніж, і 
спритне, як куля. До речі, Еві Барнс не живила ніякого 
співчуття до бідної Токсі Катрак: «Хвора на голову, — 
якось кинула безтурботно при всіх. — Треба було б з нею 
розправитись, як зі щурами». Але ж Еві: щурі зовсім не 
хворі! У твоєму обличчі можна знайти значно більше 
спільного з гризунами, ніж в усьому тілі нещасної Токсі, 
до якої ти ставилася з таким презирством.) 

Такою була Евелін Ліліт; і через кілька тижнів після її 
появи я запустив ланцюгову реакцію, від наслідків якої 
так ніколи й не одужаю повною мірою. 

Усе почалося з Сонні Ібрагіма, Сонні-найближчого-
сусіда, Сонні з ямками-від-щипців, який досі сидів 
терпляче за лаштунками моєї історії, чекаючи на свій 
вихід. У ті дні Сонні був дуже травмованим хлопцем — 
дужче, ніж щипцями. Любити Мідну Мавпочку (навіть 
у дев'ятирічному розумінні цього слова) було зовсім не 
легко. 



Як я вже казав, моя сестра, друга дитина в сім і, ніким 
не пророкована, дико реагувала на будь-які прояви по-
чуттів. Так, вона зналася на мові птахів і котів, але лагідні 
слова любови будили в ній майже звірячу лють; та Сонні 
був надто простодушний, щоб сприйняти застереження і 
відступити. Вже кілька місяців він чіплявся до неї з ота-
кими заявами: 

— Сестро Селіма, ти — симпатичний твердий 
горішок! — або: — Слухай, хочеш бути моєю дівчиною? 
Ми могли б, наприклад, піти в кіно з твоєю нянею... 

І всі ці місяці вона змушувала його страждати за лю-
бов — обмовляла його перед матір'ю, штовхала навмис-
не-ненароком у брудні калюжі; одного разу навіть напа-
ла на нього по-справжньому і залишила на його обличчі 
довгі подряпини, а в очах — вираз засмученого пса; але і 
це його нічому не навчило. І тоді, нарешті, вона приготу-
вала найстрашнішу помсту. 

Мавпочка відвідувала Жіночу школу ім. Валсінгама на 
Ніпеан Сі Роуд; у школі аж роїлося від високих, незвич-
но м'язистих європейок, які плавали, як риби, і пірнали, 
як субмарини, 3 вікна нашої спальні було видно, як во-
ни у вільний час купаються в басейні Бріч Кенді Клаб, 
схожому на мапу, куди ми, звичайно, доступу не мали... 
і коли я відкрив, що Мавпочка якимсь чином приєднала-
ся до цих тільки-білих плавчинь, ніби якийсь талісман, 
тоді я по-справжньому на неї образився, можливо, впер-
ше в житті... але у нас з нею не було жодних дискусій; 
вона ходила своїми стежками. Міцні п'ятнадцятирічні 
білі дівчатка дозволяли їй сидіти поруч у шкільному ав-
тобусі Валсінгаму. Троє з них щоранку стояли разом з 
нею на тій самій зупинці, де й ми Сонні, Крихооким, Ва-
зеліном і Цирусом Великим чекали на автобус від Собор-
ної школи. 

Одного ранку, з якоїсь давно забутої причини, ми з 
Сонні були єдиними хлопцями на зупинці. Може, пану-
вала якась епідемія, абощо. Мавпочка почекала, аж поки 
Марія Перейра залишить нас у спокої під опікою вгодо-
ваних плавчинь; і раптом, коли без будь-якої спеціальної 
причини я зазирнув у її думки, в моїй голові зблиснув 



весь її диявольський задум; «Бережись!» — закричав я, 
але вже було пізно. Мавпочка заверещала: «Ти не втру-
чайся!» — і разом із трьома вгодованими плавчинями во-
ни накинулися на Сонні Ібрагіма, бездомні і жебраки, і 
клерки на велосипедах спостерігали з неприхованою 
цікавістю, як дівчата здирали з нього одне-по-одному 
увесь одяг... «От чорт, зараза, ти збираєшся отак собі 
стояти і дивитися на це?» — Сонні кликав на допомогу, 
а я стояв нерухомо, бо не міг вибрати між сестрою і най-
кращим другом, який тим часом погрожував: «Я поскар-
жуся на тебе татові!» — вже крізь сльози, а Мавпочка у 
відповідь: «Це навчить тебе, як говорити дурниці — і це 
теж!» — геть полетіли його черевики; немає вже сороч-
ки, і майку теж здерли чемпіонки у стрибках з 
трампліна, — «І це навчить тебе, як писати ідіотські лю-
бовні листи!» — геть шкарпетки — і море сліз — і: 
«Маєш!» — крикнула Мавпочка; над'їхав автобус 
Валсінгаму і напасниці разом з моєю сестрою вскочили 
в двері і швидко почали віддалятися: «Та-та, ба-та, кра-
сені хлоп'ята!», — пищали вони, а Сонні лишився на ву-
лиці, на тротуарі навпроти Чімалкера і «Раю для чи-
тачів», голий, як у той день, коли народився; його ямки 
від щипців блищали, як калюжки, бо у них натекло ва-
зеліну з волосся; і його очі також були мокрі, коли він 
причитав: «Чому вона це зробила, скажи мені? За що? 
Коли ж я тільки сказав їй, що люблю...» 

— Я так само знаю, як ти, — відповів я, не знаючи де 
подітися. — В неї бувають такі заскоки. 

І не знав, що настане час, коли вона поведеться зі 
мною ще гірше. 

Але це станеться аж через дев'ять років... а поки що з 
початком 1957 року почалася виборча -кампанія: Джан 
Сангх домагався облаштування притулків для пристарку-
ватих священних корів; у Кералі І.М.С. Намбудіріпад 
обіцяв, що комунізм забезпечить усіх харчами та працею; 
у Мадрасі партія Анна-ДМК під керівництвом К.Н.Анна-
дураї гасила пожежу реґіоналізму; Конгрес опирався та-
ким реформам, як індійський Акт Сукцесії, який Гаранту-
вав індуським жінкам рівні права спадкоємництва... сло-
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вом, кожен був зайнятий реалізацією власних завдань; а 
я робився недорікою у присутності Еві Барнс і звернувся 
до Сонні Ібрагіма з проханням поговорити з нею і замо-
вити за мене слівце. 

Ми, мешканці Індії, завжди були вразливі на євро-
пейців... Еві була з нами лише кілька тижнів, а я вже 
втягнувся у Гротескове наслідування європейської літера-
тури. (В школі ми вивчали С: ано де Бержерака, а ще я 
читав Ілюстровану Класику у вигляді коміксів.) Може, 
слід визнати, що Європа повторюється в Індії як фарс... 
Еві була американкою. На одне виходить. 

— Ну що ти, друже, так не гарно! Чому ти сам з нею 
не поговориш? 

— Послухай, Сонні, — благав я, — друг ти мені чи ні? 
— Та ніби так, але ж і ти мені не допоміг... 
— Але це моя сестра, Сонні, я ж не міг, сам знаєш. 
— Ні, сам відробляй свою брудну... 
— Сонні, хлопако, подумай. Подумай тільки. З цими 

дівчатами треба бути обережним. Бачиш, як Мавпочка 
вислизає з рук! А ти вже маєш досвід, яар, бо сам уже 
відчув це на собі. Тепер ти зумієш делікатніше підійти до 
справи. Ти ж знаєш, я в цьому зовсім не тямлю! А може, 
я їй взагалі не подобаюсь? Ти хочеш, щоб з мене теж 
здерли одяг? Легше тобі стане? 

І наївний, добродушний Сонні відповідає: 
— ...Ну, ні... 
— От бачиш? Тоді йди. Похвали мене трохи. Скажи, 

що ніс — це ще не все. Що головне — характер. Ну то 
як, зможеш? 

— Знаєш... я... ну добре, але ти теж побалакай зі своєю 
сестрою, згода? 

— Побалакаю, Сонні. Але я нічого не можу обіцяти. 
Сам знаєш, яка вона. Але, хоч би там що, я неодмінно за-
чеплю в розмові цю тему. 

Хоч як би старанно чоловік обдумав свою стратегію, 
жінка все одно знищить її одним махом. На кожну 
успішну виборчу кампанію припадає як мінімум удвічі 
більше поразок... з веранди Букінгемської вілли, крізь 
смужечки бамбукових жалюзі, я стежив за Сонні 



Ібрагімом, коли він вербував обрану мною виборчу 
дільницю... і почув, як зверхність Еві Берне розтинає 
повітря: 

— Хто? Він? Цей носаль? Скажи йому, хай повитирає 
свого носа! Він же навіть на велосипеді їздити не вміє! 

І це була правда. 
Але найгірше попереду; бо хіба, якщо я добре бачу 

(хоча бамбукові жалюзі поділили все це дійство на тоне-
сенькі смужечки), хіба не обличчя Еві нібито подобріша-
ло х зм якло? — а це — хіба не її пальці (з нігтями, обгри-
зеними до м'яса) доторкаються до вм'ятин на чолі Сонні, 
а пучки покриваються розтопленим вазеліном? — і хіба 
це не Еві говорить: 

— А ти — зовсім інша справа: ти симпатичний! 
На жаль, мушу визнати: Так, так і так! Селім Сінай за-

коханий у Еві Барнс; Еві закохана в Сонні Ібрагіма; Сонні 
просто божеволіє від Мідної Мавпочки; А що на це вона? 

— О, Аллах, мене зараз знудить! — відрубала сестра, 
коли я намагався (так великодушно, і не зважаючи на те, 
як жорстоко він мене підвів) показати їй переваги Сонні. 
І так ми обоє у цих виборах пролетіли. 

Але я навіть не думав здаватися так швидко. Чарівний 
спів Еві Бапнс — вона співала як сирена, хоча, визнаю, 
ніколи не ставилася до мене з симпатією — безповорот-
но призвів до мого падіння. (Але я не маю їй цього за зле; 
бо падіння провіщало злет.) 

Сам-один, у своїй годинниковій вежі, я робив перерви 
у своїх трансконтинентальних мандрівках, щоб обмірку-
вати тактику залицянь до моєї веснянкуватої Еви «За-
будь про посередників — ради: я собі. — Ти мусиш зро-
бити це особисто». Нарешті я сформулював свій задум: я 
мав навчитися поділяти її зацікавлення, зробити її вподо-
бання своїми... 

Вогнепальна зброя ніколи мене не приваблювала. І то-
МЇ я вирішив навчитися їздити на,велосипеді. 

У ті дні Еві на численні прохання юних мешканців па-
горба вчила їх різноманітних вело-штуч; Отже, досить бу-
ло просто стати в чергу на ці заняття. Ми зібралися на 
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округлому майданчику; Еві, головна повелителька, велика 
зірка арени, стояла в центрі, а довкола хитливо кружля-
ло, певно, зо п'ять несамовито сконцентрованих велоси-
педистів... а я тим часом став біля неї без велосипеда. До 
появи Еві я не проявляв ніякого інтересу до коліс, тому я 
ніколи не мав їх... і смиренно зніс удар батогом язика Еві: 

— Ти що, з дуба впав, грубоносий? Певне, збирався у 
мене позичити? 

— Ні, — брехав я покаянно, і вона зм'якла. 
— Ну, добре вже, нехай, — пересмикнула плечима — 

Стрибай у сідло, зараз побачимо, з якого ти тіста. 
Відразу визнаю, що як тільки я піднявся над світом у 

сідлі срібного «Аі]ипа ІпсІіаЬіке», мене переповнила най-
чистіша ейфорія; і коли Еві кружляла вколовколо, трима-
ючи велосипед за кермо, і допитувалася: «Тримаєш рівно-
вагу? Ще ні? О Боже, ніхто не витримає з тобою возити-
ся цілий рік!», — і коли ми з Еві разом отак каталися, я 
почувався... як це назвати?... щасливим. 

Коловколовколо... Нарешті, щоб їй сподобатися, я 
бовкнув: 

— Добре... Мабуть, уже... давай мені, — і негайно був 
поклнутий на себе самого, вона підштовхнула мене на 
прощання і срібне створіння полетіло вперед, блискуче і 
неконтрольоване, через увесь майданчик... Я почув її 
крик: «Гальмс! Тисни на чортові гальма, ти, опудало!» — 
але мої руки не слухалися, я зробився твердий, як дошка, 
і тут УВАГА переді мною блакитний велосипед Сонні 
Ібрагіма, зустрічним курсом, навперейми, ГЕТЬ З ДОРО-
ГИ ТИ ПРИДУРКУ, Сонні в сідлі намагається ухилитися і 
втекти від удару, але все-таки блакитне тягнеться до 
срібного, Сонні шарпає вправо — я теж — ОООООО 
МІЙ ВЕЛОСИПЕД, і срібне колесо в'їхало в блакитне, ра-
ма поцілувала раму, а мене підкинуло вгору, над кермом 
на Сонні, який летів ідентичною параболою до мене 
БЕМЦ ми з Сонні зустрілися в польоті, і голова Сонні 
привітала мою... Більш ніж дев'ять років тому я прийшов 
на світ з опуклими скронями, а Сонні щипцями зробили 
ямки; бачите, все має свій сенс, тому що цього разу мої 
бульбуваті скроні втиснулися у западини Сонні. Як на-
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вмисне. З так припасованими головами ми почали наше 
наближення до землі, падаючи біля велосипедів, добре 
що хоч так БУХХХ і на мить світ зник. 

А Еві з вогнистими веснянками: 
— Ех, ти, слизняк, ти, соплива булько, ти розбив мій... 
Але я не слухав, бо нещасний випадок на округлому 

майданчику доповнив те, що почалося з моєї ганьби у 
білизняній скрині, і тепер у мене в голові, майже на по-
верхні, звучали ті, не приглушені фоновим шумом, голоси, 
яких я ніколи не помічав, вони посилали свої сигнали: «я 
тут», — з півночі півдня сходу заходу... усі діти, народжені 
в ту опівнічну годину, кликали — «Я», «Я», «Я» і «Я». 

— Гей! Гей, шмаркачу! Як ти, нічого?.. Гей, де його 
мати? 

Паузи, самі тільки паузи! Розрізнені частини мого, що 
не кажи, складного життя вперто, з абсолютно безглуз-
дою рішучістю не бажають триматися кожна своєї окре-
мої комірки. Голоси з годинникової вежі виливаються на 
майданчик, який перетворився, як відомо, на володіння 
Еві... і тепер, якраз коли маю описувати дивовижних 
дітей тік-таку, я відбуваю далеко потягом «Frontier Mail» 
— дух мій відносить у завмираючий світ дідуся і бабці, 
так що Аадам Азіз стає поперек течії природного розгор-
тання моєї розповіді. Нехай і так. Що не можна полікува-
ти, те треба прийняти. 

Того року в січні, під час мого лікування від важкого 
струсу мозку внаслідок нещасного випадку з велосипеда-
ми, мої батьки взяли нас до Агри на такий собі родинний 
з'їзд, який виявився гіршим від сумнозвісної (і, можливо, 
вигаданої) Чорної діри Калькутти. Цілі два тижні ми му-
сили вислуховувати, як Емеральда і Зульфікар (який був 
тепер генерал-майором і наполягав на тому, щоб його на-
зивали генералом) хизуються відомими іменами, а також 
своїм неймовірним багатством, яке вже зросло до розміру 
сьомого з найбільших приватних капіталів Пакистану; 
їхній син Зафар спробував (але лише раз!) смикнути Мав-
почку за її руді пломеніючі хвостики. І ще ми мусили спо-
стерігати з тихим жахом за тим, як дядько Мустафа, ви-
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сокий державний службовець цивільної служби і його 
дружина Сонія напівіранського походження б'ють і дуба-
сять виводок своїх безіменних, безстатевих дітисьок до 
повної анонімности; і гіркавий аромат самотности Алії ви-
повнював повітря і псував нам їжу; і мій батько рано ішов 
спати, щоб почати свою таємну нічну війну з джинами; і 
ще багато гіршого, і гіршого, і гіршого. 

Якось уночі я прокинувся рівно о дванадцятій, і знай-
шов у себе в голові сон мого діда, і не міг бачити його 
інакше, ніж його власними очима — як зруйнованого ста-
рого чоловіка, посередині якого при належному 
освітленні можна помітити велетенську тінь. Відповідно 
до того, як у ньому згасали переконання. Що.додавали 
йому сил замолоду, під сукупним впливом старости, Пре-
подобної Матінки і відсутности друзів та однодумців, у 
ньому знову з'являлася колишня діра, перетворюючи йо-
го на ще одного висхлого, спустошеного старця, над яким 
Бог (та інші забобони), з яким він так довго боровся, по-
чав утверджувати свою владу... тим часом Преподобна 
Матінка провела усі ці два тижні в постійному пошуку 
якихось дріб'язкових зачіпок, щоб образити ненависну їй 
кіноактрису, дружину дядька Ханіфа. Це був також час, 
коли я отримав роль привида у дитячій виставі і знайшов 
у старому шкіряному кейсі в дідовій альмірі нагорі 
побите міллю простирадло, але найбільша діра у ньому 
була викраяна: за це відкриття я отримав відплату (як вам 
відомо) лютим ревом прабатьків. 

Але був і один здобуток. Я заприятелював з водієм 
рикші Рашідом (тим самим, який замолоду безгучно кри-
чав посеред поля і допомагав Надір Ханові сховатися у 
туалеті Аадама Азіза): він узяв мене під своє крило — без 
відома батьків, бо ті напевно заборонили б мені це, з 
огляду на недавні нещасливі події — і навчив мене їзди-
ти на велосипеді. 

Напередодні від'їзду я пильно стеріг цю таємницю ра-
зом з іншими: але власне цю таємницю я не збирався 
довго берегти. ... І коли ми верталися потягом додому, до 
нашого купе знову чіплялися голоси: «Охе, махараджо! 
Відкрийте, великий пане!», — голоси безбілетників зма-
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галися з тими, які я хотів почути, з новими голосами у 
моїй голові — і повернення назад, до Головного вокзалу 
Бомбею, і поїздка додому попри іподром і храм, але тут 
Евелін Ліліт Барнс вимагає, щоб я закінчив присвячену їй 
частину (її фрагмент) перш ніж перейти до вищих сфер, 

І крики Мавпочки: 
— Знову вдома! Уррра...Вдома-в-Бом! 
(Мавпочка покарана. В Агрі вона підпалила черевики 

генерала.) 

Документи свідчать, що Комісія у справах реор-
ганізації штатів подала свій рапорт панові Неру ще у 
жовтні 1955-го. Через рік ухвала була втілена в життя. 
Індія зазнала нового поділу на чотирнадцять штатів і 
шість «територій» центрального підпорядкування. Але 

' кордони штатів не формувалися відповідно до лінії річок 
чи гір, чи якихось інших особливостей ландшафту; це 
були, натомість, словесні мури. Нас розділила мова: Ке-
ралі належав людям, які розмовляли мовою малайалам, 
єдиною у світі мовою з паліндромічною назвою; в Кар-
натаку слід було розмовляти по-канарійськи; і ампутова-
ний штат Мадрас — відомий нині під назвою Тамілнад — 
зібрав прихильників тамільської мови. Однак, унаслідок 
якоїсь помилки чи недогляду не було зроблено ніяких 
кроків щодо стану Бомбей; і у місті Мумбадеві мовні де-
монстрації стали ще численніші і галасливіші, аж поки, 
нарешті, перетворилися на політичні партії, Сам'юкта 
Махараштра Саміті («Об'єднана партія Махараштри»), 
яка обстоювала мову маратхі й вимагала утворити з 
півострова Декан штат Махараштра; і Маха Гуджарат 
Парішад («Велика партія Гуджарату»), яка марширувала 
під гаслами мовою ґуджараті і вимріяла для себе штат на 
північ від Бомбею і до півостровів Катхіявар і Ранн 
Катч... Аж зігріла мене ця холодна історія давноминулих 
битв між суворою стриманістю мови маратхі, народже-
ної у палючій спеці Декану, і м'якістю катхіварі з Ґуджа-
ратських боліт, щоб пояснити, чому одного лютневого 
дня 1957-го року, відразу після нашого повернення з Аг-
ри, маєток Метволда був відрізаний від міста потоком 



скандуючих людей, який затопив Варден Роуд навіть 
більше, ніж мусонні дощі, процесія була така довга, що 
проходила повз нас аж два дні, а потім розповідали, що 
пам'ятник Шіваджі ожив і рушив з кам'яним лицем на 
чолі цієї процесії. Демонстранти несли чорні прапори; 
серед них було багато власників крамниць на час харта-
лу; багато страйкарів-ткачів із фабрик Мазаґаон і Ма-
тунґа; але ми на нашому пагорбі не мали уявлення про 
їхні професії; нас, дітей, цей безкінечний мурашиний 
похід за мову вздовж Варден Роуд притягав так само маг-
нетично і невідпорно, як лампа притягає міль. То була 
маніфестація така величезна, така потужна у своїй при-
страсті, що усі попередні марші вилетіли з нашої пам'яті, 
ніби їх ніколи й не було — і всі ми отримали тверду за-
борону сходити з пагорба, щоб глянути зблизька бодай 
одним оком. Хто ж виявився найвідважнішим? Хто нас 
намовив сповзти принаймні до половини, до того місця, 
де дорога огинала пагорб і стикалася з Варден Роуд під 
крутим колінцем? Хто сказав; «Чого тут боятися? Ми ж 
зійдемо лиш на півдороги —-просто глянути?» ... Наївні, 
неслухняні індійці з широко розкритими очима пішли 
слідом за своїм веснянкуватим американським вождем. 
(«Вони втишили доктора Нарлікара — ці демонстранти», 
— застеріг нас тремтячим голосом Вазелін. Еві плюнула 
йому на черевики.) 

Але я, Селім Сінай, вирішив при нагоді утнути щось 
інше: 

— Еві, — запитав я нібито між іншим, — хочеш поди-
витися, як я їжджу на ровері? — Мовчання. Еві зачудо-
вано спостерігала за демонстрацією... а це часом не її па-
лець лишив відбиток на вазеліні у лівій вм'ятині Сонні 
Ібрагіма, помітний усьому світові? Я повторив своє запи-
тання вже наполегливіше: 

— Я вже вмію, Еві. Я можу показати тобі це на ровері 
Мавпочки. Хочеш подивитися? 

Але Еві відповідає жорстоко: 
— Я дивлюся на дещо інше. Грандіозне видовище. І з 

якого б це дива я мала на тебе дивитися? 
Тоді я вже трохи плаксиво: 
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— Бо я навчився їздити. Ти мусиш це побачити, Еві... 
Мої слова тонуть у галасі, що долинає з Варден Роуд. 

Еві стоїть спиною до мене; так само, як Сонні, Крихо-
окий і Вазелін; Цирус Великий теж демонструє мені свій 
інтелектуальний тил... моя сестра, яка теж помітила 
відбиток пальця, зиркнула сердито і взялася мене підбу-
рювати: / 

— Давай. Давай, покажи їй. За кого вона себе має? 
Тож я вистрибнув на сестриччин велосипед... 
— Я їду, Еві, дивися! — кружляю навколо зграї дітей, 

коло за колом. — Бачиш? Ти бачиш? 
І мить тріумфу; і тут Еві зневажливо пирхає: 
— Забирайся звідси до чортової бабці, геть! Я хочу ба-

чити, що там! 
Палець, обгризений ніготь і вся решта сіпнулися в бік 

мовної демонстрації; я отримав відкоша через Сам'юкту 
Махараштру Саміті! І, не зважаючи на Мавпочку, що впер-
то кричить: «Так не чесно! В нього справді гарно вихо-
дить», — незважаючи на піднесення чистої радости, у ме-
не щось вступає; я кружляю довкола Еві, швидшешвид-
шешвидше, плачу і постійно шморгаю носом: «Але що це з 
тобою, нарешті? Що мені зробити, щоб,..» — І тоді щось 
інше бере гору, бо я усвідомлюю, що не мушу нічого у неї 
питати, що досить просто зазирнути у цю вкриту ластовин-
ням металевороту голову, щоб дізнатися, нарешті я можу 
дізнатися, що там коїться... і я занурююсь, продовжуючи 
кружляти, але на поверхні думок товчуться тільки демонст-
ранти, що спілкуються мовою маратхі, в закутках мозку за-
ховані американські поп-пісні, а це мене не цікавить; і ось 
тепер, аж тепер, проваджений слізьми нерозділеної Лю-
бови, я починаю добиратися... просуваюся далі, пірнаю, на-
ступаю на її лінію оборони... до потайного закутка, де 
зберігається образ її матері в рожевому халатику, яка три-
має за хвостик маленьку рибку, а я занурююся все глиб-
шеглибшеглибше, де ж воно, те, що змусило її здригнути-
ся, що розвернуло її очима до мене, що звеліло Д И В И Т И С Я , 

як я на велосипеді кружляюкружляюкружляюкружляю... 
— Геть! — кричить Еві Берне. Руки хапаються за го-

лову. Я з мокрими очима, на колесах, пробираюсь 

272 



далідалідалі: туди, де Еві стоїть на порозі викладеної об-
бивкою спальні і тримає... тримає гострий, блискучий 
предмет, з нього стікає червінь, на порозі... о Боже, а на 
ліжку жінка... в рожевому... о Боже, а Еві тримає... і 
червінь плямить рожеве... заходить чоловік... О Боже, а 
потім...ні ні ні ні ні... 

— ГЕТЬ! ГЕТЬ! ГЕТЬ! — діти вражено дивляться, як Еві 
кричить, вони забувають про мовну демонстрацію, але 
раптом згадують знову, бо Еві хапає велосипед Мавпочки 
ЕВІ ЩО ТИ РОБИШ штовхає НА ТОБІ ВИМІТАЙСЯ 
НЕГІДНИКУ ІДИ ДО БІСА! — Вона штовхає мене щосили, 
а я втрачаю панування над кермом, з'їжджаю по узбіччю, 
оминаю U-подібний поворот нижченижче, БОЖЕ ЦЯ ДЕ-
МОНСТРАЦІЯ повз хімчистку Бенд Бокс, повз віллу Hyp і 
віллу Лакшмі, ААААА і прямо в пащу демонстрації, голо-
ви, ноги, тіла, хвилі демонстрантів розступаються переді 
мною, я падаю і, як навіжений, вдираюся в саме осереддя 
історії на непокірному дівчачому велосипеді. 

Руки хапають кермо, коли я втрачаю швидкість у роз-
паленій юрбі, мене обступають усмішки, повні здорових 
зубів. Але вони аж ніяк не приязні. 

— Дивіться, дивіться, малий лорд-сагіб з'їхав сюди зі 
своєї багатої гори, щоб нас підтримати! — по-маратсь-
кому, і я ледве розумію, бо ця мова, як на мене, — 
найгірший шкільний предмет, а усмішки запитують: 

— Хочеш вступити до S.M.S., княжичу? 
І я, хоч погано розумію, в чому річ, такий приголом-

шений, що відповідаю правдиво: заперечливо трясу го-
ловою. 

Усмішки наступають: 
— Ага! Молодому набобу не подобається наша мова? 

А яка ж тоді подобається? 
І знову усміх: 
— Може ґуджараті? Ти знаєш ґуджараті, лорде? 
Але моя ґуджараті була така ж кепська, як і маратсь-

ка; я знав тільки одну пісеньку болотною катхіяварською 
мовою; але усмішки глузують, пальці штурхають: 

— Ну, говори, паничу! Скажи нам щось по-ґуджа-
ратському! 

18-7-993 
273 



То я й сказав, що знав. Двовірш, якого я навчився у 
школі від Гландика Кейта Колако, бо він завжди його 
наспівував, коли хотів подражнитися з ґуджаратських 
хлопців. Двовірш, вигаданий для висміювання ритмічнос-
ти цієї мови: 

Soo che? Saru che! 
Danda le ke тати che! 

«Як справи? — В мене добре! — Візьму палицю, і 
поб'ю, як такий хоробрий!» Отака дурниця; таке ніщо; 
дев'ять пустопорожніх слів..., але коли я їх продекламу-
вав, усміхи гримнули сміхом; а потім голоси довкола ме-
не, а відтак щораз далі і далі підхопили мою пісеньку ЯК 
СПРАВИ? В МЕНЕ ДОБРЕ! і втратили інтерес до мене: 

— Забирайся з тим велосипедом, паничуджі, — 
насміхалися вони, — бо ВІЗЬМУ ПАЛИЦЮ І ПОБ'Ю, ЯК 
ТАКИЙ ХОРОБРИЙ! 

Я мерщій утік на пагорб, а моя пісенька мчала вперед 
і назад, від голови до хвоста дводенної маніфестації, і ста-
ла, як не дивно, піснею війни. 

Того дня голова процесії Сам'юкта Махараштра Саміті 
зіткнулася на розі Кемпс Корнер з головою демонстрації 
Маха Ґуджарат Парішад; голоси S.M.S. скандували: «Soo 
che? Saru che!» А горлянки M.G.P. роздирала злість; під пла-
катами раджі з «Аіг-India» і хлопчика з пастою «Kolynos» 
два натовпи затято кинулися один на одного, і з мелодією 
моєї невеличкої пісеньки почалася перша кривава мовна су-
тичка, п'ятнадцять убитих, понад триста поранених. 

Отже, я несу особисту відповідальність за провокацію 
насильства, яке скінчилося поділом штату Бомбей, і він 
став столицею штату Махараштра — так принаймні я 
опинився на боці переможців. 

Що крилося в голові Еві? Злочин чи сон? Я ніколи про 
це не дізнався; але навчився ще дечого: коли залізти до 
когось у голову надто глибоко, тоді той хтось може відчу-
ти вашу присутність. 

Відтоді Евелін Ліліт Барнс не хотіла мати зі мною нічо-
го спільного; але, о диво!, я теж вилікувався від неї. 
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(Жінки — гаме жінки — завжди змінювали моє життя: 
Маоія Перейра, Еві Барнс, Джаміля Співачка, Парваті-
відьма несуть відповідальність за те, хто я тепер; і ще 
В )ва, яку тримаю насамкінець; а вже опісля — Падма, 
моя богиня лайна. Жінки сформували мене, аякже, але, 
можливо, ніколи не були в центрі — можливо, місце, якє 
вони мали заповнити, діра в центрі мого єства, успадко-
вана від діда Аадама Азіза, була надто довго заповнена 
моїми голосами. Чи може — бо слід розглянути всі 
варіанти — я просто завжди їх побоювався.) 

мій десятий день народження 

— О мій пане, що тут скажеш? Я сама у всьому винна! 
Падма повернулася. І тепер, коли я одужав після от-

руєння і зайняв своє місце за письмовим столом, вона за-
надто схвильована, щоб мовчати. Знову і знову моя 
віднайдена квітка лотоса картає себе, б'є себе у пишні 
груди, причитає на верхніх регістрах. (У моєму хворобли 
вому стані це мене неабияк турбує; але я ні в чому її не 
звинувачую.) 

— Поырте мені, пане, я переживаю за Ваше здоров'я 
всім серцем! Так уже ми, жінки, створені, що не маємо 
ні хвилини спокою, коли наші чоловіки лежать хворі і 
слабкі... Я така щаслива, що Вам уже краще, Ви собі 
навіть не уявляєте! 

Історія Падми (записана з її власних слів і перечита-
на вголос для неї, для п вирлоокого, голосистого, повно-
грудого схвалення): 

«Це була лише моя дурна гордість і марнославність, 
Селіме баба, і через це я утекла від вас, хоч мала тут добру 
роботу, і Ви так потребуєте опіки! Але я смертельно за Ва-
ми скучила. Тоді я подумала: як вертатися до цього чоловіка, 
який не любить мене і тільки й зайнятий дурною писани-
ною? (Пробачте, Селіме баба, але я мушу сказати правду. 
Бо любов для нас, жінок, — це найголовніше у житті.) 

Отже, пішла я до святого чоловіка, щоб Ё Ін порадив 
мені, що робити. Тоді за кілька пайсів я поїхала автобу-
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сом за місто, щоб накопати корінців трав, які могли б 
підняти Вашу мужність зі сну... уявіть собі, пане, я про-
мовляла заклинання такими словами: «Трава ця викорчу-
вана биками!» Тоді я вимочила коріння у воді і молоці і 
сказала: «Ви, сильні і потужні трави! Вас накопав Ганд-
харва для Варуни! Дайте моєму панові Селіму вашу 
снагу. Дайте палкість полум'я Індри. Як самець антилопи, 
о трави, хай отримає всю вашу снагу, хай отримає силу 
Індри, і дику пристрасть звірів. 

Після усіх цих приготувань я повернулася і знайшла 
Вас одиноким, як завжди, і, як завжди, з носом, устром-
леним у листок паперу. Але ревнощі, присягаюся, я зали-
шила позаду; бо вони осідають на лиці і роблять його ста-
рим. Прости мені, Господи, зі спокійним сумлінням я до-
дала зілля Вам до страви!.. І тоді, гай-гай, хай Бог мені 
пробачить, але я проста жінка, і коли святі чоловіки щось 
мені кажуть, хіба ж я можу сперечатися?.. Але тепер, на-
решті, Вам уже краще, дякувати Богові, і, може, Ви 
більше не будете гніватися. 

Під дією Падминого зілля я цілий тиждень був як 
навіжений. Моя квітка лотоса присягається (зціпивши зу-
би), що я був твердий, як дошка, і піна текла мені з рота. 

Також була лихоманка. У безпам'ятстві я лепетав щось 
про зміїв; але я знаю, що Падма ніяка не змія і ніколи не 
бажала мені зла. 

— Це все любов, пане, — лементує Падма. — Вона мо-
же довести жінку до божевілля. 

Повторю ще раз: я не звинувачую Падму. Біля 
підніжжя Західних Гат вона шукала траву чоловічої снаги, 
плоди мукуна і корінь {єгопіа еІерЬапішп\ хто його знає, 
що вона знайшла? Хто знає, що, домішане до пюре з мо-

. локом, кинуло мої нутрощі у таку бовтанку, з якої, як 
відомо всім студентам, якГ вивчають індуську космологію, 
Індра створив матерію, мішаючи первинний суп у своїй 
велетенській маслобійці? Не має значення. Це була благо-
родна спроба; але я не підлягаю регенерації — Вдова зро-
била це зі мною. Навіть справжні боби мукуна, мабуть, не 
змогли б покласти край моїй неспроможності; і їетопіа 
ніколи не відродила б у мені «дику пристрасть звірів». 
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Однак я знову за своїм письмовим столом; Падма зно-
ву сидить у мене в ногах і підганяє мене. Я знову здобув 
рівновагу — основа мого рівнобедреного трикутника в 
безпеці. Я літаю вгорі, над теперішнім і минулим, і відчут-
тя свободи повертається до мого пера. 

Подіяли якісь чари; і подорож Падми на пошуки лю-
бовного зілля пов'язала мене накоротко зі світом старо-
давнього знання і магічних прийомів, так зневажених на-
ми у сучасному світі; але (незважаючи на спазми у жи-
воті, лихоманку і піну з рота) я тішуся його вторгненням 
у ці останні дні, бо, щоб осмислити це, треба відновити 
змаліле, мало не втрачене почуття гармонії. 

Подумайте про це: історія у моїй версії вступила в но-
ву фазу 15 серпня 1947 року — але за іншою версією ця 
невідворотна дата — не більше ніж одна мить у Віці Тем-
ряви, Калі-Юга, коли сила моральних законів доведена до 
стану хисткого балансування на одній нозі! Калі Юга — 
це програш у нашій національній грі; найгірша у світі по-
разка; вік, коли майно дає людині чин, коли багатство 
прирівнюється до шляхетности, коли пристрасть стає єди-
ним містком між чоловіком і жінкою, коли брехня прино-
сить успіх (хіба це дивно, в такі часи, що я теж плутав до-
бро і зло?)... що почався у п'ятницю, 18 лютого 3102 р. до 
Р.Х.; і триватиме цілих 432 000 років! Уже почуваючись 
якимсь змалілим, я все-таки мушу додати, що Вік Темря-
ви — це тільки четверта фаза повного циклу Маха-Юги, 
який триває вдесятеро довше; і коли ви зрозумієте, що 
потрібно тисячу таких циклів (Маха-Юга), щоб заповни-
ти один лише День Брами, тоді тільки зможете уявити, 
що я маю на увазі, коли кажу про пропорції. 

І тут, на мою думку, не завадить дещиця покори (як-
раз коли я тремчу від нетерплячки перед виходом Дітей). 

Падма занепокоєно совгається: 
— Що це Ви кажете? — питає вона, ледь зашарівшись. 

— Так говорять браміни; що спільного це має зі мною? 
... Народжений і вихований у мусульманській традиції, 

я раптом почуваюся переповненим стародавнішою 
мудрістю; тим часом біля мене моя Падма, повернення 
якої я так палко бажав... моя Падма! Богиня Лотоса; Во-



лодарка Екскрементів; Схожа на Мед, Вся зі Щирого Зо-
лота; а сини її — Волога і Болото... 

— Ви, мабуть, досі в гарячці, — опирається Падма, 
підсміюючись. — Як це — із золота, пане? І до того ж Ви 
знаєте, що я не маю ді... 

... Падма, яка поряд з якшами, що уособлюють свя-
щенні скарби землі, і священними ріками Ґанґ Ямуна Са-
расваті, і богинею дерев, виступає однією з Покровите-
льок Життя, яка обманює, розважає і потішає смертних, 
коли ті проходять крізь примарну павутину сну (Майя)... 
Падма, келих Лотоса, що виросла з пупа Вішни і з якої 
зродився сам Брама; Падма Джерело, мати Часу!.. 

— Гей, — каже вона схвильовано, — дайте-но я пома-
цаю Ваше чоло! 

... І де ж у цій системі я сам? Чи я (розважений і 
втішений її поверненням) простий смертний — чи, може, 
щось більше? Як, наприклад, так — чом би й ні — з моїм 
хоботом мамонта, з носом Ганеша, — може, я Слон. 
Який, ніби місяць Сін, керує водами і приносить дари 
дощів... чиєю матір'ю була Іра, королева, дружина 
Каш'япи, Прадавнього Чоловіка-Черепахи, пана і предка 
усіх земних створінь... Слон, який теж і райдуга, і блис-
кавка, і чий символічний сенс, дозволю собі уточнити, 
вельми неоднозначний і невиразний. 

Отже, так: невловимий, як райдуга, непередбачуваний, 
як блискавка, балакучий, як Ганеш, здається, я знайшов 
своє міце у древній мудрості, врешті-решт. 

— Боже мій, — Падма поспішає намочити рушник у 
холодній воді. — Ваше чоло аж пашить! Вам зараз краще 
лягти; ще, мабуть, зарано на цю Вашу писанину! Це хво-
роба говорить; не Ви сам. 

Але я вже втратив цілий тиждень; і тому є лихоманка 
чи немає лихоманки, я мушу просуватися вперед; бо, ви-
черпавши (наразі) засоби стародавнього казкарства, я до-
ходжу до неймовірного серця своєї історії і мушу написа-
ти просто і без прикрас про опівнічних дітей. 

Зрозумійте мої слова: протягом першої години 15 серп-
ня 1947 року — між опівніччю і першою годиною ранку — 
не менш ніж тисяча і одна дитина народилися у межах но-
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вонародженої незалежної держави Індія. У самому цьому 
факті немає нічого надзвичайного (крім того, що це число 
звучить на диво літературно) — на той час народження у 
нашій частині світу перевищили смертні випадки приблиз-
но на шістсот вісімдесят сім осіб на годину. А що зробило 
цю подію вартою уваги (вартою уваги! Оце невиразний 
вислів!), то це природа цих дітей, бо кожне з них було, че-
рез якийсь біологічний феномен, чи, можливо, внаслідок 
якоїсь надприродної сили цієї хвилини, або, може, через 
чистий випадок (хоч синхронність у таких масштабах зди-
вувала б навіть самого К. Г. Юнга) було наділене рисами, 
здібностями або властивостями, які можна назвати не 
інакше як дивовижними (надприродними). То було так, 
ніби — якщо дозволите мені хвильку фантазії у тому, що 
так чи інакше трапиться, я обіцяю надалі найоб'єктив-
ніший виклад, на який тільки я здатен — ніби історія у 
мить (досягши) найвищого сенсу, найбільшої обіцянки, 
хотіла посіяти в цю мить зерна майбутнього, що будуть 
принципово відрізнятися від усього, що досі бачив світ. 

Навіть якщо таке саме диво відбувалося за кордоном, 
у нововідокремленому Пакистані, то я нічого не знаю про 
це; моє сприйняття було обмежене Аравійським морем, 
Бенгальською протокою, Гімалайським хребтом, а ще ру-
котворними кордонами, що розкололи Пенджаб і Бенгал. 

Як це завжди буває, певній кількості цих дітей не вда-
лося вціліти. Недоїдання, хвороби і біди щоденного жит-
тя забрали не менш ніж чотириста двадцятьох із них, до 
того, як я довідався про їхнє існування; хоч можна при-
пускати, що їхня смерть теж мала свій сенс, оскільки з 
незапам'ятних часів число 420 асоціюється з шахрайст-
вом, обманом і аферами. Отже, можливо, втрачені немов-
лята були прибрані згори, бо вони тим чи іншим чином 
не пасували до решти і не були справжніми опівнічними 
дітьми? Але, по-перше, це ще одне відхилення у світ фан-
тазій; по-друге, це залежить від світосприйняття, яке у 
мене водночас і надмірно теологічне, і по-варварськи 
жорстоке. Отже, це питання залишається без відповіді; і 
будь-яке подальше дослідження його, таким чином, буде 
безрезультатним. 
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У 1957 усі вцілілі діти — п'ятсот вісімдесят одне дитя 
— наближувалися до свого десятого дня народження, 
здебільшого анічогісінько не знаючи про існування одне 
одного — хоча були, звичайно, винятки. У містечку Бауд 
над річкою Маханні у штаті Ориса, жила собі пара близ-
нючок, про яких уже ходили леґенди в околиці, бо крім 
своєї неймовірної непривабливости обидві вони мали ще 
одну особливість: кожен чоловік, поглянувши на них, 
відразу безнадійно і навіть смертельно закохувався, і їх 
спантеличених батьків невпинно діймав нескінченний 
потік чоловіків, які просили руки одної чи навіть обох ди-
вовижних дівчаток; тут були старі бородаті діди, що забу-
ли мудрість своїх літ, і молоді хлопці, які мали б закоху-
ватися в актрис мандрівного театру, що навідував Бауд 
раз на місяць; приходила сюди й інша, значно грізніша 
процесія з покривджених сімей, що проклинали двійко 
дівчаток за те, що вони зачарували їхніх синів до такої 
міри, що ті почали здійснювати акти насильства проти се-
бе самих, самобичування, фатальні каліцтва ба навіть (в 
одному випадку) принесення себе у жертву. Однак, за 
винятком таких рідкісних випадків, опівнічні -діти росли, 
не знаючи про існування своїх справжніх братів і сестер, 
своїх обраних-споріднених душ вздовж і вшир усього не-
обробленого і непропорційного алмаза Індії. 

І раптом, через струс, отриманий у велосипедній 
аварії, я, Селім Сінай, пізнав їх усіх. 

Кожному, чий особистий склад розуму занадто заско-
рузлий, щоб сприйняти ці факти, я скажу так: Так це бу-
ло, а від правди відступатися не можна. Я лише візьму на 
свої плечі тягар недовіри тих, хто сумнівається. Але жо-
ден письменний мешканець нашої Індії не може бути 
цілком відстороненим від таких сенсацій, які я, власне, 
почав вам відкривати — жоден читач індійської преси не 
міг пропустити повз очі низку — звичайно що неповну — 
чарівних дітей і різноманітних диваків, Лише минулого 
тижня знайшовся той хлопчик з Бенгалу, що проголосив 
себе втіленням Рабіндраната Тагора і почав складати на 
ходу чудові вірші, дивуючи своїх батьків; а я сам прига-
дую дітей з двома головами (бувало навіть, що одна 
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людська, а інша — звіряча) і з іншими дивовижними 
особливостями, такими, наприклад, як бичачі роги. 

Мушу відразу обмовитися, що не всі таланти цих дітей 
виявлялися бажаними, хоч би навіть для них самих; у де-
яких випадках діти залишилися при житті, але втратили 
свої даровані тою опівнічною порою якості. Наприклад 
(недодачу до історії близнючок з Бауда), хотів би згадати 
малу жебрачку з Делі на ім'я Сундарі, яка народилася на 
тій вулиці, що огинає будинок Головної пошти, неподалік 
від того даху, де Аміна Сінай вислухала Рамрама Сетха; і 
краса дівчинки була така яскрава, що засліпила її матір і 
сусідок, які допомагали при пологах; її батько прибіг до 
кімнати на крик жінок, але ті якраз встигли його засте-
регти; і все-таки один побіжний погляд на дочку так силь-
но зіпсував йому зір, що він уже не міг відрізнити інду-
са від закордонного туриста; а це значно зменшило його 
жебрацьке джерело прибутків. Після цього протягом пев-
ного часу Сундарі була змушена затуляти лице шматком 
тканини, аж поки стара безжалісна двоюрідна бабця не 
взяла її у свої кощаві руки і дев'ять разів підряд порани-
ла її лице кухонним ножем. На той час, як я довідався 
про неї, Сундарі зовсім непогано заробляла на прожиття, 
бо кожен, хто бачив її, не міг не пожаліти дівчинку, яка 
колись була занадто чарівна, щоб на неї дивитися, а те-
пер була так жорстоко скалічена; вона отримувала більше 
милостині, ніж будь-хто інший з її родини. 

Оскільки жодне з дітей не підозрювало, що, час наро-
дин мав хоч який-небудь зв'язок з їхньою сутністю, йені 
знадобилося на це багато часу. Спочатку, після велоаваріі 
(і особливо після одної мовної демонстрації, яка очисти-
ла мене від Еві Барнс), я тішився виявленням, одна по 
одній, таємниць загадкових істот, які раптом з'явилися у 
полі мого мисленного зору, пожад иво збирав їх, так, як 
часом хлопці колекціонують комах, а інші впізнають 
залізничні потяги; забувши про колекцію автографів та 
інші прояви інстинкту накопичення, я щоразу, коли 
тільки міг, занурювався у значно цікавішу реальність 
п'ятисот вісімдесяти одної істоти. (Нас було двісті шістде-
сят шість хлопців; протилежна стать переважала нас чи-
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сельно — їх було триста п'ятнадцять дівчат, а серед них 
Парваті. Парваті-відьма.) 

Опівнічні діти!.. Хлопчик з Керали, наділений даром 
входити в дзеркала і виходити з будь-якої дзеркальної по-
верхні на землі — з озер і (з дещо більшим зусиллям) з 
блискучих металічних частин автомобілів... і дівчинка з 
Гоа, яка вміла розмножувати риб... і діти, які володіли си-
лою перетворення: вовкулака з гірського масиву Нілгірі, 
і хлопчик з великого вододілу Віндхайя, що вмів збільшу-
ватися і зменшуватися за бажанням, і вже (навмисне) 
став причиною дикої паніки і чуток про повернення 
Гігантів... у Кашмірі жило голубооке дитя, щодо статі яко-
го я ніколи не мав певности, бо через занурення у воду 
воно (він чи вона?) могло її змінити як собі (вона чи він) 
схоче. Одні з нас називали те дитя Нарада, інші — Мар-
кандайя, залежно від того, хто яку стару чарівну казку 
про статеві метаморфози колись почув... біля Джални у 
серці випаленого Декана я знайшов хлопця, що вичаро-
вував воду, а в Бадж-Баджі поблизу Калькутти чорнороту 
дівчинку, слова якої володіли силою завдавати фізичних 
ран, так що коли кілька дорослих людей зазнали крива-
вих ушкоджень через якісь грубощі, що злетіли мимохіть 
з її губ, — тоді вирішили замкнути її в бамбуковій клітці 
і пустити за течією водами Ґанґу до джунглів Сундарба-
ну (того справжнього дому для чудовиськ і відьом); але 
ніхто не наважувався підійти до неї, і вона ходила по 
місту, оточена вакуумом страху; ніхто не смів відмовити 
їй у харчах. Ще був хлопчик, який їв метал, і дівчинка з 
такими зеленими пальцями, що могла вирощувати при-
зові баклажани у пустелі Тхар; і багато багато інших... 
приголомшений їхньою кількістю й екзотичним роз-
маїттям особливостей, я у той початковий період майже 
не звертав уваги на їхні звичайні людські риси; лише ко-
ли почали з'являтися проблеми, виявилося, що це (у них) 
звичайні людські проблеми, які виникають у результаті 
конфлікту характеру-і-оточення; у наших сварках ми бу-
ли лише звичайнісінькою зграйкою дітей. 

Один примітний факт: що ближче до полуночі відбу-
лося чиєсь народження, то більшими талантами був він 
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обдарований. Діти, народжені в останні секунди знамен-
ної години, були (правду кажучи) чимось більшим, ніж 
циркові дивовижі: бородаті дівчатка, хлопчик з повно-
справними зябрами прісноводної форелі манасір, 
сіамські близнюки з двома тулубами, причепленими до 
однієї голови і шиї — і голова розмовляла двома голоса-
ми, чоловічим і жіночим, усіма мовами та діалектами, які 
тільки можна зустріти на субконтиненті; але попри усю 
свою винятковість були це нещасливі живі жертви тієї 
магічної години. Наступні півгодини принеслі цікавіші і 
корисніші здібності — у лісах Джір жила дівчинка-відьма, 
що могла зцілювати дотиком рук. І був син багатого влас-
ника чайних плантацій у Шиллонзі, який мав благосло-
вення (чи, може, прокляття) не забувати нічого, що він 
будь-коли побачив чи почув. Але діти, народжені протя-
гом першої хвилини — о, для тих дітей доля призначила 
найвищі таланти з усіх, про які тільки людина може 
мріяти. Якби ти, Падмо, мала перед собою реєстр наро-
джень із зафіксованим до секунди часом народжень, то 
теж би знала, що нащадок великого роду Лакхнау (наро-
джений о двадцять першій секунді після опівночі) вже у 
десятирічному віці цілком опанував забуте мистецтво 
алхімії і завдяки цьому повернув маєток своєму 
прадавньому, хоч і розпущеному, роду; і що дочка одно-
го дхобі із Мадрасу (о сімнадцятій секунді) могла літати 
вище від птахів — їй досить було тільки заплющити очі; 
і що син ювеліра з Бенаресу (о дванадцятій секунді) от-
римав дар подорожування в часі і заразом міг пророкува-
ти майбутнє і тлумачити минуле... дар, у який ми, діти, 
свято вірили, коли це стосувалося справ минулих і забу-
тих, але який висміювали, коли остерігав нас перед влас-
ною нашою смертю... на щастя, такого реєстру не існує; 
а я, зі свого боку, не буду розголошувати — або ж, роз-
повідаючи про них, буду змінювати їхні імена і навіть ге-
ографічне положення; бо хоча ці правдиві дані послужи-
ли б незаперечним доказом моєї правдомовности, все ж 
опівнічні діти заслуговують на те, щоб їх, особливо після 
цього всього, лишити в спокої; може, навіть забути; але я 
сподіваюся (всупереч сподіванням) пам'ятати. 
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Парваті-відьма народилася у Старому Делі, у нетрях, 
що розляглися довкола сходів до мечеті. Це не була зви-
чайна дільниця бідняків, хоча хатини тут були зліплені зі 
старих ящиків, шматків хвилястої бляхи і джутових 
мішків, і хаотично юрмилися в тіні мечеті, і не відрізня-
лися виглядом від будь-яких інших бідацьких нетрів... 
але це було ґетто чаклунів, так, те саме місце, з якого ко-
лись вийшов Колібрі, той самий, що його ножі зарізали, 
а бродячі пси не змогли врятувати... оселя фокусників, до 
якої невпинно прибували найславетніші чарівники, 
факіри та ілюзіоністи з усієї країни — у столицю, шука-
ти щастя. Знаходили натомість бляшані буди, поліційне 
переслідування і щурів... Батько Парваті колись був най-
кращим фокусником в Оудху; вона виросла серед чере-
вомовців, які могли змусити каміння сипати жартами, і 
акробатів, які могли ковтати власні ноги, і пожирателів 
вогню, які випускали полум'я через анальний отвір, і 
трагічних блазнів, які могли витискати скляні сльози з 
кутиків очей; вона завжди стояла байдуже посеред зачу-
дованого натовпу, коли батько наскрізь прошивав її шию 
піками; і завжди берегла свою власну таємницю, яка пе-
реважала всілякі фіґлі-міґлі будь-кого зі свого оточення; 
бо Парваті-в іьма, народжена о сьомій секунді після 
опівночі 15 серпня, отримала силу справжнього адепта, 
просвітленого, істинні дари заклинання і чарів, мис-
тецтво, яке не потребувало ніяких прикрас. 

Отже, поміж опівнічних дітей були такі, що мали дари 
трансмутації, польоту, пророкування і магії... але двоє з 
нас народилися рівно опівночі. Селім і Шіва, Шіва і 
Селім, ніс і коліна і коліна і ніс... Шіві та година подару-
вала талант воїна (Рами, який натягнув непосильний лук; 
войовничість Арджуна і Бхіми; прадавній героїзм Куруша 
і Пандава нерозривно поєднався у ньому!)., а мені дістав-
ся найбільший дар з усіх — здатність зазирати у серця і 
думки людей. 

Але нині — вік Калі-Юги; діти тої темної години поча-
лися, на жаль, у темну епоху; хоч, звичайно, без зусиль 
нам удавалося бути блискучими, але завжди нелегко ви-
являлося бути добрими. 
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Ось; ось я і сказав це, Ось який я був — які всі ми 
були. 

Падма має такий вигляд, ніби у неї померла мати — її 
рот хапає повітря, її лице — ніби лице викинутого на бе-
рег морського ляща. 

— О баба! — промовляє нарешті — О баба! Ви, ма-
буть, хворі; що це Ви щойно сказали? 

Ні, це було б занадто просто. Я відмовляюсь прикри-
ватися хворобою. Не слід робити помилку, відхиляючи 
усе щойно сказане як хвору маячню; або як безтямно пе-
ребільшені фантазії одинокої, потворної дитини. Я уже 
попереджував, що не висловлююся метафорично; те, що 
я щойно написав (і прочитав уголос спантеличеній Падмі) 
у — не що інше як щира, дослівна, присягаюся-сивиною-
своєї-матері, правда. 

Дійсність може набувати метафоричного змісту; але 
це не робить її менш реальною. 

Народилася тисяча й одна дитина; з'явилася тисяча й 
одна можливість, які ніколи раніше не збиралися в одно-
му місці в той самий час; і був рівно тисяча й один глу-
хий кут. Опівнічні діти можуть уособлювати багато різно-
го, залежно від точки зору: можна у них бачити останній 
прояв усього застарілого і регресивного, що тільки є у на-
шому підвладному міфам племені, поразка якого була 
вельми бажана у контексті модернізованої економіки 
двадцятого століття; чи справжню надію на свободу, яку 
раз і назавжди загасили; але з будь-якої точки зору їх не 
можна вважати чудернацьким витвором хаотичної, пато-
логічної уяви. Ні: ні те, ні інше — не хвороба. 

— Ну добре вже, добре, баба, — намагається уласка-
вити мене Падма. — Чого тут гніватися? Відпочиньте, 
відпочиньте хоч трохи, я нічого більше не прошу. 

Звичайно, галюцинації були і в той час, що передував 
дню мого народження; але ці галюцинації були не у моїй 
голові. Мій батько, Ахмед Сінай, через зрадницьку 
смерть доктора Нарлікара і через дедалі більший вплив 
джинів-і-тоніків, втік у примарний світ хвилюючої ірре-
альности і найбільш підступною пасткою його повільного 
занепаду було те, що дуже довго люди сприймали це за 



абсолютно протилежне явище... Ось, наприклад, мати 
Сонні, Нуссі-Качка, каже Аміні одного разу ввечері у на-
шому саду: 

— Які добрі часи для вас настали, сестро Аміно, тепер, 
коли Ахмед так процвітає. Що за прекрасна людина, і як 
старається задля добробуту своєї родини! 

Вона говорить це досить голосно, так, щоб батько по-
чув; і хоч той нібито радить садівникові, що зробити з 
хворою буґенвілією, хоч він набирає виразу скромного 
самоосуду, але це виглядає цілком непереконливо, бо йо-
го пухке тіло вже почало, без його відома, надиматися і 
бубнявіти... Навіть Пурушоттам, засмучений садху під са-
довою помпою, має занепокоєну міну. 

Мій згасаючий батько... протягом близько десяти 
років він завжди за сніданком був у доброму гуморі, аж 
доки не поголить підборіддя; але коли шкіра побіліла і 
щетина посивіла разом з нею, та стала хвиля радости 
втратила свою сталість; і настав час, коли батько вперше 
вибухнув за сніданком. Це було того дня, коли одночас-
но підняли податки й опустили податковий поріг; батько 
раптово жбурнув «Times of India» роздратованим жестом 
і обвів усіх налитими кров'ю очима, які бували у нього 
лише у хвилі гніву: 

— Це схоже на поведінку в клозеті!.. — таку незро-
зумілу фразу проревів він; яйце грінка чай затремтіли від 
вибуху його люті. — ...де підіймають сорочку й опуска-
ють штани! Жінко, цей уряд наробив на всіх нас! 

І мати спалахує рум'янцем, рожевим крізь чорне: 
— Ханум, тут діти, будь ласка, — але він уже проту-

потів геть, залишивши мені виразне розуміння того, що 
люди мають на увазі, коли кажуть, що країна наробила 
на нас. 

Протягом наступних тижнів ранкове підборіддя мого 
батька поволі згасало, а разом з ним зникло щось більше, 
ніж спокій за сніданком: батько забув, яким чоловіком 
він був колись, перед зрадою Нарлікара. Ритуали нашого 
домашнього життя почали занепадати. Батько вже не 
сідав разом з нами до сніданку, тому Аміна не могла вже 
виманювати у нього гроші; але натомість став трохи не-
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дбало ставитися до грошей, і в його скинутому одязі бу-
ло повно рупій у банкнотах і монетах, так що, вичищаю-
чи його кишені, мати могла якось зводити кінці з кінця-
ми. Ще гнітючішою ознакою його усунення від родинно-
го життя стало те, що він тепер надзвичайно рідко роз-
повідав нам казки на добраніч, і навіть коли розповідав, 
то ми вже не захоплювалися ними, бо вони стали якісь 
хворобливі і непереконливі. їхнє наповнення не змінило-
ся, принци гобліни літаючі коні і пригоди у чарівних 
країнах, але в його механічному голосі вчувалися стогони 
і скрипи заіржавілої, порушеної уяви. 

Мій батько підпорядкувався абстракції. Очевидно, 
смерть Нарлікара і кінець його мрії про тетраподів пере-
конали Ахмеда Сіная у нетривкій природі людських сто-
сунків; і він вирішив розірвати усі такі зв'язки. Почав 
прокидатися на світанку і замикатися зі щойно прийня-
тою на роботу Фернандою чи Флорою в кабінеті на пер-
шому поверсі, перед вікнами якого два вічнозелені дере-
ва, що їх він посадив на честь народження мого і Мавпоч-
ки, так розрослися, що майже не пропускали денне 
світло. Оскільки ніхто з нас не смів йому заважати, бать-
ко занурився у глибоку самотність, — стан настільки не-
звичайний для нашої перенаселеної країни, що видавав-
ся аномальним; він почав відмовлятися від домашніх 
страв і харчувався всіляким непотрібом, який йому щод-
ня приносила його дівчина у спеціальному посуді, таким 
як охололі паратха і сируваті овочеві самоса, і запивав це 
газованими напоями. З-за дверей його кабінету долинав 
дивний запах; Аміна сприйняла його як дух затхлого 
повітря і поганої їжі; але, на мою думку, це повернувся 
старий запах у сильнішій формі, давній сморід поразки, 
який огортав його з найперших днів. 

Він розпродав багато з тих великих будинків, чалів, які 
здавав в оренду, дешево скупивши їх колись, як тільки 
переїхав до Бомбею, і на яких тримався добробут нашої 
сім'ї. Звільнюючись від будь-яких ділових стосунків із 
людьми — навіть з анонімними орендарями в Курла і 
Ворлі, в Матунґа і Мазаґаоні і Махімі — він пустив в обіг 
свої активи і вступив у розріджену, абстрактну сферу 
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фінансових спекуляцій. Зачинившись у своєму кабінеті, 
він залишив собі єдиний контакт із зовнішнім світом (за 
винятком своєї бідної Фернанди) — і це був телефон. Він 
проводив цілі дні, заглиблений у конференції з цим апа-
ратом, давав йому розпорядження вкладати кошти у такі-
то-і-такі-то акції чи саме-ті-а-не-інші цінні папери, інвес-
тувати у державні облігації або у безпроцентні папери 
біржі зі спадною тенденцією, продавати дорого чи деше-
во, — за його наказом... і неодмінно отримував найкращу 
ціну дня. На гребені успіху (щастя), який можна порівня-
ти лише з успіхом моєї матері на іподромі багато років 
тому, мій батько і його телефон взяли штурмом фондову 
біржу, вчинивши великий подвиг, якому ще більшої ваги 
надавав прогресуючий алкоголізм Ахмеда Сіная. Просяк-
нутий джином, він усе-таки зумів осідлати абстрактні ко-
ливання ринку грошей, реагуючи на його емоційні, непе-
редбачувані рухи і зміни, так, як коханець реагує на най-
менші примхи своєї коханої... відчував, коли акції зрос-
туть, коли настане максимум; і завжди встигав викрути-
тися перед спадом. І так його занурення у абстрактну са-
мотність телефонних днів маскувало, так його вдалі 
фінансові оборудки прикривали його поступовий відхід 
від дійсности; але під личиною зростаючого багатства хо-
валося неухильне погіршення його фінансового стану. 
Врешті-решт його покидає остання секретарка у перка-
левій спідниці, неспроможна витримати життя в атмо-
сфері такій розрідженій і абстрактній, що важко було ди-
хати; і тоді батько послав за Марією Перейрою і почав 
умовляти її: 

— Ми ж бо друзі, Маріє, чи не так, Ви і я? — і бідна 
жінка відповіла: — Так, сагібе, я знаю, ви потурбуєтеся 
про мою старість, — і обіцяла йому підшукати заміну. 

Наступного дня вона привела свою сестру, Алісу Пе-
рейру, яка працювала вже на різноманітних босів і 
відзначалася мало не безмежною толерантністю до чо-
ловіків. Аліса і Марія давно вже пережили свою сварку 
через Йосифа Д'Косту; молодша сестра часто надвечір 
бувала з нами нагорі і принс ила з собою жвавість і 
пікантність у дещо понуру атмосферу нашого дому. Я по-
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любис її, і власне завдяки їй ми довідалися про найгірші 
вибрики мого батька, жертвами яких стали хвилястий па-
пужк,- . безпородний пес. 

У липні Ахмед Сінай вступив у фазу перманентного 
стану сп'яніння; одного разу, як розповідала Аліса, він 
раптом вирішив проїхатися машиною, змусивши її пере-
живати за його життя, і так-сяк повернувся з затуленою 
кліткою для птахів, у якій, як він сказав, був його новий 
набуток, бульбуль, або індійський соловей. 

— Вже бозна відколи, — призналася Аліса, — він роз-
повідає мені про солов'їв; якісь казкові легенди про їхній 
спів і взагалі; як того Каліфа зачарувала його пісня, як 
його спів продовжує красу ночі; Бог знає шо цей бідака 
плів, цитував щось по-перському і по-арабському, я не 
могла нічого зрозуміти. Але нарешті зняв заслону, і ви-
явилося, що в клітці був не хто інший як звичайний ба-
лакучий папужка, певне, якийсь шахрай зі злодійського 
базару помалював йому пір'я! Ну, але як я мала сказати 
про це цьому бідному чоловікові, коли він був у сякому 
захваті від своєї пташки і взагалі, тільки сидів і вигуку-
вав: «Співай, маленький бульбуль! Співай!»... і як щкаво, 
що просто перед тим як померти від тої шахрайської 
фарби, папужка повторив за ним, слово в слово, 
точнісінько так само — не скреготливо, як-то пташка, а 
тим самим голосом: «Співай! Маленький бульбуль, 
співай!» 

Але насувалися й гірші речі. Через кілька днів я сидів 
з Алісою на спіральних залізних сходах для слуг, коли во-
на сказала: 

— Баба, я вже не знаю, що вступило у твого татка те-
пер. Цілісінький день він тільки й робить, що сидить і 
клеье пса! 

Безрідна сука, яку ми назвали Шеррі, прибилася до 
нашого двоповерхового пагорба на початку того року і 
просто прийняла нас за своїх, ніби всиновила, не знаю-
чи, що життя тварин у маєтку Метволда стоїть під знаком 
питання: і у стані сп'яніння Ахмед Сінай зробив з неї 
піддослідного кролика для своїх експериментів з родин-
ним прокляттям. 

19 - 7-993 
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То було те саме вигадане прокляття, яке він колись 
придумав, щоб справити враження на Вільяма Метволда, 
але тепер джини у затоплених палатах його розуму пере-
конали його, що то була ніяка не вигадка, що він лише 
забув слова; ось чому він провів довгі години у бо-
жевільній самотності свого кабінету, експериментуючи зі 
словесними формулами... 

— Якими словами він лає те Оідне створіння! — каза-
ла Аліса. — Аж дивно, що собака досі не вмерла на місці. 

А Шеррі тільки сиділа в кутку і дивилася на нього з 
дурнуватою усмішкою, не маючи наміру ставати пурпу-
ровою чи вкриватися пухирями, аж поки увечері він не 
вирвався з кабінету і наказар Аміні відвезти нас у Горнбі 
Веллард. Шеррі взяли теж. 

Ми прогулювалися зі здивованими мінами вгору і 
вниз по Веллард, а тоді батько сказав: 

— Давайте всі в машину. 
Тільки Ширрі не пустив усередину... коли «Ровер» на-

бирав швидкість (за кермом був батько), собака побігла 
за нами, а Мавпочка верещала Татусютатусю і Аміна бла-
гала Ханум будьласка і я ^идів занімілий від жаху, ми їха-
ли так багато миль, майже до самого аеропорту Санта-
Круз, аж поки він помстився цій сучці за те, що та не 
хотіла піддатися його чарам... у цій гонитві у неї розірва-
лася артерія, і вона померла фонтануючи кров'ю з рота 
і з-під хвоста, під пильним поглядом зголоднілої корови. 

Мідна Мавпочка (яка зовсім не любила собак) плака-
ла цілий тиждень; моя мати налякалася, що настане зне-
воднення, і почала напувати її водою — літрами — лила і 
лила в неї ту воду, ніби це клумба, казала Марія; а я по-
любив нове цуценя, яке батько купив мені на десятий 
день народження, можливо, через якийсь проблиск про-
вини: її назвали Баронеса С'мкі ван дер Хейден, і вона 
мала родовід, повний ельзаських вівчарок-чемпіонів, хоча 
невдовзі мама виявила, що і це була така сама фальшив-
ка, як той фарбований соловей, така сама фікція, як те 
забуте прокляття мого батька і родоьід від Мугала; і че-
рез шість місяців цуценя померло від венеричної хворо-
би. Після цього у нас не було ніяких домашніх тварин. 



Мій батько був не єдиним, хто підходи до моїх деся-
тих уродин з головою, загубленою в хмаоах своїх мрій; 
бо ось тут — Марія Перейра охоче і з якоюсь ніжністю 
готує чатні, касаунді і найрізноманітніші маринади, але, 
незважаючи на відрадну близькість її сестри Аліси, якась 
примарна тінь огортає її лице. 

— Здоров, Марійцю! — Падмя. яка, здається, вже 
відчуває прихильність до моєї ялочинниці-няні, вітає її 
повернення на сцену. 

— Ну, то що ж її гризе? 
А ось що. Падію: Марія, замучена страшними снами 

про напади Иосифа Д'Кости, мала дедалі більші пробле-
ми з безсонням. Знаючи наперед, що їй готує сон, вона 
насилу змушувала себе не засинати; темні кола з'явили-
ся у неї під очима, затягнутими тонкою тьмавою поволо-
кою; і поступово сприйняття ставало розпливчастим, і за-
тиралася різниця між дійсністю і сном... це вельми небез-
печний стан, Падмо. Не лише робота потерпає від цього, 
але й різні речі починають зникати зі снів... Йосиф Д'Ко-
ста, натомість, зумів переступити цю затерту границю і 
тепер з'являвся у Букінгемській віллі не як образ сно-
видіння, а як справжнісінький привид. Видимий (при-
наймні на той час) лише для Марії Перейри, він почав ча-
сто навідувати її в усіх приміщеннях нашого дому, сприй-
маючи його, на жах і сором Марії, так безцеремонно, 
ніби свій власний. Вона бачила його у вітальні посеред 
кришталевих ваз і дрезденських статуеток і кружляючих 
на стелі вентиляторів, він вилежувався у м'яких кріслах, 
перекинувши довгі ноги через поруччя; його очі були, як 
яєчні білки, а на ногах виднілися дірочки від укусу змії. 
Одного разу вона побачила його вдень у ліжку Аміни бе-
гум, він лежав, холодний, як огірок зовсім поряд з моєю 
мамою, зануреною в сон; і Марія не витримала: 

— Гей, ти! Ану геть звідти! Ти, може, думаєш, що ти 
якийсь лорд? — але цим їй вдалося тільки збудити мою 
спантеличену маму. 

Привид Иосифа мучив Марію безмовно; і найгірше 
було те, що вона дедалі більше звикала до нього, повер-
нулися забуті відчуття НІЖНИХ ПОШТОВХІВ десь у с е п е л м и і 



і хоч вона казала собі, що це чисте божевілля, але разом 
з тим її почала виповнювати якась ностальгійна любов до 
духа мертвого шпитального санітара. 

Але ця любов не була взаємною; Йосифові білкуваті очі 
залишалися без будь-якого виразу; його губи і далі склада-
лися у звинувачувальний, сардонічний усміх; і нарешті во-
на зрозуміла, що ця нова проява нічим не відрізняється від 
її колишнього Йосифа зі снів (хоча й ніколи не нападає на 
неї), і якщо вона справді хоче коли-небудь звільнитися від 
нього, то мусить наважитися на немислимий вчинок — 
привселюдно зізнатися у своєму злочині. Але вона не мог-
ла на це зважитися, напевне, через мене — бо любила ме-
не, як рідного, хоч і непочатого і незбагненного сина, і бо-
ялася, що таке її визнання тяжко відіб'ється на мені, отже, 
заради мене вона терпіла привида свого сумління і часто 
стояла, як примара, в кухні (бо одного переповненого джи-
нами вечора батько звільнив куховарку), готувала нам обід 
і ненароком стала втіленням першого рядка мого підруч-
ника з латини, «Ога Maritima»; «Біля моря няня готувала 
їжу» — «Ога maritima, ancilla cenam parat». Зазирніть в очі 
айї, що готує їсти, і побачите більше, ніж можна знайти в 
будь-якому підручнику. 

На мій десятий день народження до нас бумерангом 
повернулися численні прокляття. У мій десятий день на-
родження стало ясно, що вибрики погоди — бурі, повені, 
град з безхмарного неба — які почалися зразу після не-
стерпної посухи 1956 року, знищили вже другий 
п'ятирічний план. Уряд був змушений — хоча й вибори 
вже на носі — оголосити світові, що не може більше бра-
ти позики на розвиток держави, хіба що кредитор пого-
диться чекати вічно. (Але не слід перебільшувати: Хоча 
наприкінці 1961 року, останнього року п'ятирічки, про-
дукція сталевих виробів становила заледве 2,4 мільйони 
тонн і хоча за ці п'ять років збільшилася кількість 
конфіскованих земель і безробітних мас, а отже переви-
щила їхню кількість за часи англійського панування в 
Індії, ми мали й деякі переваги. Виробництво залізної ру-
ди збільшилося майже вдвічі; електроенергії теж; видобу-
ток вугілля підскочив з 38 до 54 мільйони тонн. Текс-
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тильні фабрики виготовляли п'ять мільярдів ярдів бавов-
няних тканин на рік. А ще безліч велосипедів, верстатів, 
дизельних двигунів, електричних помп і настельних вен-
тиляторів. Але я не можу себе перебороти, щоб не 
скінчити на песимістичній ноті: неосвіченість залишила-
ся на тому самому рівні; а чисельність населення зроста-
ла, як на дріжджах.) 

На мій десятий день народження до нас завітав дядеч-
ко Ханіф, який страшенно знеславив себе у Маєтку Мет-
волда, бо радісно задуднів: 

— Вибори вже не за горами! Чекайте на комуністів! 
На мій десятий день народження, коли дядько Ханіф 

припустився цієї нетактовности, мама (яка почала зника-
ти на таємничі «походи у справах»), раптом ні з того ні з 
сього зашарілася. 

На мій десятий день народження я отримав у подару-
нок цуценя, сучку, ельзаську вівчарку з підробленим ро-
доводом, яка невдовзі здохне від сифілісу. 

На мій десятий день народження всі мешканці Маєтку 
Метволда силкувалися радіти, але під цією тонкою пово-
локою кожен із них приховував одну й ту саму думку: 
«Боже мій, десять років! Куди ж вони поділися? Чого ми 
досягли?» 

На мій десятий день народження старий Ібрагім ого-
лосив про свою підтримку Маха Ґуджарад Парішад; і як-
що говорити про захоплення Бомбею, то поставив усе на 
шальки переможених. 

На мій десятий день народження, коли в мене виник-
ли підозри щодо маминого рум'янцю, я зазирнув у її дум-
ки: а те, що я там побачив, змусило мене за нею слідку-
вати, випробувати себе в ролі детектива, що не посту-
пається сміливістю леґендарному Дом Мінто з Бомбею, і 
це допровадило до важливих відкриттів довкола і в самій 
кав'ярні Піонер. 

На мій десятий день народження мені влаштували 
вечірку, на яку прийшла вся родина, хоча забави вже 
давно вилетіли їй з голови, а також друзі з Катедральної 
Школи, за ручку з батьками, а ще кілька помірно зану-
джених плавчинь із басейнів Бріч Кенді, які дозволили 
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Мідній Мавпочці глузувати з них і мацати їхні пружні 
м'язи; з дорослих були: Марія і Аліса Перейра, Ібрагіми, 
Хомі Катрак, дядечко Ханіф, тітонька Пія і Діла Сабар-
матті, до якої прикипіли погляди усіх моїх шкільних 
друзів (і Хомі Катрака теж), і це страшенно дратувало 
Пію. А ще був єдиний представник банди з пагорба — 
вірний Сонні Ібрагім, який наважився порушити ембар-
го, що його наклала на це святкування розчарована Еві 
Барнс. Він передав мені від неї повідомлення: 

— Еві сказала тобі передати, що ти вже не належиш 
до нашої банди. 

На мій десятий день народження Еві, Крихоокий, Ва-
зелін і навіть Цирус Великий розкрили мою потайну 
криївку; вони заволоділи годинниковою вежею і так по-
збавили мене сховища. 

На мій десятий день народження Сонні мав кислу 
міну, а Мідна Мавпочка відокремилась від своїх плав-
чинь, її просто збісила поведінка Еві Барнс: 

— Я вже її провчу, — запевнила вона мене. — Не пе-
реживай, братику, я їй покажу, де раки зимують, от по-
бачиш. 

На мій десятий день народження, покинутий своїми 
друзями, я дізнався, що ще п'ятсот вісімдесят одна дити-
на святкує свій день народження так само, як і я; так я 
тлумачив секрет години мого народження; тож вигнаний 
з однієї компанії, я вирішив заснувати іншу, свою влас-
ну, на всьому обширі Індії, а її головна квартира містила-
ся б поза моїми бровами. 

І ще у мій десятий день народження я вкрав 
ініціали Кіно-Огляду для Дітей «Метро»— які водночас 
були ініціалами англійської збірної з крикету — і по-
дарував їх новій Конференції Опівнічних Дітей, моїй 
власній К. О. Д. 

Ось як усе було, коли мені виповнилося десять років: 
сам клопіт поза моєю головою, а в голові — самі чудеса. 



у кав'ярні «піонер» 

Ніяких барв крім червоної і чорної стіни зелені небо 
чорне (даху нема) зорі зелені і Вдова теж зелена а її во-
лосся чорним чорне (як чернь). Вдова сидить на високо-
му високому стільці стілець зелений сидіння чорне волос-
ся Вдови має проділ посередині ліва половина зелена а 
права чорна. Високий як небо стілець зелений сидіння 
чорне рука Вдови довга як смерть її шкіра зелена а нігті 
довгі і гострі і чорні. Поміж стін діти зелені стіни зелені 
рука Вдови сповзає вниз змія зелена діти в крик нігті 
чорні дряпають рука Вдови полює з місця діти тікають з 
криком рука Вдови обвиває їх зелена і чорна. І ось один 
за одним діти ммфф задихаються тихо рука Вдови підно-
сить одного за одним дітей зелена їх кров чорна тече 
крізь рани зроблені нігтями вона захляпує чорним стіни 
(зелені) і одного за одним витка рука підносить дітей ви-
соко в небо небо чорне нема зірок Вдова сміється язик її 
зелений а зуби чорні. І діти роздерті надвоє рукою Вдо-
ви яка котить котить половинки дітей котить їх як ма-
ленькі кульки кульки зелені ніч чорна. І маленькі кульки 
летять у ніч між стінами дитячий крик один за одним ру-
ка Вдови. І в кутку Мавпочка і я (стіни зелені тіні чорні) 
зіщулені повземо широко високо стіни зелені переходять 
у чорне немає даху і рука Вдови підтягає одного по одно-
му діти пищать і ммфф і маленькі кульки і рука і крик і 
ммфф і бризкає чорна барва. Тепер тільки вона і я і не-
має крику руки Вдови ближчає полює полює шкіра зеле-
на нігті чорні все ближче до кута полює полює і ми тули-
мося щораз тісніше в куті наша шкіра зелена страх чор-
ний і ось Рука простягається простягається і вона моя се-
стра виштовхує мене геть геть з кута а сама залишається 
зіщулена втуплена рука нігті закручені крик і ммфф і 
бризкає чорне високо до неба і розісміяна Вдова розди-
рає я скочуюсь маленькими кульками кульки зелені і ко-
тяться в ніч ніч чорна... 

Лихоманка відступила сьогодні. Дві доби (як мені пере-
казували) Падма сиділа біля мене цілими ночами, клала на 
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чоло холодні вогкі марлеві компреси, тримала мене, коли 
я корчився в судомах і в снах про руки Вдови; два дні кар-
тала себе за те, що дала мені мікстуру з невідомих трав. 

— Зрозумій, — потішаю її, — цього разу це щось інше. 
Я упізнав цю лихоманку; вона піднялася зсередини і 

більше нізвідки; як неприємний запах, просочилася через 
мої тріщини. Я мав точнісінько таку лихоманку у свій де-
сятий день народження і два дні провів у ліжку; тепер, 
коли мої спогади повертаються і висякають з мене, ця 
стара лихоманка повернулася теж. 

— Не турбуйся, — кажу я їй, — ще двадцять один рік 
тому я підхопив цю заразу. 

Ми не самі. Ранок на фабриці маринадів; мені принес-
ли мого сина, щоб я подивився на нього. Хтось (не важ-
ливо, хто) стоїть поряд з Падмою біля мого ліжка і три-
має його на руках. 

' — О Баба, слава Богу, що Вам уже легше, Ви собі 
уявити не можете, що говорили в гарячці. 

Хтось промовляє стурбовано, намагаючись передчасно 
втиснутися в мою історію; але це не спрацює... хтось, хто 
заснував цю фабрику маринадів і допоміжні заклади по 
розливу у пляшки, хто опікується моїм недоступним (не-
збагненним) дитям, так як колись (одного разу)... чекай-
те! Вона мало не витягла це з мене, але, на щастя, гаряч-
ка гарячкою, а я все-таки ще при своєму розумі! Хтось 
тільки буде змушений відступити і залишитися під запо-
ною анонімности, поки не настане його черга; а цього не 
станеться аж до самого кінця. 

Я відвертаю очі і дивлюся на Падму. 
— Навіть не думай, — застерігаю її, — що через тем-

пературу я хоч на мить міг розминутися з правдою. Усе 
відбувалося саме так, як я розповідаю. 

— О Боже мій, Ви і ці Ваші історії, — лементує вона, — 
цілими днями, цілими ночами — Ви самі довели себе до 
хвороби! Зупиніться на якийсь час, що в цьому поганого? 

Я вперто затискаю губи; і тоді вона, раптово зміненим 
тоном: 

— Ну, скажіть же мені, мій пане: може, є щось таке, 
чого Вам хочеться? 
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— Зелене чатні, — замовляю я. — Зелене-презелене — 
зеленесеньке, як коник-стрибунець. 

І той хтось, кого не можна назвати на ім'я, згадує 
щось і підказує Падмі (голосом таким м'яким і тихим, 
який можна почути тільки при постелі хворого чи на по-
хороні): 

— Я знаю, що він має на увазі. 
... Чому у цей критичний момент, коли найрізно-

манітніші речі не могли дочекатися своєї черги — коли 
кав'ярня «Піонер» була так близько, і протисто _Аня колін 
і носа теж — чому я вніс у розмову звичайнісіньку при-
праву? (Чому я дурно витрачаю час на рс зповідь про 
якісь банальні консерви, замість того, щоб описувати ви-
бори 1957-го — коли вся Індія чекає і ніяк не дочекається, 
ось вже двадцять один рік, голосування?) Тому що я ню-
хав повітря; і зачув у ньому, за стурбованими мінами 
моїх гостей, гострий подих небезпеки. Я готувався захи-
щатися; і для цього мені потрібне було чатні... 

Я ще досі не показав фабрику за дня. Ось усе, що ли-
шилося неописаним: крізь зеленкаві вікна моя кімната 
дивиться на залізні сходи і вниз на виробничі приміщен-
ня, де вирують і булькотять мідні чани, де сильнорукі 
жінки стоять на вершечку дерев'яних драбин, помішую-
чи в казанах довжелезними черпаками крізь гостру-як-
ніж пару маринадів; а тим часом (якщо поглянути на світ 
крізь зеленкаве вікно з іншого боку) залізничні рейки ту-
по виблискують у вранішньому сонці, перерізані через 
однакові проміжки брудними сигнальними містками сис-
теми електрифікації. За дня наша шафранно-зелена нео-
нова богиня не танцює над входом на фабрику; ми вими-
каємо її, щоб берегти електрику. Але електропоїтяги її не 
бережуть: жовті-і-брунатні місцеві потяги гримотять на 
північ до станції Чачґейт від Дадар і Борвілі, від Карлі і 
Басейн Роуд. Вагони обліплені, як мухами, людьми у гру-
бих білих штанях; не заперечую, однак, що і на фабриці 
можна також побачити мух. Але тут для компенсації є ге-
кони, які звисають нерухомо вниз головою зі стелі, а їхні 
щелепи нагадують півострів Катхіявара... звуки також че-
кають, щоб їх почули: булькотіння казанів, гучні співи, 
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грубі прокльони, масні жарти рукошерстих жінок; гос-
троносі, тонкогубі зауваження бригадирок; всюдисущий 
брязкіт банок з маринадом із прилеглого цеху розливу; і 
гудіння поїздів, і дзижчання (коли-не-коли) мух... тим ча-
сом зелене як коник-стрибунець чатні виймається з каза-
на і кладеться на обтертий дочиста таріль із шафранними 
і зеленими смугами по берегах, поряд' стоїть ще один 
таріль, а на ньому гора закусок із місцевої іранської 
крамнички; поки те-що-зараз-можна-побачити триває, 
як, звичайно, і те-що-можна-зараз-почути виповнює 
повітря (не згадуючи вже про те, що можна винюхати но-
сом), я один лежу в ліжку у своїй кімнаті й усвідомлюю 
з невиразною тривогою, що хтось гострить на мене зуби. 

— ... Коли наберешся сил, — каже хтось, кого не мож-
на назвати на ім'я, — може б, влаштувати прогулянку до 
Елефанти, бодай на день, це була б приємна прогулянка 
моторним човном, і всі ті печери з дивовижним різьблен-
ням; чи, може, на пляж Джуфу, щоб поплавати, попити 
кокосового молока, подивитися на верблюжі перегони; 
чи хоч би на Молочну ферму Арей! 

І Падма: 
— Так-так, свіже повітря, і малий так хотів би прове-

сти день із татом. 
І хтось гладить мого сина по голівці: 
— Так, звичайно, ми поїдемо всі разом. Гарний пікнік, 

гарний день на природі. Баба, це тобі допоможе... 
Коли з'являється чатні, принесене мені в кімнату слу-

гою, я поспішно кладу край усім цим пропозиціям. 
— Ні, — відмовляюся. — Я маю роботу. 
І бачу, як хтось і Падма переглядаються між собою; 

і бачу,-що я не помилявся у своїх підозрах. Тому що ме-
не вжетсолись підманули пропозицією пікніка! Вже ко-
лись фальшиві усмішки і спокуса Молочної ферми Арей 
підштовхнули мене за поріг і до автомобіля; а потім, перш 
ніж я встиг що-небудь зрозуміти, були якісь руки, що 
схопили мене, і коридори стаціонару, і лікарі, і медсест-
ри, що міцно тримали мене на місці, поки маска над моїм 
носом напоїла тіло анестетиком і чути було голос: «Рахуй 
тепер, рахуй до десяти»... Я знаю, що вони кнують. 
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— Слухайте, — кажу я їм. — Я обійдуся без лікарів. 
І Падма: 
— Лікарі? Хто тут каже про... 
Але вона нікого не одурить; і я, легенько усміхаючись, 

кажу: 
— Ось: будь ласка: спробуйте чатні. Я маю сказати вам 

дещо важливе. 
І тим часом як чатні — те саме чатні, яке так давно, у 

1957-му році, так розкішно готувала моя айя, Марія Пе-
рейра; зелене, як коник-стрибунець, чатні, назавжди 
пов'язане з тими днями, — перенесло їх у світ мого ми-
нулого, коли чатні заспокоїло їх, зробило їх співчутливи-
ми й уважними, я звернувся до них, лагідно, переконли-
во, і суміш соусу та риторики вберегла мене від згубних 
рук лікарів із зеленими ліками. Я сказав: 

— Мій син зрозуміє. Я пишу цю історію для всіх і 
кожного, кого земля носить, і для нього теж, я сную свою 
розповідь, щоб згодом, коли програю у цій боротьбі з 
тріщинами, щоб він знав. Мораль, закон, характер... усе 
це бере початок у пам'яті... а я зберігаю копії. 

Зелене чатні на пакорах з чилі пропадає у чиємусь 
стравоході; стрибунцева зелень на ледь теплому чапаті 
зникає в Падминих устах. Я бачу, як вони м'якнуть, і про-
довжую свою справу. 

— Я сказав правду, — повторюю ще раз, — правду 
пам'яті, оскільки пам'ять має свою власну, особливу 
правду. Вона вибирає, усуває, змінює, перебільшує, при-
меншує, прославляє і ганьбить теж; але, зрештою, тво-
рить свою власну дійсність, свою неоднорідну, хоч і 
здебільшого послідовну версію подій; і жодна нормальна 
людина ніколи не повірить чиїйсь версії більше, ніж своїй 
власній. 

Так: я сказав «нормальна». Я знав, що вони думали: 
«Діти часто вигадують собі уявних друзів; але тисяча і 
один! Це просто божевілля!» Опівнічні діти похитнули 
навіть віру Падми у мою розповідь; але я повернув її собі, 
і відтоді вже ніхто й словом не згадує про пікніки. 

Ось як я переконав їх: згадав про свого сина, який му-
сить знати мою історію; висвітлив механізм роботи 
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пам'яті; а також застосував інші прийоми, деякі наївно 
чесні, деякі хитрі, як лиси. 

— Навіть Магомета, — казав я, — спершу вважали бо-
жевільним: думаєте, таке припущення ніколи не ходило 
мені по голові? Але Пророк мав свою Хадіджу, свого Абу-
Бакра, які запевнили його в істинності його Покликання; 
ніхто не передав його в руки психіатрів. 

На цей момент зелене чатні наповнило їх думками з 
минулих літ; я побачив на їхніх обличчях провину і сором. 

— Що таке правда? — кинув я риторичне питання. — 
Що таке здоровий глузд? Чи Ісус не встав з гробу? Чи 
індуси не визнають — Падмо — що світ — це сон; що 
Брама наснив, і далі снить весь всесвіт; що ми лише не-
виразно бачимо все крізь запону сну, яка зветься Майя. 
Майя... — я вдався до зверхнього, менторського тону, — 
...це всіляка ілюзія, усе примарне; оманливе, уявне. Мис-
тецтво і хитрощі, привиди, фантоми, міражі, спритність 
рук, зрима форма речей — усе це часточки Майї. Якщо 
я кажу, що певні події мали місце, але вам, загубленим у 
сні Брами, у це важко повірити, то хто ж із нас має 
рацію? Беріть іще чатні, — додав я люб'язно, накладаю-
чи собі щедру порцію. — Дуже смачно. 

Падма розплакалася: 
— Я ніколи не казала, що не вірю, — хлипала вона. — 

Звичайно, кожна людина розповідає свою історію по-
своєму; але... 

— Але, — перервав я становчо, — ти ж сама — хіба 
ні? — хочеш знати, що сталося? Про руки, що танцюва-
ли в повітрі (без дотиків), і про коліна? І потім про див-
ний жезл командора Сабарматі, і, звичайно, про Вдову? 
А про дітей — яка доля їх чекає? 

Падма кивала. Тож кінець уже лікарям і божевільням; 
мене залишили в спокої, я пишу. 

(На самоті, якби не Падма у ногах.) Чатні і красно-
мовність, теологія і допитливість: це все врятувало мене. 
І ще одне — це називають освіченістю або високим по-
ходженням; Марія Перейра назвала б це моїм «вихован-
ням». Демонстрацією ерудиції і чистотою моєї вимови я 
присоромив їх так, що вони визнали себе негідними ме-
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не судити; не дуже шляхетний вчинок, але коли санітар-
на машина чекає за рогом, тоді усе годиться. (Бо і чека-
ла: я винюхав її носом.) І все-таки — я отримав добрий 
урок. Це небезпечна справа — намагатися нав'язати 
іншим свої уявлення. 

Падмо: якщо ти трохи сумніваєшся у моїй правдомов-
ності, то що ж, трохи сумніву не завадить. Самовпевнені 
чоловіки роблять жахливі речі. І жінки також. 

Тим часом мені десять років і я міркую над тим, як би 
то сховатись у багажнику маминого автомобіля. 

Це був той місяць, коли садху Пурушоттам (якому я 
ніколи не говорив про своє внутрішнє життя) нарешті ос-
таточно розчарувався в осілому способі життя і напустив 
на себе самовбивчу гикавку, яка мучила його цілий рік, 
часто підіймаючи на кільканадцять сантиметрів над зем-
лею, так що його полисіла від води голова небезпечно 
вдарялася об садову помпу, ця гикавка нарешті вбила йо-
го, й одного разу в годину коктейлю він звалився набік, 
з ногами, все ще сплетеними у позі лотоса, покидаючи 
бородавки моєї матері без будь-якої надії на порятунок; 
місяць, коли вечорами я часто стояв у саду Букінгемської 
вілли, спостерігаючи, як супутники перехрещують небо, і 
почуваючи себе водночас таким піднесеним і відокремле-
ним, як та маленька Лайка, перша і доти єдина собака, за-
пущена в космос (баронеса Сімкі вон дер Хейден, у якої 
невдовзі виявлять сифіліс, сиділа біля мене і водила 
своїми ельзаськими очима за яскравою шпилькою 
«Спутніка II» — то був час великого собачого зацікавлен-
ня космічними польотами); коли Еві Барнс і її банда зай-
няли мою годинникову вежу, і білизняна скриня також 
була під забороною, та ще й я з неї виріс, отже, зберіга-
ючи таємницю і здоровий глузд, я змушений був обмежи-
ти свої відвідини опівнічних дітей до однієї приватної, ти-
хої години — я спілкувався з ними щоденно опівночі, і 
лише опівночі, о тій годині, призначеній для див, о тій, 
що ніби поза часом; і тоді — вертаючись до суті — я 
вирішив упевнитися, побачити на власні очі ту жахливу 
річ, яка промайнула переді мною, коли я блукав у думках 
матері. З того часу, як я, зачаївшись у білизняній скрині, 
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почув два ганебні склади, я підозрював матір у якійсь 
таємниці; вторгнення у плин її думок підтвердило мої 
підозри; отже, з полум'ям в очах і сталевою рішучістю я 
завітав одного разу після школи до Сонні Ібрагіма з 
наміром заручитися його допомогою. 

Я знайшов Сонні у його кімнаті, обклеєній афішами 
іспанської кориди, за похмурою самотньою грою у до-
машній крикет. Побачивши мене, він закричав нещасно: 

— Слухай, брате, так мені прикро з приводу тої Еві, 
вона нікого не слухає, і врешті, що б ти з нею, до біса, 
робив?.. 

Але я з гідністю підніс руку, вимагаючи тиші. 
— Зараз не час на такі дурниці, брате, — сказав я. — 

Я мушу навчитися відмикати замки без ключів. 
Незаперечний факт про Сонні Ібрагіма: всупереч усім 

його мріям про кориду, він мав хист до техніки. Вже 
віддавна він ремонтував усі ровери у маєтку Метволда в 
обмін на книжки з коміксами і газовані напої. Навіть 
Евелін Ліліт Варне доручила свій улюблений «ІпсііаЬіке» 
його опіці. Виглядало на те, що всі машини і механізми 
корилися йому, його невинному захопленню, з яким пес-
тив їхні рухомі частини; жоден хитрий механізм не всто-
яв перед його руками. Інакше кажучи: Сонні Ібрагім (з 
чистої цікавости) став експертом по замках. 

Тепер, отримавши шанс показати свою прихильність 
до мене, він аж засяяв від радости. 

— Твоє слово — закон. Покажи мені той замок, швид-
ше! Хай я тільки його побачу! 

Ми переконалися, що за нами не спостерігають, про-
кралися вздовж автомобільної доріжки між віллами 
Букінгем і Сан Сусі, домівкою Сонні; ми зупинилися за 
нашим старим «Ровером»; я вказав на багажник. 

— Оцей, — заявив я. — Треба навчитися його відкри-
вати ззовні і зсередини. 

Сонні широко відкрив очі: 
— Гей, хлопче, ти що? Збираєшся крадькома втекти з 

дому, так? 
Я приклав палець до вуст і з таємничим виглядом 

відповів: 
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— Не можу сказати, Сонні, — промовив я урочисто. 
— Це абсолютно конфіденційна інформація. 

— Нічого собі! — свиснув Сонні, і за тридцять секунд 
показав мені, як відкрити багажник тонкою рожевою 
пластмасовою паличкою. 

— Візьми, брате, — сказав Сонні Ібрагім. — Тобі це 
потрібніше, ніж мені. 

Була собі колись мати, яка, щоб стати матір'ю, погоди-
лася змінити своє ім'я; яка поставила собі завдання зако-
хуватися у свого чоловіка поступово, але яка ніколи не 
могла покохати один фраґмент, фрагмент досить цікавий, 
який зробив можливим її материнство; бородавки мучи-
ли її, ноги і плечі її хилилися під тягарем назбираних про-
вин світу; непривабливий орган її чоловіка ніяк не міг 
одужати після заморожування; і яка, нарешті, як і її чо-
ловік, піддалася телефонним чарам, і довго слухала слова 
того, хто весь час помилявся номером... незабаром після 
мого дня народження (коли я одужав від лихоманки, яка 
знов повернеться до мене приблизно через двадцять один 
рік), Аміна Сінай відновила свою недавню практику рап-
тових від'їздів, і то завжди негайно після помилкового 
дзвінка, у якихось термінових справах. Але зараз, зачи-
нений у багажнику «Ровера», з нею їхав безбілетний па-
сажир, заєць, який ховався і захищався викраденими по-
душками, стискаючи у руці тонку пластмасову паличку. 

О, які страждання доводиться терпіти заради цноти! 
Синці і ґулі! 

Вдихання прогумованого повітря в багажнику крізь 
танцюючі зуби! І постійний страх викриття... «А якщо во-
на справді їде за продуктами? Або багажник раптом 
відчиниться? Чи кинуть усередину живих курчат зі 
зв'язаними ногами і підрізаними крильми, і вони почнуть 
тут, у моєму сховку, тріпотіти і дзьобатися? Якщо вона 
побачить, Боже мій, я буду змушений мовчати цілий тиж-
день!» З коліньми, підтягнутими до підборіддя — яке за-
хищала від ударів стара пов'яла подушка — я мандрував 
у невідомому транспортному засобі материнського віро-
ломства. Моя мати обережно керувала машиною; їхала 
повільно, лагідно брала повороти; але я все одно потім 
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мав усюди синці, і Марія Перейра добряче висварила ме-
не за забіяцтво: 

— Арре, о Господи, що це таке, дивно, що тебе ще не 
розірвали на шматки, Божечку, що з тебе виросте, ти, 
шибенику, ти, хадді-пхаельван, ти, борець Шкіра-і-Кості! 

Щоб врятувати свій мозок від тряскої темряви, я за-
крадався, особливо обережно, до тої частини мозку ма-
тері, що була зосереджена на керуванні, і так міг стежи-
ти за трасою (а при оказії викрити у загалом впорядко-
ваній голові матері тривожні відхилення. Я вже тоді по-
чинав класифікувати людей з урахуванням ладу в голові, 
і зрозумів, що більше мені подобаються хаотичніші типи, 
думки яких вічно переливаються одна в одну, так що апе-
титні образи їжі накладаються на поважні роздуми про 
заробляння на прожиток, а еротичні фантазії випливають 
із політичних міркувань, бо цей тип має більше спільно-
го з моїм власним безладом у голові, де все зіштовхується 
зі всім, а білий зайчик свідомости стрибає, як дика бло-
ха, з одного на інше... Аміна Сінай, яку сумлінні інстинк-
ти порядку забезпечили мозком мало не патологічної 
охайности, була цікавим новачком у ранзі неохайних). 

Ми їхали на північ, повз шпиталь Бріч Кенді і Храм 
Махалаксмі, на північ уздовж Горнбі Веллард попри 
стадіон Валлабхай Патель і острівну гробницю Хаджі Алі, 
на північ від того, що колись (до того, як мрія першого 
Вільяма Метволда стала дійсністю) було островом Бом-
бей. Ми їхали до безіменної маси будинків і рибальських 
поселень і текстильних фабрик і кіностудій, які виповни-
ли місто у цих його північних околицях (не так далеко 
звідси! Зовсім недалеко від того місця, де я сиджу і див-
люся на приміські потяги!)... дільниця, цілком мені тоді не 
відома; я швидко втратив орієнтацію і мусив признатися 
сам собі, що загубився. Нарешті, у відразливому бічному 
провулку, повному бездомних, що спали у ринштоках, і 
майстерень з ремонту велосипедів, і обдертих чоловіків і 
хлопців, ми зупинилися. Табуни дітей обступили мою ма-
му, як тільки вона вийшла; і вона, яка не скривдила б 
навіть мухи, роздавала маленькі монети, надзвичайно 
збільшуючи таким чином дитячу юрму. Врешті вирвалася 
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і пішла вулицею вниз; там був хлопчик, якии почав про-
сити: 

— Бегум, я помию Вам машину? Супер-швидкість, ек-
сгоа-якість, бегум? Припильнувати авто, поки Ви не по-
вернетесь, бегум? Я чудовий, надійний сторож, спитайте 
кого завгодно!... 

Я тривожно прислухався зсередини до її відповідей. 
Як я міг би вилізти з багажника на очах у цього сторожа-
бешкетника? Було б дуже ніяково; а, крім того, моя по-
ява стала б просто сенсацією для цілої вулиці... моя мати 
сказала: «Ні». Вона зникла у глибині вулиці; потенційний 
мийник машин і сторож зрештою здався; і тут усі очі 
обернулися і почали спостерігати за іншим авто, на той 
випадок, якби і з нього мала вийти дама, яка б сипонула 
монетами, ніби горішками; і в цей момент (я проник у 
кілька пар очей, щоб вибрати слушну хвилю) я зробив 
свій фокус із рожевою пластмасою і блискавично опи-
нився на вулиці, біля зачиненого багажника. Понуро за-
тиснувши губи й ігноруючи усі простягнуті долоні, я 
пішов у тому керунку, що й мама, ніби кишеньковий ни-
шпорка з носом блекхаунда і голосним калатанням бубна 
у тому місці, де має бути серце... і дійшов, через кілька 
хвилин, до кав'ярні «Піонер». 

Брудне скло у вікнах; брудні склянки на столах — 
«Піонерові» далеко було до кав'ярень «Ґайлордз» 
«Кволіті» у респектабельніших районах міста; справжня 
огидна діра, обліплена табличками з рекламними написа-
ми ЧУДОВЕ ЛАССІ і ФАНТАСТИЧНА ФАЛУДА і БХЕЛЬ-
ПУРІ ПО-БОМБЕЙСЬКИ, з паскудного радіоприймача за 
касою гарчали мелодії з кінофільмів, довга і вузька, як 
кишка, зеленкувата зала, освітлена миготливим неоном, 
заборонений світ, у якому щербаті чоловіки з засмаль-
цьованими картами і замазаними обличчями сиділи за 
столами, вкритими зеленим дерматином. Але попри всю 
його неохайність і ветхість, кафе «Піонер» було сховком 
безлічі мрій. Щодня рано-вранці сюди сходилися най-

<> помітніші пропащі люди міста; всілякі злодії і таксисти і 
дрібні контрабандисти і шахраї з іподрому, які колись 
давно приїхали до міста з мрією прославитися в кіно, жи-
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ти у ґротесково-вульґарних будинках і отримувати за-
робітки у валюті чорного ринку; бо щоранку о шостій го-
ловні кіностудії висилали до кав'ярні «Піонер» своїх 
представників, щоб підібрати статистів на сьогоднішню 
зйомку. Щоранку протягом півгодини, коли студії «D. W. 
Rama» і «Filmistan Talkies» і «R К Films» відбирали для се-
бе людей, «Піонер» ставав центром усіх амбіцій і надій 
цього міста; потім уповноважені представники кіностудій 
від'їжджали у товаристві щасливців-дня, кав'ярня по-
рожніла і поверталася до свого звичайного, підсвіченого 
неоном, ступору. У пору ланчу зовсім інша когорта мрій 
вступала в кав'ярню, щоб пересидіти кілька годин за кар-
тами, Чудовим Лассі і смердючими бірі — інші люди з 
іншими сподіваннями; я цього тоді не знав, але пополу-
денний «Піонер» був сумнозвісним осередком ко-
муністичної партії. 

Було якраз пополудню; я бачив, як мама увійшла до 
кав'ярні «Піонер»; не сміючи увійти слідом за нею, зали-
шився надворі, притуляючи носа до заснованого павути-
ною кутика брудної шиби; я не зважав на зацікавлені по-
гляди, скеровані в мій бік — бо мої білі, хоч і трохи по-
терті в багажнику штани, були старанно накрохмалені; 
моє волосся, хоч і скуйовджене у багажнику, було нама-
щене брильянтином; мої черевики, хоча й трохи підтоп-
тані, були все-таки взуттям дитини з заможного дому — я 
супроводжував маму поглядом, а вона йшла непевно, на-
кульгуючи через бородавки, повз рахітичні столики і су-
ворі погляди чоловіків; бачив, як вона сіла при затіненому 
столику в найдальшому кінці вузького вертепу; і тоді я по-
бачив чоловіка, який встав, щоб привітатися з нею. 

Шкіра на його обличчі звисала складками, що свідчи-
ли про його колишню повноту; його зуби зберігали 
сліди бетелю. Був одягнений у чисту білу куртку з ви-
шиттям «Lucknow-work» довкола петлиць. Мав довге во-
лосся, довге, як у поета, що спадало струмками йому на 
вуха; зате тім'я було лисе і блискуче. Заборонені склади 
луною відбилися у моїх вухах: На. Дір. Надір. І я збаг-
нув, як мені до розпачу жаль, що я тут, і як би я хотів 
ніколи тут не бути. 
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BVB собі колись підпільний чоловік, якии втік, зали-
іизши любовну записку про розлучення; поет, вірші 

якого ніколи навіть не римувалися, життя якому зберег-
ли бездомні собаки. Минуло десять літ, і і І з'явився бо-
"ча-звілки, а його шкіра вільно звисала на згадку про ко-
лишню огрядність; і, так само, як колись-його-дружина, 
узяв собі нове ім'я... 

Надір Хан став тепер Касім Ханом, офіційним канди-
датом офіційної комуністичної партії Індії. Дал Касім. 
Червоний Касім. Немає нічого такого, що не мало б 
ніякого сенсу: рум'янець не без причини червоний. Дядь-
ко Ханіф сказав: «Чекайте комуністів!», — і моя мама за-
чеовонілася; політика і почуття вихлюпнулися їй на що-
ки... крізь брудний прямокутний скляний екран кав'ярні 
«Піонер» я спостерігав, як Аміна Сінай і вже-більше-не-
Надір розігрують любовну сцену; вони виконували її з 
недоладністю справжніх аматорів. 

На вкритому дермантином столі пачка цигарок: «State 
Express 555». Цифри теж мають свій сенс: 420 — число, 
присвоєне шахраям; 1001, число ночі, магії, паралельних 
світів — улюблене число поетів, ненависне число 
політиків, бо альтернативні версії світу становлять для 
них загрозу; і 555, яке багато років поспіль вважали зло-
ворожим числом, кодом самого Диявола, Великої Вести, 
самого Шайтана! (Так сказав Цирус Великий, а я не при-
пускав ні на мить, що він міг помилятися. Однак поми-
лився: насправді демонічне число це не 555, а 666; але як 
би там не було, у моїй уяві донині темна аура огортає три 
п'ятірки)... Але я знову відхилився від теми. Слід згадати, 
що улюблений ґатунок Надіра Касіма — це власне і були 
оті цигарки (згадані вище), «State Express»; що цифра 5 
три рази повторювалася на пачці; і що їх виготовляла 
фірма «W.D. & Н.О. Wills». Я боявся дивитися в лице ма-
тері, і тому зосередився поглядом на пачці цигарок, пе-
рейшов зі споглядання подвійного захвату коханців на 
виняткове зацікавлення цигарками. 

Але ось у кадрі з'являються руки — спочатку руки 
Надіра Касіма, але їх поетична м'якість тепер нібито 
ствердла; руки тремтять, як полум'я свічі, повзуть через 
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стіл і раптом тікають назад; потім — жіночі руки, чорні, 
як джети, сунуть вперед, ніби елегантні павуки; руки 
підіймаються над дерматиновою стільницею, кружляють 
над трьома п'ятірками, розпочинають безперервний та-
нець, підносяться, опадають, кружляють одна над одною, 
переплітаються в повітрі, руки, спраглі дотику, руки про-
стягнуті, застиглі, тремтячі, жагучі — але завжди в кінці 
відсмикуються, тікають, пучки пальців уникають пучок 
пальців, бо тут, на своєму брудному скляному екрані я 
дивлюся справжній індійський фільм, обумовлений забо-
роною фізичного контакту, аби не зіпсувати цвіту 
індійської молоді; ну і ноги під столом, а лиця над ним, 
ноги посуваються до ніг, лице потроху горнеться до лиця, 
але втікають під раптовим ножем цензури... двоє незна-
йомих, кожен зі своїм екранним ім'ям, відмінним від 
імени, дарованого батьками, грає свою напівнебажану 
роль. Я вийшов з кіно, не дочекавшись фіналу, щоб утис-
нутися назад до багажника немитого і не доглянутого Ро-
вера, і хоч як дорікав собі за те, що вибрався на цей 
фільм, не міг побороти бажання побачити його ще раз. 

Що я побачив насамкінець: мамині руки піднесли спо-
рожнілу до половини склянку Чудового Лассі, мамині вус-
та притулилися делікатно, ностальгійно, до затуманеного 
скла, мамині руки вручили склянку Надірові Касімові; 
який теж притуляє, з другого боку склянки, свої поетичні 
вуста. Таким чином життя наслідувало бездарне кіно, а се-
стра дядька Ханіфа внесла еротизм непрямого поцілунку в 
зелену неонову шкірястість кав'ярні «Піонер». 

Підсумовуючи: у розпал літа 1957, під час піку передви-
борчої кампанії, Аміна Сінай червоніла з незрозумілих 
причин при будь-якій випадковій згадці про комуністичну 
партію Індії. Її син — у бурхливій уяві якого все-таки 
знайшлося місце для ще одної ідеї, бо десятирічна голова 
може вмістити будь-яку кількість нав'язливих ідей — су-
проводжував її на північну околицю міста і підглядав 
сповнену болю сцену безплідної любови. (Тепер, оскільки 
Ахмед Сінай залишався замороженим, Надір Касім не 
уступав йому вже навіть у статевій сфері; розриваючись 
між чоловіком, який замикався у кабінеті і кляв нещасну 
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с о б а к у , і екс-чоловіком, який колись любовно забавлявся 
з нею грою поціль-у-плювальницю, Аміна Сінай мусила 
обмежитися цілуванням скла і танцем рук. 

Запитання: чи я коли-небудь після того випадку скори-
стався допомогою рожевої пластмаски? Чи повертався до 
кав'ярні статистів і марксистів? Чи показав матері ганеб-
ну сутність її вчинку — бо як може бути, що мати — не-
зважаючи на те, що сталося якось-одного-разу — на очах 
її єдиного сина, як вона могла як вона могла як вона мог-
ла? Відповідь: Ні; Ні; Ні. 

Що я зробив: коли вона від'їжджала «у справах», я 
оселявся у її думках. Я більше не хотів переконуватися на 
власні очі, і тому подорожував на північну околицю міста 
у маминій голові; під заслоною цього неймовірного 
інкогніто я сидів, бувало, у кав'ярні «Піонер» і вислухо-
вував розмови про виборчі перспективи Червоного 
Касіма; безтілесний, але таки присутній, я був поряд з 
мамою, коли вона супроводжувала Касіма у його походах 
вгору-вниз сходами будинків дільниці (чи справді це бу-
ли ті самі чали, які батько не так давно розпродав, зали-
шаючи орендарів напризволяще?), коли допомагала йому 
встановлювати крани і нагадувала господарям про не-
обхідність ремонту і дезінфікації. 

Аміна Сінай виступала перед бідняками від імени ко-
муністичної партії — факт, який ніколи не перестав її ди-
вувати. Можливо, вона зробила це через загрозливе зу-
божіння власного життя; але у віці десяти років я не був 
схильний до співчуття; і на свій спосіб почав плекати мрії 
про помсту. 

Легендарний Каліф, Гарун-аль-Рашід, кажуть, люоив 
прогулюватися інкогніто поміж багдадського люду; я, Селім 
Сінай, також подорожував крадькома завулками свого 
міста, але не можу сказати, що це була приємна розвага. 

Посутній опис особливих і дивовижних фактів, і на-
впаки, перебільшені, стилізовані версії буденних подій — 
ці способи відображення, які є водночас і способами мис-
лення, я підчепив — чи, можливо, увібрав — від 
найгрізнішого з опівнічних дітей, мого суперника, мою 
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підміну, фіктивного-сина Ві Віллі Вінкі: Шіви-з-колінами. 
Ці способи, які, у його випадку, застосовувалися без 
будь-якої свідомої думки, мали творити образ світу вра-
жаюче одноманітний, де можна згадати випадково, ми-
мохіть, як це й траплялося, жахливі вбивства проститу-
ток, які у ті часи почали заповнювати жовту пресу (а тіла 
цих нещасних тим часом забивали канави), пристрасно 
відстежуючи інтригуючі деталі при роздачі карт. Смерть 
і програш у раммі — це для Шіви одне й те саме; звідси 
його жахлива, безтурботна жорстокість, яка в кінці... але 
почнімо спочатку: хоч, визнаю, це — моя провина, але 
мушу сказати, що коли ви уявляєте мене тільки і виключ-
но як радіоапарат, то вловлюєте лише половину правди. 
Думка так само часто буває образна чи суто символічна, 
як і вербальна; і так чи інак, щоб порозумітися і налаго-
дити зв'язок зі своїми колегами з Конференції 
Опівнічних Дітей, мені треба було якнайшвидше вийти за 
межі вербальної сфери. Вступаючи у їх безмежно різно-
манітні помисли, я був змушений проникнути під блиску-
чу поверхню їхніх думок передньої-частини-мозку, вира-
жених незрозумілими мовами, що давало очевидний (і 
попередньо продемонстрований) результат, що вони 
усвідомлювали мою присутність. Згадуючи той драматич-
ний вплив, який це усвідомлення мало на Еві Барнс, я 
взяв на себе турботу полегшувати удар, завданий моїм 
проникненням. Щоразу під час першої трансмісії я пере-
давав образ свого обличчя, усміхненого, як я щиро вірив, 
із заспокійливим, сердечним, довірливим, покровительсь-
ким виразом, і з рукою у дружньому жесті. Однак поча-
ли випливати проблеми. 

Знадобилося трохи часу, щоб збагнути, що цей образ 
жахливо спотворений моїми власними комплексами з 
приводу свого вигляду; отже, мій портрет, розісланий 
навсібіч мисленними хвилями народу, усміхнений, ніби 
Чеширський кіт, був такий огидний, що важко собі уяви-
ти, демонструючи неприродно побільшений ніс, повну 
відсутність підборіддя і велетенські нарости на обох скро-
нях. Не дивно, що мене частенько вітали криками мозко-
вої паніки. Мене самого, бувало, лякали автопортрети 



моїх десятирічних друзів. Коли ми зрозуміли, що відбу-
вається, я намовив усіх членів Конференції, одного за од-
ним, роздивитися себе уважно в дзеркалі або в нерухомій 
воді; і тільки після цього ми навчилися бачити себе самих 
по-справжньому. Єдина прикрість сталася тоді, коли наш 
кералієць (той, хто, як пригадуєте, вмів мандрувати крізь 
д з е р к а л ь н і поверхні) ненароком вивалився з дзеркала у 
ресторані респектабельного району Нью-Делі й мусив ря-
туватися втечею; а блакитноокий кашмірець упав у озе-
ро й ненароком змінив стать, бо пірнув дівчиною, а ви-
ринув гарним хлопцем. 

Коли я знайомився з Шівою, то побачив у його голові 
страхітливий образ хлопчика зі щурячим лицем, зіпсова-
ними зубами і такими здоровенними колінами, яких світ 
не бачив. 

З появою цієї постаті з такими Гротесковими про-
порціями приємна усмішка на моєму розпроміненому об-
личчі застигла; а випрямлена рука затремтіла і почала 
стискатися. А Шіва, відчувши мою присутність, спочатку 
дуже розлютився; потужні, нестримні хвилі обурення за-
кипіли в моїй голові; але за мить: 

— О, та я ж тебе знаю! Це ти — той багатій із Маєтку 
Метволда, так? 

І я, трохи здивовано: 
— Син Вінкі, той, що осліпив Крихоокого! 
Його власний образ сповнився пихою: 
— Аякже, власною персоною. Хлопче, нема зі мною 

жартів! 
Ця несподівана зустріч змусила мене вдатися до ба-

нальности: 
— Ну, а як там твій батько? Щось він уже давно до 

нас не приходив... 
Тоді він, ніби з якимсь полегшенням: 
— Батько? Він помер. 
Хвилина мовчання; а потім подив — уже без люті — і 

знову Шіва. 
— Слухай, яар, це ж просто супер... як ти це робиш? 
І я віддався своїм типовим поясненням, але він мене 

перебив: 



— Ага! Знаєш, батько мені казав, що я теж народився 
рівно опівночі, тобто ми двоє — вожаки цієї твоєї банди! 
Північ найкраща! Правда? І це означає, що всі інші діти 
мають нас слухатися! 

Перед моїми очима постав образ другої, тільки ще 
сильнішої Евелін Ліліт Барнс... Відкидаючи це несправед-
ливе твердження, я пояснив: 

— Я не зовсім так уявляв собі Конференцію; я мав на 
увазі щось, ну знаєш, щось на зразок неформального то-
вариства рівних, де кожен може вільно висловлювати 
свою думку... 

Щось ніби раптовий сміх розляглося луною в стінах 
моєї голови. 

— Яка дурниця, старий! І що б ми робили з такою бан-
дою? Кожне об'єднання мусить мати керівника. Ось, на-
приклад, я — (знову запишався) — я вже два роки очо-
люю тут, в Матанджі, одну таку банду. З восьми років. 
Старші діти, і взагалі. Що скажеш? 

Тоді вже я, неохоче: 
— Ну і що ця твоя банда робить? У вас там є якісь свої 

правила, І ВЗАГАЛІ? 
Сміх Шіви у вухах... 
— Таак, багатійчику: одне єдине: всі роблять те, що я 

наказую, бо інакше я цих негідників сплющую, як 
млинці, своїми колінами! 

Але я далі безнадійно намагався переконати Шіву в 
своїй правоті: 

— Розумієш, ми мусимо мати певну мету, хіба ні? Я 
думаю, ти погодишся з тим, що все на світі має свою при-
чину? Тож я подумав, що всі ми маємо визначитися, в чо-
му вона полягає, а вже потім, розумієш, так би мовити, їй 
присвятити... 

— Хлопчику-набобчику, — закричав Шіва, — що ти, 
до біса, в цьому тямиш? Яка ще мета? Що на цьому за-
пльованому світі має яку-небудь причину? Яара, з якої ж 
це причини ти багатий, а я бідний, га? А яку мету має го-
лод? У нашій країні живе бозна-скільки мільйонів дурнів, 
а ти хочеш дошукатися в цьому якоїсь мети? Послухай 
мене сюди, брате, треба ловити все, що вдасться, і вико-
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ристовувати, як тільки можна, бо потім пора вмирати. От 
і вся тобі причина, багатійчику. А все інше — пуста ма-
ячня! 

Від цих слів я аж затремтів у своєму опівнічному 
ліжку: 

— ...Але ж історія — бурмочу я — ну і до того ж сам 
прем'єр написав мені листа... а ти не віриш навіть в... хіба 
хтось знає, навіщо ми є?.. 

Але моє альтер его, Шіва, різко перебив: 
— Слухай сюди, малий, твоя голова забита всілякими 

дурницями. Я бачу, що мені треба брати справу в свої ру-
ки. Скажи про це тим іншим придуркам! 

Ніс і коліна коліна і ніс... суперництво, зароджене тої 
ночі могло ніколи не скінчитись, але врешті рубонули два 
ножі: рахчахчах... я не можу сказати напевно: може, в 
мене вступив дух Міана Абдулли, якого багато років то-
му вбили ножі, прививаючи мені ідею розкутого феде-
ралізму, і прирік мене на милість ножів; але в цю мить я 
відважився і сказав Шіві: 

— Ти не можеш бути головою Конференції; без мене 
вони твоїх слів навіть не почують! 

А він відповів, підтверджуючи розв'язання війни: 
— Вони самі захочуть зі мною ближче познайомитись, 

маленький багатий хлопчику; і тільки спробуй мені в цьо-
му перешкодити! 

— Щоб ти знав, — відрубав я, — неодмінно спробую! 

Шіва — бог руйнування, а разом з тим — наймо-
гутніше божество; Шіва — найпрекрасніший танцюрист; 
який втихомирить бика; його не здолає ніяка сила... хло-
пець Шіва, як сам розповідав, мусив з найперших своїх 
днів боротися за виживання. А коли, приблизно рік тому, 
його батько зовсім втратив голос, то Шіві надодачу дове-
лося ще й боронитися перед батьківською турботою Ві 
Віллі Вінкі: 

— Він хотів, щоб я нічого не бачив, малий! Він 
зав'язав мені очі ганчіркою і завів на дах нашого чалу! А 
знаєш, що було у нього в руках? Молоток! Той чортів мо-
лоток! Чуєш? Цей виродок хотів розтрощити мені ноги, 



бо таке буває, знаєш, що люди калічать своїх дітей, щоб 
ті заробляли собі на життя жебранням, а чим більше ти 
покалічений — тим більше тобі дають милостині! Ну і він 
штовхає мене, старий, я падаю на дах; а потім... А потім 
молоток замахується на мої коліна, більші і сильніші, ніж 
у поліцейського, така легка ціль, але раптом коліна поча-
ли діяти: вони розступилися з блискавичною швидкістю 
— відчули силу падаючого молотка, розійшлися якнай-
ширше; і тоді молоток гримнув поміж них, застиг у 
батьківській руці; а коліна вже почали стискатися, як ку-
лаки. Молоток, уже не шкідливий, випав на бетон. Суг-
лоб Ві Віллі Вінкі залишився між колінами його сина з 
зав'язаними очима. Здушений хрип батька, як під торту-
рами. Але коліна стискаються все дужчедужчедужче, і ще 
дужче, і нарешті хруст. — Чуєш? Я поламав йому той 
проклятий суглоб! Непогано я його, правда? Хай йому 
сто чортів! 

І Шіва, і я народилися під знаком Козерога; це сузір'я 
мене залишило в спокої, а Шіві передало свій дар. Ко-
зеріг, і це підтвердить будь-який астролог, це сузір'я, що 
наділяє коліна небаченою силою. 

У день виборів 1957-го року Всеіндійський Конгрес пе-
режив важке потрясіння. Хоч він і переміг у виборах, але 
дванадцять мільйонів голосів довели, що комуністи ста-
новлять найбільшу — і яку численну! — опозиційну 
партію; а в Бомбеї, незважаючи на зусилля боса Патілла, 
величезна кількість виборців не поставила хрестиків на-
впроти символа Конгресу в образі священної-корови-і-те-
ляти-під-вим'ям, обираючи менш емоційні піктограми 
Сам'юкта Махараштра Саміті і Маха Ґуджарат Парішад. 
Коли комуністичну загрозу обговорювали на нашому па-
горбі, моя мати і. далі червоніла; а ми прийняли з поко-
рою неминучий поділ штату Бомбей. 

Один з учасників Конференції Опівнічних Дітей 
відіграв певну роль у виборах. Нібито син Вінкі, Шіва, 
був завербований... — добре, не буду називати назви 
партії; хоча тільки одна партія володіла справді солідни-
ми сумами на виборчі потреби — тож у день виборів він 
і його банда під назвою «Ковбої», — люди бачили, — сто-



яли біля виборчої дільниці на північній околиці міста, 
одні з них мали в руках довгі важкі палиці, інші жонглю-
вали камінням, ще інші длубалися ножами в зубах, і всі 
як один заохочували виборців, щоб кожен віддав свій го-
лос мудро і розважливо... і після закриття дільниць злама-
ли пломби на урнах? Чи сфальшували вибори? У всяко-
му разі, коли підрахували голоси, виявилося, що Черво-
ний Касім мінімальною кількістю голосів програв мандат; 
хлібодавці мого суперника були дуже задоволені. 

... Але тут Падма каже спокійно: 
— Який це був день? 
І я відповідаю бездумно: 
— Десь навесні. 
І відразу розумію, що знову помилився — вибори 

1957-го року відбулися перед моїм десятим днем наро-
дження, а не після нього; але хоч я по-всякому ламав собі 
голову, моя пам'ять, як на зло, ніяк не хоче змінити 
послідовність подій. Це мене турбує. Я не знаю, де тут по-
милка. 

Вона каже, безуспішно намагаючись потішити мене: 
— Чого це в тебе так витягнулося лице? Всі весь час 

забувають про другорядні речі, весь час! 
Але якщо другорядні речі відкинути, то чи знайдуться 

під ними речі важливі? 

альфа й омега 

Гармидер у Бомбеї не стихав ще кілька місяців після 
виборів; ще й досі той гармидер відлунює у моїй голові 
при згадці про ті дні. Моя помилка вибила мене з колії; 
отже, щоб відновити психічну рівновагу, мені треба ста-
ти обома ногами на твердий родинний ґрунт маєтку 
Метволда, відкинути набік Конференцію Опівнічних 
Дітей, а заразом і біль кав'ярні «Піонер», і розповісти 
про падіння Еві Барнс. 

Я назвав цей розділ трохи дивно. «Альфа й Омега» ви-
дивляються на мене з цієї сторінки і домагаються пояс-
нень — цей загадковий заголовок, якому судилося стати 
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екватором моєї історії, пахне початками і кінцями, тим 
часом як, може, слід би було зосередитися на тому, що 
всередині; але, безумовно, я не маю жодного наміру це 
міняти, хоча існує багато альтернативних заголовків, на-
приклад: «Від Мавпочки до Резуса»,, або «Палець Редукс», 
або — у більш символічному стилі — «Гусак», з виразним 
натяком на містичного птаха хамса чи парахамса, що 
уособлює здатність жити у двох світах, фізичному і ду-
ховному, у світі землі-і-води та у світі повітря, польоту. 
Але «Альфа й Омега» існують; «Альфа й Омега» залиша-
ються. Бо вміщують початки, а також найрізноманітніші 
кінці; невдовзі зрозумієте, що я маю на думці 

Падма аж прицмокує від нетерплячки: 
— Ви знову якось так смішно говорите, — критикує 

мене. — Але ще збираєтеся розповідати про ту Еві чи 
вже ні? 

... Після загальних виборів Центральний Уряд і далі ва-
гався щодо майбутнього Бомбею. Спочагку штат хотіли 
поділити; потім не хотіли ділити; ще потім поділ знову ви-
сунув голову. А щодо самого міста — то воно мало стати 
столицею Махараштри, або ж разом і Махараштри і Гу-
джарату; або просто незалежним штатом... і поки Уряд ме-
тикував, як би це зручніше провернути, мешканці міста 
вирішили змусити його думати швидше. Поширювалися 
бунти (і все ще можна було почути стару бойову пісню 
маратів: — Як справи? В мене добре. Візьму палицю й 
поб'ю, як такий хоробрий! — що здіймалася над бійкою); 
і відбувалися ще гірші речі- погода долучилася до битви. 
Стояла жорстока посуха; дороги розтріскувалися; селяни 
були вимушені різати власних корів, а на Різдво (значен-
ня якого не могло оминути жодного хлопця, що відвіду-
вав місіонерську школу і залишався під опікою няні-ка-
толички) пролунала низка гучних вибухів у водосховищі 
Вал-Кешвар і головні водогінні труби, що постачали 
прісну воду — так би мовити, лінії життя міста — поча-
ли випускати в повітря фонтани, як велетенські сталеві 
кити. Газети повнилися розмовами про саботажників; 
здогади на тему особи злочинців та їхніх політичних сим-
патій конкурували з репортажами про невблаганну хви-
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дю вбивств серед повій (особливо мене зацікавив той 
факт, що вбивця завжди залишає свій дивний «авто-
граф»- Трупи дівчат, задушених насмерть, мали синці на 
шиях, занадто великі, щоб їх могли заподіяти людські ру-
ки, і схожі більше на сліди від пари величезних, надпри-
родно сильних колін). 

Але, однак, я відхилився. Бо — супить Падма чоло — 
що все це має спільного з Евелін Ліліт Барнс? Негайно 
повертаюся до теми і поспішаю відповісти: відразу після 
припинення постачання питної води для міста дикі коти 
Бомбею почали стягатися до тих його частин, де води бу-
ло порівняно вдосталь; інакше кажучи, до заможніших 
районів, де ксжен дім мав на даху чи у пивниці власний 
резервуар. І тому на двоповерховий пагорб маєтку Мет-
волда насунула армія спраглих котів; коти роїлися на ок-
руглому майданчику, видряпувалися ґратками буґенвілій, 
застрибували до кімнат, перекидали горщики і вази з 
квітами, щоб хлебтати тух\у воду з вазонів; вони розта-
шовувалися у ваннах і пили з унітазів, бушували на кух-
нях палаців Вільяма Метволда. Тутешня служба робила 
спроби подолати велике котяче нашестя, але намарне; 
тож жіноцтво маєтку мусило обмежитися лише безпорад-
ними переляканими вигуками. На кожному кроці трапля-
лися тверді засохлі хробаки котячих екскрементів; сила-
силенна цих тварюк перетворила сади на руїну; а ночами 
не могло бути й мови про сон, бо ця армія на всі лади 
спрагло завивала на місяць. (Баронеса Сімкі вон дер Хей-
ден відмовилася воювати з котами; вона вже виявляла оз-
наки хвороби, яка скоро мала допровадити її до згуби.) 

Нуссі ібрагім зателефонувала моїй матері і повідомила: 
— Аміно, сестро, це кінець світу. 
Але помилялася; бо на третій день цього страшенного 

котячого нашестя Евелін Ліліт Барнс відвідала усі будин-
ки маєтку по черзі зі своїм пістолетом Дейзі в руці, і за-
пропонувала за певну плату блискавично покласти край 
цій пошесті. 

Цілий день у маєтку Метволда відлунювали звуки 
" пневматичного пістолета Еві і крики аґонізуючих котів, а 

Еві переходила від одної тварини до іншої, непогано за-
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мент найвищого тріумфу людини м: тить у собі і зародок 
неминучого майбутнього падіння; так воно й сталося, бо 
котяча екзекуція у виконанні Еві стала, принаймні д\я 
Мідної Мавпочки, останньою краплею. 

— Брате — понуро сказала Мавпочка, — я обіцяла по-
квитатися з цією дівулею; і тепер, саме тепер, час настав. 

Питання без відповіді: чи правда, що моя сестра опа 
нувала мову котів, так само, як і птахів? Чи співчуття до 
котячої долі підштовхнуло її до дії?.. На час великої котя-
чої навали волосся Мавпочки вицвіло до бронзи; вона 
покінчила з підпалюванням взуття; але й далі, н знати 
звідки, залишалася в ній якась жорстокість, не властива 
нікому з нашої родини; тож вона вибігла на майданчик і 
крикнула на все горло: 

— Еві! Еві Барнс1 Хоч де ти є вилазь, вилазь негайно! 
В оточенні переляканих котів Мавпочка чекала на 

Евелін Барнс. Я вийшов на веранду першого поверху, 
щоб краще все бачити; Сонні, Крихоокий, Вазелін і Ци-
рус також спостерігали зі своїх веранд. Ми помітили, як 
Еві Барнс виходить із кухні вілли Версаль; вона здмуху-
вала димок з люфи своєї зброї. 

— Ви, індуси, дякуйте небесам, що привели мене сю-
ди, — проголосила Еві, — бо інакше ці коти поїли б вас 
живцем! 

Ми побачили, як Еві втихла під напруженим і пильним 
поглядом Мавпочки; і тоді Мавпочка, як тінь, упала на 
Еві, і почалася битва, яка, здавалося, тривала кілька годин 
(а насправді могла тривати заледве кілька хвилин). У 
хмарі куряви на майданчику дівчатка качалися, билися, 
дряпалися, кусалися, жмути волосся вилітали із хмари і 
раз по раз миготіли лікті і ноги у запилюжених білих 
шкарпетках і коліна і стріпці суконь вилітали із хмари; 
надбігли дорослі, слугам не вдалося розборонити дівчат, і 
нарешті садівник Хомі Катрака облив їх водою з бранд-
спойта, щоб роз'єднати... Мідна Мавпочка піднялася тро-
хи непевно і обсмикнула намоклу спідничку, незважаю-
чи на гучні погрози, що лунали з вуст Аміни Сінай і Марії 
Перейри; бо там, на облитій брандспойтом землі, лежала 
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ЕВІ О .̂рН»-, 11 і /иіш - І ! і 
б* \о змішане з болотом і запльоване; її дух і влада над на-
ми зламалися раз і назавжди. 

Через кілька тижнів батько вислав її додому назавжди: 
— Щоб отримала належне виховання подалі від цих 

дикунів, — нібито сказав він; вона озвалася до мене ли-
ше раз через півроку, коли ні з того ні з сього надіслала 
листа з повідомленням, що зарізала ножем якусь бабцю, 
коли та забороняла їй мучити кота. «Я дала їй добру на-
учку, — написала Еві. — Скажи своїй сестричці, що їй то-
го разу вдалося». Я вітаю ту невідому старшу пані: вона 
погасила вексель замість Мавпочки. 

Значно цікавішою, ніж останнє повідомлення від Еві, 
видається думка, яка переслідує мене тепер, коли я вдив-
ляюся вглиб часового тунелю. Мені перед очима стоїть об-
раз Мавпочки й Еві, які качаються по землі, і тепер я, 
здається, здогадуюся, що підштовхнуло їх до цього поєдин-
ку не на життя, а на смерть, — причина ця значно глиб-
ша, ніж котяча екзекуція: вони боролися за мене. Еві і моя 
сестра (що насправді не ^ак уже й відрізнялися) билися і 
дряпалися нібито через долю кількох спраглих котячих 
приблуд; але, мабуть, подачі Еві призначалися мені, ма-
буть, вони вивільнили злість за мог вторгнення в її думки; 
і тоді, мабуть, сила Мавпочки народилася із сестринської 
вірности, а її войовничий акт був насправді актом любови. 

Отже, на округлому майданчику пролилася кров. Ще 
один заголовок для цих сторінок, від якого я відмовився, 
— це теж треба знати — звучав так: «Щось гусіше, ніж 
вода». У ті дні нестачі води щось густіше, ніж вода, по-
текло по обличчю Еві Барнс; кровна спорідненість спону-
кала до дії Мідну Мавпочку; а на вулицях Бомбею учас-
ники заворушень також проливали кров. Були криваі_ 
вбивства, і на завершення цього кривавого кеталогу зга-
далися, ще раз. припливи крови до щік моєї матері Два-
надцять мільйонів голосів того року поставили на черво-
не, а червоний — це колір крови. Скоро проллється ще 
більше крови: групи крови А й О, Альфа й Омега ще 
одна, третя ймовірність мас бути врахована. А також інші 
фактори: зиготність і антитіла Келла, а ще най-



таємничіший атрибут крови, відомий як Резус, який ще 
означає назву виду мавп. 

Усе має свою форму, коли уважно придивитися. Від 
неї немає рятунку. 

Але перш ніж кров засвідчить свою перемогу, я ляжу 
на крило (як той Гусак парахамса, який міг перестрибу-
вати з одного виміру в інший) і повернуся на хвилинку 
до подій свого внутрішнього світу; бо хоча поразка Еві 
Барнс поклала край остракізмові щодо мене у товаристві 
дітей, що заселяли пагорб, але все-таки я не міг так швид-
ко пробачити; і ще якийсь час тримався відокремлено і 
на віддалі, і занурився у події, що відбувалися всередині 
моєї голови, у ранню історію асоціації Опівнічних Дітей. 

Правду кажучи, я не любив Шіву. Я не міг чути його 
вульгарної мови, простацьких думок; я починав підозрю-
вати його в численних жахливих злочинах — хоча не зміг 
знайти жодних доказів у його голові, бо він, єдиний із то-
вариства Опівнічних Дітей, умів приховувати від мене ту 
частину думок, яку хотів залишити для себе — і вже сам 
цей факт розпалив мою величезну неприязнь і 
підозріливість до цього типа зі щурячим лицем. У всяко-
му разі я хотів бути справедливим; а хіба ж справедливо 
було б тримати його окремо від інших учасників Конфе-
ренції? 

Мушу сказати, що в міру розвитку моїх розумових 
здібностей я помітив, що можу не лише приймати інфор-
мацію від дітей; що вмію не тільки передавати власні 
повідомлення; але й до того ж (оскільки я вже загруз у 
цій радіометафорі) можу виконувати функції своєрідної 
всеіндійської мережі, отже, відкриваючи дітям доступ до 
свого видозміненого розуму, я міг перетворювати його на 
своєрідний форум, де, за моїм посередництвом, вони мог-
ли спілкуватися. Отже, на початку 1958 року, щоденно, 
між дванадцятою і першою годиною ночі, п'ятсот вісімде-
сят одна дитина збиралися на одну годину в лок сабха, 
тобто у парламенті мого мозку. 

Ми зчиняли такий галас, такий гамір, як будь-яка гро-
мада з п'ятисот вісімдесяти одного підлітка; відкинувши 
типове для нашого віку животіння, ми горіли пристрастю 
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в з а є м о п і з н а н н я . Після цілої години криків на повну ка-
туціку балаканини сварок сміху я знесилено впадав у та-
кий глибокий сон, що до нього не чіплялися ніякі 
страхіття, хоча все одно прокидався з головним болем, 
але кого це цікавить? Наяву я мусив підставляти чоло на-
падам материнської зради і батьківського занепаду, зрад-
ливости дружби і багатовимірній тиранії школи; але уві 
сні я перебував у найдивовижнішому світі, про який 
тільки могла мріяти кожна дитина. Всупереч Шіві для ме-
не краще було спати. 

Певність Шіви у тому, що він (чи він-і-я) народжений 
бути ватажком нашої компанії, через його (і мою) появу 
на світ рівно опівночі, мушу визнати, мала один сильний 
аргумент. Тоді мені здавалося — зрештою, так само, як і 
тепер, — що опівнічна магія мала особливу ієрархічність: 
здібності дітей зменшувались відповідно з плином часу 
від опівночі до моменту їхнього народження; але навіть 
це твердження викликало затяті суперечки... 

— Нущотисобідумаєшяктиможештакговорити — гор-
лали усі хором: хлопець із пустелі Гір з порожнім облич-
чям, зовсім без рис (крім очей носових-отворів ротової-
порожнини), який міг набирати будь-якого вигляду, за 
власним вибором, і Харілал, який бігав зі швидкістю 
вітру, і ще бозна-скільки інших... — Хто сказав, що це 
краще за оте?— і: А ти вмієш літати? Бо я вмію! — і: А 
я... ти, наприклад, зумів би одну рибку перетворити на 
п'ятдесят? — і: Сьогодні я побував у завтра. А ти так мо-
жеш? Ну, то що?... — перед небезпекою такої шаленої 
бурі протестів навіть Шіва змінив свою пісеньку; а це 
значить, що він придумав собі нову, ще загрозливішу — 
загрозливішу і для Дітей, і для мене. 

Тому що я зрозумів, що не маю імунітету проти спо-
куси лідерства. Хто, зрештою, відкрив Дітей? Хто скли-
кав Конференцію? Хто дав їм місце для зустрічей? Хіба 
як одному-з-найстарших мені не належиться заслужена 
повага і послух? Бо хіба ж не той стає керівником клубу, 
хто забезпечує його приміщенням?.. А Шіва у відповідь: 

— Та дай спокій, чоловіче. Ті клуби-шмуби існують 
тільки для таких багатеньких, як ти! 
24 - 7-993 
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Однак на деякий час його вдалося подолати. 
Парваті-відьма, дочка чарівника з Делі, була на моєму 

боці (так само, як і згодом, через багато років, коли вря-
тувала мені життя) і сказала: 

— Слухайте всі: без Селіма нам ніде буде збиратися, 
ми не зможемо спілкуватися, і взагалі нічого не зможе-
мо, отже, він говорить слушно. То нехай він і буде нашим 
ватажком! 

І я у відповідь: 
— Ну чому відразу ватажком? Ставтеся до мене, як, 

скажімо... як до старшого брата. Справді, добре було б 
створити таку собі родину. І щоб я був у ній найстаршим. 

Шіва на це насмішкувато скривився, хоч і не зумів 
нічого заперечити: 

— Ну що ж, старший брате, наказуй! Кажи нам, що 
робити! 

Тоді я ознайомив Конференцію з думками, що вже 
давно не давали мені спокою: з поняттями мети і сенсу. 

— Ми мусимо зрозуміти, — промовив я, — навіщо ми 
тут. 

Я ретельно занотував ряд поглядів, типових для учас-
ників Конференції (вилучивши «циркових експонатів» і 
тих, що, як мала жебрачка Сундарі зі шрамами від ножа, 
втратили свої таланти, і під час нашої дискусії мовчали як 
риби, чи бідні родичі за вечерею): серед запропонованих 
думок і переконань були: колективізм — «Ми мусимо 
об'єднатися і поселитися разом, хіба ні? Навіщо нам 
інші?» — індивідуалізм — «Ти говориш «ми»; але ж усі 
разом ми нічого не означаємо; і що із того, що кожен з 
нас наділений здібностями, які можна використати ви-
ключно для власного блага». — обов'язки щодо батьків — 
«Якщо ми можемо допомогти татові-мамі, то ми зо-
бов'язані все зробити для цього». — дитяча революція — 
«Ми мусимо, нарешті, показати іншим дітям, що можна 
обійтися і без дорослих!» — капіталізм — «Тільки поду-
майте, який бізнес ми могли б розкрутити! О, Аллах, які 
ми можемо бути багаті!» — альтруїзм — «Наша країна 
потребує талановитих людей; добре було б запитати в 
уряду, яким чином він хотів би використати наші 
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з д і б н о с т і » . — наука — «Варто присвятити нас усіх науко-
вим дослідам!» — релігія — «Ми маємо зректися світу і 
славити Господа». — відвага — «Ми маємо захопити Па-
кистан!» — і боягузтво — «Святий Боже, нам треба пе-
реховуватися, уявіть, що вони з нами зроблять! Зацемен-
тують, як якихось відьом, чи ще щось...» — траплялися 
також декларації прав «шок та ідеї поновлення права го-
лосу недоторканих; діти, позбавлені землі, мріяли про 
землю, представники гірських племен — про джипи; ще 
були вигуки про владу — «Чуєте? Нас ніхто не зупинить! 
Ми ж уміємо заклинати, літати, читати думки, перетво-
рювати людей на жаб, вичаровувати золото і рибу, здобу-
вати їхню любов, зникати в дзеркалах і змінювати стать... 
як же вони нас переможуть?» 

Я не буду приховувати, що пережив велике розчару-
вання. Хоча й не слід було; ці діти нічим не відрізнялися 
від інших, хіба талантами; в їхніх головах було те, що й у 
всіх інших дітей: тато мама гроші їжа земля власність 
слав& влада Бог. У жодній думці учасників Конференції я 
не знайшов нічого новішого від нас самих... але я теж 
зійшов з властивої стежки; мої думки не були пра-
вильніші, ніж в інших; і наїсть коли Сумітра, мандрівник-
в-часі, застерігав: «Повірте, в цьому немає ніякого сенсу 
— вони винищать нас ще до того, як ми встигнемо що-
небудь зробити!» — ми просто знехтували його словами. 

З істинно юним оптимізмом — злоякісною формою 
вірусу, яким колись заразився мій дідусь, Аадам Азіз — 
ми проганяли від себе всілякі погані передчуттю отже, 
нікому з нас не спало на думку, що призначення 
Опівнічних Дітей може полягати в їхньому краху; що ли-
ше смерть розкриє сенс їхнього існування. 

Заради збереження їхньої таємниці я не буду назива-
ти імена власників усіх голосів і думок. По-перше — моя 
розповідь не вмістила б п'ятсот вісімдесят одну цілком 
сформовану особистість; по-друге — (незважаючи на 
свої неймовірно цікаві й оригінальні таланти) вони зали-

о шилися своєрідним багатоголовим чудовиськом, що роз-
мовляло різноманітними мовами Вавилонської вежі; вони 
складалися в квінтесенцію розмаїття, і я не бачу жодної 
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причини, щоб їх тепер роз'єднати. (Але є винятки. Пере-
дусім — Шіва; ну, і Парваті-відьма.) 

... Доля, історична місія, перст Божий: це були занадто 
тверді горіхи як на зубки десятирічних дітей. Може, навіть 
на мої; незважаючи на всюдисущі застереження і настано-
ви вказівного пальця рибалки і листа Прем'єр-Міністра, 
від моїх дивовижних властивостей, набутих через злощас-
ний пчих, мене постійно відривали всілякі дрібнички бу-
денного життя, відчуття голоду чи бажання спати, мавпу-
вання з Мавпочкою чи походи в кіно на «Жінку Кобру» 
чи «Вера Круз», мій зріст, що домагався довгих штанів, і 
незбагненне підвищення температури нижче-пояса, 
викликане наближенням шкільної вечірки, коли нам, хлоп-
чикам із Соборної школи імени Джона Конона, буде доз-
волено танцювати бокс-степ і сомбреро з дівчатками із 
жіночого закладу — такими як Маша Міовіц, чемпіонка з 
плавання брасом («Хі-хі», — це коментар Кейта Колако) і 
Елізабет Паркіс і Джені Джексон — з європейськими 
дівчатами, о Боже, дівчатами у кльошних спідницях і з 
поцілунками! — словом, мою увагу безперервно захоплю-
вали болісні і всепоглинаючі муки зростання. 

Навіть символічний Гусак мусить врешті приземлити-
ся і торкнутися землі; але мені сьогодні не досить (так, як 
уже було) торкатися у своїй історії суто магічних ас-
пектів життя; мушу повернутися (так, як уже вертався) 
до буденности; і хай проллється кров. 

Перше каліцтво Селіма Сіная, після якого незабаром 
настало і друге, трапилося в середу, на початку 1958-го 
року — якраз у ту середу відбулася так-довго-ждана-і-жа-
дана вечірка — під егідою англо-шведського товариства 
освіти. Тобто це сталося у школі. 

Супротивник Селіма: гарний, задерикуватий, з кущу-
ватими вусами: пропоную вашій увазі постать пана Еміля 
Заґалло: він весь тремтить і рве на собі коси; цей пан ви-
кладав у нас географію і фізкультуру, а того ранку нена-
роком спровокував кризу мого життя. Заґалло стверджу-
вав, що він перуанець, і любовно називав нас індусами-з-
джунґлів, ласими-на-намиста; він повісив над класною 
дошкою репродукцію з зображенням суворого, спітніло-
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го вояка у шпичастій металевій касці і металевих панта-
лонах, щоб у хвилини роздратування тицяти на нього 
пальцем і кричати: 

— Ви, дикуни, бачите йогоооо? Цееей чоловік — цеее 
цивілізація! Проявіть повагу до ньооого: він тримає меча! 

І він розмахував своєю вказівкою, розсікаючи зачине-
не у чотирьох стінах повітря. Ми називали його Пугало-
Заґалло, божевільним Заґалло, бо попри всі ці його роз-
мови про лам, конкістадорів і Тихий океан, ми знали з аб-
солютною певністю чуток, що він народився у дільниці 
Мазагаон, а його матір гоанку покинув портовий агент, 
який до того втік з корабля; отже, він був не тільки кре-
олом, але, мабуть, також і байстрюком. Знаючи це, нам 
легше було зрозуміти, чому Заґалло так плекає свій ла-
тинський акцент, а також чому він вічно сердиться і лу-
пить кулаками у кам'яні стіни нашої аудиторії. Але це 
знання не рятувало нас від страху. 

І в цю середу зранку ми відчували, що нас чекають не-
приємності, бо було відкликано додатковий «собор». 

У середу зранку за розкладом у нас було підряд два 
уроки географії у пана Заґалло; але відвідували їх тільки 
придурки і хлопці з сімей фанатиків, бо замість географії 
можна було ходити в Собор Святого Томаса, стояти пара-
ми у довгому ряду хлопців усіх можливих віросповідань, 
що тікали зі шкіл на додатковий собор — до милосердно-
го лона християнського Бога. Заґалло це доводило просто 
до шалу, але він не мав на це ніякого впливу; та сьогодні 
його око загорілося зловорожим вогником, бо Крак (тоб-
то, наш директор, пан Крузо) оголосив на ранковій нараді, 
що Собор відміняється. Цим сухим, хрипким голосом, що 
добувався з цієї жаб'ячої непритомної голови, пролунав 
вирок: нас прирекли на дві географії у Пугала-Заґалла, і це 
було для нас страшенно неприємним сюрпризом, оскільки 
ми навіть не підозрювали, що Бог теж може вибирати собі 
обов'язки. Ми невпевнено зайшли в печеру Заґалла; один 
із тих придурків, яким батьки забороняли відвідувати Со-
бор, зловтішно шепнув мені на вухо: 

— Ось побачиш, сьогодні він до вас добереться. 
Падмо: так воно і сталося. 
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У класі сиділи насуплені Гландик Кейт Колако, Грубий 
Перс Фішвала, Джеммі Кападія (він отримував сти-
пендію, а його батько був таксистом), Вазелін Сабарматі, 
Сонні Ібрагім, Цирус Великий і я. Вся решта теж, але за-
раз ніколи їх перелічувати; тому що божевільний Заґал-
ло, з очима, що від задоволення звузилися в малесенькі 
шпаринки, закликає нас до тиші. 

— Географія людини, — оголошує Заґалло. — Щооо 
цеее є? Кападія? 

— Вибачте, пане, я не знаю, пане. 
Руки злітають у повітря — п'ять належать придуркам, 

що не ходять до церкви, а шоста, звичайно — Цирусові 
Великому. Але Заґалло сьогодні прагне крови: доброчес-
них чекають страждання. 

— Ти, хаме з джунґлів, — штурхає він Джіммі Кападію, 
а потім починає недбалим рухом викручувати йому вухо. 
— Треба деколи бувати в класі, щоб щось знати! 

— Ай ай ай так пане вибачте пане... 
Шість рук махають у повітрі, а Джіммове вухо, 

здається, зараз відпаде. Мій героїзм бере наді мною го-
ру...: 

— Пане будь-ласка не треба пане він хворий на серце 
пане! 

Це правда; але правда небезпечна, бо тепер Заґалло 
кидається на мене: 

— Аааа, малииий авантюрист, тааак? — і тягне мене 
за коси на середину класу. 

Під поглядами моїх однокласників, які подумки про-
мовляють з полегкістю: «Слава Богу, це він, а не ми», — 
я корчуся від болю під затисненою в кулаку чуприною. 

— Тоді відповідай на питання. Знаєш, щооо таке гео-
графія людини? 

Біль заповнює мою голову, змиваючи всі думки про 
телепатичні штучки: 

— Ооой пане ні пане айайай! 
... І ось видно, як Заґалло готується пожартувати, як 

жарт розпромінює його лице подобою усмішки; видно, як 
рука кидається вперед, великий-і-вказівний-пальці витя-
гаються; видно, як великий-і-вказівний-пальці змикають-
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ся на кінчику носа і тягнуть униз... голова мусить іти 
'•слід за носом, і нарешті за хвильку ніс звисає низько-
низько і мої очі мусять слізно дивитися на взуті в сандалії 
ноги Заґалло з брудними нігтями, а Заґалло тим часом дає 
волю своїй дотепності: 

— Бачите, хлопці — дивіться, що ми тут маємо! При-
гляньтеся, будь ласка, до огииидної пики цієїіі примітив-
ної істоти. Що це вам нагадує? 

І тут же запопадливі відповіді: 
— Пане диявола пане. 
— Пробачте пане одного мого кузена! 
— Ні пане овоч пане але сам не знаю який. 
Аж поки Заґалло перекрикує гамір: 
— Тиша! Ви, сини бабуїнів! Оцей об'єкт, — він сми-

кає мене за носа, — це і є географія людини! 
— Як це пане де пане що пане? 
І тепер Заґалло регоче: 
— Ви що, справді сліпі? — регоче він. — і не бачите 

на морді цієї потворної мавпи цілої мапи Індії? 
— Так пане ні пане покажіть нам пане! 
— То дивіться уважно — ось тут звисає півострів Дек-

кан! — і знову — о-мій-ніс!.. 
— Пане пане якщо це мапа Індії, то що означають ці 

плями? — це Гландик Кейс Колако так осмілів. І хи-
хотіння моїх однокласників. А Заґалло відповідає екс-
промтом: 

— Ті плями, — кричить, — то Пакистан! Оцяаа пляма 
на правому вусі — це Східне крило, а та огидна пляма на 
лівій щоці — Західне! Пам'ятайте, телепні: Пакистан — 
це пляаама на лиці Індії! 

— Хо хо, — регочеться клас. — Але жарт, жарт 
справжнього майстра, пане! 

Але мій ніс натерпівся доволі; і збирається з силами до 
стихійного бунту проти великого-і-вказівного-пальців, 
зімкнутих довкола нього; він готує свою власну зброю... 

... Велика блискуча булька висувається з лівої ніздрі і 
хлюпає на руку пана Заґалло. Грубий Перс Фішвала горлає: 

— Подивіться, пане! Йому капнуло з носа, пане! Зна-
чить, це острів Цейлон? 
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Рука, захляпана слизом, відразу псує йому жартівли-
вий настрій: 

— Тварюка! — лає він мене. — Дивися, що наробив! 
Рука Заґалло випускає мій ніс, повертається до волос-

ся. Витирає шмарклі об мої рівнесенько розділені кучері. 
І тепер, уже вдруге, рука хапає волосся; вдруге тягне... 
але вже вгору, і голова смикається догори, ноги підійма-
ються навшпиньки, а Заґалло тягне: 

— Ну, то хто ти? Кажи, хто ти! 
— Пане тварина пане! 
Рука тягне сильніше і вище: 
— Ще раз. 
Стоячи вже навшпиньках, я верещу: 
— АААййй пане тварина тварина будь ласка пане аааа! 
І ще сильніше і ще вище...: 
— І ще раз! 
... але раптом усе скінчилося; мої ноги знову стоять на 

підлозі; клас завмер у напруженій тиші. 
— Пане, — промовив Сонні Ібрагім. — Ви вирвали йо-

му волосся, пане. 
І зразу ціла какофонія: 
— Пане, погляньте, кров. 
— У нього кров, пане! 
— Будь ласка, пане, може, відвести його до медсестри? 
Пан Заґалло застиг, як статуя, зі жмутом мого волосся 

у жмені. А я — занадто вражений, щоб могти відчути 
який завгодно біль — відчував тільки латку на голові, там, 
де пан Заґалло зробив мені чернечу тонзуру, кружечок, 
де вже ніколи не виросте волосся. І знову я зрозумів, що 
прокляття моїх народин, яке пов'язало мене з вітчизною, 
знайшло ще один несподіваний прояв. 

Через два дні Кроакер Крусо оголосив, що, на жаль, 
пан Еміль Заґалло залишає школу з особистих причин; 
але я добре знав, що це за причини. Моє вирване з 
корінням волосся приросло йому до руки, ніби плями 
крови, які неможливо відмити, — ну, і кому ж потрібні 
вчителі з волоссям на долонях? 

— Це перша ознака дурости, — любив повторювати 
Гландик Кейс. — А друга — це коли хтось його там шукає. 
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Заґалло залишив мені у спадок: чернечу тонзуру; і, ще 
гірше, цілу купу нових кпинів, яких не шкодували для ме-
не приятелі, коли ми чекали на шкільний автобус, який 
мав нас розвезти по домівках, щоб ми перевдягнулися на 
вечірку: «Мокрий Ніс — Лиса Кістка!» і «Нюхало-Мавпу-
хало!»; коли Цирус з'явився у черзі до автобуса, я нама-
гався під'юдити юрбу проти нього, скандуючи віршик: 

Цирус Великий 
Випав на тарілку 
Ліг собі на боці — 
Це було в сорок восьмому році. 

Але ніхто не підхопив. 
Ми наближаємося до подій вечірки в Кафедральній 

Школі, на якій шкільні тирани стали знаряддями долі, 
пальці перетворилися на фонтани, а Маша Міовіч, ле-
гендарна чемпіонка по плаванню брасом, зомліла... Я 
прийшов на це свято з забинтованою головою. Я 
запізнився, бо випросити у моєї мами дозволу було ду-
же не просто; і коли я увійшов до актової зали, прикра-
шеної серпантином, повітряними кульками і про-
фесійно-недовірливими поглядами кощавих виховате-
льок, усі дівчата вже бокс-степували і сомбрерували з 
безпідставно самовпевненими хлопцями. Таким лідерам, 
як правило, дозволено першими вибирати дівчат до тан-
цю. Я з дикою заздрістю спостерігав, як танцюють 
старші: Гуздер, Джосі, Стівенсон, Рушді, Тальяркхан, 
Тайябалі, Джуссавалла, Вагл і Кінг; я, з різноманітними 
«вибачте» і «будь ласка», старався протиснутися між ни-
ми, але коли тільки вони помічали мою пов'язку, ніс-
огірок і плями на обличчі, то вибухали сміхом і знову 
відверталися... З кипучою ненавистю в животі я нами-
нав картопляні чіпси і запивав їх напоями «Бабл-Ап» чи 
«Віто» і говорив про себе: «От нахаби! Якби вони знали, 
хто я такий, то зараз же, щоб їм добре було, зійшли б 

» мені з дороги!» Але все одно страх розкрити свою 
справжню натуру взяв гору над якимось незрозумілим 
потягом до танцюючих європейських дівчат. 
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— Привіт! Селім, якщо не помиляюсь? Що з тобою 
трапилося, друже? — мене вивів із розпачливої самотньої 
задуми (бо навіть Сонні мав з ким танцювати; але в ньо-
го були дуже привабливі ямки-від-кліщів, і ще він не но-
сив плавок — отже, його успіх був цілком обґрунтова-
ний) чийсь голос, що пролунав з-за мого лівого плеча, 
низький, хрипкуватий, багатообіцяючий — але заразом 
— зловісний. Голос дівчини. Я відразу озирнувся і поба-
чив перед собою видиво із золотим волоссям і прекра-
сними округлими грудьми... присягаюся — їй уже було за 
чотирнадцять, чому ж вона захотіла зі мною говорити?.. 

— Мене звати Маша Міовіч, — сказало видіння, — я 
знайома з твоєю сестрою. 

Ну, звичайно! Чемпіонки Мавпочки, плавчині зі шко-
ли Валсінгама, вони мусили знати чемпіонку з класично-
го стилю! 

— Я знаю, — пробубонів я. — Я про тебе чув. 
— А я про тебе, — вона поправила мені краватку. — 

Отже, ми квити. 
За її плечима я бачу, як Гландик Кейт Колако і Грубий 

Перс дивляться на нас і облизуються з пожираючою 
заздрістю. Я виструнчився і напружив плечі. Маша 
М'пвіч знову запитала про мою пов'язку. 

— Та це нічого, — відповів я, старанно імітуючи низь-
кий тембр голосу. — Спортивна травма! 

І потім, докладаючи всіх зусиль, щоб цей тембр утри-
мати: 

— Потанцюємо? 
— Добре, — погодилася Маша, — але навіть не про-

буй до мене залицятися. 
Селім виходить на танцмайданчик з Машею Міовіч і 

присягається, що не буде притулятися. Селім і Маша у 
танці сомбреро; Маша і Селім просто неповторно танцю-
ють бокс-степ! Моє обличчя розцвітає від щастя; 
дивіться! Зовсім не треба бути лідером, щоб здобути 
дівчину!... Танець закінчився; і я, на хвилі піднесення, 
пропоную: 

— Не маєш бажання прогулятися, ну, знаєш, на 
подвір'ї? 
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Маша Міовіч тихо посміхається: 
— Може, й маю, але тільки на хвилинку. Ну і руки 

тримай при собі. Ясно? 
Руки при собі, обіцяє Селім. Селім і Маша йдуть поди-

хати свіжим повітрям... Хлопче, оце називається — удача. 
Оце називається — життя. Прощавай, Еві, вітаю, класич-
ний стилю!.. На подвір'я виповзають тіні Гландика Кейта 
Колако і Грубого Перса Фішвали. Вони насміхаються: 

— Хе-хе-хе, — Маша Міовіч робить здивовану міну, 
коли вони заступають нам дорогу. — Хо-хо-хо, Мгшо, 
якого ти вибрала собі кавалера! 

І я кажу: 
— Гей ти, замовкни! 
А тим чассм Гландик Кейт: 
— Ти знаєш, Машо, як він отримав свою бойову трав-

му? 
І Грубий Перс: 
— Ги-ги! 
Маша каже: 
— Не будьте такі жорстокі, це в нього спортивна трав-

ма! 
Тут Грубий Перс і Гландик Кейт мало не падають зо 

сміху; і раптом Фішвала викладає всю правду: 
— Заґалло на уроці вискуб йому волосся! Хе-хе! 
І Кейт: 
— Шмаркля! Лиса-палка! 
І обидва разом: 
— Носаль-з-лицем-як-у-маьпи! 
Подив на обличчі Маші Міовіч. І ще щось більше, 

якесь зерно еротичної інтриги... 
— Селіме, чого вони до тебе так чіпляються? 
— Нехай собі, — кажу я, — не звертай на них уваги. 
Я стараюся відвести її вбік, але Маша провокує далі: 
— Ти ж їм цього не подаруєш? — від хвилювання аж 

крапельки виступають на її верхній губі; вилдю кінчик 
язика в кутику губів; очі Маші Міовіч, здається, промов-
ляють: «Ти хто? Мужчина чи мишка?» ... під зродию 
чемпіонки по брасу мені уявляється щось інакше: образ 
двох невідпорних колін; я кидаюся на Колако і Фішвалу; 



і коли вони заходяться бездушним сміхом, моє коліно 
поцілює в пахвину Кейта; Той ще не встиг упасти, а вже 
такий самий удар валить Грубого Перса на коліна. 

Повертаюся до своєї дами; і мене зустрічає її щире 
схвалення: 

— Ну-ну, непогано! 
Але момент мого тріумфу минув; Грубий Перс уже го-

тується, а Гландик Кейт кидається на мене... я забуваю 
про всі закони мужности, розвертаюся на одній нозі і 
дьору! Двоє тиранів за мною, а зразу за ними біжить Ма-
ша Міовіч і горлає: 

— Куди ти біжиш, малий герою? 
Але тепер я не маю на неї часу, ще не вистачало, щоб 

мене догнали, вриваюся в найближчий кабінет, стараюся 
закрити двері; але Грубий Перс ставить ногу і вже вони 
обоє зі мною, всередині, я підстрибую до дверей, хапаю-
ся правою рукою, смикаю, щоб відкрити, геть звідси, ра-
ди Бога, двері ... зачиняються, а я тисну, страх додає мені 
сил, прочиняються на кілька сантиметрів; беруся за них 
рукою, але тут Грубий Перс падає на них усім тілом, і во-
ни зачиняються занадто швидко, щоб я встиг забрати ру-
ку. Замкнулися. Грюк! А ззовні підбігає Маша Міовіч, ди-
виться на підлогу; бачить третину мого середнього паль-
ця, яка лежить там, як кулька ретельно пережованої жуй-
ки. Отоді-то вона і зомліла. 

Ніякого болю. Все дуже далеко. Грубий Перс і Глан-
дик Кейт вагаються, чи кликати на допомогу, чи втікати. 
Я роздивляюся свою руку з чистої цікавости. Палець пе-
ретворився на фонтан: червона рідина бризкає в ритмі 
пульсу. Я навіть не підозрював, що в палець вміщається 
стільки крови. Непогано. Прийшла медсестра, не пере-
живайте, пані. Це тільки подряпина. 

В ж е д з в о н я т ь д о т в о ї х б а т ь к і в а п а н 
К р у з о п о б і г з а к л ю ч а м и в і д м а ш и н и... 
Медсестра прикладає до обрубка великий шматок вати. 
Він відразу насичується і стає схожий на червону цукро-
ву вату. А тепер Крузо. Селіме, сідай у машину, твоя ма-
ма приїде відразу в лікарню. Добре, пане Крузо. А той 
шматочок, хтось має той шматочок? Так. Пане директо-
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ре, ось. Дякую. Напевне, він вже не знадобиться, але 
ніколи нічого не відомо напевно. Селіме, потримай, бо я 
за кермом... тримаючи в своїй лівій, не покаліченій, руці 
відрубаний кінчик свого пальця, я їду крізь нічні вулиці, 
що відлунюють, до лікарні Бріч Кенді. 

У лікарні: білі стіни ноші всі говорять разом. Слова 
омивають мене, як фонтан. 

— О Боже, змилуйся над нами, мій маленький окрай-
чик-місяця, що вони тобі зробили? 

А старий Крузо у відповідь: 
— Гай-гай, пані Сінай. Таке буває. Бо хлопці є хлопці. 
Але мама обурена до краю: 
— Що це за школа? Пане Карузо? Я тут, у лікарні, зі 

своїм сином і його пошматованим пальцем, а Ви ще гово-
рите мені такі речі? Це ніяке не виправдання. Ні, пане! 

І поки Крузо пояснює: 
— Взагалі-то мене звати — ну, як Робінзона, знаєте, 

кхе-кхе, — заходить лікар і ставить запитання, відповідь 
на яке переверне світ: 

— Пані Сінай, яка у вас група крови? Хлопчик втра-
тив багато крови. Може, знадобитися переливання. 

Аміна відповідає: 
— У мене А; у чоловіка О. 
І вже плаче від розпачу, а лікар веде далі: 
— Добре, а в сина?.. 
І тут вона, лікарська дочка, мусить признатися, що не 

може відповісти на це просте питання: Альфа чи Омега? 
— Нічого, ми це швидко з'ясуємо; але, може, Ви підка-

жете хоч би резус? 
І мати крізь сльози: 
— І в мене, і в мого чоловіка резус позитивний. 
І лікар: 
— Ну, добре, хоч це будемо знати напевно. 
І ось я вже на операційному столі: 
— Так і сиди, синку, ми зробимо тобі місцеве знечулен-

ня, ні, пані, він зараз у шоці, про загальну анестезію не мо-
же бути й мови, добре, синку, тільки спокійно, тримай паль-

бі чик рівненько догори, сестро, поможіть йому, будь ласка, і 
зараз же ми з цим упораємося, — хірург зашиває обрубок 



і — о диво! — пересаджує ніготь, аж тут раптом якийсь не-
спокій напливає звіддалік, за мільйони миль звідси: 

— Пані Сінай, можна Вас на хвилинку? — і далі не чу-
ти... слова ніби плавають десь далеко... 

— Пані Сінай, може, Ви помиляєтесь? О і А? А і О? І 
резус позитивний, у вас обох? Гетерозигота чи гомозиго-
та? Це неможливо, тут мусить бути якась помилка, бо як 
би він міг... Дуже прикро, але це достеменний факт... ре-
зус-мінус... і ані А, ані... пробачте, будь ласка, пані, але це 
справді Ваш рідний... не всиновлений чи... Медсестра 
опиняється поміж мною і цією розмовою з-поза миль-і-
миль, але це не допомагає, бо мама вже кричить: 

— Пане лікарю, але ж Ви мусите мені повірити; о Бо-
же, це справді, без жодних сумнівів, наш рідний син! 

— Ані А, ані О. І резус-фактор: неймовірний мінус. І 
зигоцити не дають ніяких підказок. Крім того, у крові на-
явні рідкісні антитіла Келла. І моя мати плаче, плаче-пла-
че, плаче... 

— Не розумію. Я сама дочка лікаря, але я не розумію. 
Що ж — розкрили мене Альф і а Омега? Чи вказує на 

це резус своїм невідворотниг пальцем? І чи Марія Пе-
рейра тепер буде змушена... Я прокидаюся у прохолодній 
білій кімнаті з білими жалюзі на вікнах і з всеіндійським 
радіо за приятеля. Тоні Бренг співає: «Червоні вітрила в 
промінні...» 

Обличчя Ахмеда Сіная спустошене віскі, а тепер іще 
чимось гіршим, стоїть біля венеційського сліпця. Аміна 
щось говорить пошепки. І знову уривки розмови з-поза 
мільйонів миль, ханум будь ласка. Я присягаюся. Ні, що 
ти кажеш. Звичайно, так. Звичайно, ти. Як ти міг таке 
про мене подумати! Хто б це ще міг Оути/ О Боже, тільки 
не стій так і не дивись. Присягаюся яприсягаюсяголо-
воюсвоєїматері. А тепер шшш, бо він... 

Нова пісня Тоні Брента, репертуар якого сьогодні ней-
мовірно повторює репертуар Ві Вілі Вінкі: «Скільки кош-
тує той песик з вітрини?» — висить у повітрі, пливе 
радіохвилями. 

Батько підходить до ліжка, здіймається наді мною, як 
вежа, я ніколи раніше не бачив його таким: 
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— Абба... 
І каже далі: 
— Я мав раніше здогадатися. Тільки погляньте — де 

тут я на цьому обличчі. Цей носяра. я відразу мав би... 
Він розвертається і виходить з кімнати; мати біжить за 

ним, занадто збентежена, щоб пам'ятати про якісь-там 
правила пристойности, і говорить на повний гслос: 

— Ні, ханум, я не дозволю тобі так про мене думати! 
Я покінчу з собою! Я буду... — і тут за ними грюкнули 
двері. 

І якийсь шум ззовні: ніби сплеск. Чи ляпас. Більшість 
найважливіших у житті подій відбувається переважно за 
нашої відсутности. 

Тоні Брент починає виводити свій найновіший хіт — 
просто мені на вухо: запевняючи мене мелодійно, що 
«Скоро хмари минуть». 

... І тепер я, Селім Сінай, маю намір на якийсь час об-
дарувати себе тодішнього здатністю зазирати в минуле; 
руйнуючи єдність, і узгодженість (всупереч єдності...) 
красного мистецтва, я роблю себе-тодішнього свідомим 
того, що мало статися, лише заради народження отаких 
думок: «О вічне протистояння внутрішнього світу і світу 
зовнішнього! Бо ж людина внутрішня аж ніяк не може 
бути цілісною й однорідною; розмаїття всілякої-всячини 
роїться у ній, і тому вона зараз така, а вже за мить — 
зовсім інакша. А тіло навпаки — однорідне й цілісне, як 
"іщо інше. Неподільне, як гарнітур з однієї складової, як 
священний храм, коли хочете. Важливо зберегти цю йо-
го цілість. Але втрата пальця (напевно, напророчена 
вказівним пальцем рибалки Ралі), не кажучи вже про 
втрату волосся на голові, порушує рівновагу, зводить її 
нанівець. Таким чином, ми отримуємо такий стан речей, 
за якого недалеко й до революції; а його вплив на історію 
мусить обернутися неабияким потрясінням. Відкоркуйте 
тіло бодай раз — і Бог знає, що може з нього вивільни-
тися. Раптом людина стає інакша, ніж доти; світ 
змінюється так, що батьки нерестають бути батьками, а 

о любов перетворюється на ненависть. І, мушу зазначити, 
що це лише вплив на особисте життя. А наслідки у с форі 
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громадського життя, як виявиться далі, є — були — бу-
дуть не менш вагомі». 

Нарешті, скасовуючи свій дар ясновидіння, я залишаю 
вам образ десятирічного хлопчика з забинтованим паль-
цем, який сидить на лікарняному ліжку, розмірковує про 
кров і звуки-схожі-на-ляпаси і про вираз батькового об-
личчя; поволі переводжу об'єктив на загальний план і 
дозволяю музиці зі звукової доріжки затопити мої слова, 
бо Тоні Брент саме завершує своє попурі, і наприкінці 
співає, так само, як Вінкі: «На добраніч, мої пані» — так 
називається та пісенька. Вона собі безтурботно плине, і 
плине, і плине... 

(Звук поволі згасає.) 

ХЛОПЧИК КОЛІНОС 

Я завжди належав до тих людей, що піддаються 
зовнішнім впливам, починаючи з няні і закінчуючи Вдо-
вою; але Селім Сінай, вічна офіра, все одно залишається 
протагоністом. Усупереч злочинові Марії; забуваючи про 
тиф і зміїну отруту; махнувши рукою на два нещасні ви-
падки, у білизняній скрині і на округлому майданчику 
(коли Сонні Ібрагім, майстер по відмиканню замків, впу-
стив мої рогоподібні вирости на скронях у свої западини-
після-щипців, і за допомогою цієї хитромудрої комбінації 
відчинив двері до Опівнічних Дітей); ігноруючи наслідки 
штурхана Еві та невірности моєї матері; незважаючи на 
втрату частини волосяного покриву через жорстокий 
вчинок Еміля Заґалло та ще й пальця через під'юджуван-
ня Маші Міовіч, яка постійно облизувала губи, я все-та-
ки готовий стати лицем до лиця з усіма суперечностями 
і перешкодами і з гідною справжнього вченого по-
важністю і достеменністю викласти всі аргументи на ко-
ристь мого перебування у центрі подій. 

«...Твоє життя буде у певному сенсі віддзеркаленням 
життя всієї нації», — написав Прем'єр-міністр, зобов'язу-
ючи мене розглянути з наукової точки зору питання: в 
якому сенсі? Як, у який спосіб життя одиниці може впли-
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нути на долю всієї нації? Я мушу відповідати за допомо-
гою прислівників і дефісів: я був пов'язаний з історією як 
дослівно, так і метафорично, активно і пасивно водночас, 
або ж, як могли б це сформулювати наші (напрочуд су-
часні) вчені «способами зв'язку, утвореними з дуалістич-
но-об'єднаних конфігурацій» двох пар вищезгаданих ан-
тонімічних пар прислівників. Ось чому мені так необхідні 
дефіси: активно-дослівно, пасивно-метафорично, актив-
но-метафорично і пасивно-дослівно я був нерозривно 
пов'язаний зі своїм світом. 

Відчуваючи антинаукове збентеження Падми, я повер-
таюся до неточности побутового мовлення: під сукупністю 
понять «активно» і «дослівно» я тут маю на увазі, звичай-
но, усі свої дії, які безпосередньо — дослівно — справили 
вплив на історію, або змінили перебіг історичних подій, 
як, наприклад, того разу, коли я підкинув мовній демонст-
рації бойовий клич. Пара «пасивно» і «метафорично» 
охоплює усі соціополітичні тенденції і події, які самим 
своїм існуванням здійснили на мене метафоричний вплив 
— наприклад, читаючи між рядків розділ під назвою 
«Вказівний палець рибалки», ви відчуєте неуникненний 
зв'язок між прагненням нашої новонародженої країни-не-
мовляти до повноцінного дорослого життя і моїми особис-
тими ранніми, вибуховими зусиллями зростання... Далі — 
«пасивно» і «дослівно», поєднані дефісом, обіймають усі 
моменти, коли події в країні мали прямий, неопосередко-
ваний вплив на життя моє і моєї родини — сюди слід 
віднести замороження активів мого батька, а також вибух 
у водосховищі Валькешвар, який спричинив велике котя-
че нашестя. І нарешті — «спосіб активно-метафоричний», 
який об'єднує ті ситуації, коли мої вчинки чи якісь 
зовнішні впливи знаходили віддзеркалення у макрокосмі 
публічного життя, і тоді моє приватне існування сим-
волічно співдіяло з історією. Ушкодження мого середньо-
го пальця якраз і було таким випадком, бо коли я втратив 
його кінчик і кров (ні Альфа, ні Омега) бризнула з нього 
фонтаном, тоді ж щось подібне сталося і з історією, і нас 
звідусюди почало заливати чим завгодно; але оскільки 
історія працює у значно більшому масштабі, ніж будь-який 

24 - 7-993 

337 



індивід, то й, відповідно, більше води має спливти, ДОКИ В 
ній усе позліплюється докупи і залагодиться безлад. 

«Пасивно-метафоричний», «пасивно-дослівний», «ак-
тивно-метафоричний»: Конференція Опівнічних Дітей 
діяла власне у цих трьох вимірах; але натомість ніколи не 
працювала за тим першим, найбільш для мене бажаним, 
способом зв'язку. «Активно-дослівний» спосіб просто нас 
оминув. 

Перетворенням краю немає: дев'ятипалого Селіма до-
провадила до дверей шпиталю Бріч Кенді, приземкувата 
медсестра, білявка з обличчям, застиглим у разюче фаль-
шивій посмішці. Хлопчик мружиться у яскраво-спекотно-
му блиску зовнішнього світу, намагаючись зосередитися 
на двох розпливчастих тьмавих силуетах, які ступають до 
нього просто з сонця; 

— Бачиш? — туркоче медсестра. — Бачиш, хто при-
йшов за тобою? 

І Селім розуміє, що зі світом скоїлося щось непоправ-
не, бо його мама і тато, які мали сьогодні прийти за ним, 
очевидно, по дорозі перетворилися на няню Марію Пе-
рейру і дядечка Ханіфа. 

Ханіф Азіз ревів, як корабельна сирена в порту, і 
пахтів, як стара тютюнова фабрика, Я любив його стра-
шенно, любив його сміх, його неголене підборіддя, якусь 
атмосферу свободи, що його оточувала, і ту вайлуватість, 
через яку кожен його рух був пов'язаний із певним ри-
зиком. (Коли він відвідував Букінгемську Віллу, моя мати 
завбачливо ховала від нього кришталь.) Дорослі завжди 
вважали, що йому бракує гарних манер («Сподівайтеся 
комуністів!» — гримів він, і вони червоніли), але це при-
вертало до нього усіх дітей — мається на увазі, чужих 
дітей, бо вони з Пією були бездітні. Дядечко Ханіф, який 
одного разу без попередження вирушить у дорогу з даху 
свого будинку. 

... Він поплескує мене по плечах так сильно, аж я па-
даю в обійми Марії: 

— Гей, козаче! Та ти справжній парубок! 
А Марія поспішно: 
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— Божечку, який худенький! Вони що, тебе не годува-
ли? Хочеш кукурудзяний пудинг? Чи бананове пюре з 
молоком? Тобі, може, давали чіпси?.. — а Селім тим ча-
сом розглядається довкола у цьому новому світі, де все 
відбувається нібито в прискореному темпі; його голос, 
коли пробивається назовні, звучить пискляво і прискоре-
но, так, ніби хтось його накрутив: 

— Амма-Абба? — питає він. — Мавпочка? 
І Ханіф гуде: 
— Аякже, все чудово! Хлопець справді хоч куди! Хо-

ди-но, пехельване: прокатаємося на моєму «Паккарді», 
гаразд? 

І разом з ним Марія Перейра сипле обіцянками: 
— Шоколадний торт, — загинає пальці, — ладду, піста-

кі-лаус, м'ясні самоса, кульфі. Так, біднесенький, змарнів, 
що ледь вітром не зносить. 

«Паккард» їде і їде; але зовсім не збирається завертати 
на двоповерховий пагорб, що на Варден Роуд; і тоді Селім: 

— Маму Ханіфе, куди це ми... — але йому не вдається 
докінчити; Ханіф гуде у відповідь: 

— Тітонька Пія тебе вже чекає! О Боже, от побачиш, 
які це будуть чудові дні! — його голос спадає до конспіра-
тивного шепоту: — Забава буде — перший клас! — про-
мовляє він загадково. 

І Марія: 
— Арре баба, о так! А який біфштекс! І зелене чатні!.. 
— Тільки не темно-зелене, — нарешті я впіймався на 

гачок; і виразна полегкість розливається на обличчях 
моїх опікунів. 

— Ні ні ні, — лепече Марія, — ясно-зелене, якраз та-
ке, як ти любиш. 

І: 
— Яскраво-зелене!, — дуднить Ханіф. — Боже мій, 

презелене, як коник-стрибунець! 
Усе рухається надто швидко... ми уже на Кемп Корнер, 

автомобілі обабіч пролітають, як кулі... але одне зали-
шається незмінним. Хлопчик Колінос з рекламного плака-

«та і далі всміхається вічною чарівливою усмішкою хлопчи-
ка у хлорофілово-зеленому кашкеті, безтямною усмішкою 
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вічного хлопчика, який вічно витигкає безкінечну смужку 
зубної пасти на яскраво-зелену щітку: Хай будуті зуби 
чисті, Хай будуть зуби білі, — І тільки паста Колінос Таки-
ми їх зробила!.. — і можете, коли хочете, думати й про ме-
не як про якогось хлопчика Коліноса, який витискає з 
бездонної туби всілякі кризи і метаморфози, виштовхую-
чи на свою метафоричну зубну щітку час: чистии білии 
час із зеленими хлорофіловими ( угужками. 

Ось так почалося моє перше вигнання. (А ще буде дру-
ге і трете.) Я пережив його без жодного слова скарги. Я 
здогадався, звичайно, що є одне питання, якого мені ніко-
ли не можна торкатися; що мене позичили, як той комікс 
з бібліотеки вживаних книг на Скандал Пойнт, на якийсь 
невизначений час- і що, коли батьки захочуть, щоб я по-
вернувся, то приїдуть за мною. Коли, або навіть якщо: бо 
себе я звинувачував у цій халепі найбільше, Хіба ж не я 
накликав на себе ще одну деформацію, недодачу до кли-
шоногости, огірковоносости, скронерогости, плямоли-
цости? Хіба ж мій скалічений палець не переповнив (так, 
як колись моє урочисте зізнання про голоси мало не пе-
реповнило) чашу терпіння моїх батьків, не став остан-
ньою краплею? Так що я вже не був для них об'єктом 
вигідних інвестицій і не міг претендувати на подальші 
вклади у вигляді любови й опіки?.. 

... Я вирішив винагородити моїх дядька і тітку за їхнє 
милосердне ставлення до мене, за те, що пригорнули ме-
не, нещасного, і тому постановив грати роль зразкового 
племінника, покірно чекаючи на розвиток подій. Часом 
меі І аж кортіло, щоб Мавпочка відвідала мене, чи бодай 
покликала мене до телефону, але такі думки лише діряви-
ли по] гряну кулю моєї внутрішньої рівноваги, і тому я 
намагався нізащо не допускати їх до голови. До того ж, 
живучи з Ханіфом і Пією Азіз, я переконався, що мій дя-
дечко ні на йоту не відступився від своєї обіцянки: це бу-
ла справді добра забава. 

Вони обоє пнулися зі шкіри заради мене, чого діти, як 
правило, й очікують і що із вдячністю приймають від 
бездітних дорослих. їхня квартирка вікнами на Марін 



айв була невелика, зате там був балкон, з якого я міг 
спокійнісінько кидати фісташкові шкаралупки на голови 
перехожих; там не було зайвої спальні, але мені запропо-
нували чудовий м'якесенький білий диван у зелену смуж-
ку (чи не перший доказ мого перетворення на хлопчика-
Колінос), айя Марія, яка, очевидно, вирішила супрово-
джувати мене у вигнанні, спала на підлозі біля мого 
ліжка День у день вона заповнювала мій шлунок обіця-
ними пирогами і цукерками (купленими, як мені нині 
здається, за гроші моєї матері); отже, я мав би страшен-
но погрубшати, але якраз знову почав розростатися в 
різних керунках, і під кінець того року прискореного б у 
історії (мені було лише одинадцять з половиною) я влас-
не досяг свого повного зросту, так ніби хтось вхопив мої 
щенячі сала і стиснув їх сильніше, ніж будь-яку тубу зуб-
ної пасти, так, що я під тиском аж вистрелив на кілька-
надцять сантиметрів угору. Врятований від повноти за-
вдяки ефекту Коліноса, я впивався радістю дядька и т*гки 
— вони тішилися мною, раділи, ще мають у домі дитину. 
Коли я розливав 7-ир на килим чи пчихав собі в тарілку, 
найгірше, що міг сказати Ханіф, було: 

— Ай-яй! Але ж то чорне насіння! — своїм густим па-
роплавним голосом, перекреслюючи весь виховний 
ефект широким усміхом. 

А тітонька Пія потрапила у довгий ряд жінок, які ме-
не зачарували, щоб урешті розправитися зі мною раз і 
назавжди. 

(Мушу зауважити, що якраз коли я перебував у по-
мешканні на Марін Драйв, мої яєчка, зрікаючись захисту 
тазових кісток, вирішили передчасно і без жадного попе-
редження опуститися у свою невеличку калиточку. Ця 
подія також відіграла свою роль у тому, що сталося далі.) 

Моя мумані — моя тітонька — божественна Пія Азіз: 
жити з нею під одним дахом було те саме, що перебувати 
в самому гарячому липкому серці Бомбейського звуково-
го кіно. На той час кінематографічна кар'єра дядька спа-
дала з запаморочливою швидкістю, а разом з нею — бо 
так уже в світі повелося — і яскрава зоря Пії теж почала 
згасати. Однак у її присутності неможливо було думати 



про поразку. Позбавлена екранних ролей, Пія перетвори-
ла своє життя на один великий сюжетний фільм, у якому 
я грав усе нові епізодичні ролі. Я був Відданим Слугою: 
Пія в самій білизні, м'які округлі стегна випинаються про-
сто перед моїми відчайдушно-замруженими очима, вона 
сміється, а її очі, обведені сурмою, всевладно сяють: 

— Та що ти, хлопче, чого зашарівся, притримай-но 
мені краї сарі, поки я загорнуся. 

Я був також її Особливо Довіреною Особою. І тим ча-
сом як дядько сидів на хлорофілово-смугастому дивані і 
строчив один за одним сценарії, жоден з яких так ніколи 
й не став фільмом, я вислуховував ностальгійні монологи 
моєї тітки, намагаючись тримати очі подалі від двох не-
ймовірних сфер, округлих, як дині, золотистих, як манго: 
я маю на увазі, як ви уже здогадалися, прекрасні груди 
мумані Пії. А вона тим часом, сидячи на ліжку, проводи-
ла рукою вздовж брів і промовляла речитативом: 

— Знаєш, хлопче, я — велика актриса; я зіграла кілька 
головних ролей! Але подумай лишень, що значить доля! 
Колись, мій хлопчику, Бог знає хто готовий був зробити 
що завгодно, щоб тільки потрапити в цю квартиру; ко-
лись репортери з «Фільмотеки» і «Богині екрана» плати-
ли валютою, щоб зазирнути сюди! Так, а ще й танці, я бу-
ла дуже відомою у ресторані Венеція — усі ті великі 
джазмени стелилися мені під ноги, так-так, навіть сам 
Браз. Любий хлопчику, після «Коханців з Кашміру» хто 
ж міг зі мною зрівнятися, котра з зірок мала більшу сла-
ву? Ані Поппі, ані Віджаянтімала; — ніхто! 

І я поспішно киваю, ні-звичайно-ж-ніхто, а її нечувані 
дині із золотистою шкірою здіймаються і... з драматич-
ною патетикою вона продовжує: 

— Але навіть тоді, у ті часи світової слави, коли кожен 
фільм — як золотий кіноювілей, цей твій дорогоцінний 
дядечко хотів жити у звичайній двокімнатній квартирці, 
як якийсь службовець! Я ніколи не нарікала; я не така, як 
дехто з цих дешевих актрис; я живу скромно і не дома-
гаюся кадилаків чи кондиціонерів, чи ліжок Оипіоріїїо з 
Англії; чи якихось басейнів у формі бікіні, як у цієї Роксі 
Вішванатам! І я залишилася тут, як якась плебейка; і тут 
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я тепер гнию! Гнию і все. Але я знаю: моє обличчя — це 
мій скарб; і які мені ще потрібні багатства? 

І я запобігливо притакую: 
— Ніякі, мумані; зовсім ніякі! 
І тут вона як не скрикне дико, аж пронизала криком 

моє оглухле від удару вухо: 
— Так, звичайно, ти теж хотів би, щоб я була бідна! 

Усі на світі хочуть бачити Пію в лахмітті! Навіть він, твій 
дядечко, той, що пише свої нудно-занудні сценарії! О Бо-
же, скільки я його просила вставити туди танці чи якісь 
екзотичні сцени! Зробити негідників справжніми 
негідниками, а героїв — справжніми героями! А він 
відповідає: ні, все це дурниці, аж тепер він це зрозумів — 
але колись, раніше, не був такий принциповий! Тепер він 
мусить писати про звичайних людей і про соціальні про-
блеми! І я кажу — так, Ханіфе, будь ласка, це чудово; 
тільки додай що-небудь комедійне, який-небудь танець 
для своєї Пії, щоб було де розвернутися, і дрібочку тра-
гедії і драми також; того, що любить і чого чекає публіка! 
— її очі наповнилися слізьми, — і знаєш, про що він пи-
ше зараз? Про... — вона дивилася так, ніби серце її мало 
ось-ось розірватись, — ...про буденне життя Овочевої 
Фабрики! 

— Чшш, мумані, чшш, — прошу я, — маму Ханіф по-
чує! 

— То хай собі чує! — вона вибухає плачем, тепер уже 
відкрито. — Нехай почує також і його мати в Агрі; вони 
доведуть мене до смерти від сорому! 

Преподобна Матінка ніколи не любила свою невістку-
актрису. Я одного разу підслухав, як вона говорила моїй 
мамі: 

— Щоб одружитися з актрисою, теє-то-як-його, мій 
син зробив зі свого ліжка болото, скоро, теє-то-як-його, 
вона змусить його пити алкоголь і їсти свинину. 

Зрештою бабуся була змушена погодитися з невідво-
ротністю цього подружжя; але тоді вона взялася писати по-

" вчальні послання до Пії: «Послухай мене, дочко, — писала 
вона, — не бався у те акторство. Навіщо кому така со-
роміцька поведінка? Працюй, коли хочеш, — ви, дівчата, 
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маєте зараз такі сучасні ідеї! — але щоб танцювати роздяг-
неною на екрані! Тоді як за невеликі гроші можна купити 
собі концесію на пристойну бензозаправну станцію. Я ви-
клала б тобі потрібну суму з власної кишені. А ти сиділа б 
у кабінеті і наймала б працівників; оце, я розумію, робота». 

Ніхто з нас ніколи так і не довідався, звідки у мріях 
Преподобної Матінки взялася та бензозаправна станція, 
що на старість переросла у нав'язливу ідею; а до того 
бабця пічкала нею Пію аж до нудоти. 

— Чому ця жінка не намовляє мене стати стено-
графісткою? — скаржилася Пія Халіфові, Марії і мені за 
сніданком. — Чому не водієм таксі чи ткалею на ручно-
му верстаті? Кажу вам, що мене просто бісить ця її 
станція-шманція! 

Мій дядько (уперше в житті) аж затремтів від гніву: 
— Тут при столі дитина, — сказав він, — а ця жінка 

— і твоя мати теж; стався до неї з повагою. 
— Повагу вона і так має, — відповіла Пія, вибігаючи з 

кімнати, — але їй ідеться про паливо. 
...І моя найулюбленіша, найсокровенніша епізодична 

роль належала мені тоді, коли під час регулярних кар-
тярських вечірніх посиденьок Пії і Ханіфа з друзями я 
займав священне місце сина, якого вони ніколи не мали. 
(Як плід незнаного зв'язку, я мав матерів більше, ніж 
більшість матерів має дітей; примноження батьків було 
одним із моїх найпу-дшших талантів — форма оберненої 
плідности, непідвладна засобам контрацепції, і навіть 
самій Вдові.) У товаристві гостей Пія Азіз вигукувала: 

— Погляньте, друзі мої, це мій принц! Коштовнии 
камінь у моєму персні! Перлина у моєму намисті! 

І вона притягала мене до себе, пригортаючи мою голо-
ву так, аж ніс занурювався поміж її груди і чудово тулив-
ся між двома м'якими подушками її небачених... приголом-
шений такою розкішшю, я забирав голову. Але я був її ра-
бом; і тепер я знаю, чому вона дозволила собі такі дружні 
і довірчі стосунки зі мною. Передчасно змужнілий, швид-
корослий і скороспілий, я все-таки продовжував носити 
(підступно) ознаку еротичної невинности: Селім Сінай під 
час свого перебування у дядьковому домі все ще ходив у 
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шортїх. Голі коліна слугували Пії свідченням моєї дитин-
ности; піддурена моїми підколінками, вона притуляла моє 
лице до свого бюста, а її прекрасний, як звук сітару, голос 
нашіптував мені у здорове вухо: 

— Дитинко, дитимко, не бійся; хмари над тобою ско-
ро розвіються. 

Перед своїм дядьком, так само, як і перед своєю теат-
ральною тіткою, я грав (з дедалі більшим блиском) роль 
прийомного сина. Ханіф Азіз цілими дня: їй сидів на сму-
гастому дивані з олівцем і зошитом у руках і писав свою 
Маринадну епопею. Він носив своє улюблене лунгі, вільно 
зав'язане на поясі і скріплене збоку велетенською шпиль-
кою; з-під поли висувалися волохаті ноги. Нігті на його 
руках були позначені плямами довголітнього куріння ци-
гарок Gold Flakes; нігті на ногах також мали схоже за-
барвлення. Я уявив, що він курить цигарки ногами. Захоп-
лений власною у,тою, запитав його, чи міг би він на-
справді таке зробити- а він без слова вставив цигарку між 
пальцями ноги — великим і сусіднім — і почав викручу-
ватися на всі лади. Я плескав йому зі всенької сили, але 
після цього йому, здавалося, щось боліло аж до вечора. 

Я крутився коло нього, як зразковий син, спорожняв 
попільнички, гостр, їв олівці, подавав воду, щоб гамувати 
спрагу; а Ханіф тим часом, пригадавши собі після казко-
вого старту, що він — син свого батька, присвятив себе 
боротьбі з усім, що мало присмак нереальности, і грамуз-
ляв свій злощасний сценарій. 

— Синку, — розповідав мені, — ця проклята країна 
ось уже п'ять тисяч років як спить. Тепер настав час їй 
прокидатися. 

Ханіф любив лаяти принців і демонів, богів і героїв, 
він, по сугі, виступав проти всієї іконографії Бомбейсько-
го кіно; у храмі ілюзій він був палким проповідником ре-
альности, і я, дослухаючись до своєї дивовижної приро-
ди, яка нездоланно втягала мене у (ненависне-Ханіфові) 
міфічне життя Індії, — я мусив кусати губи і ховати очі. 
' Ханіф Азіз, єдиний автор-реаліст у всьому бомбейсь-
кому кіно, писав історію про овочеву фабрику, яку ство-
рили, якою керували і на якій працювали лише жінки. 



Там були довгі сцени з історії профспілок; були детальні 
описи процесу маринування. Він звертався до Марії Пе-
рейри за рецептами; годинами обговорював з нею іде-
альні пропорції лимону, лайму і гарам масалу. Як на те, 
цей палкий послідовник натуралізму виявився-таки вдат-
ним (хоч і несвідомим) провидцем доль своєї родини; не-
прямими поцілунками «Коханців з Кашміру» він напро-
рочив зустріч моєї матері з Надіром-Касімом у кав'ярні 
«Піонер»; а у його ніколи-не-реалізованому сценарії про 
чатні також чаїлося смертельно достеменне пророцтво. • 

Він просто засипав сценаріями Хомі Катрака. Катрак 
жодного з них не використав для фільму; і тепер вони по-
невірялися у невеличкій квартирі на Марін Драйв, вкрива-
ючи кожен вільний клаптик поверхні, так що їх треба бу-
ло прибирати при потребі навіть з дошки унітаза; але Кат-
рак (через милосердя? Чи з якоїсь іншої причини, яка-ско-
ро-відкриється?) платив моєму дядькові зарплату. Таким 
чином вони, Ханіф і Пія, виживали, завдяки щедрим дарам 
чоловіка, який згодом виявиться другою з черги жертвою 
вбивства Селіма, який поки що росте, як на дріжджах. 

Хомі Катрак просив його: 
— Може, хоч би одну любовну сцену? 
Пія також: 
— Ти думаєш, селяни будуть віддавати свої рупії за те, 

щоб побачити жінок у процесі маринування плодів Аль-
фонсо? 

Але Ханіф незмінно заперечував: 
— Це фільм про працю, а не про поцілунки. І до того 

ж, ніхто не маринує Альфонсо. Використовують лише 
манго з більшими кісточками. 

Дух Йосифа Д'Кости, наскільки мені відомо, не супро-
воджував Марію Перейру у вигнанні; але його 
відсутність лише посилила її неспокій. І, живучи на 
Марін Драйв, вона боялася, що він стане зримим для 
інших і за її відсутносте розкриє страшну таємницю про 
те, що сталося у приватній Клініці доктора Нарлікара у 
ніч проголошення Незалежносте. Тому вона щоранку 
трусилась, як желе, у такому стані виходила з дому, і при-
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ходила на Віллу Букінгем майже непритомна; і тільки ко-
ли переконувалася, що Йосифа не було ні видно, ні чути 
— тільки тоді вона заспокоювалася. Але як тільки знову 
поверталася на Марін Драйв, нав'ючена пирогами само-
са, тістечками і чатні, її неспокій знову зростав... і 
оскільки я вирішив (через купу власних прикрощів) не 
зазирати в голови ні до кого, крім Опівнічних Дітей, мені 
було важко зрозуміти, чому так відбувається. 

Паніка породжує паніку; під час тих поїздок, сидячи в 
набитих дощенту автобусах (від трамваїв саме відмовили-
ся), Марія наслухалася різноманітних пліток і чуток, які 
завжди переповідала мені, як безсумнівні факти. Як вва-
жала Марія, уся країна перебувала в лабетах якогось над-
природного вторгнення: 

— Так, баба, у Кукрушетрі розповідають, що одна ста-
ра сікхська жінка прокинулася у своїй халупі і побачила 
відразу за порогом прадавню війну Курсів і Пандавів! 
Про це було в газетах і взагалі, вона навіть показала те 
місце, де бачила колісниці Арджуна і Ками, і справді у 
болоті виднілися сліди коліс! Бап-ре-бап, отакі-то страшні 
речі: у Гваліярі бачили привид рані Джхансі; а ще бачи-
ли ракшасів, багатоголових, як Равана, вони добувалися 
до жінок і одним пальцем ламали дерева. Я добра хрис-
тиянка, баба, але мене лякає, коли люди кажуть, що в 
Кашмірі знайшли могилу Ісуса Христа. На могильних 
плитах вирізьблено дві стопи, пробиті гвіздками, і місцеві 
жінки рибалок заприсяглися, що бачили на власні очі, як 
вони кривавлять — справжньою кров'ю, Боже милосерд-
ний! — на Велику П'ятницю... що це робиться, баба, чо-
му такі давні події не можуть залишатися в минулому і не 
тривожити добрих людей? 

І я, з широко відкритими очима, заслуханий; і хоч 
дядько Ханіф аж ревів зо сміху, я й сьогодні наполовину 
вірю, що у ті часи прискорених подій і скажених годин 
минуле Індії підійшло ближче, щоб трохи затуманити сьо-
годення; новонародженій світській країні ввижалося і 

, вчувалося тривожне нагадування про її неймовірну, фан-
тастичну давнину, у якій демократія і жіночі виборчі пра-
ва нічогісінько не означали... і людей охоплювала якась 
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атавістична туга, і вони забували новий міф про свободу, 
повертаючись на старі шляхи, до старих місцевих звичаїв 
і забобонів, і тіло держави почало розвалюватися. Як я 
вже казав: досить обтяти лише кінчик пальця, щоб не 
знати, які фонтани неспокою випустити на волю. 

— А корови, баба, просто щезають у повітрі; пуфф! І 
люди по селах мусять голодувати. 

Саме на той час у мене також вступив якийсь дивний 
демон; але щоб ви могли краще мене зрозуміти, я почну 
розповідь з одного невинного епізоду якось увечері, коли 
Ханіф і Пія Азіз запросили кількох друзів на карти. 

Моя тітонька була схильна до перебільшень, бо хоч і 
не було нікого з «Фільмотеки» чи з «Богині екрана», але 
все-таки дім мого дядька залишився популярним місцем. 
У ті вечори, коли збиралося товариство для гри в карти, 
дім мало не тріщав по швах від джазменів, що пліткува-
ли між собою про суперечки й огляди в американських 
журналах, і співачок, які носили в сумочках аерозолі для 
горла, танцюристів групи Удаї Шанкар, які намагалися 
створити новий танцювальний стиль, поєднуючи 
західний балет із бхаратанатіджам; тут були й музиканти, 
запрошені на музичний Фестиваль Всеіндійського радіо 
Сангіт Саммелан; були й художники, які затято спереча-
лися один з одним. Повітря аж загусало від політичних і 
всіляких інших дискусій. 

— Насправді виходить, що я — єдиний в Індії худож-
ник, який пише зі щирим ідеологічним чуттям. 

— Жаль мені того Ферду, після цього він уже ніколи 
не отримає жодного оркестру. 

— Менон? Тільки не кажіть мені про Крішну. Я знав 
його, коли той ще жив за своїми принципами. Я сам ніко-
ли не відмовився... 

— Гей, Ханіф яар, чому це останнім часом тут не вид-
но Лала Касіма? 

І мій дядько, занепокоєно зиркаючи на мене: 
— Шшш... який такий Касім? Я не знаю нікого з та-

ким ім'ям. 
... І гамір у квартирі змішувався з вечоровими барва-

ми і відгуками вулиці Марін Драйв: перехожі з собаками, 



охочі до чамбелі і чанна, які можна було купити-1 у , — 
на ятках; крики жебраків і продавців бхель-пурі; і вогні, 
укладені у величезне сяюче намисто, що вигиналося ду-
гою аж до Малабарського Узгір'я... я стояв на балконі 
біля Марії Перейри, підставляючи своє хворе вухо під її 
вкрадливе шепотіння про всілякі чутки і чудасії, за пле-
чима стояло місто, а перед очима — тлум розпашілих кар-
тярів. І одного разу серед картярів я упізнав аскетичну 
постать Хомі Катрака з запалими очима. Він привітав ме-
не схвильовано і сердечно: 

— Здоров, друже, як справи? Усе гаразд? Звичайно, 
звичайно, як же інакше! 

Дядько Ханіф був палким гравцем у румкі; однак ним 
володіла дивна нав'язлива ідея, а саме: він ніколи, за жод-
них обставин, не викладав карт, аж поки не набирав 
послідовносте із тринадцяти чирв — тринадцяти сердець. 
Завпеда чирва; тількь чирва і нічого крім чирви. У гонитві 
за недосяжним ідеалом дядько відмовлявся від прекрасних, 
так би мовити, трійок, від цілих послідовностей бубнових 
хрестових пікових карт — на хрипку радість друзям. Я чув, 
як славетний віртупз шехнай, Устад Чангеі Кхан (який 
фарбував волосся, і тому в спекотні вечори кінчики його 
вух були заплямовані чорною рідиною) радив дяді кові: 

— Пане, забудьте ті свої серця і грайте, як люди. 
Дядько поміркував трохи над такою спокусою, а тоді 

рикнув, перекрикуючи гамір: 
— Ну ні, добродію, ідіть ви до дідька, це моя гра! 
Він грав у карти, як останній дурень але мені, захоп-

леному свідкові такої самовідданої впертости в досяг-
ненні мети, хотілося йому аплодувати. 

Одним із постійних відвідувачів цих легендарних кар-
тярських вечорів Ханіфа Азіза був фотограф із «Times of 
India», який завжди мав про запас усілякі пікантні анек-
доти і непристойні історії. Ось як дядько представив йо-
го мені: 

— Це гой, хто помістив тебе на першій сторінці, 
Селіме. Калідас Гупта. Жахливий фотограф; справді див-
ний тип. Не розмовляй з ним занадто довго; бо тобі запа-
морочиться в голові від його афер! 



Калідас мав жмуток срібного волосся і орлиний ніс. Я 
був від нього просто в захваті. 

— А ви справді знаєте багато всіляких скандальних 
історій? — запитав я; а він відповів тільки: 

— Синку, якби я їх розказав, то тобі б вуха пов'яли. 
Але він ніколи не дізнався, що істинним генієм зла, 

темною вершиною найбільшого скандалу в цьому місті 
був саме Селім Шмарк... але не треба забігати наперед. 
Справа дивної палички командора Сабарматі мусить ще 
зачекати у черзі. Наслідки не можуть (незважаючи на 
мінливу природу часу, притаманну 1958-му рокові) пере-
дувати причинам. 

Я стояв на балконі сам-один. Марія Перейра допома-
гала Пії на кухні готувати канапки і сирні пакори; Ханіф 
Азіз був поглинутий своєю гонитвою за тринадцятьма 
серцями; і тут біля мене опинився пан Хомі Катрак. 

— Ковток свіжого повітря, — сказав він. 
— Так, пане, — відповів я. 
— Так, — зітхнув він глибоко. — Ну-ну. Непогане 

життя у тебе? Ти добрий хлопець. Дозволь потиснути 
твою руку. 

Десятирічна рука потопає в кулаку кіномагната (ліва 
рука; бо скалічена права висить невинно збоку)... і зне-
нацька удар. Ліва долоня відчула, як спритний кулак 
підступно засуває у неї листок паперу! Потиск Катрака 
міцнішає; голос нижчає і тихішає, перетворюючись на 
зміїне сичання; нечутні в кімнаті з диваном у зелені 
смужки слова пронизують моє здорове вухо: 

— Дай це своїй тітоньці. Тільки по секрету. Можеш це 
зробити? І тримай язик за зубами; бо інакше я пришлю 
поліцію, щоб вирвати тобі язик, — а за мить голосно і ве-
село. — Чудово! Я радий бачити тебе у такому доброму 
настрої! 

Хомі Катрак гладить мене по голові і вертається до 
своєї гри. 

Наляканий поліцією, я мовчав двадцять років; але з 
мене досить. Тепер усе мусить вийти на яв. 
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Картярське товариство розійшлося рано: 
— Хлопчикові пора спати, — сказала пошепки Пія. — 

Завтра йому знову до школи. 
Я не мав жодної оказії залишитися з тіткою сам на 

сам; мене вклали на диван, вкрили, а в моєму лівому ку-
лаці і далі стирчав затиснутий аркуш паперу. Марія спа-
ла на підлозі... Я вирішив зробити вигляд, ніби мені при-
снився страшний сон. (Артистизм не був чужий моїй на-
турі.) Але, на жаль, я так натомився, що відразу заснув; і 
в результаті не мусив нічого вдавати, бо мені наснилося 
вбивство мого однокласника, Джіммі Кападії. 

... Ми граємо у футбол на головній сходовій клітці 
школи, на червоній плитці, плавно ковзаючи. Чорний 
хрест викладений на криваво-червоній плитці. Пан Кру-
зо угорі на сходах: 

— Не ковзайте по поруччях, хлопці, той хрест — це 
місце, де впав один учень. 

Джіммі обігрує м'яч на хресті. 
— Це все брехня, — каже Джіммі. — Вони все бре-

шуть про цей хрест, щоб зіпсувати нам гру. 
Мати просить його по телефону: 

— Не грай більше, Джіммі, у тебе ж хворе серце. 
Дзвінок. Слухавка на місці, і знову дзвінок... Чор-

нильні кульки літають по класу. Грубий Перс і Кейт Глан-
дик мають забаву. Джіммі просить олівець, і штурхає ме-
не під ребра: 

— Гей, ти, як маєш олівець, то дай мені зараз же. Да-
вай же! 

Я даю. Заходить Заґалло. Заґалло підіймає руку, вима-
гаючи тиші: погляньте, у нього на долоні росте моє волос-
ся! Заґалло у шпичастому шоломі олов'яного солдатика... 
мені треба забрати свій олівець. Витягаю палець і штур-
хаю Джіммі. 

— Пане, будь ласка, пане, дивіться, Джіммі упав! 
— Пане, я бачив, як Шмарк штурхнув його! 
— Шмарк застрелив Кападію, пане! 
— Не грай, Джіммі, у тебе ж слабке серце! 
— Тихо, — кричить Заґалло, — замовкніть ви, дикуни 

з джунґлів! 
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Джіммі лежить, як оберемок, на підлозі. 
— Пане, пане, скажіть, будь ласка, йому поставлять 

хрест? 
Він позичив олівець, я його штурхнув, він упав. Його 

батько — таксист. І ось таксі в'їжджає до класу; обере-
мок-дхобі кладуть на задньому сидінні, Джіммі відвозять. 
Дзвонить дзвоник. Батько Джіммі опускає прапорець 
таксі. Батько Джіммі дивиться на мене: 

— Шмарку, ти мусиш заплатити за цей рейс. 
— Але, пане, будь ласка, я не маю грошей. 
І незворушний Заґалло: 
— Ми запишемо це на твій рахунок. 
Ось моє волосся на долоні Заґалло. Очі Заґалло мета-

ють блискавки. 
— П'ятсот мільйонів, і що таке одна смерть? Джіммі 

помер; п'ятсот мільйонів залишилися вживих. Я починаю 
рахувати; один, два, три. Числа марширують над могилою 
Джіммі. Один мільйон два мільйони три мільйони чотири. 
І яке кому діло до того, що хтось помер. Одна сотня 
мільйонів і раз два три. Тепер уже числа марширують че-
рез клас. Товпиться і крушить усе підряд дві сотні 
мільйонів три чотири п'ять. П'ятсот мільйонів живе собі 
далі. І лише я один... 

... У темряві ночі я прокинувся через сон про смерть 
Джіммі Кападії, який перетворився на сон про знищення-
великих-чисел, з плачем зойком криком, але й далі з ли-
сточком у кулаці; і двері розчинилися, пропускаючи дядь-
ка Ханіфа і тітку Пію. Марія Перейра намагалася втіша-
ти мене, але Пія, владна і божественна у водоспаді 
брижів і дюпатти, взяла мене на руки: 

— Ну годі, годі, золотко моє. Вже все позаду! 
І дядько Ханіф заспано: 
— Ну, пхаельван! Все в порядку; давай, ходімо з нами; 

неси його до нас, Пія! 
І ось я в безпеці у Пії на руках; 
— Лише цієї ночі, мій дорогесенький, ти можеш спа-

ти з нами! — і тут я, ніби пташеня в гніздечку між 
Халіфом і Пією, тулюся до напахчених округлостей моєї 
мумані. 
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Уявіть, якщо можете, мою несподівану радість; уявіть, 
як швидко страшний сон вивітрився з моєї пам'яті, коли 
я притулився до надзвичайних тітчиних фальбанок! А ко-
ли вона повернулася, щоб умоститися зручніше, і одна 
золотиста диня черкнула мене по щоці! Коли Піїна рука 
розшукала мою і міцно її стиснула... і тоді я виконав свій 
обов'язок. Коли тітчина долоня стиснула мою, папірчик 
перейшов з руки в руку. Я відчув, як вона раптом напру-
жилась і заніміла; і хоч я тулився до неї все міцніше 
міцніше міцніше, вона вже стала недосяжною; вона чита-
ла в темряві і ставала все більш незворушною; і тоді мені 
відкрилося, що мене одурено і що Катрак — мій ворог; і 
тільки страх перед поліцією не дозволив мені тут же усе 
відкрити дядькові. 

(Наступного дня у школі мені розповіли про трагічну 
смерть Джіммі Кападії, він помер удома, раптово, від сер-
цевого нападу. Чи можна вбити людину, побачивши уві 
сні її смерть? Моя мати завжди казала, що можна; коли 
так, то Джіммі Кападія став першою моєю жертвою. Хомі 
Катрак мав бути наступним.) 

У перший день мого повернення до школи я впивався 
просто неймовірною прихильністю Грубого Перса і Кей-
та Гландика (— Слухай, яар, ну як ми могли знати, що 
твій палець там... гей, старий, у нас є безкоштовні квит-
ки на завтрашній фільм, ти не хотів би піти?) і своєю, так 
само несподіваною, популярністю ( — Немає більше За-
ґалло! Це ж круто! Ти справді втратив своє волосся неда-
ремно, а заради спільного добра!), а вдома не застав 
тітоньки Пії. Я сидів із д фком Ханіфом, поки Марія Пе-
рейра на кухні готувала обід. Така собі мирна сімейна 
сцена; але мир був зруйнований раптовим грюканням 
дверей. Ханіф впустив олівець, коли Пія, грюкнувши 
вхідними дверима, так само рвучко відчинила двері до 
кімнати. А за мить весело продуднів: 

— Ну, жінко: що за драма?.. 
Але Пію не так легко було роззброїти. 
— Грамузляй собі, — сказала вона, розтинаючи рукою 

* повітря. — О Аллах, не треба зупинятися заради мене! 
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Такий Грандіозний талант, що в цьому домі не можна 
навіть піти в туалет, щоб не перечепитися об нього. То ти 
щасливий, чоловіче? Ми заробляємо добрі гроші? Бог ла-
скавий до тебе? 

Але Ханіф усе ще зберігає добрий настрій: 
— Ходи-но, Піє, наш малий гість чекає. Сядь, випий 

чаю... 
Актриса Пія застигла у позі вбивчої недовіри: 
— О Боже! Що за родина мені трапилася! Моє життя 

безповоротно зруйноване, а ти пропонуєш мені чай; а 
твоя мати пропонує бензин! Якийсь маразм... 

І дядько Ханіф, уже гніваючись: 
— Піє, тут хлопчик... 
І дикий вереск: • 
— Агаааа! Цей хлопчик — але він страждав; він і досі 

страждає; він знає, що таке втрати, і як це почуватися по-
кинутим! І я теж відторгнена: я велика акторка, але му-
шу сидіти тут, серед безглуздих розповідей про листо-
нош-на-велосипедах і ослячих-фірманів! Що ти можеш 
знати про жіночу тугу? Сиди-сиди, нехай якийсь товстий 
багатий парс-кіномагнат подає тобі милостиню, нехай 
твоя дружина і далі носить дешеві прикраси і старі сарі 
— вже два роки, як нема нового! — жінки дуже терплячі, 
але, коханий мій, ти перетворив моє життя на пустку! Іди 
собі, не турбуйся, тільки лиши мене в спокої, нехай я ви-
стрибну з вікна! Зараз я піду у спальню, — підсумувала 
вона, — і якщо ти мене більше не почуєш, то знай, що 
моє серце розірвалося і я лежу мертва. 

Знову грюкнули двері: це був вражаючий вихід! 
Дядько Ханіф несвідомо розламав олівець надвоє. Він 

здивовано хитав головою: 
— Що це в неї вступило? 

А я знав. Я, володар таємниці, наляканий поліцією, я 
все знав і тримав язик за зубами. Бо опинившись у само-
му серці подружньої кризи моїх дядька й тітки, я зламав 
свою недавню обіцянку і зазирнув у голову Пії; там по-
бачив її візит до Хомі Катрака і дізнався, що ось уже 
кілька років вона була його фавориткою; почув його сло-
ва про те, що йому набридли її принади і він знайшов 



собі когось іншого; і я, ще раніше зненавидівши його за 
те, що він спокусив мою "кохану тітоньку, зненавидів йо-
го вдвічі сильніше за те, що він зневажив її і покинув. 

— Іди до неї, — попросив дядько. — Може, тобі 
вдасться її потішити. 

Хлопчик Селім заходить крізь пошарпані двері у свя-
тилище своєї трагічної тітки; він заходить і бачить най-
привабливіше тіло, розпластане в розкішному пориві по-
перек подружнього ложа — там, де тільки минулої ночі 
тіло тулилося до тіла, де папірчик перейшов з руки в ру-
ку... та рука тепер тріпоче навпроти серця; груди здійма-
ються вгору-вниз; і хлопчик Селім затинається: 

— Тьотю, ой, тітонько, як мені шкода. 
Тужливий зойк з ліжка. Руки трагічної актриси зліта-

ють у повітря і розкриваються до мене: 
— Ай! Ай, ай! Ай-ай-ай! 
Не чекаючи більше ніяких запрошень, я лечу до тих 

рук, я кидаюся в обійми й опиняюся на своїй згорьо-
ваній тітці. Руки обвиваються довкола мене, 
тіснотіснотісно, нігті впиваються мені у білу-шкільну со-
рочку, але мені байдуже! — бо щось ворухнулося ниж-
че мого ремінця з пряжкою у вигляді літери Б. Тітонька 
Пія звивається піді мною у розпачі, і я піддаюся їй, не 
забуваючи, однак, тримати праву руку віддалік. І три-
маю її рівненько над цією веремією. Однорукий, я почи-
наю пестити її, сам не знаючи, що роблю — бо мені ж 
тільки десять років, і я досі ношу шорти, але я плачу, бо 
вона плаче, і кімната наповнюється хлипанням — і на 
ліжку два тіла б'ються, два тіла починають знаходити 
спільний ритм, неможливий неймовірний, її стегна 
підіймаються до мене, вона стогне: 

— О! О Боже, О Боже, О! 
І, мабуть, я також стогну, я не можу сказати, щось тут 

бере гору над смутком, тим часом як мій дядько ламає 
олівці на смугастому дивані, щось наростає, коли вона 
крутиться і в'ється піді мною, аж нарешті я, опанований 
силою, більшою, ніж моя власна, опускаю свою праву ру-
ку, забуваючи геть про палець, і коли він торкається її 
грудей, рана притискається до шкіри... 
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— Аййоууууу! — верещу я від болю; а тітка, вирвана 
з моторошного чару тих кількох хвилин, відштовхує ме-
не і дає мені дзвінкого ляпаса. На щастя, це ліва щока; 
моє єдине здорове вухо залишається поза небезпекою. 

— Поганець! — кричить тітка. — Родина маніяків і 
збоченців! Горе мені, чи є ще на світі жінка, якій довело-
ся б таке страхіття перетерпіти? 

Чути кахикання у дверях. Я встаю і тремчу від болю. 
Пія теж стоїть, її волосся стікає по обличчю, як сльози. 
Марія Перейра на порозі, покахикує, уся червоніючи від 
зніяковіння, і тримає в руках якийсь пакунок, загорнутий 
у папір. 

— Поглянь, баба, я тут щось забула, — вимовляє на-
решті вона. — Ти тепер уже великий: поглянь, твоя мати 
передала тобі дві пари гарних, довгих білих штанів. 

Після того, як мене так нестримно понесло при спробі 
втішити тітоньку, моє подальше перебування у домі на 
Марін Драйв стало неможливим. Протягом наступних 
кількох днів регулярно відбувалися довгі напружені теле-
фонні перемовини; Ханіф когось у чомусь переконував, 
а Пія жестикулювала, кажучи, що, може, тепер, коли ми-
нуло п'ять тижнів... нарешті якось увечері, коли я при-
йшов зі школи, моя мама посадила мене у наш старень-
кий Ровер, і так моє перше вигнання добігло кінця. 

Але ні дорогою додому, ані будь-коли інакше ніхто 
мені не дав ніяких пояснень про причини мого вигнання. 
Тому я вирішив утриматися від запитань. Тепер я носив 
довгі штани; отже, я був чоловіком і мав по-чоловічому 
зносити всілякі прикрощі. Я сказав своїй мамі: 

— З пальцем уже нічого страшного. Маму Ханіф на-
вчив мене по-іншому тримати ручку, і я тепер можу пи-
сати. 

Мама, очевидно, пильно стежила за дорогою. 
— Це були чудові канікули, — додав я ввічливо. — Дя-

кую, що ви дозволили мені там побувати. 
— Ой, синку, — спалахнула вона, — з таким личком, 

як призахідне сонце, що я можу тобі сказати? Гарно по-
водься з батьком; він зараз дуже нещасливий. 
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Я обіцяв поводитися якнайкраще; а мама ніби на хви-
лю втратила панування над кермом і ми проїхали на не-
безпечно близькій віддалі від автобуса. 

— Що це за світ такий, — промовила вона згодом. — 
Такі страхіття трапляються не знати як, не знати чого. 

— Знаю, — притакнув я, — айя мені розповідала. 
Мати зиркнула на мене моторошно, нотім втупила по-

гляд у Марію на задньому сидінні: 
— Ти, чортове зілля, — крикнула вона, — що ти йому 

наговорила? 
Я переповів кілька Маріїних історій про всілякі дива, 

але ці жахливі, вражаючі розповіді, здавалося, заспокоїли 
маму. 

— Що ти там знаєш, — зітхнула вона. — Ти ще зовсім 
дитя. 

Що я знаю, амма? Я знаю про кав'ярню «Піонер»! 
Зненацька, дорогою додому, мене знову переповнила жа-
га помститися своїй віроломній матері, жага, пригасла бу-
ло у сліпучому блиску мого вигнання, тепер воскресла з 
новою силою і сполучилася з новонародженою ненавис-
тю до Хомі Катрака. Ця двоголова жага була демоном, 
який оволодів мною і призвів мене до здійснення 
найгіршого у житті вчинку... 

— Все буде добре, — запевняла мати. — Почекай тро-
хи і сам побачиш. 

— Так, мамо. 
Цікаво, що в усьому цьому розділі я ні словом не зга-

дав про Конференцію Опівнічних Дітей; бо, правду кажу-
чи, у ті дні вони не були для мене надто важливими. 
Я був зайнятий іншим. 

жезл командора сабарматі 

Через кілька місяців, коли Марія Переяра нарешті 
призналася до злочину і відкрила таємницю свого страху 
перед привидом Йосифа Д'Кости, який одинадцять років 
переслідував її, ми дізналися, що, повернувшись із ви-
гнання, вона була вражена плачевним станом, що спіткав 



бідного привида за час її відсутносте. Примарний Д'Кос-
та почав буквально розкладатися на очах, окремі частини 
тіла вже були у нього відсутні: вухо, по кілька пальців на 
кожній нозі, мало не всі зуби; до того ж у животі була 
діра завбільшки з яйце. Пригнічена цією картиною роз-
паду, вона спитала його (упевнившись спочатку, що по-
близу нікого немає): 

— Боже мій, Йосифе, що з тобою сталось? 
І почула, що відповідальність за її злочин усі ці роки 

лежала на його плечах, аж поки вона не призналася, і 
власне цей тягар так пекельно його змінив. З цієї миті 
стало ясно, що Марія неодмінно покається; хоча кожен 
погляд на мене замикав їй вуста. Однак, усе-таки, це бу-
ло лише питання часу. 

А між тим, не підозрюючи, що зовсім скоро мене ви-
знають нерідним сином, я пробував налагоджувати сто-
сунки з маєтком Метволда, де теж відбувалися суттєві 
зміни. По-перше, батько явно не хотів мати зі мною нічо-
го спільного, що мене, визнаю, пригнічувало, але заразом 
(якщо взяти до уваги моє покалічене тіло) видавалося мені 
цілком зрозумілим. По-друге, відчувалося, що ставлення у 
сім'ї до Мідної Мавпочки значно поліпшилося. Я мусив 
чесно признатися перед собою самим, що тепер мої по-
зиції у родині узурпувала сестра. І тепер уже Мавпочка 
знайшла вхід до священного батьківського кабінету, і її 
тато притуляв до свого пухкенького живота, і тепер уже 
вона мусила нести тягар його мрій про майбутнє. Одного 
разу я підслухав, як Марія Перейра наспівує Мавпочці ко-
лискову, що була піснею усього мого дитинства: «Вирос-
теш і будеш, — співала Марія, — ким захочеш; станеш 
тим, ким тільки забажаєш!» Навіть мама, очевидно, підда-
лася цьому впливові; і тепер моя сестра отримувала 
найбільшу порцію чіпсів на обід, додаткові нарґісі кофта і 
добірні пасанда. А я натомість — щоразу, коли хтось із ро-
дичів випадково наштовхувався на мене поглядом — спо-
стерігав, як глибшають зморшки поміж їхніми бровами і 
відчував ауру упередженосте й недовіри до себе. 

Але хіба ж я мав право скаржитися? Мавпочка рока-
ми мирилася з моїм привілейованим становищем. За ви-
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нятком того єдиного разу, коли ми бавилися у садку і во-
на зіштовхнула мене (може, й ненароком) з дерева, зага-
лом Мавпочка сприймала мою першість із нечузаним ро-
зумінням і навіть добротою. Тепер настала моя черга, на-
тягнувши довгі штани, я мусив як дорослий змиритися зі 
своїм падінням. «Це перехідний вік, — подумав я, — і він, 
виявляється, важчий, ніж я очікував». 

Слід зауважити, що Мавпочка не менш від мене дичу-
валася своєму перетворенню на улюбленицю родини. Во-
на всіма силами намагалася уникнути пестощів, але, оче-
видно, їх уже ніщо не могло зупинити. Це був період її 
флірту з християнством, а виник він частково під впливом 
однокласниць-європейок, а частково через присутність 
Марії Перейри, що перебирала-в-руках-зернинки-вервеч-
ки (і не ходила до церкви через страх перед сповіддю, за-
те засипала нас біблійними притчами); та все ж, на мою 
думку, це була спроба Мавпочки повернути собі ко-
лишній зручний статус чорної приблуди у родинній буді 
(коли вже зайшла мова про буду і про собак, то слушно 
було б згадати, що за моєї відсутносте приспали Бароне-
су Сімкі, яка стала жертвою своєї власної люб'язносте). 

Моя сестра захоплено розповідала про великодушного 
Ісуса, смиренного і милосердного; а мама невпевнено 
усміхалася і гладила Мавпочку по голові. Вона ходила по 
всьому дому, наспівуючи гімни; а мама підхоплювала ме-
лодію, і вони обидві починали голосно співати. Мавпочка 
попросила для себе чернече вбрання замість улюбленої 
уніформи медсестри — і невдовзі його отримала. Вона 
населила горошинки на мотузочок і так зробила собі вер-
вечку, нашіптуючи: «Богородице Діво, радуйся, благодат-
на Маріє!», — а батьки вихваляли вправність її рук. За-
мучена відсутністю кари, вона піднялася до вершин 
релігійного завзяття, відмовляла молитву «Отче Наш» 
вранці і ввечері, і замість рамадану постила у Великий 
Піст, проявляючи несподіваний фанатизм, що в майбут-
ньому підпорядкує собі її індивідуальність; але незважаю-
чи на це, усі довкола їй потурали. І врешті-решт вона 
звернулася до мене: 
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— Знаєш, братику, — сказала вона, — схоже, що те-
пер мені доведеться корчити з себе слухняну дівчинку, а 
весь кайф залишається по твоєму боці. 

Мабуть, це було слушне зауваження; очевидна бай-
дужість батьків до мене мала дати мені більше волі; про-
сто я був загіпнотизований метаморфозами, що відбува-
лися в усіх сферах мого життя, а за таких умов дуже важ-
ко отримати якийсь кайф. 

У мені відбувалися фізичні зміни; надто рано на моєму 
підборідді почав з'являтися м'який пушок, голос зовсім 
вийшов з-під контролю: самочинно ковзав від вершин до 
низин звукового регістру. У мені наростало відчуття аб-
сурдности: мої кінцівки все довшали і робили мене не-
зграбним, і я, мабуть, нагадував блазня, бо виріс з усіх 
штанів і сорочок, випнувся зі всього одягу. Я відчував се-
бе жертвою вбрання, яке кумедно баламкалося навколо 
зап'ястків рук і щиколоток ніг; але коли я звернувся до 
золотої середини, до моїх чарівних дітей, то навіть там я 
помітив зміни, і це мені дуже не сподобалося. 

Поступовий занепад Конференції Опівнічних Дітей — 
що остаточно розпалася того дня, коли китайські війська 
спустилися до нас з Гімалаїв, щоб зганьбити індійський фа-
лудж — уже неможливо було зупинити. Після вступної 
інтриґи неодмінно настає нудьга, а за нею — суперечки. 
Або (якщо поглянути на це з іншого боку) коли поранити 
свій палець так, щоб із нього били фонтани крови, то 
всілякі суперечки затихають... може, розриви на тілі Кон-
ференції були (активно-метафоричним) наслідком втрати 
мого пальця, а може й ні, але вони поширювалися. На 
півночі Кашміру Нарада-Маркандея тонув у соліптичних 
видіннях справжнього нарциса, наповнених лише еротич-
ними втіхами безперервних статевих перевтілень; на-
томість Сумітра, мандрівник-у-часі, збентежений до глиби-
ни душі нашим небажанням вислухати його візії про май-
бутнє, де (за його словами) державою керуватиме старий 
сечопивця, що, здається, ніколи не збирається вмирати, а 
люди забудуть усе, чого навчилися досі, Пакистан поділить-
ся, як амеба, прем'єр-міністри обох половин помруть від 
рук своїх спадкоємців, що носитимуть — присягався він, 
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ігноруючи нашу недовіру — одне і те саме прізвище... об-
ражений Сумітра регулярно не з'являвся на наші опівнічні 
зустрічі, постійно блукаючи схожими на павутину лабірин-
тами Часу. Сестри з Боуд насолоджувалися своєю 
здатністю приворожувати до себе молодих і старих дурнів. 

— І чим ця конференція нам допоможе? — допитува-
лися дівчата. — У нас і без того безліч прихильників! 

А наш алхімік постійно сидів у лабораторії, збудованій 
його батьком (з яким він поділився своїм задумом); одер-
жимий пошуками філософського каменя, він не мав часу 
для нашого грона. Він покинув нас, зваблений золотом. 

Але були ще й інші чинники. Діти, якими б надзвичай-
ними вони не були, не можуть повністю протистояти 
батьківському впливові; отже, в міру того, як упереджен-
ня і світогляд дорослих проникали в дитячі голови, я став 
помічати, що діти з Махараштри ненавидять мешканців 
Гуджарату, а білошкірі жителі півночі вороже ставляться 
до дравідійських «нігерів»; почалися релігійні суперечки; 
і ще в наших розмовах проявлялися класові ознаки. Діти 
багатіїв задирали носа перед убогими; брамінів пересми-
кувало від самої думки про те, що вони могли б доторк-
нутися до думок недоторканих; а серед дітей нижчого по-
ходження з'являвся помітний вплив бідности і ко-
мунізму... недодачу виникли ще й особисті конфлікти і 
дослівно сотня бурхливих суперечок, неминучих для пар-
ламенту, що складається лише з підлітків. Ось так Конфе-
ренція Опівнічних Дітей виправдала пророцтво прем'єра 
і справді стала дзеркалом усього народу; діяв пасивно-
дослівний спосіб, хоча я всіляко намагався відгородитися 
від нього — дедалі розпачливіше, аж до упокорення... 

— Брати і сестри! — озвучую голосом думки, так са-
мо непідвладним мені, як і його фізичний відповідник. — 
Ми не можемо дозволити цьому статися! Не можемо до-
пустити серед нас одвічного дуалізму: маси-і-класи, пра-
ця-і-капітал, вони-і-ми! Ми мусимо, — палко переконував 
я, — бути третьою складовою. Ми маємо стати силою, 
яка віднайде золоту середину і вкаже шлях поміж верши-
нами цієї дилеми; бо тільки ми-інакші, ми-оновлені може-
мо виправдати надії нашого народження! 



Я мав прибічників, хоч Парваті-відьма була єдина і 
незрівнянна; але я відчував, як вони втікали від мене, ко-
жен поглинутий власним його чи її життям... так само, як 
і я, правду кажучи, був поглинутий своїм. Здавалося, ніби 
наш чудовий конгрес виявився чимось більшим, ніж яка-
небудь інша дитяча забава, і ніби довгі штани знівечили 
те, що створила опівнічна година... 

— Ми мусимо розробити програму, — переконував я, 
— наш власний П'ятирічний План, хіба не так? — Але на 
тлі цього хвилюючого заклику зненацька почувся зне-
важливий сміх мого найбільшого суперника; і Шіва всім 
нам почав презирливо просторікувати: 

— О ні, малий багатійчику; третього не дано, ніякого 
третього принципу немає; є тільки гроші-і-убозтво; маєтки-
і-нестатки; право-і-ліво і є тільки я-проти-світу! Світ — це 
не ідеї, багатенький ти наш; світ — не місце для мрійників 
та їхніх мрій; світ, малий Шмарку, це речі. Речі і їх творці 
крутять світом; ось поглянь на Бірлу, Тату, на всіх багатіїв: 
вони творять речі. Світ крутиться довкола речей, а не до-
вкола людей. І саме заради речей Америка й Росія приси-
лають нам допомогу; а тим часом п'ятсот мільйонів людей 
і далі голодують. Дозволити собі мріяти можна тільки тоді, 
коли є речі; коли ж їх немає, людина мусить боротися. 

Діти заінтриговано слухали нашу суперечку...а може й 
ні, може, навіть наша дискусія видалася їм нудною. 

І тепер я: 
— Але ж люди — це не речі; і якщо ми об'єднаємося, як-

що будемо любити одне одного, якщо покажемо, що це во-
но і є, це коло-людей, ця Конференція, це об'єднання-дітей-
у-щасті-і-в-горі — то це і буде третій шлях (принцип)... 

Але Шіва глумливо: 
— Ех, багатійчику, усе це — одна велика бздура. І ця 

роль-особистости. І ці перспективи-людства. Сьогодні 
люди — це тільки різновид речей. 

І тоді я, Селім, невпевнено: 
— Але як же...вільна воля...надія...велика душа, або, 

як-то кажуть, махатма, людства ...а як же поезія, і мис-
тецтво, і... 

І тут Шіва переможно відповідає: 
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— Ага, бачиш? Я так і знав, що ти це скажеш. Ти та-
кий м'який, як переварений рис. Сентиментальний, як 
стара баба. Та іди ти, хто захоче слухати ці нісенітниці? 
Нам дали життя, щоб жити. Я вже, Шмарку, ситий по 
горло твоєю Конференцією! На чорта вона здалася? 

Ви спитаєте: і це десятирічні діти? Відповідаю: так, 
але... Ви спитаєте: і ці десятирічні, чи хай навіть майж< 
одинадцятирічні-діти обговорюють роль особиєтости в 
суспільстві? Протистояння капіталу і праці? Чи прояви 
внутрішніх суперечностей аграрних та промислово розви-
нутих зон? Та ще й ще конфлікти у сфері соціокультур-
ної спадщини? Хіба діти, що прожили на світі неповні чо-
тири тисячі днів обговорюють питання ідентичносте та 
внутрішні суперечності капіталізму? Проживши менш 
ніж сто тисяч годин, вони протиставляють Ганді і Марк-
саленіна, силу і неміч? І вирішують, чи суспільство проти-
стоїть особистості? І чи це діти вбили Бога? Навіть якщо 
повірити в існування цих справжніх чудес, чи можна собі 
уявити, що ці шмаркачі говорять так, як бородаті старці? 

Відповідаю: може, й не такими словами; може, взагалі 
без слів, а чистою мовою думок; але, правду кажучи, так, 
звичайно, переважно власне ці питання були у центрі 
уваги; бо діти — це посудина; в яку дорослі наливають от-
руту, і саме ця отрута, отрута дорослих, була приготова-
на для нас. Отрута, а згодом, через багато років, Вдова зі 
своїм ножем. 

Коротше кажучи: після мого повернення в Букінгемсь-
ку Віллу навіть сіль Опівнічних Дітей втратила свій смак; 
бували такі ночі, що мені зовсім не хотілося вмикати своє 
вседержавне радіо; зате демон (двоголовий), прихований 
у мені, міг вільно продовжувати свої диявольськ зитівки. 
(Я ніколи так і не зміг довести чи спростувати провину 
чи безневинність Шіви у справі вбивства повій; але, шд 
впливом Калі-Юги я, чемний хлопчик і жертва долі, взяв 
на себе відповідальність за два убивства. По-перше — 
Джеммі Кападії; а по-друге — Хомі Катрака.) 

Якщо третій шлях існує, то ім'я його — Дитинство. 
Але й воно помирає; чи, точніше, — його вбивають. 
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Усі ми мали свої проблеми у ті дні. Хомі Катрак мав 
свою дебілку Токсі; Ібрагіми мали інший клопіт: батько 
Сонні, Ісмаїл, через багато років судового хабарництва 
опинився перед загрозою судового процесу з боку Ради 
Адвокатів; а дядечко Сонні, Ісаак, власник дешевого готе-
лю «Амбасада», що неподалік від Фонтану Флори, по ву-
ха заліз у борги в місцевих гангстерів, тож постійно 
бідкався, що його «приб'ють». (У ці часи вбивства були, 
як спека, на порядку денному)... і мабуть нікого не дивує, 
що всі ми забули про існування професора Шаапстекера. 
(Індуси з роками ростуть угору і в силу; але Шаапстекер 
був європейцем, а його раса, на жаль, з плином літ тільки 
никне, і часто — дощенту зникає.) 

Але тепер, проваджений, мабуть, своїм демоном, я 
пробираюся на найвищий поверх Букінгемської Вілли і 
застаю там божевільного дідка, на диво дрібного і кри-
венького, а в роті у нього безперервно смикається вузь-
кий язичок — він плямкає і облизується: це був колишній 
шукач протиотрут, убивця коней, Шаапстрайкер сагіб, 
зараз — дев'яностодволітній символ інституту, вже ніяк 
із ним не пов'язаного, бо старий після виходу на пенсію 
запроторив себе у похмуру мансарду, наповнену 
тропічними рослинами і законсервованими-в-солі зміями. 
Якщо чесно, то вік не позбавив професора ні зубів, ні 
мішечків з отрутою, зате перетворив його у втілення 
змінности; прадавні безумства Індії законсервували його 
мозок, так само, як і іншим європейцям, що гостюють тут 
занадто довго, і він повірив словам службовців інституту, 
за якими професор мав завершити династію, започатко-
вану тоді, коли королівська кобра запліднила жінку, і та 
зачала людське (але й зміїне) дитя... здається, що протя-
гом усього мого життя досить було мені зайти за ріг, щоб 
зіткнутися з наступним, новим, на диво переінакшеним 
світом. Досить тільки видряпатися по драбині (чи навіть 
по сходах), щоб відразу натрапити на підступну змію. 

Вікна тут завжди були зашторені, в кімнатах Шаапсте-
кера сонце не сходило і не заходило, годинники не цока-
ли. Чи це мій демон, чи, може, спільне для нас обох по-
чуття відчужености зблизило нас?.. Бо в ті часи, часи 
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Мавпоччиної величі і хронічної недуги Конференції, я 
при кожній нагоді підіймався сходами і вислуховував 
нісенітниці шепелявого божевільного старця. 

Коли я вперше потрапив до його не замкненої нори, 
він привітав мене такими словами: 

— О, моє дитя, — то ти одужав після тифу? 
Від цих слів час розгойдався, ніби лінива хмара пилу, 

і я повернувся до себе, яким був рік тому; я нагадав собі 
розповіді про те, як Шаапстекер урятував мене від смер-
ти зміїною отрутою. Потім протягом кількох тижнів я 
всідався біля його ніг, і він відкривав таємницю існуван-
ня захованої в мені кобри. 

Хто ознайомив мене, задля мого ж добра, з магічною 
силою змій? (їхні тіні вбивають корів; якщо вони на-
сняться чоловікові, то його жінка зачне дитину; якщо во-
ни помруть від людської руки, то родина вбивці 20 по-
колінь не буде мати нащадка чоловічої статі.) 

І хто описав мені — за допомогою книг і опудал тва-
рин — незмінних ворогів кобри? 

— Вивчай своїх ворогів, дитино, — шипів він, — або 
ж вони, будь певен, знищать тебе... 

В ногах у Шаапстекера я довідався про мангуста, дико-
го кабана, шабледзьобого журавля й оленя барасінха, який 
розплющує голови змій своїми копитами, єгипетського 
іхневмона та ібіса, про безстрашного птаха секретаря, сто 
двадцять п'ять сантиметрів заввишки і з гачкуватим дзьо-
бом, вигляд і назва цього птаха навіяли мені підозріливі 
думки про Алісу Перейру і мого батька; а ще старий роз-
повідав про африканського яструба, про кота-смердючку, 
медоїда ретеля гірського, птаха-спринтера каліфорнійсько-
го, свинку пеккарі і велетенську птаху кангамба. Шаапсте-
кер давав мені життєві настанови з глибин своєї старости: 

— Будь мудрий, синку. Наслідуй поведінку змії. Бере-
жи таємниці; нападай з-за стіни хащів. 

Одного разу він сказав: 
— Стався до мене, як до батька. Бо хіба не я знову по-

дарував тобі життя, коли ти його вже майже втратив? 
Цими словами він довів, що так само залежить від ме-

не, як і я від нього; а ще визнав, що сам опинився у 
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нескінченно довгому переліку батьків, яких тільки я мав 
здатність вибирати. І хоча через деякий час, коли сморід 
його апартаментів мені вже остаточно остогид, я знову 
повернув цьому старцеві самотність, у якій уже ніхто 
ніколи більше його не потривожить, але він встиг навчи-
ти мене, як іти далі. Одержимий двоголовим демоном по-
мсти, я (уперше в житті) використав свої телепатичні 
здібності як зброю; у такий спосіб я виявив найдрібніші 
деталі стосунків між Хомі Катраком та Лілою Сабарматі. 
Діла і Пія завжди змагалися за першість у красі; і саме 
дружина чинного претендента на звання Адмірала Флоту 
стала новою пасією кіномаґната. Поки командор Сабар-
маті перебував у морі на маневрах, Діла і Хомі влаштову-
вали власні маневри; поки морський лев чекав смерти 
чинного Адмірала, Хомі і Діла також готували собі поба-
чення з Косарем. (За мого сприяння.) 

— Будь потайний, — казав Шаапстекер сагіб; отже, я 
таємно шпигував за своїм ворогом Хомі і за нерозбірли-
вою матусею Крихоокого і Вазеліна (вони стали занадто 
самовпевнені останнім часом, відколи газети сповістили, 
що справа підвищення командора Сабарматі — проста 
формальність. Це тільки питання часу...) 

— О безпутня жінко, — тихо шепотів мій демон, — 
здатна до найганебнішого материнського віроломства! 
Ми перетворимо тебе на жахливий приклад; на твоєму 
прикладі ми покажемо, яка доля чекає таких розпусниць. 
О невдячна шльондро! Хіба ти не бачила, яке лихо спітка-
ло легковажну баронесу Сімкі ван дер Хейден, яка була, 
правду кажучи, такою ж зрадливою сукою, як і ти. 

Мій суворий погляд на Ділу Сабарматі з роками зм'як; 
зрештою, ми з нею мали одну спільну рису — її ніс, так 
само, як і мій, мав неймовірну силу. Але її ніс був обдаро-
ваний лише суто земною магією: зморшки на носі зуміли 
підкорити найнезворушнішого адмірала; найменший по-
рух ніздрів розпалював дивовижний вогонь у серцях кіно-
маґнатів. Я трохи жалкую, що зрадив цей ніс; це майже те 
саме, що вгородити ножа у спину свого кузена. 

Ось що я виявив: щонеділі о десятій годині ранку Діла 
Сабарматі відвозила Крихоокого і Вазеліна в кіно Метро на 
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щотижневі зустрічі Кіноклубу для підлітків. (Вона доб-
ровільно возила туди нас усіх; Сонні і Цирус, Мавпочка і я 
втискалися до її індійського автомобіля марки Індустан.) І 
коли ми їхали на зустрічі з Даною Тернер, Робертом Тейло-
ром чи Сандрою Ді, пан Хомі Катрак також вибирався на 
щотижневі рандеву. Коли Індустан Діли проїжджав вздовж 
залізничних колій, Хомі пов'язував собі довкола шиї шовко-
вий кремовий шарф; коли вона зупинялася на червоне 
світло, він надягав тропічну куртку кольору металік; коли 
вона заводила нас у темряву кінозалу, він натягав сонячні 
окуляри у золотій оправі; а коли вона залишала нас дивити-
ся фільми, він теж залишав свою дитину. Токсі Катрак бли-
скавично реагувала на його від'їзди, супроводжуючи кожен 
з них плачем грюканням тупанням; вона знала, чим це пах-
не, і навіть Бі-Аппа не могла її втихомирити. 

Давним-давно були собі Радха і Крішна, і Рама і Сіта, 
і Лайла і Маджун; а ще (бо і ми відчуваємо впливи Захо-
ду) Ромео і Джульетта, Спернсер Трейсі і Кетрін Хеп-
берн. Світ повен любовних історій, і всі закохані певною 
мірою — втілення своїх попередників. Коли Діла 
під'їжджала на своєму Індустані під певний будинок на 
Колабському Шосе, вона ніби ставала Джульеттою, що 
виходить на балкон; коли обгорнутий кремовим шарфом, 
затінений золотом, Хомі їхав на зустріч з нею (тим самим 
Студебеккером, яким колись домчав мою маму до клініки 
доктора Нарлікара), він ставав ніби Леандром, що пере-
пливає Геллеспонт по дорозі до палаючої свічі Геро. Що 
ж до моєї участи у цій справі, то я не дам їй ніякої назви. 

Признаюся: я не був героєм. Я не боровся з Хомі вер-
хи на коні, з палаючими очима, і вогненним мечем; а, 
наслідуючи поведінку змії, взявся краяти газети. 

Із заголовка КОМІТЕТ ВИЗВОЛЕННЯ ГОА РОЗПОЧИ-
НАЄ КАМПАНІЮ САТЯРГАХИ я викраяв букви «КО»; ГО-
ЛОВА ЗБОРІВ СХІД-ПАК ВИЗНАНИЙ МАНЬЯКОМ дав 
мені ще один склад «МАН». Потім я знайшов «ДОР», захо-
ване в НЕРУ ОБМІРКОВУЄ ДОРЕЧНІСТЬ СВОЄЇ ДОБ-
РОВІЛЬНОЇ ВІДСТАВКИ ЗІ ЗБОРІВ КОНГРЕСУ; для на-
ступного слова я викраяв «САБ» із повідомлення ЗАВОРУ-
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ШЕННЯ, МАСОВІ АРЕШТИ В КЕРАЛІ ПІД 
КЕРІВНИЦТВОМ ЧЕРВОНИХ: САБОТАЖНИКИ ША-
ЛЕНІЮТЬ: ГХОШ ОСКАРЖУЄ КОНГРЕС ГАНДІ, а потім 
викраяв «АРМ» з КИТАЙСЬКА АРМІЯ ЗАХОПИЛА КОР-
ДОН, ЗНЕВАЖИВШИ ПРИНЦИПИ БАНДУНГУ. Закінчен-
ня прізвища, «АТІ», я знайшов у фразі ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА ДАЛЛАСУ ХИТКА І НЕСТАБІЛЬНА — ТАКІ 
СЛОВА ПОЧУЛИ ВІД ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ПИХАТІ 
ПОЛІТИКИ. Підстригаючи історію так, щоб вона пасувала 
до моїх підлих намірів, я вхопився за ЧОМУ ІНДІРА ГАНДІ 
СТАЛА ГОЛОВОЮ КОНГРЕСУ? і залишив собі «ЧОМУ»; 
не маючи наміру зациклюватися на політиці, я сягнув за 
словом «ВАША» до реклами ВАША ЖУВАЛЬНА ГУМКА 
ВТРАТИЛА СМАК? ТАК? А СМАК ЖУВАЛЬНОЇ ГУМКИ 
П.К. НЕ ЗНИКАЄ НІКОЛИ Й НІЯК! Цікавинки спорту: 
НОВА ДРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО НАПАДАЮЧОГО, 
МОХУН БАТАНА підсунула мені ще одне слово «ДРУЖИ-
НА», а «ПРИХОДИТЬ НА» я зачерпнув з трагічного репор-
тажу МАСА ЛЮДЕЙ ПРИХОДИТЬ НА ПОХОРОН АБУЛ 
КАЛАМ АЗАДА Тепер я знову мусив виколупувати слова 
з маленьких заміток СМЕРТЬ В ОКОЛИЦІ ПІВДЕННОЇ 
СІДЛОВИНИ: ШЕРПІ ЗАГИНУВ дала мені жадане «КОЛ», 
але найважче було знайти «АБСЬКЕ», аж зустрілося, Богу 
дякувати, в кіноанонсі АРАБСЬКЕ ДИВО, АЛІ-БАБА, СУ-
ПЕРГІГАНТ ВЕСЕЛОЇ ЗАБАВИ — СІМНАДЦЯТИЙ ТИЖ-
ДЕНЬ НА ВАШОМУ ЕКРАНІ!.. 

...То був час, коли Шейх Абдула, Лев Кашміру, закли-
кав до плебісциту у його штаті, щоб упевнитися у своєму 
майбутньому; відвага Шейха подарувала мені склад 
«ШО», бо приліпила до нього заголовок: ШОК! БАНДА 
ПІДПАЛЮВАЧА АБДУЛИ — ПРИЧИНА ЙОГО НАСТУП-
НОГО АРЕШТУ — РЕЧНИК УРЯДУ. Тим часом Ачарія 
Вінобха Браве, який десять років очолював кампанію 
bhoodan, переконуючи землевласників жертвувати своїм 
ґрунтом для убогих, оголосив, що ті подаровані землі 
оцінені в мільйон акрів, заснував дві нові компанії і те-
пер просив у пожертву цілі села (gramdan ) і людей (jivan-
dan). Коли Дж. П. Наяран висловив готовність присвяти-
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ти своє життя акції Браве, то заголовок НАРАЯН БА-
ЧИТЬ СЕБЕ В РОЛІ БХАВЕ дав мені той необхідний 
склад «СЕ». І я наближався до кінця; витягнув «ЩО» з 
ПАКИСТАН ПРЯМУЄ ДО ПОЛІТИЧНОГО ХАОСУ. 
КОНФЛІКТИ ФРАКЦІЙ ЩОРАЗ ЗАГОСТРЮЮТЬ СИ-
ТУАЦІЮ, а вже потім «НЕДІЛІ» із назви «НЕДІЛІ БЛІТЗ», 
отже, мені не вистачало лише одного слова. Події в 
Східному Пакистані забезпечили мене вимріяним фіна-
лом: ЗАСТУПНИК КОМІСАРА СХІД-ПАК. ЗАВАЛЕНИЙ 
МЕБЛЯМИ ГИНЕ ВІД РАН: ЦІ ПОДІЇ СТАЛИ ПРИЧИ-
НОЮ НИНІШНЬОГО ТРАУРУ, дало мені «ВРАНЦІ», з 
якого я без вагань викраяв двокрапку. До повного ком-
плекту мені бракувало знаку запитання, і я знайшов йо-
го у заголовку, що вінчав перелік подій того дивного ча-
су: НЕРУ. ХТО НАСТУПНИЙ? 

Я зачинився у ванній і наклеїв уже довершений лист 
— і це була моя перша спроба реконструкції історії — на 
аркуш паперу. Я, ніби змія, запустив цей документ собі в 
кишеню, ніби отруту до пробірки. Я хитро влаштував 
спільний вечір з Кривооким і Помадою. Ми бавилися у 
«Вбивство в темряві»... Під час забави я прослизнув до 
альміри командора Сабарматі і заховав своє вбивче по-
слання у внутрішню кишеню його святкового мундира. У 
цей момент (що тут уже приховувати) я відчув розкіш 
змії, що зловила свою здобич і відчуває, як жало зану-
рюється в п'яту жертви... 

КОМАНДОР САБАРМАТІ (виднілося зверху) 
ЧОМУ ВАША ДРУЖИНА ПРИХОДИТЬ 
НА КОЛАБСЬКЕ ШОСЕ ЩОНЕДІЛІ ВРАНЦІ? 

Ні, тепер я зовсім не пишаюся своїм вчинком; але про-
шу вас не забувати, що мій мстивий демон мав дві голо-
ви Я надіявся, що розкриття зради Лілі Сабарматі викли-
че в мами рятівний порух. Два зайці одним пострілом, ця 
кара була спрямована на обох жінок, і кожна з них мала 
наткнутися на один із двох гострячків мого роздвоєного 
зміїного язичка. І я не збрешу, коли скажу, що скандал, 
пізніше названий «Справою Сабарматі», бере свій поча-
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ток з похмурої кав'ярні на півночі міста, де один «паса-
жир-заєць» приглядався балетові танечних рук. 

Я діяв таємно; атакував з-за стіни хащів. Що мене до 
цього змусило? Руки в кав'ярні «Піонер»; помилки по те-
лефону; папірчики, втиснуті мені в долоні на балконах і 
передані з рук у руки під захистом простирадел; ли-
цемірність моєї матері і невмирущий сум Пії: «Ай! Ай-яй! 
Ай-яй-яй!»... Моя отрута діяла поволі; але за три тижні 
дала результат. 

Як виявилося пізніше, командор Сабарматі, отримав-
ши мого анонімного листа, скористався послугами видат-
ного Дом Мінто, найвідомішого приватного детектива 
Бомбею. (Мінто, старий і вже майже горбатий чоловік, 
знизив ціну за послуги.) Командор почекав на рапорт 
Мінто. І тоді: 

Тої неділі вранці шестеро дітей сиділо пліч-о-пліч у 
клубі Кіно-Огляд для Дітей «Метро» і переглядали 
«Френсіс, мул, що умів розмовляти, і дім із привидами». 
Бачите, я мав алібі; хоча і не був близько до місця злочи-
ну. Ніби Сін, молодик, я звіддаля керував хвилями світу... 
Отже, коли мул промовляв до нас з екрана, командор Са-
барматі зайшов у воєнно-морський арсенал. Для своєї по-
мсти він вибрав солідний револьвер з довгим дулом і на-
бої. В лівій руці він тримав папірець з адресою, записа-
ною нерозбірливим почерком детектива, а в правій стис-
кав голу холодну зброю. 

На таксі він доїхав до Колабського Шосе. Розрахував-
ся з таксистом; зі зброєю-в-руці пірнув у вузький пере-
вулок, проминув ятки з одягом і крамниці іграшок, а 
потім рушив сходами догори, вздовж житлового блоку, 
що був відділений від провулка, до вказаного 
внутрішнього дворика. Натиснув на дзвінок квартири 18-
С; це почув англо-індуський учитель із квартири 18-В, 
що заробляв репетиторством з латини. Коли жінка ко-
мандора Сабарматі, Діла, відчинила двері, командор двічі 
вистрілив їй у живіт. Діла впала на спину. Він пересту-
пив через неї і пішов до Хомі Катрака, що власне вста-
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вав з унітаза, з невитертим задом, полохливо натягаючи 
штани, Командор Віну Сабарматі вистрілив йому спочат-
ку в геніталії, потім у серце і ще раз у праве око. Револь-
вер не міг зупинитися; але коли він уже нарешті пере-
став бамкати, у квартирі запанувала несамовита тиша. 
Коли постріли стихли, пан Катрак упав знову на унітаз, 
і нібито посміхнувся. 

Командор Сабарматі покинув будинок, револьвер у йо-
го руці ще димився (це побачив крізь щілину в дверях пе-
реляканий репетитор з латини); пішов Колабським Шосе, 
аж доки побачив на маленькому острівці посеред дороги 
поліцейського, що керував дорожнім рухом. Командор 
Сабарматі звернувся до поліцейського з такими словами: 

— Хвилину тому я оцим револьвером застрелив свою 
жінку і її коханця; я віддаюся у ваші руки... 

При цьому він розмахував револьвером прямо перед 
носом поліцейського, а той так налякався, що випустив з 
рук палицю і втік. Командор, сам-один на острівці посе-
ред раптово паралізованого дорожнього руху, став керу-
вати потоком машин, розмахуючи своїм револьвером 
замість поліцейського жезла. Саме тут його застав загін 
із дванадцяти осіб, що прибув через десять хвилин, 
хлопці хвацько накинулися на нього, заламали руки, 
потім відібрали у нього незвичайну паличку, якою він 
вправно диригував цілих десять хвилин. 

Одна газета так скоментувала цю справу Сабарматі: 
«Це театр, в якому Індія зрозуміє, ким була, чим є і чим 
ще може стати». ...Але командор Сабарматі був лише 
маріонеткою; я був лише лялькарем, а весь народ керу-
вав цією виставою — без мого відома! Я навіть не міг по-
думати, що він... я хотів тільки... скандал, так, паніка, за-
стереження для всіх невірних жінок і матерів, але ніко-
ли, ні за яку ціну щось таке! 

Шокований результатом свого вчинку, я занурився в 
бурхливі хвилі думок усього міста... в Загальній Лікарні 
для парсів лікар промовив: 
24' 
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— Бегум Сабарматі виживе; але буде змушена дотри-
муватися суворої дієти. 

...Але Хомі Катрак уже помер... І кого найняли за ад-
воката? І хто сказав: 

— Я буду захищати його безплатно, абсолютно безко-
штовно? 

Хто це, колишній переможець у справі замороження, 
став тепер захисником командора? Сонні Ібрагім про-
мовив: 

— Якщо хто-небудь і може витягти його з цієї справи 
переможцем, то це тільки мій батько. 

Командор Сабарматі став найпопулярнішим убив-
цею в історії індійської юрисдикції. Чоловікам ця кара 
для дружини-зрадниці видалася цілком справедливою; 
вірні жінки відчули, що їхня вірність цілком виправда-
на. А в головах рідних синів Ліли я натрапив на такі 
думки: 

— Ми знали, як вона поводилася. Знали, що офіцер 
воєнного флоту не витримає такого ставлення. 

Коментатор «Ілюстрованого Тижневика Індії», вміщу-
ючи постать Сабарматі поруч із його кольоровим портре-
том у рубриці «Людина тижня», написав: «У справі Са-
барматі благородні почуття Рамаяни переплітаються з де-
шевою мелодрамою бомбейського звукового кіно; але ко-
ли іде мова про головного героя, то всі погоджуються з 
його щирими намірами; а надто — він ще й, безперечно, 
прекрасний чоловік». 

Моя помста матері і Хомі Катраку започаткувала все-
державну кризу — бо закони флоту передбачають, що 
офіцер, який відбував покарання у цивільній в'язниці, 
вже не може, не має права здобути звання адмірала фло-
ту. Отже, адмірали, місцеві політики, ну і, ясна річ, Ісмаїл 
Ібрагім вимагали: 

— Командор Сабарматі мусить залишитися у в'язниці 
військово-морських сил. Він невинний доти, доки його 
провина не буде доведена. І ми не маємо права знищити 
його кар'єру. 

А правителі: 
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— Згода, — і командор Сабарматі у безпеці, під зам-
ком флоту, зазнав кари славою — засипаний лавиною 
втішних телеграм, він чекав на суд; його камера була за-
повнена квітами, і хоча він просив годувати його лише 
рисом і водою, відповідно до його суворої дієти, але при-
хильники приносили йому Ьігіапіз, рІБІа-кі-Іаиг та інші 
смаколики. Пройшовши без черги до кримінального Су-
ду, процес почався дуже швидко... Прокурор оголосив: 

— Вбивство першого ступеня. 
Зі зціпленими зубами і сталевим поглядом, командор 

Сабарматі відповів: 
— Я не винен. 
Моя мама схлипнула: 
— Боже милосердний, який він нещасний, як це пе-

чально, правда? 
І я підтакнув: 
— Але ж невірна жінка — це просто жахливо, Амма... 

— і вона відвернулася. 
Прокуратор промовив: 
— Тут усе зрозуміло з самого початкую. Ми маємо мо-

тив, обставини, зізнання у злочині, тіло, труп, премеди-
тація: зброя для вбивства куплена, діти відправлені в 
кіно, рапорт детектива. Ні більше, ні менше. Сторона по-
зивачів закриває слідство. 

А люди: 
— О, Аллах, яка порядна людина! 
Ісмаїл Ібрагім каже: 
— Ми тут стикаємося зі спробою самогубства. 
А люди: 
— ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Ісмаїл Ібрагім пояснює: 
— Коли командор отримав рапорт Дом Мінто, то хотів 

переконатися на власні очі, чи подана детективом інфор-
мація правдива, а коли так, то вкоротити собі віку. Купив 
зброю; але для себе. Вирушив за колабською адресою, у 
розпачі; не як убивця, а як живий труп! Але там — коли 
побачив у тій квартирі свою власну жінку, шановні пано-
ве присяжні! Напівроздягнену, з безсоромним коханцем! 
Цю порядну людину, шановні присяжні, цю велику люди-



ну заплямувала кров. Його буквально залила кров, і саме 
у такому стані він вдався до таких, а не інакших вчинків. 
Отже, тут не було премедитації, а це означає, що це не бу-
ло вбивство першого ступеня. Вбивство, так, але не холод-
нокровне. Панове присяжні, я прошу відхилити скаргу. 

В залі аж гуло: 
— Ні, це вже занадто... цього разу Ісмаїл Ібрагім зада-

леко зайшов... але, але... лава присяжних у більшості 
складається з жінок... та ще й не надто заможних... а от-
же, вдвічі вразливіших на шик командора і гаманець ад-
воката... але хто зна? Хіба ж можна щось передбачити? 

Лава присяжних оголосила вирок: 
— Не винний. 
Моя мама крикнула: 
— Ой! Це диво!.. Але, але: це справді законно? 
Судая відповів на її запитання так: 
— Користуючись наданими мені правами, я спросто-

вую цей недоречний вирок. Винен. 
Тоді у залі запанував шалений гамір. Моряки флоту, 

єпископи і політики вимагали: 
— Сабарматі мусить залишитися у в'язниці воєнно-

морського флоту, аж доки Районний Суд розгляне його 
переведення. Упередженість одного судді не може зни-
щити долі такої великої людини; 

І поліція капітулює: 
— Ну, добре... 
Справа Сабарматі відправляється у вищі інстанції, по-

трапляє до Місцевого Суду з шаленою швидкістю... ко-
мандор звертається до свого адвоката: 

— Я відчуваю, що моє життя вийшло з-під контролю, 
ніби щось перейняло над ним владу... скажімо, це доля. 

Але я заперечую: 
— Скажімо, це Селім, тобто, Шмарк, Носаль, або Пля-

молиций, скажімо, це Окрайчик Місяця. 
Вирок Місцевого Суду: 
— Винен. 
Заголовки в газетах: ЧИ САБАРМАТІ НАРЕШТІ ПО-

ТРАПИТЬ ДО ЦИВІЛЬНОЇ В'ЯЗНИЦІ? 
Ісмаїл Ібрагім оголошує: 
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— Ідемо на ризик!Звертаємося з апеляцією до Голов-
ного Суду! 

І... Шок! Вирок самого Голови Ради Міністрів: 
— Нелегко робити винятки в правовому кодексі; але, 

беручи до уваги заслуги на благо країни, я дозволяю ко-
мандорові Сабарматі залишатися у в'язниці морського 
флоту до часу оголошення вироку Головним Судом. 

Наступні заголовки в пресі, як москіти: УРЯД ВІДХИ-
ЛЯЄТЬСЯ ВІД ПРАВА! СКАНДАЛ САБАРМАТІ — 
ПУБЛІЧНА ГАНЬБА!.. Коли я зрозумів, що преса поверну-
лася до командора спиною, я усвідомив, що йому кінець. 

Вирок найвищого суду: 
— Винний. 
Ісмаїл Ібрагім говорить: 
— Право ласки! Просимо пом'якшення вироку у пре-

зидента Індії! 

І ось важкі питання чекають свого вирішення у Рашт-
рапаті Бхаван — поза воротами Президентського будин-
ку одна людина має вирішити, чи можна поставити іншу 
людину поза законом; чи можна комусь подарувати убив-
ство коханця дружини заради блискучої військово-морсь-
кої кар'єри; і ще важливіші речі — Індія підтримає пану-
вання державних законів чи древній принцип винятково-
го права героїв? Якби сам Рама жив у нашу добу, чи по-
слали б ми його до в'язниці за убивство викрадача Сіти? 
Складні питання. Моє мстиве втручання в історію моєї 
епохи аж ніяк не можна назвати тривіальним. 

Президент Індії постановив: 
— Я не помилую цього чоловіка. 
Нуссі Ібрагім (чоловік якої програв свою найбільшу 

справу) залилася слізьми: 
— Ай! Ай-йай! — і повторила своє колишнє зауважен-

ня. — Аміно, сестро, такий чудовий чоловік сидітиме у 
тюрмі — кажу тобі, це кінець світу! 

Зізнання просто бринить мені на вустах: 
— Аммо, це все через мене, я хотів тільки тебе про-

вчити. Аммо, не зустрічайся з тим чоловіком, у сорочці з 
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гаптуванням «Іліскпош»; досить уже, мамо, того цілуван-
НЯ-СКЛЯНОК! Я тепер ходжу у довгих штанях. І можу роз-
мовляти з тобою, як чоловік. 

Але я так і не зміг цього вимовити; та й не було потре-
би, бо я підслухав якось, як мама відповідала на телефон-
ний дзвінок і дивним, притлумленим голосом промовила 
у слухавку: 

— Ні, тут немає нікого з таким ім'ям, будь ласка, 
повірте, я кажу правду, і ніколи більше до мене не 
дзвоніть. 

Так, я провчив свою матір; і після справи Сабарматі 
вона вже ніколи не бачила свого Надіра Касіма, жодного 
разу за все життя; але, втративши його, вона стала жерт-
вою долі усіх жінок у нашій родині; а саме, прокляття пе-
редчасного старіння; почала дедалі більше горбитися, 
шкутильгати, а у її очах постала стареча пустка. 

Моя помста потягла за собою безліч несподіваних подій; 
можливо, найдраматичнішим з них була поява у садах 
маєтку Метволда дивних квітів з дерева і бляхи, розмальова-
них писаними від руки яскраво-червоними літерами... ті фа-
тальні таблички, вивішені в усіх садах, крім нашого, свідчи-
ли про те, що мої власні сили перевищили навіть моє влас-
не розуміння, і що я, колись висланий зі свого двоповерхо-
вого пагорба, зміг тепер сам вигнати звідти усіх інших. 

Таблички у садах вілли Версаль, вілли Ескоріал і Сан-
Сусі, таблички, що кивають одна одній на морському 
бризі у години коктейлю. На кожній виднілося вісім 
літер, яскраво-червоних, по тридцять сантиметрів у висо-
ту: НА ПРОДАЖ. Такий був зміст написів на табличках. 

НА ПРОДАЖ — вілла Версаль, її власник помер на 
унітазі; продажем займалася сувора няня Бі-Аппа від імени 
нещасної ідіотки Токсі; коли ж продаж було здійснено, і 
няня, і її підопічна зникли назавжди, а Бі-Аппа тримала на 
колінах розбухлу валізку, напхану банкнотами... Не знаю, 
що сталося з Токсі, але зважаючи на жадібність її догля-
дальниці, смію стверджувати, що нічого доброго... НА 
ПРОДАЖ, помешкання Сабарматі у віллі Ескоріал; Ділі 
Сабарматі позбавили батьківських прав, тож вона зникла 
з нашого життя, а Крихоокий і Вазелін спакували речі і пе-
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рейшли під опіку Індійського військово-морського флоту, 
який прийняв їх (in loco parentis) як своїх дітей, аж поки 
їхній батько відбуде тридцятирічний термін ув'язнення... 
НА ПРОДАЖ також і Сан-Сусі, що належала Ібрагімам, 
бо готель Ісхака Ібрагіма «Амбасада» згорів від рук ганг-
стерів у день остаточної поразки командора Сабарматі, 
нібито кримінальні кола міста вирішили покарати родину 
адвоката за його невдачу; до того ж Ісмаеля Ібрагіма тим-
часово усунули від справ з огляду на певні свідчення його 
професійних зловживань (згідно з рапортом адвокатської 
Комісії Бомбею); фінансово «стурбовані» Ібрагіми також 
пішли з нашого життя; і, нарешті НА ПРОДАЖ — кварти-
ра Цируса Дубаша і його матері, бо під час великого шу-
му зі справою Сабарматі сталася практично ніким не 
помічена смерть ядерного фізика, він вдавився насмерть 
апельсиновою-кісточкою, яка потрапила не-туди, і тоді на 
Цируса поширився релігійний фанатизм його матері і пу-
стилися в рух колеса періоду одкровень, які стануть пред-
метом моєї уваги у наступному розділі. 

Таблички кивали у садах, що вже губили свої спогади 
(пам'ять) про золотих рибок і пору коктейлю і котяче на-
шестя; але хто ж привласнив їх? Ким були ці спадкоємці 
спадкоємців Вільяма Метволда?.. Вони прийшли цілою 
зграєю з колишньої резиденції доктора Нарлікара: чере-
ваті і надзвичайно діяльні жінки, які наростили ще 
більше сала і набралися ще більшої енергійности завдяки 
багатству, збитому на тетраподах (бо це, власне, були ро-
ки великої меліорації земель). Жінки Нарлікара — у Фло-
ту вони викупили квартиру Сабарматі, у пані Дубаш — 
дім її Цируса, заплатили Бі-Аппі вживаними банкнотами, 
а кредиторів сімейства Ібрагімів уласкавили готівкою, що 
залишив по собі Нарлікар. 

Мій батько, єдиний з усіх мешканців, відмовився про-
давати свій дім; вони пропонували йому фантастичні су-
ми, але він тільки хитав головою. Вони відкрили йому 
свою мрію — мрію про те, щоб усі палаци зрівняти з 
землею, а на їхньому місці, на двоповерховому пагорбі, 
спорудити величезний будинок на тридцять поверхів, 
який би здійнявся до неба, тріумфальний рожевий 



обеліск, дороговказ у майбутнє; Ахмед Сінай, блукаючи 
у світі абстракцій, не хотів про це й слухати. Вони пере-
конували його: 

— Коли Ви опинитесь серед руїн, то змушені будете 
продати за безцінь. 

Але він (пам'ятаючи віроломність тетраподів) зали-
шився незворушним. 

Нуссі-Качка, від'їжджаючи, повторила: 
— Я ж тобі казала, Аміно-сестро, це кінець!. Кінець 

світу! 
Цього разу вона і вгадала, і не вгадала; минув серпень 

1958-го року, а світ крутився далі; але світ мого дитинст-
ва справді підійшов до краю, до кінця. 

Падмо, чи ти малою мала власний світ? Бляшаний гло-
бус, на якому були розташовані континенти і океани і по-
лярні льодовики? Дві дешеві металеві півкулі, стиснуті в 
одне пластмасовою підставкою? Ні, звичайно ж, ні; але я 
мав. Це був світ, повний назв: Атлантичний океан, Амазон-
ка, і Тропік Козерога. І на Північному Полюсі, відлунням 
леґенди: MADE AS ENGLAND. У серпні хитливих табличок 
і захланних жінок Нарлікара цей бляшаний світ втратив 
свою основу; я знайшов скотч і склеїв Землю докупи по 
екватору, але згодом мій потяг до забав узяв гору над моїм 
поважним ставленням, і я почав грати ним у футбол. 

Після справи Сабарматі, коли повітря було насичене 
каяттям моєї матері і особистими трагедіями спадкоємців 
Метволда, я дзвенів своєю бляшаною сферою по всьому 
маєткові, переконуючи себе, що світ і далі залишається 
цілим і неушкодженим (хоч і зліплений докупи скотчем) 
і що він у мене в ногах, аж доки, у день останнього есха-
тологічного лементу Нуссі-Качки — у день, коли Сонні 
Ібрагім уже не був Сонні-двері-в-двері — моя сестра, 
Мідна Мавпочка, напустилася на мене, охоплена незбаг-
ненною люттю, з криком: 

— О Боже, припини вже нарешті свій футбол, брате. 
Ти що, так добре себе почуваєш сьогодні? 

Тоді високо підскочила і приземлилася обома ногами 
на Північний полюс, і втоптала світ у порох нашої доро-
ги своїми сердитими п'ятами. 
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Здається, від'їзд Сонні Ібрагіма, який так обожнював її 
і якого вона вічно так ображала, аж одного разу роздяг-
ла догола посеред вулиці, — мабуть, це його від'їзд 
врешті-решт так вразив її, хоч вона все життя захищала-
ся від любови. 

одкровення 

От Hare Khusro Hare Khusrovand От 

Знайте, О невірні, що в темряві опівнічної години У 
НЕБЕСНИХ ПРОСТОРАХ у часах перед Часом простя-
гаються володіння благословенного КХУСРОВАНДА!!! 
Навіть СУЧАСНІ УЧЕНІ нині визнають, що цілі по-
коління вони ВВОДИЛИ В ОМАНУ, щоб приховати від 
Людей, які мають право знати цю Безсумнівну ПРАВДУ 
про існування цього СВЯТОГО ДОМУ ПРАВДИ!!! Ви-
датні інтелектуали в усьому світі, і навіть в Америці, го-
ворять про АНТИРЕЛІГІЙНУ ЗМОВУ червоних, ЖИДІВ 
і т.п., щоб-приховати цю ВАЖЛИВУ НОВИНУ! Але ось 
Завіса підіймається. Благословенний пан ЛОРД КХУС-
РО надходить з Неспростовними Доказами. Читайте і 
вірте! 

Знайте, що в НАЯВНОМУ НАСПРАВДІ Кхусрованді 
жили Святі, чия Духовна Чистота була така висока, що во-
ни шляхом МЕДИТАЦІЇ і т.п. осягнули силу ЗАРАДИ БЛА-
ГА ЛЮДЕЙ, силу, що Перевищує Людську Уяву! Вони БА-
ЧИЛИ КРІЗЬ залізо і могли ГНУТИ ҐРАТИ ЗУБАМИ!!! 

* * * ТЕПЕР! * * * 
Уперше ця сила може прислужитися Тобі! ЛОРД КХУ-

СРО сьогодні 
* * * ТУТ' * * * 

Слухайте про Пришестя Кхусрованда: про те, як ЧЕР-
ВОНИЙ ДИЯВОЛ Бхімута (краще б він звався ЧОРНИМ) 
розв'язав несамовитий метеоритний дощ (зафіксований 
належним чином у журналах СВІТОВИХ ОБСЕРВА-
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ТОРІЙ, але так ніколи і не Пояснений)... такий страхітли-
вий КАМІННИЙ ДОЩ, що Прекрасний Кхусрованд був 
зруйнований, а його Святі — УБИТІ. 

Але шляхетний Джураель і прекрасна Халіла були 
мудрими. ОФІРУВАВШИ СВОЇ ЖИТТЯ в екстазі Мис-
тецтва Кундаліні, вони врятували ДУШУ свого ненарод-
женого сина ЛОРДА КХУСРО. Досягши Повної Єдности 
в Найвищому Трансі Йоги (силу якої ВИЗНАЄ тепер 
ВЕСЬ СВІТ!), вони перетворили свої Шляхетні Душі у Ся-
ючий Промінь СВІТЛА ЖИТТЄДАЙНОЇ СИЛИ ЕНЕРГІЇ 
КУНДАЛІНІ, повсякденною імітацією і Копією якого нині 
став загальновідомий Лазер. По цьому ПРОМЕНЮ по-
летіла Душа майбутнього Кхусро, перетинаючи БЕЗ-
МЕЖНУ БЕЗОДНЮ Вічного Космічного Простору, аж 
поки НА ЩАСТЯ! потрапила до нашого Оипіуа (Світу) і 
спочила у Лоні скромної парсійки з Доброї Родини. 

Отже, народилося Дитя і було воно істинно Доскона-
ле і мало воно Незрівнянний РОЗУМ (викриваючи цим 
БРЕХНЮ про те, що всі ми Народжуємося Рівними! Хіба 
ж Негідник дорівнює Святому? ЗВИЧАЙНО Ж НІ!!). Але 
протягом певного Часу його справжня натура не розкри-
валася, аж поки, виконуючи роль Земного Святого у 
ДРАМІ (про яку ПРОВІДНІ КРИТИКИ сказали, що Чис-
тота його Гри Перевершила Людську Уяву) - він ПРОБУ-
ДИВСЯ і зрозумів, ХТО ВІН ТАКИЙ. Тоді він узяв собі 
своє Справжнє Ім'я, 

ЛОРД 
КХУСРО 
КХУСРОВАНІ 
+ БХАГВАН + 
I Рушив слухняно з Попелом на своєму Аскетичному 

Чолі, щоб лікувати Хвороби і Запобігати Посухам і БО-
РОТИСЯ з Легіонами Бхімути всюди, де тільки вони 
З'ЯВЛЯТЬСЯ. Щоб БУТИ ПИЛЬНИМИ! МЕТЕОРИТНИЙ 
ДОЩ Бхімути прийде і до нас ТЕЖ! Не потурайте 
БРЕХНІ поетів червоних політиків і т.п. ПОКЛАДАЙТЕ-
СЯ У ВІРІ лише на Єдиного Правдивого Бога 

КХУСРО КХУСРО КХУСРО 
КХУСРО КХУСРО КХУСРО 
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І надсилайте пожертви на адресу а/с 555, Головна По-
шта, Бомбей-1. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ! КРАСА!! ПРАВДА!!! 
Ош Hare Khusro Hare Khusrovand О т 

Цирус-Великий мав за батька фізика-ядерника, а за 
матір — релігійну фанатичку, чия віра зберігалася глибо-
ко у її душі і тому, багато років тлумлена владною 
раціональністю її Дубаша, безнадійно згіркла; і коли бать-
ко Цируса вдавився помаранчею, з якої мати забула ви-
йняти кісточки, пані Дубаш поставила перед собою за-
вдання стерти відбиток свого померлого чоловіка з особи 
сина — і взялася за перероблення Цируса на свій лад, за 
своїм дивним образом і подобою, і Цирус Великий, випав 
на тарілку, ліг собі на боці — то було в сорок восьмому 
році — Цирус шкільний геній — Цирус свята Джоанна у 
п'єсі Шава — усі ці Цируси, до яких ми звикли, з якими 
ми виростали, відтепер припинили своє існування; їх 
місце посіла розпухла, майже безвольна спокійна постать 
Лорда Кхусрованда. У десятирічному віці Цирус зник із 
Кафедральної Школи, і тут почався зоряний злет найба-
гатшого гуру Індії. (Існує стільки версій походження Індії, 
скільки існує індусів; а порівняно з версією Цируса моя 
виглядає надто приземленою.) 

Чому він дозволив цьому статися? Чому цей малий 
геній навіть не муркнув, коли афіші заполонили усе місто, 
а газети почали кишіти рекламними оголошеннями? 

... Бо Цирус (хоч і мав звичай читати нам не позбав-
лені штукарства лекції про Будову Жіночого Тіла) був 
насправді найслухнянішим із усіх хлопців і навіть не по-
мишляв суперечити матері. Заради неї він натягав на се-
бе якусь парчеву спідницю і тюрбан; заради синівсько-
го обов'язку він дозволяв мільйонам прихильників цілу-
вати свій мізинець. В ім'я материнської любови він став 
справжнім Лордом Кхусро, найуславленішим святим ди-
тям в історії; невдовзі його вже вітали півмільйонні юр-
би шанувальників і вірили у його чудеса; американські 
гітаристи приїздили, щоб посидіти у нього в ногах, і всі 
вони мали з собою свої чекові книжки. Лорд Кхусро-



ванд швидко доробився штату бухгалтерів, і безпечних 
вкладів, і його розкішну яхту назвали Зоряний корабель 
Кхусрованд, а літак — Астральний лайнер Лорда Кхус-
ро. Але десь у глибині цього ледь усміхненого, благо-
словляючого хлопчика... десь у найпотаємнішому зака-
пелку, назавжди затуленому тінню вражаюче діяльної 
матері (вона ж бо жила у тому самому будинку, що й 
жінки Нарлікара; тож наскільки добре знала вона їх? 
Скільки їхньої запаморочливої активности просочилося 
в неї?), — там ховався дух хлопчика, який був колись 
моїм другом. 

— Той самий Лорд Кхусро? — питає Падма вражено, 
— Ви маєте на увазі того самого махагуру, який минуло-
го року втопився у морі? 

Так, Падмо; він не умів ходити по воді; до того ж дуже 
небагатьом людям, яким довелося зіткнутися зі мною, су-
дилася природна смерть... але мушу визнати, що мене тро-
хи ображала слава Цируса. «Чому він, — думав я навіть, 
— коли це мав бути я, бо це я — чарівне дитя; а тепер не 
тільки привілейоване становище в сім'ї, але навіть сама 
моя внутрішня природа привласнена кимось іншим». 

Падмо: я ніколи не став «махагуру»; мільйони ніколи 
не сідали мені в ногах; і це була моя власна провина, бо 
одного разу, багато років тому, я пішов послухати лекцію 
Цируса про Будову Жіночого Тіла. 

— Що? — Падма недовірливо хитає головою. — Що 
це таке знову? 

Фізик-ядерник Дубаш мав чудову мармурову статует-
ку — оголену Жінку — і за допомогою тої самої фіґурки 
його син читав докладні лекції з жіночої анатомії перед 
хлоп'ячою аудиторією. Не за так; Цирус Великий встано-
вив плату. В обмін на анатомію він вимагав коміксів — і 
я, у повній наївності, дав йому примірник найулюб-
ленішого свого коміксу про Супермена, той, де вибухає 
планета Криптон і з неї відлітає космічний корабель з Су-
перменом, сином Джоеля, на борту, якого батько вислав 
у космічний політ, щоб той приземлився на Землю і щоб 
його всиновили добрі і лагідні Кенти... що, ніхто більше 
цього не бачив? Що, за всі ці роки ніхто так і не зро-
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зумів, що пані Дубаш переробила і наново створила най-
потужніший з усіх міфів сучасносте — леґенду про появу 
Супермена? Я бачив рекламні щити, що проголошували 
появу Лорда Кхусро Кхусрованда Бхагвана; і вже вкотре 
відчув себе зобов'язаним брати відповідальність за те, що 
відбувається у моєму бурхливому, фантастичному світі. 

Як же я захоплююся м'язами ніг моєї турботливої Пад-
ми! Ось вона сидить навпочіпки просто біля мого столу, 
її сарі підв'язане так, як у жінок рибалок. М'язи на лит-
ках не проявляють жодних ознак зусилля; м'язи ніг, що 
ледь-ледь проступають крізь складки сарі, демонструють 
похвальну пружність. Досить витривала, щоб сидіти отак 
навпочіпки не знати доки, непідвладна ні силі Гравітації, 
ні судомам, моя Падма терпляче слухає мою довжелезну 
розповідь. О могутня жінка-маринувальниця! Яка впевне-
на міць, яка заспокійлива аура надійносте у цих м'язах, 
біцепсах і тріцепсах... Бо ж мій захват охоплює також її 
руки, які легко могли б повалити мене одним рухом, і від 
яких, коли вони щоночі душать мене у безплідних 
обіймах, немає рятунку. Тепер, коли наша криза уже ми-
нула, ми існуємо в ідеальній гармонії: я розповідаю, вона 
переймається моєю розповіддю; вона опікується мною, і 
я приймаю її опіку з вдячністю. Я, по суті, цілком задово-
лений слухняними м'язами Падми Мангрові, яку, на ди-
во, більше цікавить моя особа, ніж мої розповіді. 

Чому я так розводжуся довкола Падминої мускулатури: 
бо останнім часом я призначаю свою розповідь і тим 
м'язам, так само, як і чомусь — чи комусь — іншому (на-
приклад, моєму синові, який поки що навіть не навчився 
читати). Бо я поспішаю вперед стрімголов; можливі по-
милки, і перебільшення, і різкі перепади тону; я змагаюся 
з тріщинами і разом з там усвідомлюю, що помилки уже 
є, і що стрімкіше зростає швидкість мого розпаду (так що 
швидкість письма ледве встигає за нею), то більше зрос-
тає ризик різних відхилень... і за таких умов я вчуся ко-
ристуватися м'язами Падми, як підказками. Коли їй ро-
биться нудно, я помічаю на її м'язах брижі незацікавле-
носте; коли вона мені не довіряє, на її щоку виповзає тік. 
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Танець її м'язів допомагає мені триматися колії; адже ж в 
автобіографії, так само зрештою, як і в усій літературі, 
менше важать події, що відбулися насправді, а більше — 
ті, в які захоче повірити переконана автором публіка... і 
Падма, проковтнувши історію про Цируса Великого, до-
дає мені відваги, і я швидко просуваюся далі, до 
найгірших днів свого одинадцятирічного життя (бо 
найгірше ще тільки мало статися) — до серпня-і-вересня, 
коли одкровення напливали швидше, ніж кров. 

Щойно встигли зняти киваючі таблички, як тут же 
всередину ринули загони жінок Нарлікара, змітаючи все 
на своєму шляху; Букінгемську Віллу сповила хмара пилу 
з конаючих палаців Вільяма Метволда. Затулені тою хма-
рою від Варден Роуд, що пробігала внизу, ми все-таки за-
лишалися доступними для телефонних дзвінків; і саме те-
лефон повідомив нам тремтливим голосом тітки Пії про 
самогубство мого улюбленого дядечка Ханіфа. Позбавле-
ний прибутків від Хомі Катрака, мій дядечко переніс свій 
густий голос разом із нав'язливими ідеями про серця 
(чирви) і реалізм на самісінький дах свого будинку на 
Марін Драйв; і ступив униз, у вечірній морський бриз, і 
так перелякав своїм падінням жебраків, що ті перестали 
прикидатися сліпими і з криками повтікали... у смерті, 
так само, як і в житті, Ханіф Азіз утверджував правду, і 
пускав на вітер всілякі ілюзії. Йому було майже тридцять 
чотири роки. Вбивство примножує смерть; убивши Хомі 
Катрака, я убив також і мого дядечка. Це була моя про-
вина; але смертям іще не кінець. 

На віллі Букінгем зібралася вся родина: з Агри приїха-
ли Аадам Азіз і Преподобна Матінка; з Делі — дядько 
Мустафа, державний службовець, який відшліфував 
свою майстерність потакування начальству до такої міри, 
що воно перестало його чути, і тому ніхто не просував 
його вгору по службовій драбині; і його дружина, 
напівіранка Сонія і їхні діти, такі вічно прибиті, збиті на 
квасне яблуко, що я навіть не можу пригадати, скільки ж 
їх там було; і з Пакистану згіркла Алія і навіть сам гене-
рал Зульфікар і моя тітонька Емеральда, які привезли з 
собою двадцять сім місць багажу і двох слуг, постійно ди-
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вилися на годинники і безперестанку питали про дату, 
їхній син Зафар також приїхав. І щоб уже всю нашу ро-
дину зібрати докупи, мама запросила до нас ще й Пію, 
«принаймні на ці сорок днів жалоби, моя сестро». 

Усі ці сорок днів ми перебували в облозі пилу; пил 
проповзав під вогкі рушники, якими ми пообкладали всі 
вікна, пил хитро (підступно) прокрадався за кожним, хто 
тільки ступав у двері, пил проникав крізь самі стіни і 
висів у повітрі, як якийсь аморфний привид, пил приглу-
шував звуки ритуальних планів і болісних (разючих) при-
читань згорьованих родичів; рештки маєтку Метволда 
осідали на мою бабцю і роздратували її до нечуваної 
люті; вони подразнювали затиснуті ніздрі генерала 
Зульфікара з обличчям Пунчінелло і змушували його 
чхнути собі на підборіддя. У цій пиловій завісі інколи ми 
могли, здавалося, розрізняти силуети минулого, міраж 
стертої на порох піаноли Діли Сабарматі чи тюремні ґра-
ти у вікні камери Токсі Катрак; гола Дубашева статуетка 
танцювала в пилюці по наших кімнатах, і афіші кориди 
Сонні Ібрагіма навідували нас у клубах пилу. Поки буль-
дозери робили своє діло, жінки Нарлікара переїхали ку-
дись; і ми залишилися самі посеред цієї пилової бурі, яка 
наділила нас виглядом викинутих меблів, так ніби ми бу-
ли стільцями і столами, залишеними на десятки років без 
покриття; ми самі були схожі на власні привиди. Ми ста-
новили династію, що вела свій початок від носа, від того 
орлиного гіганта на обличчі Аадама Азіза, і пил, проника-
ючи у наші ніздрі в годину горя, знищив нашу стри-
маність, зруйнував бар'єри, які допомагають родам вижи-
вати; у тій пиловій бурі конаючих палаців були сказані 
помічені зроблені такі речі, від яких жоден з нас уже 
ніколи потім не одужав. 

Це почалося з Преподобної Матінки, можливо, тому, 
що усі ці роки переситили її до такої міри, що вона стала 
схожа на гору Шанкара Акарія у своєму рідному Шінагарі. 
і створювала для пилу можливість атаки на найбільшій по-
верхні. Гук від її гористого тіла долинув спершу як шум ла-
вини, який, прибравши форму слів, виявився жорстоким 
нападом на тітоньку Пію, невтішну вдову, що переживала 
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тяжк} втрату. Усі ми помітили, що моя мумані поводилася 
якось незвичайно. Панувало невисловлене переконанню 
що така актриса, як вона, повинна піднестися до високих 
почуттів і переживань; ми мали підсвідоме бажання поба-
чити прояви її горя, ми очікували трагічного видовища у 
виконанні актриси, яка б в усій повноті зіграла власне го-
ре, ми сподівалися сорокаленної вистави (гада), у якій 
відвертість і делікатність, болісні ридання і тихий плач зли-
лися б у єдине гармонійне мистецьке дійство; але Пія 
зберігала мовчання, сухі очі і цілком антитеатральне само-
владання. Аміна Сінай і Емеральда Зульфікар плакали і 
рвали на собі коси, намагаючись розворушити у Пії арти-
стичний талант; але нарешті, коли стало ясно, що все це ні 
до чого і Пія так і залишиться незворушною, Преподобній 
Матінці увірвався терпець. Пил проник у її болісне розча-
рування і підсилив образу: 

— Ця жінка, тєє-то-як-його, — гриміла Преподобна 
Матінка. — Чи я вам не казала? Мій син, о Аллах, він міг 
би бути не знати ким — але ні, теє-то-як-його, вона зму-
сила його зруйнувати собі життя; він мусив стрибнути з 
даху, теє то-як-його, щоб від неї звільнитися. 

Слова вилетіли з вуст; вони не могли залишатися все-
редині. Пія сиділа, як камінь; я весь тремтів усередині, як 
кукурудзяний пудинг. Преподобна Матінка похмуро зро-
била наступний крок; вона заприсяглася волоссям з голо-
ви свого мертвого сина: 

— Поки цн жінка не вшанує пам'яті мого сина, теє-то-
як-його, поки вона не зронить щирих сліз, як годиться 
дружині, доти ніяка їжа не проникне крізь мої вуста. Це 
сором і ганьба, теє-то-як-його що вона сидить тут з 
підведеними очима, замість зі сльоземи на очах! 

Дім заполонило відлуння її давніх воєн з Аадамом 
Азізом. І аж до двадцятого з сорока днів усі ми боялися, що 
бабуся помре з голоду і ці сорок днів почнуться спочатку. 
Вона лежала у ліжку, вкрита пилом; ми чекали і боялися. 

Я допоміг вийти із глухого кута між бабцею і тіткою; 
отже, я можу сміливо занести на свій рахунок одне вря-
товане життя. На двадцятий день я ьідшукав Пію Азіз, 
яка сиділа у своїй кімнаті на першому поверсі, як сліпа; 
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на виправдання своїх ві, їідин Я приніс незугарні пере-
просини за той випадок у квартирі на Марін Драйв. Пія 
після довгої паузи промовила, ніби звіддалік: 

— Вічна мелодрама, — сказала вона категорично. — У 
його родині, у його роботі. Він помер через ненависть до 
мелодрами; ось чому я не плачу. 

Тоді я цього не зрозумів; зате тепер знаю, що Пія го-
ворила цілком слушно. Позбавлений засобів до існування 
через свою погорду до стилю дешевої сенсаційности, що 
панував у Бомбейському кіно, мій дядько підаявся на дах 
і зійшов з краю; натхнена (чи заражена?) мелодрамою, 
остання його спроба спуститися на землю. Власне відмо-
ва Пії від сліз і була способом ушанування його пам'яти... 
але зусилля, пов'язані з визнанням правди, порушили 
стіни її самовладання. Пил змусив її чхнути; пчихання на-
вернуло сльози на очі; і тепер їх уже не можна було вга-
мувати (зупинити), і всі ми стали нарешті свідками 
здійснення наших бажань, глядачами так довго очікувано-
го спектаклю, бо вслід за першою сльозою сльози її потек-
ли, як з Фонтану Флори, і вона вже не могла опиратися 
власному талантові, вона формувала повінь, як справжній 
віртуоз, вона в:юдила головні теми і варіації, била себе в 
іруди — у свої небеїчені груди! — аж серце краялося, бо 
вона то стискала його, то знову в нього гупала... вона дер-
ла на собі одяг і виривала волосся. Це було возвеличення 
сліз, і це навернуло Преподобну Матінку до поживи для 
ТІЛІ,. Дал і фісташки вливалися в мою бабцю, тим часом 
як солона вода виливалася з моєї тітоньки. І тоді Назіма 
Азіз похилилася над Пією, обняла її, і соло перетворилося 
на дует, переплітаючи музику єднання з невимовно пре-
красними мелюдіями смутку. Наші долоні свербіли від не-
стерпного бажання аплодисментів. 

Але найкраще чекало нас попереду, коли Пія, артист-
ка, допровадила свої патетичні зусилля до блискучого 
фіналу. Поклавши голову на коліна свекрухи, вона про-
мовила голосом, повним послуху і порожнечі: 

— Мамо, дозвольте своїй недостойніч дочці прислуха-
тися до Вас нарешті; скажіть тільки, що мені робити, і я 
це зроблю. 
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І Преподобна Матінка розчулено: 
— О доню, твій батько Азіз і я скоро перейдемо до Ра-

валпінді; ми вже старі і проведемо свої останні роки біля 
нашої наймолодшої доньки, нашої Емеральди. Ти також 
можеш поїхати з нами, і ми купимо тобі бензозаправну 
станцію. 

І так почала збуватися мрія Преподобної Матінки, тобто 
Пія Азіз погодилася нарешті покинути світ кіно задля світу 
палива. Дядько Ханіф, подумав я, напевно б із цим згодився. 

Усі ці сорок днів пил чинив на нас вплив; через нього 
Ахмед Сінай зробився нестерпним грубіяном, відмовлявся 
сидіти в товаристві родичів дружини і змушував Алісу Пе-
рейру передавати учасникам жалобної церемонії повідом-
лення, які нетерпляче й сам вигукував зі свого кабінету: 

— Тихіше там! Я намагаюся якось працювати серед 
цього гармидеру! 

Через нього генерал Зульфікар і Емеральда безупинно 
зазирали в календар і вивчали розклад авіарейсів, а їхній 
син Зафар хвалився Мідній Мавпочці, що намовляє сво-
го батька влаштувти їхній шлюб. 

— Знай, тобі пощастило, — казав моїй сестрі цей пи-
хатий кузен. — Мій батько — велика людина в Пакистані. 

Але хоч Зафар успадкував зовнішність свого батька, 
пил так знеохотив Мавпочку, що вона не мала запалу до 
суперечки з ним. Тим часом тітонька Алія розповсюдила 
в повітрі своє задавнене, запилюжене розчарування, а 
мої найнедоладніші родичі, сімейство дядька Мустафи, 
сиділи, як вкопані, по кутах, і нічим не нагадували про се-
бе; вуса Мустафи Азіза, гордо напомаджені і підкручені 
вгору у день приїзду, давно вже обвисли під гнітючим 
впливом пилу. 

І тоді, на двадцять другий день жалоби, мій дідо, Аадам 
Азіз, узрів Бога. 

Того року йому виповнилося шістдесят вісім років — 
тобто на десять років більше, ніж його століттю. Але 
шістнадцять років без оптимізму принесли тяжкі втрати; 
його очі досі були сині, але спина давно зігнулася. Він чов-
гав довкола вілли Букінгем у вишиваній шапчині і довгому 
плащі сішдііа — усе це було вкрите тонким шаром пилу — 
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і жував неуважно сиру моркву, і пускав тонкі струмені 
слини додолу, поза сіруваті посивілі контури старечого 
підборіддя. Діде все меншав і меншав, а Преподобна 
Матінка все грубшала і міцнішала; вона, та сама, що ко-
лись жалісно пищала при вигляді меркурохрому, тепер 
ніби розросталася, живлячись слабкістю чоловіка, так ніби 
їхнє подружжя було одним із тих міфічних зв'язкіь, у яких 
суккуби являлися чоловікам в образі невинних дівиць, 
зваблювали їх до подружнього ложа і там поверталися до 
С В О Г О справжнього, страхітливого вигляду, І починали по-
глинати їхні душі... у моєї бабці на той час виросли вуса, 
майже такі, як пониклі під пилом вуса її єдиного відтепер 
сина. Вона сиділа у позі лотоса на ліжку, мастила собі 
верхню губу таємничою маззю, що твердла довкола воло-
синол, а потім здирала усе твердою, рішучою рукою; але 
той засіб чомусь сприяв лише погіршенню її становища. 

— Він просто здитинів, теє-то-як-його, — казала Пре 
подобна Матінка дітям мого діда, — Ханіф викінчив його. 

Вона попередила усіх нас, що у нього бувають галюци-
нації; 

— Він розмовляє з людьми, яких поряд немає, — гуч-
но шепотіла вона, тим часом як він блукав кімнатою і 
смоктав власні зуби. — А як він кричить, теє-то-як-його, 
посеоед ночі! — і передражнювала його: — Гов, Теюі То 
Ви? Вона розповіла нам, дітям, про човняра, і про 
Колібрі, і про Рані СоосЬ ЫаЬееп. 

— Бідний, він жив надто довго; жоден батько не має 
пережити смерть свого сина... 

І Аміна, заслухана, кивала співчутливо головою, не 
знаючи, що Аадам Азіз передасть це їй у спадок — що і 
її саму на схилі віку будуть навідувати речі, яким зовсім 
не слід би було повертатися. 

Через той пил ми не могли вмикати настельні венти-
лятори; піт заливав обличчя мого одержимого діда і зали-
шав патьоки бруду на його щоках, Часом він хапав будь-
кого, хто підвернеться під руку, і починав розповідати 
надзвичайно виразно: 

— Ті Неру не спочинуть, поки не проголосять себе ко-
ролівською династією! — або, бризкаючи слиною в лице 
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зіщуленого генерала Зульфікара: — О, нещасний Пакис-
тан! Як погано служать йому його володарі! 

А іншим разом уявляв себе у крамничці коштовного 
каміння і бурмотів: 

— ...Так: були смарагди і рубіни... 
А Мавпочка шепотіла мені: 
— Що, дідо збирається вмирати? 
Що просочилося в мене від Аадама Азіза: певна враз-

ливість на жінок, а заразом і причина цієї вразливосте, 
ота пробоїна в центрі єства, викликана його (а заразом і 
моєю) відмовою вірити чи не вірити в Бога. І щось іще — 
щось, що я в одинадцять років помітив раніше від інших. 
Мій дідо почав тріскатися по швах. 

— З голови? — питає Падма. — Ви маєте на увазі, що 
йому вже клепки не вистачало? 

Човняр Тей казав: 
— Лід завжди чекає, Аадаме баба, лише під шкірою 

води. 
Я бачив тріщини в його очах — тонкий візерунок без-

барвних ліній на синьому тлі; я помітив павутину тріщин 
під його загрубілою шкірою; і відповів на запитання Мав-
почки: 

— Мабуть, так. 
Перед закінченням сорокаденного періоду жалоби 

дідусева шкіра почала репатися, лущитися і облазити; він 
уже ледве міг розхилити вуста за столом через тріщини 
в кутиках рота; і зуби його посипалися, як дохлі мухи. 
Але смерть через розтріскування може бути довгою; і ми-
нув довгий час, поки ми довідалися про інші тріщини, 
про хворобу, яка гризла йому кості, доти, аж доки врешті 
скелет, обтягнутий потріпаним мішком його замученої 
шкіри, перетворився на порох. 

Раптом на обличчі Падми відбивається внутрішня три-
вога: 

— Що Ви таке кажете? Ви, пане, хочете сказати, що 
Ви теж... що якась невідома хвороба пожирає людські 
кості? Що це... 

Не час тепер робити перерву; не пора ні співчувати, ні 
тривожитися; вже й так понесло мене далі, ніж треба. 
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Відступаючи трохи назад у часі, я мушу зауважити, що 
дещо також просочилося і в Аадама Азіза від мене; бо на 
двадцять третій день жалоби він попросив усю родину 
зібратися у тій самій кімнаті, обставленій кришталем (те-
пер уже ні до чого було ховати той кришталь від мого дя-
дечка), з подушками і зупиненими вентиляторами, у тій 
самій кімнаті, де я колись привселюдно оповістив про 
власні видіння... Преподобна Матінка сказала на це: 

— Він просто здитинів, він зовсім як дитина. 
Зовсім як дитина, мій дідусь проголосив, що за три 

тижні до того, як він почув про смерть свого сина, якого 
вважав живим і здоровим, він побачив на власні очі Бо-
га, у смерть якого все життя намагався повірити. І йому, 
як дитині, не повірили. Ніхто, крім одної людини... 

— Тож слухайте, — сказав дідо голосом, в якому ледве-
ледве можна було упізнати його колишній гук. — Так, 
Рані? Ти тут? І ти, Абдулла? Сідай, Надіре, маю щось вам 
сказати, а де Ахмед? Алія хотіла б бачити його тут... Госпо-
ди, діти мої; Бог, проти якого я боровся все життя. Оскар? 
Ілса? — Ні, звичайно. Я знаю, що вони померли. Ви ду-
маєте, я старий, та ще, може, й дурний; але я бачив Бога. 

І ціла історія, звільна, попри всі перестрибування і 
задкування, виринає з глибин: опівночі мій дідо проки-
нувся у своїй затемненій кімнаті. Там був ще хтось — але 
це не дружина. Преподобна Матінка хропла собі у 
своєму ліжку. Але хтось... Хтось, огорнутий світлистим 
пилом у тьмавому промінні місяця. І Аадам Азіз: 

— Агов, Тею? То ти? — і тут Преподобна Матінка бур-
моче крізь сон: — Спи вже, чоловіче, дай спокій!.. — Але 
той хтось, те щось, волає гучним, дивним і здивованим 
голосом: — Ісусе Христе Всемогутній! (Серед кришталю 
дідо сміється якось винувато, хе-хе, ніби вибачається за 
вимовляння цього невірного наймення.) — Ісусе Христе 
Всемогутній! — дідо роззирається і бачить, так, діри на 
долонях, діри на стопах, такі, як були колись у... Але про-
тирає очі, трусить головою, питає: 

— Хто це? Як звати? Що ти сказав? — І з'ява диво-
вижно-здивовано: — О Боже! Боже! — і після паузи: — 
Не думав, що ти мене бачиш. 



— Але я бачив Його, — каже дідо під нерухомими 
вентиляторами. — Так, не можу заперечити, я справді 
бачив Його... — І тоді з'ява: — Ти той, у кого помер син; 
— і дідо, з болем у грудях: — Чому? Чому це сталося? — 
І тоді видиво, зриме лише завдяки пилові: — Бог має на 
все свої причини, старче, таке життя, правда ж? 

Преподобна Матінка випровадила нас усіх: 
— Старий сам не знає, що балакає, теє-то-як-його. Де 

таке видано, щоб сивина ходила в парі з блюзнірством! 
Але Марія Перейра вийшла з обличчям білим, як по-

лотно; Марія знала, кого бачив Аадам Азіз — хто, знище-
ний відповідальністю за її злочин, мав продірявлені до-
лоні і стопи; чия п'ята носила слід від укусу змії; хто по-
мер у цій ось годинниковій вежі й у кому помилково 
розпізнали Бога. 

Отже, я можу тут і тепер завершити історію мого діда; 
я забіг уже досить далеко, і така оказія може більше не 
повторитися... десь у глибинах хворобливої старечої 
свідомости мого діда, що неминуче нагадує мені бо-
жевілля доктора Шаапстекера з верхнього поверху, пус-
тила коріння болюча думка про те, що Бог своїм легко-
важним ставленням до смерти Ханіфа довів його власну 
провину у цій трагедії; Аадам схопив генерала Зульфіка-
ра за комір його військового мундира і прошепотів: 

— За те, що я ніколи у Нього не вірив, Він украв мені 
сина! 

І Зульфікар: 
— Ні-ні, сагібе докторе, Вам не можна так хвилювати-

ся... 
Але Аадам Азіз ніколи не забув своє видіння; хоч де-

талі того конкретного, побаченого на власні очі божества 
розпливлися в його уяві, залишаючи по собі лише палку, 
нестримну, заслинену жагу помсти (і ця жага теж спільна 
для нас обох) ... наприкінці сорокаденного періоду жало-
би він відмовився виїздити до Пакистану (як планувала 
Преподобна Матінка), оскільки це була країна, створена 
навмисне для Бога; а в останні роки життя йому частень-
ко випадало накликати сором на свою сиву голову, бо він 
заходив до мечетей і храмів зі своїм старожттнім косту-
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оом і вигукував прокльони, і накидався на першого-
ліпшого з пастви чи навіть на священика з лайкою і обра-
зами. В Агрі до нього ставилися поблажливо, пам'ятаючи 
колишні заслуги; старі чоловіки з-під крамнички на Корн-
валліс Роуд розважалися грою «поціль-у-плювальницю» і 
з великим співчуттям згадували минуле сагіба доктора. З 
огляду на це, коли вже не через якісь інші міркування, 
Преподобна Матінка мусила йому уступити — його іконо-
борство як наслідок здитиніння могло б викликати скан-
дал на новому місці, у країні, де ніхто його не знав. 

Незважаючи на його шал і озлобленість, тріщини про-
довжували поширюватися все далі; хвороба постійно по-
жирала його кості, а ненависть з'їдала решту. Але він не 
вмирав — аж до 1964-го. Це сталося так: у середу, 25-го 
грудня 1963-го року — якраз на Різдво! — Преподобна 
Матінка прокинулася і побачила, що її чоловіка нема. Во-
на вийшла на подвір'я, поміж шипіння гусей і бліді тіні 
світанку, покликала слугу; той сказав, що доктор сагіб 
найняв рикшу і поїхав на залізничний вокзал. Доки вона 
прибула на станцію, потяг уже рушив; і таким чином мій 
дідо під впливом якогось невідомого імпульсу пішов у 
свою останню путь, щоб закінчити власну історію там, де 
вона (як і моя історія теж) починалася, у місті, оточено-
му горами, над озером. 

Долина лежить закута у шкаралупу льоду; гори зімкну-
лися довкола міста над озером і скрегочуть, як сердиті ще-
лепи... зима у Шрінагарі; зима в Кашмірі. У п'ятницю, 27-
го грудня тут бачили чоловіка, вигляд якого відповідав 
описові мого дідуся... у плащі сЬидЬа, заслиненого, побли-
зу мечеті НаггаШаІ. У суботу зранку, о четвертій сорок 
п'ять, Хаджі Мухамад Халіл Ганаї помітив крадіжку у 
внутрішньому санктуарії мечеті: звідти зникла найцінніша 
реліквія долини: священне волосся Пророка Мухамада. 

Він? Чи не він? Якщо це він, то чому не заходить у ме-
четь із палицею в руці і не лупить там усіх підряд, за 
своїм звичаєм? А якщо не він, то чому? Поширилися чут-
ки про змову у вищих ешелонах центральної влади з ме-
тою «деморалізувати кашмірських мусульман» шляхом 
викрадення у них священного волосся; і античутки про 
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пакистанських аґентів, які, можливо, викрали реліквію, 
щоб розпалити ворожнечу... може, це хтось із них? Чи 
ні? Чи цей загадковий інцидент справді мав політичне 
підґрунтя, чи це була лише передостання спроба нещас-
ного батька помститися Богові за втрату сина? Десять 
днів у мусульманських оселях не готували страви; поча-
лися заворушення, на дорогах палали автомобілі; але мій 
дідо вже не цікавився політикою і, як відомо, не брав 
участи ні в яких демонстраціях чи процесіях. Його вела 
одна-єдина думка; і ось що про це відомо: першого січня 
1964-го року (в середу, рівно через тиждень після свого 
від'їзду з Агри) він став лицем до пагорба, який мусуль-
мани помилково називали ТакМ-е-ЗиІаітап, чи то троном 
Соломона, на вершечку якого височіла радіомачта, а та-
кож чорна пухлина храму Санкараачарія. Нехтуючи го-
рем, що запанувало у місті, мій дідо дерся вгору; а 
руйнівна хвороба у ньому, всередині, терпляче точила йо-
го кості. Ніхто його не впізнав. 

Доктор Аадам Азіз (що-повернувся-із-Ґейдельберґа) 
помер за п'ять днів перед тим, як Уряд оголосив, що йо-
го широкомасштабні дії, скеровані на пошуки священно-
го волосся Пророка, увінчалися успіхом. Коли зібралися 
усі найсвятіші достойники країни, щоб засвідчити автен-
тичність волосся, мій дідо вже не міг відкрити їм правду. 
(Хіба що вони помилялися... але я не можу відповісти на 
поставлене мною питання.) Заарештували за злочин — а 
згодом відпустили через слабке здоров'я — такого собі 
Абдулу Рахім Банда; однак, може, дідо, якби був живий, 
міг би пролити інше, дивовижніше світло на цю справу... 
Першого січня, рівно ополудні, Аадам Азіз дістався до 
стін храму Бапкага Асіїагуа. Хтось бачив, як він підіймав 
костура; жінки у храмі, зайняті обрядом ріца над Шівою-
лінгамом, аж відсахнулися назад — так само, як колись 
інші жінки відсахнулися з жахом від іншого, опановано-
го тетраподами, доктора; і тоді тріщини взяли своє, і но-
ги під ним підігнулися, кістки розпалися, і він упав, а йо-
го скелет розсипався безповоротно. Його розпізнали за-
вдяки паперам у кишені плаща: фотографія сина і недо-
писаний (але, на щастя, правильно заадресований) лист 
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до дружини. Тіло, занадто крихке, щоб витримати пере-
везення, поховали у його рідній долині. 

Я спостерігаю за Падмою; її м'язи нервово тремтять. 
— Подумай тверезо, — кажу я, — те, що сталося з 

моїм дідом, — хіба це щось таке вже надзвичайне? 
Порівняй це хоч би з тими подіями довкола простої 
крадіжки священного волосся; бо все це свята правда, а 
порівняно з нею смерть старого виглядає чимсь цілком 
природним. 

Падма скидає напруження, її м'язи дають мені сигнал. 
Що я витратив занадто багато часу на Аадама Азіза; мож-
ливо, я боюся того, що доведеться сказати далі; але од-
кровення не можна замовчати. 

Ще один, останній, факт: після смерти мого дідуся 
Прем'єр-міністр Джавахарлал Неру захворів і вже ніколи 
так і не одужав. І ця фатальна хвороба таки вбила його 
27-го травня 1964-го року. 

Якби я не хотів бути героєм, пан Заґалло ніколи не ви-
смикнув би мені волосся. Якби моє волосся залишилося 
при мені, то Кейт Гландик і Грубий Перс не насміхались 
би з мене; і Маша Міовіч не спровокувала б мене до 
втрати пальця. А з пальця бухнула кров, яка була ні-Аль-
фа-ані-Омега, і прирекла мене на вигнання; і на вигнанні 
мене переповнила жага помсти, яка призвела до вбивст-
ва Хомі Катрака; і якби Хомі не помер, то, може, і мій дя-
дечко не ступив би з даху у морський бриз; і потім мій 
д і д о не пішов би в Кашмір і не зламався б від важкого 
сходження на пагорб Бапкага Асїїагуа. І мій дідо був за-
сновником мого роду, і моя доля тісно пов'язала мене че-
рез народження з долею всієї країни, народженої тої ж 
миті, і батьком цієї країни був Неру. Смерть Неру: чи мо-
жу я уникнути висновку, що це теж моя провина? 

Але тепер ми знову повертаємося — назад, у 1958; бо 
на тридцять сьомий день жалоби та правда, яка перепов-
нювала Марію Перейру — а отже й мене — понад оди-
надцять років, нарешті, вийшла на яв; щоправда, у по-
статі старого чоловіка, пекельний сморід якого проникав 
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навіть у мої до краю забиті ніздрі, і тіло якого, без 
пальців на руках і ногах, було всіяне виразками і 
наскрізними ранами, він ішов нашим двоповерховим па-
горбом і з'явився у хмарі куряви, що й помітила Марія 
Перейра, витираючи бамбукові жалюзі на кружґанку. 

Отак справдилися Маріїні страхи: тут, цілком зримий 
під поволокою пилу, був привид Иосифа Д' Кости, і він 
прямував просто до кабінету Ахмеда Сіная на першому 
поверсі! Ніби йому не досить було показатися Аадамові 
Азізу... 

— Арре, Йосифе, — закричала Марія і впустила 
ганчірку. — Іди звідси зараз же! Не приходь сюди 
більше! Не турбуй сагібів своїми дурницями! О Боже, 
Йосифе, іди, іди геть, ти мене зведеш у могилу! 

Але привид ішов собі далі доріжкою. 
Марія Перейра забуває про бамбукові жалюзі, зали-

шає їх висіти косо, і мчить у дім, і кидається в ноги моїй 
матері — благально складаючи маленькі пухкі ручки: — 
Бегум Сагіба, Бегум Сагіба, пробачте мені! 

І мати вражено: 
— Що сталося, Маріє? Що з тобою? 
Але Марія не може відповісти, вона нестримно ридає, 

вигукуючи: 
— О Боже, настала моя година, дорога пані, дозвольте 

тільки мені піти спокійно, не кидайте мене до в'язниці! 
— і далі: — Одинадцять років, люба пані, Ви ж бачили, як 
я усіх вас любила, о, пані, і цього хлопчика з личком, схо-
жим на місяць уповні; а тепер усе пропало, я пропаща 
жінка, і горіти мені у пеклі! Бипіоозії! — кричала Марія, 
і знову: — Все пропало; йіпіоозії! 

Але я й далі не здогадувався, до чого все це; і навіть 
коли Марія кинулася до мене (а я вже був вищий від неї, 
і її сльози зросили мені шию): 

— О баба, баба; сьогодні ти дізнаєшся, дізнаєшся, що 
я наробила; ходи до мене... — і ця маленька жінка вист-
рунчилася з небувалою гідністю, — ... я розповім тобі все, 
перш ніж це розповість Йосиф. Бегум, діти й усі вель-
можні пані і панове, будь ласка, зайдіть у кабінет сагіба, 
і я все розповім. 
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Публічними заявами нашпиговане моє життя; Аміна у 
Делійському провулку і Марія у похмурому кабінеті... уся 
рідня здивовано юрмилася позаду нас і прямувала за на-
ми, а ми з Марією Перейрою, що не випускала моєї ру-
ки, ішли попереду. 

Що крім Ахмеда Сіная застали ми у його кімнаті? Що 
спричинило у батька такий вираз обличчя, з якого як 
вітром здмухнуло джинів і гроші, поступаючись місцем 
виразові абсолютного спустошення? Що сиділо, скулене, 
у кутку кімнати, наповнюючи повітря духом сірки (сірча-
ним духом)? Що, схоже виглядом на чоловіка, не мало 
пальців на руках і ногах; чиє обличчя, здавалося, буль-
котіло пухирцями, як ті гарячі гейзери у Новій Зеландії 
(я бачив їх у Дивовижній Книзі Чудес)?... Зараз не час у 
це заглиблюватися, бо Марія Перейра вже заговорила, 
відкриваючи таємницю, яку ховала понад одинадцять 
років, і тим самим вирвала нас зі світу снів, створеного 
нею ж самою, коли вона поміняла таблички з іменами, а 
потім занурила нас у моторошну пучину правди. І весь 
час вона тримала мене в обіймах; так, ніби мати, що за-
хищає своє дитя, вона відгородила мене від моїх родичів. 
(Які починали розуміти... так само, як і я... що вони не бу-
ли насправді...) 

... Це було якраз опівночі, вулиці повнилися феєрвер-
ками і юрбами, і ревом багатоголового чудовиська, і я зро-
била це заради свого Йосифа, сагібе, але прошу Вас, не 
кидайте мене до в'язниці, погляньте тільки, який він гар-
ний хлопець, сагібе, а я — я просто бідна жінка, сагібе, 
будь ласка, одна помилка, одна секунда за стільки років, 
тільки не в тюрму, сагібе, я піду собі світ за очі, залишу 
тут ці одинадцять років і піду, сагібе, але він добрий хлоп-
чик, сагібе, не виганяйте його, минуло вже одинадцять 
років і він тепер Ваш син... А ти, о хлопче, з лицем, н би 
світанкове сонце, о Селім, о мій окраєць-місяця, знай, що 
твоїм батьком був Вінкі і твоя мати теж давно померла... 

Марія Перейра вибігла з кімнати. Ахмед Сінаи промо-
вив голосом, далеким, як у птиці: 

— Отам, у кутку, сидить мій старий слуга Муса, який 
одного разу хотів мене пограбувати. 



(Хіба яка-небудь інша розповідь може вмістити стільки 
всього у такий короткий проміжок часу? Я дивлюся на 
Падму; вона просто приголомшена, ніби рибина.) 

Був собі колись слуга, який пограбував мого батька; і 
заприсягнувся, що він не винен; і накликав на себе про-
кляття прокази, якщо збреше; і якого було спіймано на 
брехні. Він пішов з ганьбою; але я вже попереджував, що 
він був бомбою сповільненої дії, тож він повернувся, щоб 
вибухнути. Муса справді захвопів на проказу; і повернув-
ся через роки благати прощення у мого батька, щоб вря-
туватися від накликаного собою ж на себе прокляття. 

... Когось було названо Бої ом — того, хто не був Бо-
гом; когось вважали привидом — того, хто не був приви-
дом; і ще хтось відкрив, що хоч і носив ім я Селіма Сіная, 
але не був сином своїх батьків... 

— Я прощаю тебе, — сказав Ахмед Сінай прокаженому. 
І після цього його самого покинула одна з нав'язливих 

ідей; він уже більше ніколи не намагався встановити своє 
власне (цілковито виссане з пальця) родове прокляття. 

— Я не міг розповісти про це якось інакше, — кажу я 
Падмі. — Воно занадто болюче; я мусив викинути його з 
себе так якось шалено, як оце й зробив. 

— О пане, — плаче Падма безпорадно, — о пане мій, 
пане! 

— І Іема чого впадати у відчай тепер, — втішаю я її. — 
Це вже стара історія. 

Але сльози її не для мене; вона на хвильку забула про 
те, що-пожирає-кості-під-шкірою; вона плаче за Марією 
Перейрою, яку, як я вже казав, полюбила надміру. 

— Що сталося з нею? — питає з червоними від сліз 
очима. — 3 тою Марією? 

Мене охоплює якийсь ірраціональний гнів. Я кричу: 
— Сама її спитай! 
Спитай її про те, як вона пішла додому у місті Пан-

джимі в Гоа, як розповіла своїй старій матері історію 
своєї ганьби! Спитай, як її мати ошаліла, почувши про 
скандал (і тут немає нічого дивного; бо це були часи, ко-
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ли старі люди тратили розум)! Спитай: чи дочка і її стара 
мати не вийшли на вулиці, шукати прощення? І чи не 
збіглося це у часі з обрядом, що відправляється раз на де 
сять років, коли муміфіковані останки святого Френсіса 
Ксав'єра (реліквію такої ж високої цінности, як і волосся 
Пророка) вийняли зі сховку у Соборі Бом Ісуса і пронес-
ли на руках довкола міста? Чи Марія і стара збожеволіла 
пані Перейра не протиснулися до катафалка; чи стара 
пані не була засліплена горем через злочин своєї дочки? 
І чи старша пані Перейра з криками «Гай! Ай-гай! Ай-
гай-гай!» не зіп'ялася на катафалк, щоб поцілувати ногу 
святого? Серед численного тлуму пані Перейру не 
спіткало святе божевілля? Спитай! Чи в нападі шалу не 
вчепилася вона зубами у великий палець лівої ноги свя-
того Френсіса? Спитай сама: чи мати Марії не відгризла 
того пальця геть цілком? 

— Але як, — хлипає Падма, збентежена моїм вибухом 
гніву. — Як я маю спитати? ... І ще — чи правда, чи, мо-
же, газети пустили качку, коли писали, що стару пані 
спостигла чудесна кара; коли вони покликалися на цер-
ковні джерела і свідків, описуючи, як бабця на місці пе-
ретворилася на камінь? Ні? Спитай її, чи це правда, що 
Церква возила цю кам'яну статую старої жінки усіма се-
лами і містами Гоа, щоб показати, що трапляється з ти-
ми, хто погано поводиться зі святими? Спитай: чи не ба-
чили цю статую у кількох місцях одночасно і чи було це 
доказом шахрайства чи наступного чуда? 

— Ви знаєте, що я не можу нікого спитати, — плаче 
Падм^ . але я, відчуваючи, як спадає мій гнів, не наважу-
ся сьогодні на жодні одкровення. 

Скажу відкрито: Марія Перейра покинула нас. і пішла 
до своєї матері в Гоа. Але Аліса Перейра залишилась; 
Аліса залишилась у кабінеті Ахмеда Сіная. друкувала на 
машинці і приносила закуски і газовані напої. 

Що ж до мене — то я, коли скінчилася жалоба по 
смерті дядька Ханіфа, вдруге опинився на вигнанні. 
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переміщення перцівничок 

Зрештою, я мусив дійти висновку, що Шіва, мій супер-
ник, мій побратим-по-підміні, не може більше користува-
тися доступом до опівнічного інтелектуального форуму; 
з причин, які я сам готовий визнати нікчемними. Я побо-
ювався, що він виявить те, що я, без сумніву, не зумів би 
надійно приховати, — таємницю нашого народження. 

Шіва, для якого світ був суто матеріальним, для якого 
історія становила лише низку пояснень у споконвічній бо-
ротьбі одиниці з масами, безперечно, домагався б своїх 
спадкових прав; і я, переляканий на смерть самим лише 
припущенням, що мій колінчастий антагоніст заступить 
мене у блакитній кімнаті мого дитинства, а я змушений 
буду понуро піти геть від свого двоповерхового пагорба і 
поринути у північні околиці міста; відкидав думку про те, 
що пророцтво Рамрама Сетха було призначене синові 
Вінкі, що це до Шіви звертався листом Прем'єр-міністр і 
Шіві той рибалка вказував на море... словом, наділяючи 
значно більшою вагою своє одинадцятирічне синівство 
порівняно з кровними узами, я вирішив, що моє деструк-
тивне, насильницьке alter ego ніколи більше не братиме 
участі у дедалі більш суперечливих дискусіях Конференції 
Опівнічних Дітей; що я буду стерегти свою таємницю — 
донедавна таємницю Марії — усім своїм єством. 

Отже, бували тоді й такі ночі, коли я взагалі уникав скли-
кання Конференції — і головним чином не через її небажа-
ний поворот, а через власне переконання, що мені потрібен 
час і спокій, щоб збудувати стіну довкола мого нового знан-
ня, яка могла б відгородити його від Дітей; я вірив, що це 
мені, зрештою, вдасться... але боявся Шіви. Найжор-
стокіший і найсильніший з усіх Дітей, він дістався б туди, 
куди інші ні за що не змогли б проникнути... Так чи інак, 
але я'уникав своїх побратимів; проте зненацька виявилося, 
що вже пізно, бо спровадивши у вигнання Шіву, я сам опи-
нився у вигнанні, звідки не міг підтримувати зв'язок з 
моїми більш-ніж-п'ятьма-сотнями друзів: я опинився по той 
бік створеного-внаслідок-поділу кордону, у Пакистані. 
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Наприкінці вересня 1958-го року жалоба по смерті мого 
д я д е ч к а , Ханіфа Азіза, добігла кінця; і разом з тим у диво-
в и ж н и й спосіб хмари пилу, що огортали нас, розчинилися 
у потоках спасенного милосердного дощу. Коли ми скупа-
лися, вбралися у свіжовипраний одяг і увімкнули настельні 
вентилятори, повиходили з ванн, переповнені, щоправда, 
ненадовго, ілюзорним оптимізмом чистоти щойно-з-піни; і 
наткнулися на запорошеного, немитого Ахмеда Сіная з 
пляшкою віскі в руці, з заплилими кров'ю очима, який про-
сто з кабінету хитливо просувався вгору, покірний своїм 
невідступним джинам. У своєму особистому абстрактному 
світі він боровся з небувалими фактами, які відкрилися у 
Маріїному одкровенні; і під деформуючим впливом алкого-
лю він запалав невимовною люттю, скерованою аж ніяк не 
проти Марії, коли та повернулася назад, ані проти підміне-
ного сина просто під рукою, а лише проти моєї матері, — 
точніше кажучи, проти Аміни Сінай. Може, відчував, що 
повинен просити у неї пробачення, але не збирався цього 
робити, словом, Ахмед довгими годинами обзивав її всіля-
ко у присутності шокованих родичів; я не можу повторити 
тих слів, якими він обкидав її, ані тих ницих порад, які він 
давав їй щодо наступних дій у подальшому житті. Але на-
решті втрутилася Преподобна Матінка: 

— Одного разу, моя доню, — сказала вона, ігноруючи 
лайку Ахмеда, — ми з батьком, теє-то-як-його, уже каза-
ли тобі, що не сором покинути недостойного чоловіка. 
Зараз я кажу знову: тобі трапився чоловік, теє-то-як-йо-
го, небувало підлий, Покинь його; покинь його сьогодні, 
зараз же, забери з собою дітей, теє-то-як-його, подалі від 
цих брудних наклепів, якими він бризкає на всі боки, як 
якась тварюка зі смердючої канави. Забирай своїх дітей, 
кажу я тобі, теє-то-як-його, обох своїх дітей — сказала 
вона, притуляючи мене до себе. 

Оскільки Преподобна Матінка визнала мене рідним і 
тим самим легітимізувала мою присутність, ніхто вже не 
смів їй заперечити; і нині, через багато років, мені 
здається, що навіть мій батько, що продовжував сипати 
прокляттями, був зворушений тим, як вона підтримала 
одинадцятирічного шмаркача. 
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Преподобна Матінка все вирішила; моя мама була по-
датлива, як пластилін — як гончарна ГЛИНІ.! — у її всемо-
гутніх руках. Тоді моя бабця (не перестану так її назива-
ти) і далі вірила у те, що вони з Аадамом .Азізом незаба-
ром емігрують до Пакистану; отже, намозляла мою тітонь-
ку Емеральду взяти усіх нас із собою — Аміну, Мавпочку, 
мене і навіть тітоньку Пію — і там уже чекати на її приїзд. 

— Сестри мусять піклуватися про сестер, теє-то-як-його, 
— казала Преподобна Матінка, — особливо у важкі часи. 

Тітонька Емеральда виглядала страшенно розгніваною, 
але і сама вона, і генерал Зуль&ікар змушені були пого-
дитися. Отже, коли батько шалів у нападі дикого гніву, 
що будив у нас страх за власну безпеку, а подружжя 
Зульфікарів уже замовило квитки на судно, що відплива-
ло цієї ночі, того самого дня я покинув свій рідний дім, 
залишаючи Ахмеда Сіная на самоті з Ллісою Перейрою; 
бо коли моя мати покинула свого другого чоловіка, усі 
слуги також його покинули. 

У Пакистані скінчився мій другий період стрімкого 
зростання. І в Пакистані я також відкрив для себе, що на-
явність кордону «чинить завади» моїм мисленим 
трансмісіям, скерованим до більш-ніж-п'ятк-сотень мені 
подібних, отже, висланий знову з рідного дому, я цим ра-
зом був висланий також із поля адї мого дару, який був 
моїм найправдивішим, найппиродь. ним моїм правом: об-
даруванням Опівнічної Дитини. 

Одного спекотного аж мокрого пополудня ми стояли 
на якорі неподалік від Ранн оф Катч. Спека дзумчала у 
моєму хворому лівому вусі; але я все одно залишався на 
палубі, спостерігаючи, як маленькі, аж ніби чомусь 
зловісні, човни на веслах і рибальські дхоу курсують між 
нашим кораблем і Ранном, і перевозять накриті брезен-
том предмети то туди, то сюди, то туди, го знову назад. 
Під палубою дорослі грали в лотерею; і Мавпочка, як на 
те, десь запропастилася. Це вперше мені довелося побува-
ти на справжньому кораблі (випадкові візити на амери-
канські судна у Бомбейському порту не враховувалися, бо 
це був просто туризм; до того ж я почувався трохи ніяко-



go у товаристві десятків пань у стані розвиненої 
вагітности, які завжди брали участь у таких прогулянках, 
сподіваючись, що почнуться перейми і народяться діти, 
які завдяки народженню на мош здобудуть право на отри-
мання американського громадянства). Я вдивлявся крізь 
марево спеки на Ранн. Ранн Катч... ця назва завжди зда-
валася мені якоюсь магічною, і я завжди напів-боявся-
напів-мріяв відвідати це місце, на цих хамелеонських об-
ширах, де півроку була земля, а півроку — море, і де, як 
переказували очевидці, відступаючі хвилі океану залиша-
ють розмаїття неймовірних див як, наприклад, скрині, 
повні скарбів, білі примарні медузи, і навіть, зрідка, аж 
подих перехоплює, леґендапну з'яву: тритона. Вперше 
вдивляючись у цей земноводний ландшафт, у ці кошмарні 
багниська, я мав би відчути захоплення; але спека і не-
давні події тяжіли наді мною, моя верхня губа була ще й 
досі по-дитячому волога через вічно мокрий ніс, але мені 
до того ж дошкуляло відчуття раптового стрибка просто з 
розтягнутого шмаркатого дитинства у передчасну (але все 
ще якусь невиразну) старісгь. Мій голос змужнів; я був 
змушений почати голитися, і моє обличчя було позначене 
кривавими крапочками там, де лезо зрізувало прищі... Ко-
рабельний інте«а,ант проходив повз мене і порадив: 

— Краще спустися вниз, синку. Зараз якраз найга-
рячіша пора. 

Я запитав про човни, що плавали туди-сюди 
— Вони лише переправляють товари, — відповів він і 

пішов, а я залишився далі приглядатися своєму майбут-
ньому, від якого не можна було бдгато очікувати, за ви-
нятком стриманої гостинности генерала Зульфікара, са-
мовдоволених хвастощів тітоньки Емеральди, яка, безпе-
речно, охоче вихвалятиметься перед своєю нещасливою 
сестрою й овдовілою невісткою своїми успіхами у виїцих 
колах і привілейованим статусом; а надодачу ще й дурно-
верхих вибриків їхнього сина Зафара... 

— Пакистан, — промовив я вголос, — справжнісінький 
смітник! 

А ми ж іще навіть не прибули на місце... Я дивився на 
човни; вони пливли ніби у запаморочливому тумані. Па-
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луба, здавалося, шалено гойдалася, хоча вітру зовсім не 
було; і хоч я намагався вхопитися за поруччя, але облавки 
мене випередили: вони кинулися назустріч і луснули ме-
не просто в ніс. 

Ось так я й прибув до Пакистану, з помірним соняч-
ним ударом, з порожніми руками і правдою про своє на-
родження; але як же називався корабель? Які два ко-
раблі-близнюки тоді ще курсували між Бомбеєм і Карачі, 
аж поки політика не поклала край тим рейсам? Наш ко-
рабель мав назву Б. Б. БаЬагтаІі; а його брат-близнюк, що 
обійшов нас безпосередньо перед прибуттям до порту 
Карачі, називався Сарасваті. Ми вирушили у вигнання на 
борту корабля, що носив ім'я командора — зайвий доказ, 
що немає рятунку від повторень. 

Ми дісталися до Равалпінді розпашілим, запилюженим 
потягом. (Генерал з Емеральдою їхали у вагоні з кон-
диціонерами, а нам дісталися звичайні квитки у першому 
класі.) Але коли ми домандрували до Пінді, уже було про-
холодно, і я вперше ступив у північне місто... Я пам'ятаю 
його як приземкувате, безлике містечко; військові бараки, 
овочеві крамнички, виробництво спортивних товарів; ви-
сокі чоловіки у військовій формі на вулицях; джипи; 
різьбярі меблів; поло. Місто, в якому справді можна було 
добряче замерзнути. І у новому привілейованому районі 
стояв розкішний будинок, а довкола нього — високий 
мур, увінчаний колючим дротом і патрульований вартови-
ми: це був дім генерала Зульфікара. Цікаво, що зовсім по-
ряд з двоспальним ложем, на якому спочивав генерал, бу-
ла розташована ванна; тут панувало узвичаєне домашнє 
гасло: «До роботи!»; прислуга носила зелені військові све-
три і берети; вечорами з їхніх кватирок долинали арома-
ти бхангу і чарасу. Меблі були дорогі і захоплююче пре-
красні; Емеральду ніяк не можна запідозрити у нестачі 
смаку. А загалом це був нудний дім, йому виразно браку-
вало життя, жвавости, попри все його військове облашту-
вання; навіть золоті рибки в акваріумі, вбудованому у 
стіну салону, булькотіли, здавалося, якось апатично; а 
найцікавішим пожильцем була тут навіть не людина. Доз-
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вольте мені на хвильку перерватися, щоб описати гене-
ральського пса Бонзо. Пробачте, будь ласка: стару гене-
ральську суку породи бігл (beagle). 

Ця хвора на зоб істота, стародавня і висхла, як мумія, 
прожила надзвичайно бездіяльне і безболісне життя; але 
коли я одужував після сонячного удару, вона вперше з мо-
менту нашої появи проявила своє обурення — дала нам 
ніби скуштувати майбутню «революцію перцівниць». Гене-
рал Зульфікар одного разу взяв її з собою на польові 
військові навчання, де він мав здійснити перевірку 
підрозділу саперів за роботою на спеціально підготованому 
мінному полі. (Генерал охоче замінував би весь Індо-Паки-
станський кордон. «До роботи! — закликав він. — Пора по-
лоскотати нерви тим індусам! Ми розірвемо їхніх нишпо-
рок на стільки дрібних шматочків, що вони забудуть, до 
біса, про всяку реінкарнацію». Однак він, очевидно, не так 
уболівав за кордони Східного Пакистану, повторюючи, що 
«ті кляті чорнюхи дадуть собі раду»)... І ось Бонзо зірвала-
ся з мотузка, вислизнула з відчайдушно затиснутих рук мо-
лодих джаванів і опинилася на мінному полі. 

Сліпий страх. Сапери торують собі стежку, нервово, 
але розважливо, крізь смертельно небезпечну територію. 
Генерал Зульфікар та інші вищі військові чини кидають-
ся за трибуну в очікуванні вибуху... Але вибух так і не 
пролунав; і коли цвіт пакистанської армії боязко визирнув 
із-за смітників і лавок, то побачив, що Бонзо цілком без-
турботно і навіть граційно, опустивши ніс до землі, нюхом 
вибирає собі дорогу крізь поле, засіяне смертоносним 
зерном. Генерал Зульфікар підкинув шапку в повітря: 

— Це якесь чудо, хай йому чорт! — запищав він тон-
ким голосом, затиснутим між носом і підборіддям. — Ця 
пристаркувата пані носом чує міни! 

Так Бонзо потрапила до лав збройних сил як четверо-
ногий сапер у почесному званні старшини. 

Я згадую цей героїчний вчинок Бонзо, бо він дав гене-
ралові спосіб на нас. Ми, Сінаї — а також і Пія Азіз — 
усі ми були безпомічними, непродуктивними членами 
Зульфікарового сімейства, і генерал не бажав дозволити 
нам хоч на мить забути про це: 
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— Навіть та чортова столітня сука може заробити на 
своє прокляте життя, — бурчав він собі під ніс, — а мій дім 
аж кишить людьми, які ніяк не хочуть узятися до роботи! 

Але наприкінці жовтня він уже був вдячний за мою 
(принаймні мою) присутність... та й перетворення Мав-
почки було вже не за горами. 

Ми ходили до школи з кузеном Зафаром, який уже, 
здавалося, не так поривався одружитися з моєю сестрою 
тепер, коли ми стали дітьми з розбитої сім'ї; але з 
найгіршого боку він показав себе під час одного вікенду, 
коли нас повезли на гірську віллу генерала у Натхіа Галі, 
поблизу Муррі. Я був дуже схвильований (якраз повідо-
мили, що моя хвороба відступила): гори! Може, ще й пан-
тери! Холодне, колюче повітря! — отже, я навіть не заду-
мався, коли генерал спитав мене, чи я не буду проти пе-
реночувати з Зафаром, і нічого не запідозрив, коли на ма-
трас постелили церату... Я прокинувся на світанку у ве-
личезній калюжі смердючої прохолодної рідини і почав 
голосно репетувати. Генерал прибіг до нашого ліжка і 
взявся сварити свого сина: 

— Ти ж уже великий хлопець! Хай йому грець! Але 
знову і знову ти це витворяєш. Візьми себе в руки! Що 
ти за нікчема? Хто так, чорти б його вхопили, поводить-
ся? Боягузи, ось хто! Щоб я провалився у пекло, коли 
мені кортить мати сина-боягуза... 

Але енурез кузена Зафара і далі ганьбив усю його 
сім'ю; незважаючи на жодні покарання, струмінь уперто 
стікав по його нозі; і одного разу це сталося, коли він уже 
не спав. Але було це вже після того, як за мого сприяння 
відбулися певні переміщення перцівничок, які й переко-
нали мене в тому, що хоча телепатичні радіохвилі у цій 
країні глушать, зате способи зв'язку діють і далі; у спосіб 
активно-дослівний, так само як і в метафоричний, я до-
поміг змінити долю Країни Чистих. 

Ми з Мідною Мавпочкою у ті дні безпорадно спос-
терігали за згасанням матері. Вона, завжди така сумлінна 
у спеку, на північному холоді почала в'янути. Втративши 
двох чоловіків, вона також втратила й сенс життя (при-
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наймні у власних очах); до того ж, слід було налагодити 
стосунки між матір'ю і сином. Одного разу увечері вона 
обняла мене міцно і сказала: 

— Любов, дитя моє, це щось таке, чого кожна мати 
вчиться; любов не народжується разом з дитиною, але 
твориться поволі; і за всі ці одинадцять років я навчила-
ся любити тебе, як рідного сина. 

Але за цією сердечністю крилася якась відчуженість, 
так, ніби вона сама себе насилу переконувала в цьому... 
така сама відчуженість, як і в опівнічному шепотінні 
Мавпочки: 

— Гей, брате, може б то нам облити Зафара водою — 
хай би всі подумали, що він знову намочив ліжко? 

І саме моє відчуття цього відчуження переконало ме-
не в тому, що хоч вони й називають мене сином і братом, 
але їхні думки тим часом зайняті тяжкою працею за-
своєння Маріїної сповіді; не знаючи тоді, що їм не вдасть-
ся змінити у власному сприйнятті образу «брата» і «си-
на», я й далі тремтів зі страху перед Шівою; і тому ще 
більше переймався найпалкішим ілюзорним прагненням 
показати себе гідним цієї родини. Незважаючи на покро-
вительство Преподобної Матінки, я ніколи не позбувся 
відчуття непевности, аж до того дня, коли на веранді, 
віддаленій-на-більш-ніж-три-роки від цього моменту, 
батько сказав: 

— Ходи-но, синку, ходи сюди, нехай я тебе поцілую. 
І, можливо, саме тому увечері 7 жовтня 1958-го року я 

вчинив так, як вчинив. 
... Одинадцятирічний хлопець, Падмо, мало що знав 

про внутрішню політику Пакистану; але того жовтневого 
вечора спостеріг, що готується незвичайна урочиста ве-
черя. Селім у свої одинадцять років не мав уявлення про 
конституцію 1956-го і про її поступову ерозію; але очі йо-
го були досить меткі, щоб зауважити офіцерів 
внутрішньої служби та військової поліції, які того дня 
приїхали до їхнього маєтку і причаїлися за кожним ку-
щем. Міжфракційна боротьба і виразна неспроможність 
пана Гулама Мохаммеда були для нього таємницею; але, 
поза всякими сумнівами, тітонька Емеральда вдягла того 
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вечора свої найкращі, найкоштовніші прикраси. Фарс і3 
чотирма-прем'єр-міністрами-за-два-роки ніколи не вида-
вався йому смішним, але він зачув у тій драматичній ат-
мосфері, що нависала над будинком генерала, щось схо-
же на наближення завіси над останнім актом вистави. Не 
знаючи нічого про відокремлення Республіканської 
партії, він, однак, поцікавився списками гостей, запроше-
них на вечірку у Зульфікара; хоч він перебував у країні, 
де імена нічого не означали — хто такий Чаудхурі Му-
хаммад Алі? Чи Сухраварді? Чи Чандрігар, або ж Нун, 
що в перекладі означає Полудень? — анонімність гостей, 
яку пильно оберігали родичі, дуже його зацікавила. По-
при те, що він колись витинав з газет пакистанські заго-
ловки — ЗАСТУПНИК КОМІСАРА СХ. ПАК., ЗАКИДА-
НИЙ МЕБЛЯМИ, ГИНЕ НА МІСЦІ ПРИГОДИ — не мав 
уявлення, чому о шостій годині вечора довга вервечка 
чорних лімузинів в'їхала на оточене мурами подвір'я 
маєтку Зульфікара; чому прапори майоріли на них; чому 
їхні пасажири зовсім не усміхалися; і чому Емеральда, і 
Пія, і моя мама стояли за генералом Зульфікаром з таки-
ми мінами, які більше пасували б на похороні, ніж на 
дружній вечірці. Хто — чи, може, що — вмирало? Хто і 
навіщо приїхав сюди лімузинами? — я не мав уявлення; 
але, стоячи навшпиньках позаду матері, пильно вдивляв-
ся у затемнені вікна загадкових автомобілів. 

Дверцята машин відчинилися; ординарці й ад'ютанти 
висипали з них і почали відчиняти задні дверцята, напру-
жено салютуючи; тоненький м'яз затріпотів на щоці у 
тітоньки Емеральди. І тоді — хто ж то вийшов із замаяних 
прапорами машин? Чиї імена можна допасувати до тієї 
неймовірної феєрії вусів, палиць, чорних проникливих 
очей, медалей і еполетів, які опинилися тут? Селім не знав 
ані імен, ані порядкових номерів; однак умів розрізняти 
чини. Зірочки і медалі, гордо сяючі на грудях і плечах, 
провіщали присутність найвищого військового 
керівництва. А з останнього автомобіля вийшов високий 
чоловік із дивовижно округлою головою, круглою, як 
олов'яний глобус, але без нанесених ліній меридіанів і па-
ралелей; планетоголовий не мав також етикетки, на 
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відміну від тої кулі, що її колись розтрощила Мавпочка; 
без позначки MADE AS ENGLAND (хоч, безперечно, ви-
школений у військовій академії в Сандхурст) він сунув 
крізь салютуючі зірочки-і-медалі; аж поки підійшов до 
тітоньки Емеральди; і додав своє власне вітання до решти. 

— Пане головнокомандувачу, — промовила моя 
тітонька, — вітаємо Вас у нашому домі. 

— Емеральдо, Емеральдо, — долинуло з вуст, розташо-
ваних відразу під охайними вусами на голові-у-формі-
земної-кулі. — Чому так офіційно, навіщо увесь цей 
takalluf? 

Тоді вона обняла його з такими словами: 
— Ну добре, Айюбе, Ви чудово виглядаєте. 
Отже, це був генерал, хоча невдовзі на нього чекали 

маршальські відзнаки... слідом за ним ми увійшли в дім; 
дивилися, як він п'є (воду) і як сміється (гучно); за вече-
рею ми знову приглядалися до нього і знову бачили, як 
він по-селянському їсть, аж вуса його були в соусі... 

— Послухайте-но, Ем, — сказав він, — Ви завжди го-
туєте мені такий прийом! Але я — лише простий вояк; 
дал і рис із Вашої кухні були б найкращою насолодою для 
мене. 

— Так, Ви справді вояк, — відповіла моя тітонька. — 
Але простий — це вже ні. Ніколи! 

Довгі штани давали мені право сидіти за столом, поряд 
з кузеном Зафаром, в оточенні зірок-і-медалей; але юний 
вік зобов'язував нас зберігати мовчання. (Генерал 
Зульфікар застеріг мене військовим сичанням: «Якщо ти 
мені хоч писнеш, то вилетиш звідси прямо на гауптвахту. 
Якщо хочеш лишитися, сиди тихо. Зрозумів?» — сидячи 
тихо, ми з Зафаром могли досхочу дивитися і слухати. 
Але Зафар, на відміну від мене, не старався показати, що 
він гідний свого імени...) 

Що одинадцятирічні хлопці почули за вечерею? Що во-
ни зрозуміли з жартівливих зауваг військових на адресу 
«цього Сухраварді, який завжди виступав проти Пакис-
танської ідеї» — чи того Нуна-Півдня, «якого слід би було 
прозвати Заходом, чи не так?». А під час дискусії про 
фальсифікації виборів і бруднї гроші, яке зачаєне почуття 
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небезпеки проникало їм попід шкіру, так, аж руки вкри-
валися гусячою шкірою? А коли Головнокомандувач заци-
тував Коран, що з того зрозуміли одинадцятирічні вуха? 

— Тут написано: — сказав чоловік з кулястою голо-
вою, і зірочки-з-медалями притихли, — «І також народи 
Аад і Тхамоуд ми знищили. Сатана прикрасив у їхніх 
очах їхні брудні справи, і звів їх з дороги, хоч вони й ба-
чили ясно». 

Це було для нас, як команда; тітонька єдиним рухом 
руки відпустила прислугу. Сама вона теж піднялася; моя 
мама і Пія вийшли разом з нею. Ми з Зафаром також 
встали зі своїх місць; тоді він сам, власною персоною, за-
гукав з того кінця столу: 

— Ці юні чоловіки нехай залишаться. Бо це, зрештою, 
— їхнє майбутнє. 

І юні чоловіки, трохи налякані, але горді, залишилися 
і сиділи тихо, слухняно виконуючи наказ. 

Отже, самі чоловіки. Зміна на обличчі круглоголового; 
щось похмуре, якийсь розпач, якась тінь упала на нього... 

— Дванадцять місяців тому, — промовив він, — я 
звертався до вас усіх. Дайте політикам рік — хіба ж не 
це я казав? 

Ствердне кивання головами, шум згоди. 
— Панове, ми дали їм цей рік; ситуація стала нестерп-

ною, і я не збираюся далі все це терпіти! 
Зірки-і-медалі прибирають суворого, державницького 

вигляду. Щелепи затиснуті, очі пильно вдивляються в 
майбутнє. 

— Отже, сьогодні, — так! Я був там! За кілька кроків 
від нього! Генерал Айюб і я, я і старий Айюб Хан! — я 
приймаю владу над країною. 

Як одинадцятирічні хлопці реагують на проголошення 
перевороту? Коли вони чують слова «економіка країни в 
страхітливому стані... всюди занепад і корупція», — чи 
їхні щелепи також напружуються? Чи їхні очі вдивляють-
ся у краще прийдешнє? Одинадцятирічні слухають, як ге-
нерал кричить: 

— Тим самим я скасовую конституцію! Відкликаю 
центральні і місцеві органи законодавчої влади! Розпус-
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каю політичні партії! — і як, на вашу думку, вони почу-
ваються? 

Коли генерал Аджуб Хан промовив: 
— Проголошую воєнний стан, — ми з кузеном Зафа-

ром зрозуміли, що його голос — його соковитий голос, 
сповнений сили, яскравости і гармонійности, що брали 
початок у найкращих кулінарних творіннях моєї тітонь-
ки — говорить про те, що ми могли назвати лише одним 
словом: зрада. Я можу з гордістю визнати, що не втра-
тив тоді панування над своїм мозком, зате Зафар втра-
тив панування над більш інтимним органом. Волога ви-
повзла на лицьовий бік його штанів; жовта пляма стра-
ху спливла додолу по його нозі і забруднила перські ки-
лими; зірочки-і-медалі щось занюхали, і обернулися до 
нього з виразом нестримної огиди; і тоді (що найгірше) 
вибухнув сміх. 

Генерал Зульфікар якраз почав говорити: 
— З Вашого дозволу, сер, я спланую наші дії на сьо-

годнішній вечір, — коли його син намочив штани. 
Охоплений дикою люттю, дядько викинув сина з 

кімнати: 
— Слизень! Баба! — переслідував Зафара під час втечі 

із зали гострий і тонкий батьківський голос. — Тхір! Гер-
мафродит! Індус! 

Прізвиська зривалися з обличчя Пунчінелло і гнали 
сина сходами вгору. Очі Зульфікара спинились на мені. У 
погляді було благання: «Врятуй честь сім'ї. Виправ 
слабкість мого сина». 

— Гей, хлопче! — сказав мені дядько. — Може, ти до-
поміг би мені? 

Звичайно, я кивнув головою. Доводячи, що я мужній, що 
я гідний називатися сином, я допомагав дядькові вершити 
революцію. Таким чином, я заслужив його вдячність — бо 
відразу ж втихло глузування у товаристві зірочок-і-медалей, 
— та ще й здобув собі нового батька; генерал Зульфікар 
опинився в кінці довгої шеренги чоловіків, які зверталися 
до мене «синку», «синочку», чи просто «сину мій». 

Ось як ми вершили революцію: генерал Зульфікар опи-
сував рухи військових підрозділів; а я, відповідно, за його 



вказівкою символічно переміщував перцівнички. За зако-
нами активно-метафоричного способу зв'язку, я пересував 
сільнички і соусниці чатні. Ця гірчичниця — це підрозділ 
А, він захоплює Головну Пошту; ось дві перцівниці по 
обидва боки від ложки — це підрозділ В, він захопив лето-
вище. Тримаючи в руках долю народу, я переставляв при-
прави і столове приладдя- здобував порожні салатниці 
з-під біріані за допомогою склянок, а глечики з водою об-
ставляв довкола вартою з сільничок. А коли генерал 
Зульфікар замовк, марш столового приладдя також 
скінчився. Айюб Хан, здавалося, заспокоївся у своєму 
кріслі; і чи підморгнув мені — чи це мені тільки привиділо-
ся? — в будь-якому разі, головнокомандувач сказав: 

— Чудово, Зульфікар; прекрасна робота. 
У переміщеннях перцівничок і т.ін. єдина окраса сто-

лу залишилася непідкореною: це був срібний дзбаночок 
для вершків, який у нашому настільному перевороті сим-
волізував керівника держави, Президента Іскандера 
Мірзу; ще три тижні Мірза залишався президентом. 

Одинадцятирічний хлопчик не може судити, чи Пре-
зидент справді корумпований, навіть якщо зірочки-і-ме-
далі так кажуть; до компетенції одинадцятирічних не на-
лежить питання про те, чи зв'язок Мірзи зі слабкою ре-
спубліканською партією повинен спричинити його 
відставку за нового режиму. Селім Сінай не займався 
політичними оцінками. Але коли першого листопада, і са-
ме опівночі, дядько збудив мене і прошепотів: — Ходи, 
синку, пора скуштувати справжніх емоцій! — я мерщій 
вискочив з ліжка, вдягнувся і вийшов у ніч, гордо 
усвідомлюючи, що дядько надає перевагу моєму товари-
ству перед товариством рідного сина 

Опівніч. Равалпінді пробігає повз нас зі швидкістю 
сімдесят миль на годину. Мотоцикли перед нами біля нас 
за нами. 

— Куди ми ідемо, дядечку Зульфі? 
— Почекай, і побачиш сам. 
Чорний лімузин з затемненими вікнами зупинився пе-

ред темним будинком. Вартові зі схрещеними гвинтівками 
охороняють двері, які відчиняються перед нами. Я твердо 
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ступаю поруч з дядьком, крок у крок, напівосвітленими 
коридорами; аж поки ми вриваємося у темну кімнату, де 
місячне проміння висвітлює ложе під чотирма колонами. 
Москітна сітка покриває ложе, ніби саван. 

Чоловік прокидається, вражений: що тут таке, до ли-
ха... Але генерал Зульфікар тримає в руці довгоствольний 
револьвер; дуло його він втискає — ммфф! — між 
зімкнені зуби чоловіка. 

— Мовчати! — каже мій дядько зовсім недоречно. — 
Іди за нами. 

Роздягнений огрядний чоловік, спотикаючись, відхо-
дить від ліжка. Його очі ніби запитують: Ви мене 
розстріляєте? Піт спливає по гладкому череву, блищить у 
світлі місяця, стікає йому на пеніс; але ж стоїть прониз-
ливий холод; він спітнів не від спеки. Тепер він нагадує 
білого усміхненого БуддУі тільки не всміхається. Трем-
тить. Дядько виймає револьвер з його рота. 

— Кругом. Кроком руш!.. 
І револьверне дуло втискається поміж пухкі півкулі 

його вгодованої сідниці. Чоловік волає: 
— Обережно, ради Бога, він знятий з запобіжника! 
Джавани підсміюються, коли голе тіло з'являється у 

місячному світлі і впихається до чорного лімузина... Тої 
ночі я сидів поруч з голим чоловіком, якого мій дядько 
відвозив у чорному лімузині на військове летовище; там 
я стояв і дивився, як заздалегідь приготований літак ви-
рулює на смугу, набирає швидкість, відлітає. Те, що поча-
лося активно-метафорично з перцівничок, власне добіга-
ло кінця; не досить того, що я скинув уряд — я ще й 
відпровадив президента у вигнання. 

Опівніч має багато дітей; нащадки Незалежности були 
не звичайними людьми. Насильство, корупція, бідність, 
генерали, хаос, жадібність і перцівнички... лише на ви-
гнанні я зрозумів, що опівнічні діти насправді ще надзви-
чайніші, ніж я — навіть я сам— міг собі уявити. 

— Щира правда? — питає Падма. — Ви справді були 
там? 

— Щира правда. 



— Кажуть, Айюб був добрим чоловіком до того, як 
став поганим, — каже Падма; це має бути питання. 

Але Селім у свої одинадцять років не давав таких 
оцінок. Переміщення перцівничок не вимагає морально-
го вибору. Ось що було рушійною силою Селіма: не так 
державний переворот, як особиста реабілітація Тут мож-
на побачити парадокс — моє найкритичніше на той мо-
мент втручання в історію випливало з найпрозаїчніших 
мотивів. Так чи інак, але це була не «моя» країна — при-
наймні на той час. 

Не моя країна, хоч я і жип там — як вигнанець, не гро-
мадянин; переступивши кордон за індійським паспортом 
матері, я цілком міг наразитися на безліч підозр, може 
навіть на депортацію чи арешт за шпигунство, якби не 
мій зелений вік і влада мого опікуна з обличчям 
Пульчінеллі — протягом довгих чотирьох років. 

За чотири роки — нічого! 
Крім того, що я перетворився на підлітка. Крім того, що 

я бачив занепад матері. Крім того, що спостерігав, як Мав-
почка, на той один вирішальний рік молодша від мене, 
піддається підступному впливові тої побожної країни; бо 
Мавпочка, колись така волелюбна і дика, прибрала позу 
скромности і покори- <гка, очевидно, на початку навіть їй 
здавалася фальшивою; Мавпочка вчилася готувати, вести 
господарство і купувати на базарі приправи; Мавпочка ос-
таточно порвала з дідівським спадком, вивчаючи молитви 
арабською мовою і промовляючи їх ретельно щоразу о 
визначеній порі; Мавпочка почлла прояр\яти пуритансь-
кий фанатизм, який уперше дав про себе знати, коли во-
на попросила купити їй чернечу одежу; її. яка відкинула 
всі пропозиції мирської любови, спокусила любов Господ-
ня, любов того Бога, що носить ім'я ідола, вирізьбленого у 
поганській святині, збудованій довкола гігантського мете-

. ориту: Ал-лах у Каабі, святині великого Чорного Каменя. 
Поза тим — нічого. 
Чотири роки баз контактів з Опівнічними Дітьми; чо-

тири роки без Варден Роуд і Бріч Кенді і Скандал Пойнт 
і спокуси Цілого Ярду Шоколадок; удалині від Соборної 
школи і кінної статуї Шіваджі і торговців фруктами і 
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Воріт Індії; далеко від Дівалі і Ганеса Чатуртхі і Свята Ко-
косів; чотири роки розлуки з батьком, що весь час сидів 
самотньо у домі, який він так і не продав; сам-один, за ви-
нятком професора Шаапстекера, який не виходив зі сво-
го помешкання й уникав товариства людей. 

Чи може насправді нічого не відбуватися цілі чотири 
роки? Ну, не зовсім так. Моєму кузенові Зафарові, яко-
му батько ніколи так і не пробачив підмочених штанів пе-
ред лицем історії, ясно дали зрозуміти, що він мусить 
вступити до війська, як тільки досягне повноліття: 

— Я хочу бачити, і ти мусиш довести мені, що ти не 
баба, — сказав йому батько. 

І Бонзо померла; генерал Зульфікар зронив над нею 
скупу чоловічу сльозу. 

І сповідь Марії зблякла, а оскільки ніхто її не згадував, 
то вона й проминула, як страшний сон; для усіх, окрім 
мене. 

І (без моєї участи) погіршилися стосунки між Індією і 
Пакистаном; і зовсім без моєї допомоги Індія підкорила 
(перемогла 1 Гоа — «португальський прищ на обличчі ма-
тері-Індії»; я був тоді поза грою і не відіграв жодної ролі 
R отриманні широкомасштабної допомоги Пакистаном від 
США, не можна також мене звинуватити у китайсько-
індійських заворушеннях на кордоні між країнами в 
містечку Аксай Чін округу Ладакх; індійський перепис на-
селення, проведений у 1961-му році, зафіксував рівень 
письменности у країні на межі 23,7 відсотка, але я туди не 
потрапив. Проблема недоторканих не втрачала гостроти; 
я не зробив нічого, щоб її полегшити; й у виборах 1962-го 
року Bct ндіиськ,ій Конгрес переміг, здобувши 361 голос 
з 494-х у Lok Sahha, і понад 61 відсоток на Державній 
Асамблеї. Але навіть до цього не була причетна моя неви-
дима руки; хіба що метафорично: Індія зберегла свій ста-
тус-кво; у моєму житті також нічого не змінилося. 

І тоді, першого вересня 1962-го року ми святкували чо-
тирнадцятий день народження Мавпочки. На той час 
(і попри тривку симпатію мого дядечка до мене) устали-
лася наша позиція як підпорядкованих, соціально ниж-
чих, нещасних бідних родичів великих Зульфікарів; отже, 



вечірка була скромна. Однак Мавпочка усім своїм вигля-
дом виявляла велику радість. 

— Це мій обов'язок, брате, — сказала мені. 
Я не вірив своїм вухам... але, можливо, моя сестра пе-

редчувала, що її чекає; можливо, вона знала про перетво-
рення, які вже для неї готувалися; бо чому б я мав вва-
жати, що лише я був наділений силою таємного знання? 

Можливо, саме тоді вона передбачила, що коли най-
мані музики почнуть грати (а були тут шегнай і віна; са-
рангі і сарод теж вели свої партії; а табла і сітар прова-
дили ніби віртуозний діалог), то Емеральда Зульфікар із 
властивою їй грубошкірою елегантністю звернеться до 
неї з вимогою: 

— Ану, Джаміля, не сиди там, як сливка, заспівай нам 
якусь пісню, як годиться вихованій дівчині! 

І що цими словами моя холодна-як-смарагдова-кри-
жинка тітонька дасть (покладе) початок, хоч і мимоволі, 
перетворенню моєї сестри з мавпочки на співачку; бо хоч 
іменинниця й відмовлялася з понурою незґрабністю чо-
тирнадцятирічних, але завжди діяльна тітонька просто 
витягла її на сцену біля музикантів; і хоч її вигляд свідчив 
про те, що вона бажала провалитися крізь землю, але во-
на покірно склала долоні; Мавпочка не бачила жодного 
рятунку — і почала співати. 

Здається, я не дуже вмію описувати піднесені емоції — 
і вірю, що моя публіка сама зуміє вслухатися у це; що ви 
зумієте домалювати у своїй уяві те, що я не зумів відтво-
рити, так, щоб моя історія стала і вашою... але коли моя се-
стра почала співати, мене охопило таке сильне почуття, що 
я навіть не міг його збагнути, і аж згодом, через багато 
років, мені пояснила його найстарша у світі курва. Бо вже 
з першим звуком мідна Мавпочка скинула з себе своє ста-
ре прізвисько; та, що колись розмовляла з птахами (так як 
давним-давно розмовляв з ними її прадід у гірській долині), 
напевно, перейняла від них мистецтво співу. Одним здоро-
вим і одним хворим вухом я слухав її невимовно прекрас-
ний голос, який, незважаючи на її чотирнадцять років, зву-
чав, як у зрілої жінки, переповнений чистотою крил і бо-
лем вигнання і орлиним летом і прагненням любови і тре-
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лями солов я і величною всюдисущістю Бога; голос, який 
згодом порівнюватимуть із голосом Білала, муедзина Му-
хаммеда, хоч ось він плинув з уст худенької дівчинки. 

Те, чого я тоді не розумів, мусить дочекатися свого ча-
су; а зараз я занотую лише, що під час святкування чотир-
надцятих уродин моя сестра заслужила собі нове ім'я, яким 
її відтоді називали — Джаміля Співачка; і що слухаючи 
«Моя червона дюпатта з мусліну» і «Шахбаз Кваландар», я 
зрозумів, що той процес, який почався разом з моїм пер-
шим вигнанням, добігав кінця разом із другим; що з цієї 
хвилини Джаміля стала вибраною дитиною, а я, з огляду на 
її талант, мав назавжди задовольнитися другим місцем. 

Джаміля співала — а я покірно хилив голову. Але 
перш ніж вона цілком перейде у своє королівство, ще 
щось мало статися: їй ще належало раз і назавжди 
покінчити зі мною. 

дренаж і пустеля 

Те-що-пожирає-кості не збирається відступати... це ли-
ше справа часу. Одне додає мені сил: я тримаюся Падми. 

— Власне, Падма, це головне — м'язи Падми, її пух-
насті руки, Падма — мій чистий лотос... який стурбовано 
командує: 

— Досить уже. Починай. Починай зараз же. 
Так, мушу почати з повідомлення. Телепатія мене відо-

кремила; телекомунікація кинула мене на дно... 
Аміна Сінай саме вирізувала бородавки на ногах, коли 

надійшла телеграма... колись давно. Ні, цього не досить, 
від цієї дати вже не втекти: моя мати, поклавши праву 
стопу на ліве коліно, спилювала соб зроговілі нарости на 
підошві загостреною пилочкою для нігтів, і було це 
дев'ятого вересня 1962-го року. А о котрій годині? Бо час 
теж має значення. Добре: це було пополудні. Ні, важливо 
сказати більше... Отже, рівно о третій, рівно о тій годині, 
що навіть на півночі буває найжаркішою порою дня, слу-
га приніс Аміні конверт на срібній таці. Через кілька се-
кунд у далекому Нью-Делі міністр оборони Крішна Ме-
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нон (з власної ініціативи, за відсутносте Неру на Конфе-
ренції Прем'єрів країн Британської Співдружності 
прийняв важливе рішення, щоб у разі потреби вивести 
збройні сили проти китайської армії на кордоні, що про-
ходить через Гімалаї. 

— Китайців треба усунути з гірського хребта Тхаґ Ла 
— казав пан Менон у той час, коли мати розпечатувала 
телеграму. — Ми не можемо проявляти слабкості. 

Але це важливе рішення було звичайною дрібничкою 
порівняно із вагомими наслідками цієї телеграми, отрима-
ної матір'ю; бо тим часом як операція з ліквідації під ко-
довою назвою ЛЕГХОРН була приречена на невдачу, і 
врешті перетворила Індію на найбільш моторошний із те-
атрів, тобто на театр воєнних дій, телеграма мала спричи-
нити, таємно, але невблаганно, ту кризу, яка у кінцевому 
підсумку допровадила до остаточного виселення мене са-
мого з мого власного внутрішнього світу. Коли Тридцять 
Третій Корпус індійського війська діяв згідно з наказами 
Менона, отриманими генералом Тхапаром, я теж став пе-
ред лицем великої небезпеки; ніби якісь невидимі сили 
постановили, що я теж переступив межі того, що мені 
можна робити, знати, чи ким бути; ніби історія визнала за 
слушне поставити мене на місце. Мене лишили права го-
лосу; мама прочитала телеграму, розридалася і сказала: 

— Діти, ми повертаємося додому!.. 
Після цього, як уже згадувалося в іншому контексті, 

усе решта стало справою часу. 
Телеграма була такого змісту: БУДЬ ЛАСКА 

ПРИЇЗДІТЬ СІНАЙСАГІБ ПЕРЕЖИВ ВИБРИК СЕРЦЯ 
ВАЖКО ХВОРИЙ САЛААМ АЛІСА ПЕРЕЙРА. 

— Звичайно, люба, їдьте зараз же, — порадила сестрі 
тітонька Емеральда. — Але що воно таке, той серцевий 
вибрик? 

Можливо, і навіть вельми вірогідно, що я — перший 
історик, який описує історію свого безперечно винятко-
вого життя-і-часу. Ті, хто піде моїми слідами, напевно, 
сягнуть по цю працю, до цієї складеної з першоджерел 
книги, до цього Хадісу чи Пурани чи Грундріссе, за допо-
могою і натхненням. Отже, звертаюся до майбутніх 



інтерпретаторів: коли ви, панове, досліджуватимете події, 
що настали внаслідок тієї «серценапасної телеграми», 
пам'ятайте, будь ласка, що вгсамому серці урагану, який 
закрутив мене, — зброя, що поміняла метафори, що за-
вдала мені coup de grace — там чаїлася одна спільна си-
ла. Я маю на увазі телекомунікації. 

Телеграми, а після телеграм ще й телефони привели 
мене до згуби; але я великодушно нікого не звинувачува-
тиму у змові; хоч і нескладно було б повірити, що власни-
ки комунікацій змовилися з метою відновити свою моно-
полію у радіопросторі країни... Мушу повернутися (бо 
Падма вже насупилась) до банального ряду причинно-
наслідкових зв'язків: шістнадцятого вересня наш літак 
прибув на летовище Санта-Круз у Дакоті; однак, щоб по-
яснити ту телеграму, я мушу ще далі зазирнути в минуле. 

Навіть якщо Аліса Перейра колись і згрішила, коли 
відбила Йосифа Д'Косту у Марії, то їй довелося протягом 
цих літ тяжко покутувати цей вчинок; бо цілі чотири ро-
ки вона була єдиною людиною, що залишилася з Ахмедом 
Сінаєм. Одинока, на запилюженому пагорбі, який колись 
був маєтком Метволда, лагідна і добра від природи, вона 
мусила проявити велике терпіння. Ахмед вимагав, щоб во-
на сиділа з ним до півночі, а сам тим часом попивав джин 
і скаржився на несправедливість свого життя; згадував 
собі, через багато років забуття, свою стару мрію відреда-
гувати Коран і встановити правильний порядок розділів, 
звинувачував сім'ю за те, що вона виссала з нього усі 
життєві соки, і тим самим позбавила його сил, необхідних 
для того, щоб узятися за цю працю; до того ж, оскільки 
Аліса постійно перебувала поруч, його гнів часто скерову-
вався проти неї, набираючи форми тривалих тирад, на-
повнених брудною лайкою і безглуздими прокляттями, 
що їх Ахмед вигадував у той період найглибшого абстра-
гування. Вона намагалася проявляти розуміння: бо ж він 
самотній чоловік; його колись непомильні стосунки з те-
лефоном давно зруйнувалися через економічні по-
трясіння тих часів; йому почало зраджувати його фінан-
сове чуття... крім того, він упав жертвою своїх власних 
страхів. Коли виявили китайську дорогу у районі Аксай 
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Чін, Ахмед чомусь здобув певність, що не-сьогодні-завтра 
жовті орди досягнуть маєтку Метволда; власне тоді Аліса 
поїла його кока-колою з льодом і втішала: 

— І чого тут переживати? Ці китайці занадто ма-
ленькі, щоб перемогти наших джаванів. Ви краще попий-
те коли; а тут усе залишиться по-старому. 

Врешті-решт він замучив її так, що вона не покидала 
його тільки через очікуване підвищення зарплати; яке во-
на щоразу отримувала, і більшу частину грошей надсила-
ла в Гоа на прожиття для своєї сестри Марії; але першо-
го вересня і вона піддалася чарам телефону. 

У цей час вона проводила біля апарата майже стільки 
часу, як і її роботодавець, особливо, коли до нього дзво-
нили жінки Нарлікара, Грізні Нарлікарки напосілися на 
мого батька, по два рази на день бомбардували його те-
лефонними дзвінками, підлещувалися і переконували 
продати будинок, нагадували, що він захищає втрачені 
позиції, кружляли у нього над головою, як грифи над спа-
леним складом... А першого вересня, мов той давній 
гриф, вони скинули йому руку, що гримнула батька про-
сто в лице, тобто — підкупили Алісу Перейру, щоб вона 
його покинула. Втративши останні краплі терпіння, Аліса 
прокричала: 

— Самі собі відповідайте на ці дзвінки. Я іду геть. 
Тої ж ночі серце Ахмеда Сіная почало набрякати. Пе-

реповнене ненавистю обуренням смутком жалем, воно 
розбухло, ніби повітряна куля, почало битися швидше, 
потім втратило ритм, аж врешті — раптовий удар підко-
сив його, як бика; лікарі у клініці Бріч Кенді казали, що 
батькове серце змінило форму — нова ґулька випнулася 
грудкою внизу лівого шлуночка. Тобто, за визначенням 
Аліси, серце «вибрикнуло». 

Аліса знайшла його наступного дня, коли випадково 
повернулася за своєю забутою парасолькою; і як нале-
жить добрій секретарці, скористалася послугами телеко-
мунікації, викликала телефоном швидку допомогу, а теле-
грамою — нас. Через поштову цензуру між Індією та Па-
кистаном «вибрикосерда телеграма» ішла до Аміни Сінай 
цілий тиждень. 
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— Знов-у-Бом! — кричав я щасливо, наганяючи страх 
на працівників аеропорту. — Знову-додому! — верещав я 
від щастя, забувши про все, аж віднедавна-стримана 
Джаміля взялася мене заспокоювати: 

— Ой, Селіме, помовч уже нарешті! 
Аліса Перейра зустріла нас на летовищі (попереджена 

телеграмою); і ось ми вже сиділи у справжньому бом-
бейському чорно-жовтому таксі, і я купався в окриках 
вуличних торговців: гарячі-чанна-гарячі, — в гаморі на-
товпу велосипедистів верблюдів і людей людей людей, 
розмірковуючи над тим, як місто Мамбадейві змусило Ра-
валпінді стати подібним на село, я знову відкривав для се-
бе барви, забуту яскравість гульмохру і буґенвілії, синьо-
зелені води «водосховища» при Храмі Махалаксмі, кон-
трастні чорно-білі дашки від сонця в офіцерів дорожньої 
поліції і їхня синьо-жовта уніформа; але найбільше — си-
нява синява синява моря... лише сірість хворого батько-
вого обличчя висмикнула мене з веселкового виру міста 
і швидко мене привела до тями. 

Аліса Перейра залишила нас у лікарні і пішла працю-
вати на жінок Нарлікара; і тоді сталося щось небувале. 
Моя мати, Аміна Сінай, вирвалася з летаргії і депресії і 
туману провини і болю бородавок, як і ІЬКИ опинилася 
біля мого батька, що, здавалося, якимось дивом повернув 
їй молодість; зі всім своїм воскреслим даром сумлінносте, 
керована незламною волею, вона взялася за оздоровлен-
ня Ахмеда. 

Вона забрала його додому, поклала у спальні на пер-
шому поверсі, де колись, у період замороження, опікува-
лася ним; сиділа з ним день і ніч, переливаючи у нього 
свою силу. І її любов окупилася сторицею, бо Ахмед 
Сінай не тільки цілком одужав, і цим неабияк вразив 
європейських лікарів клініки Бріч Кенді, — у ньому, всу-
переч усім сподіванням, відбулася іще дивовижніша 
зміна, яка полягала у тому, що коли Ахмед Сінай при-
йшов до тями під опікою Аміни, то повернувся не так до 
свого останнього втілення, яке сипало прокльонами і зма-
галося з джинами, як до себе того, яким він завжди, мож-
ливо, і мав бути, сповненого каяття і вибачливосте і сміху 
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і великодушности і до того ж було тут найпрекрасніше 
диво у світі — любов. Ахмед Сінай нарешті-нарешті за-
кохався у мою маму. 

А я став офірним ягням, яким вони освятили свою лю-
бов. 

Вони навіть почали знову спати разом; і хоч моя сест-
ра — у нападі своєї колишньої мавпуватости — казала: 

— В одному ліжку, о Аллах, хі-хі, яке свинство! — але 
я радів їхнім щастям, і навіть, на якусь хвилю, своїм, бо 
повернувся на землю, в якій діяла Конференція 
Опівнічних Дітей. Тим часом як газетні заголовки пряму-
вали маршевим кроком до війни, я поновлював свої сто-
сунки з моїми дивовижними друзями, не відаючи, 
скільки іще закінчень чекає на мене. 

9-те жовтня — ІНДІЙСЬКІ ВІЙСЬКА У ПОВНІЙ БО-
ЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ — а я чувся на силі повторно скли-
кати Конференцію (час і мої власні зусилля встановили 
необхідний бар'єр довкола Маріїної таємниці). Діти зно-
ву повернулися до моєї голови; це була щаслива ніч, ніч 
поховання давніх незгод, ніч спільних зусиль, скерованих 
на нове об'єднання. Ми ділилися знову і знову своєю 
радістю повернення і згуртування; ігноруючи глибшу 
істину — що ми подібні до інших родин, і що родинні 
зустрічі завжди більш захоплюючі в перспективі, ніж у 
дійсності, і що надходить мить, коли всі родичі мають 
розійтися кожен своєю стежкою. 15-те жовтня — НЕ-
СПРОВОКОВАНИЙ НАПАД НА ІНДІЮ — і почалися пи-
тання, яких я боявся і всіляко намагався уникнути: Чому 
немає тут Шіви? І: Чому частина твоїх думок закрита? 

20-те жовтня, Індійські сили зазнали поразки — 
нищівної поразки! — з боку китайців при гірському 
хребті Тхаг Ла. Офіційне повідомлення Пекіна: 3 метою 
самозахисту китайські прикордонники були змушені за-
вдати рішучого удару у відповідь. Але коли тої ж ночі 
Опівнічні Діти розпочали масовану атаку на мене, я не 
мав чим боронитися. Вони атакували широким фронтом, 
з усіх боків, звинувачуючи мене у замкненості, прихову-
ванні правди, перекручуваннях, деспотизмі, егоїзмі; моя 
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голова перестала бути палатою парламенту, а перетвори-
лася на поле бою, де вони зі мною й розправились. Уже 
не «Старший брат Селім», я безпорадно слухав, як вони 
дерли мене на шматки; бо попри всю їх лють-і-вереск я 
не міг відкрити того, що сховав за сімома замками; не міг 
наважитися розповісти їм таємницю Марії. Навіть Пар-
ваті-відьма, з давніх-давен моя найвірніша прибічниця 
врешті втратила до мене терпець: 

— О Селіме, — сказала вона, — Бог святий знає, що 
той Пакистан з тобою зробив; але ти страшенно змінився. 

Колись, давним-давно, смерть Міана Абдулли знищила 
іншу конференцію, яка трималася виключно на силі його 
волі; тепер, коли Опівнічні Діти втратили довіру до мене, 
втратили разом і віру у те щось, що я для них створив. 
З 20-го жовтня по 20-те листопада я й надалі скликав — на-
магався скликати — нічні наради, але Діти від мене втек-
ли, не поодинці, а цілими десятками і двадцятками, що-
ночі їх все меншало на наших хвилях; щотижня все нова 
сотня відступала у власне життя. У високих Гімалаях гурк-
хи і раджпути поспішно втікали від китайського війська; і 
у вищих реєстрах мого розуму інше військо також кину-
лося врозсип, і ось із яких причин: суперечки, упереджен-
ня, нудьга, самолюбство, — причини, які я вважав занад-
то дрібними, занадто несуттєвими, щоб їх торкатися. 

(Але оптимізм, як задавнена хвороба, ніяк не зникав; і 
тому я й далі вірив — так само, як вірю тепер — що «те-
що-нас-єднає» врешті-решт переважить «те-що-нас-
роз'єднує». Ні: я не беру на себе повної відповідальности 
за те, що Дитяча Конференція перестала діяти; бо на-
справді будь-яку можливість відродження її зруйнувала 
любов Ахмеда та Аміни Сінай.) 

... А Шіва? Шіва, у якого я холоднокровно відібрав йо-
го право первородства? Протягом останнього місяця я 
жодного разу не посилав думок за ним назирці; однак йо-
го існування десь у світі мучило мене з найглибших за-
кутків моєї свідомости. Шіва-нищівник, Шіва-кривоно-
гий... він був для мене спочатку дошкульним докором 
сумління; потім — нав'язливою ідеєю; і нарешті, коли 
мені набридло пам'ятати про його присутність, він пере-
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творився на своєрідний принцип; почав уособлювати у 
моїй свідомості всіляку мстивість, насильство, а також од-
ночасну-любов-і-ненависть-до-речей у світі; так, аж до-
нині, коли чую про потопельників, що підіймаються на 
поверхню, як повітряні кулі на річці Хуглі, що вибухають 
при кожному дотику човнів, що пропливають обабіч; або 
про підпалені потяги, про вбивства політиків чи про су-
тички в Орисі або Пенджабі, щоразу мені здається, що до 
усіх цих справ Шіва доклав своїх рук, і тим самим прирік 
нас усіх на вічне борюкання посеред убивств насильства 
жадібности воєн — словом, що Шіва зробив нас такими, 
якими ми є. (Він також народився рівно опівночі, він та-
кож, як і я, був прив'язаний до історії. Способи зв'язку 
— якщо я слушно вважаю, що вони стосувалися мене — 
дали і йому силу впливати на перебіг подій.) 

Я кажу так, ніби ніколи більше його не зустрічав; хоча 
ні. Але і це, звичайно, має дочекатися своєї черги, як і все 
решта; мені бракує сил, щоб розповісти цю історію зараз. 

Хвороба оптимізму у ті дні знову досягла розмірів 
епідемії; а я тим часом захворів на запалення пазух носа. 
Викликаний — о диво! — поразкою на гірському хребті 
Тхаг Ла, повсюдний оптимізм, пов'язаний з війною, так 
розрісся, як надміру надмухана куля; а мої многостраж-
дальні носові пазухи, що завжди були надміру перепов-
нені, нарешті припинили опиратися нежитю. Коли посли 
до парламенту проголошували промову на тему «Ки-
тайської агресії», а також «Крови наших джаванів, що 
прийняли мученицьку смерть», з моїх очей полилися ру-
чаї сліз; коли народ надимався у переконанні, що розгром 
цих жовтих недоростків у наших руках, мої пазухи також 
почали надиматися, і так спотворили моє й без того по-
творне обличчя, що навіть сам Айюб Хан дивився на ньо-
го з неприхованим подивом. Студенти, вражені вірусом 
оптимізму, спалювали опудала Мао Цзедуна і Чу Енлая; 
юрби з гарячкою оптимізму на чолі нападали на китайсь-
ких шевців, антикварів і власників ресторанів. Розпале-
ний оптимізмом уряд навіть інтернував індійських грома-
дян китайського походження — а нині ворожих іно-



земців — у табори Раджстану. Промислові підприємства 
Бірли подарували народові мініатюрну рушницю; шко-
лярки брали участь у військових парадах. А я, Селім, 
відчував, що ось-осіь задихнуся насмерть. Повітря, загу-
щене оптимізмом, не хотіло проникати в мої легені. 

Ахмед і Аміна Сінай належали до найтяжче уражених 
новою хвилею хвороби оптимізму; підхопивши цей вірус 
завдяки своїй новонародженій любові, вони охоче прилу-
чилися до повсюдного ентузіазму. Коли Морарджі Бесай, 
той самий міністр фінансів, який залюбки попивав сечу, 
звернувся з гаслом: «Прикраси — на зброю!», моя мати 
офірувала золоті браслети і смарагдові сережки; коли Мо-
рарджі випустив серію облігацій на потреби оборони, Ах-
мед Сінай скуповував їх пачками. Війна, здавалося, принес-
ла Індії новий світанок; Times of India вмістив карикатуру 
під назвою «Війна з Китаєм», де було зображено Неру, 
який приглядається до діаграми з позначками: «Духовна 
інтеграція», «Промислова рівновага», «Народна довіра до 
уряду» і вигукує: «Так добре ще ніколи не було!» 

Дрейфуючи морем оптимізму, усі ми — нація, мої 
батьки і я — пливли наосліп просто на рифи. 

Усі ми як народ одержимі збігами. Коли тільки натра-
пимо на якусь подібність між тим чи іншим, між предме-
тами чи явищами, не пов'язаними зримо, відразу плеще-
мо в долоні від захвату. Це — своєрідне національне 
тяжіння до форми — чи, можливо, прояв нашого найглиб-
шого переконання, що дійсність містить у собі приховані 
форми; що сенс проявляється лише в коротких осяяннях. 
Звідси й наша слабкість до знамень... коли уперше було 
піднято індійський прапор, над тим полем у Делі з'явила-
ся шафранно-зелена райдуга; і відразу ми відчули на собі 
благословення. Народжений серед відповідностей, я за-
уважив, що вони всюди мене переслідують... коли індуси 
сліпо сунули до воєнної поразки, я також (цілком несвідо-
мо) посувався до власної катастрофи. 

Карикатури у Times of India розповідали про 
«Емоційну інтеграцію»; у віллі Букінгем, останній твер-
дині маєтку Метволда, емоції ніколи ще не були такі інте-
гровані. Ахмед і Аміна поводилися як молоді люди на по-
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чатках роману; а коли пекінський People's Daily гримів: 
«Уряд Неру нарешті відкинув свою маску політики не-
приєднання», ні моя сестра, ані я сам не сумували, бо 
вперше за довгі роки ми не мусили вдаватися до політи-
ки неприєднання у війні між нашими батьками; те, що 
війна подарувала Індії, тобто припинення воєнних дій, 
справдилося на нашому двоповерховому пагорбі. Ахмед 
Сінай навіть припинив свої щонічні битви з джинами. 

1-го листопада — ІНДУСИ АТАКУЮТЬ ПІД ПРИ-
КРИТТЯМ АРТИЛЕРІЇ — мої носові протоки опинилися у 
стані гострої кризи. Хоча мама піддавала мене щоденним 
тортурам за допомогою інгалятора Віка і парових ванн з 
маззю Віка, розчиненою у воді, яку, з ковдрою на голові, 
я мусив вдихати, мої протоки ефективно опиралися тако-
му лікуванню. Це був день, коли мій батько простягнув 
до мене руки і сказав: 

— Ходи-но, сину, ходи до мене, нехай я тебе обійму! 
— в радісному шалі (може, і до мене дістався, нарешті, 
вірус оптимізму) я дозволив себе притулити до його 
м'якого живота; коли ж батько від,пустив мене, шмарки 
поплямили його куртку. Напевно, саме це мене остаточ-
но згубило; бо того ж дня мати перейшла в наступ. Зро-
била вигляд, ніби телефонує до приятельки, а сама по-
дзвонила у зовсім інше місце. Коли індуси кинулися в 
атаку під прикриттям артилерії, Аміна Сінай під покри-
вом брехні спланувала мій занепад. 

Перш ніж описати свій прихід у пустелю пізніших літ, 
однак, я мушу визнати, що, можливо, занадто несправедли-
во ставлюся до своїх батьків. Наскільки я пам'ятаю, увесь 
цей час з моменту сповіді Марії Перейри вони ані разу не 
спробували відшукати свого справжнього кровного сина; а 
я вже кілька разів протягом цієї оповіді приписував такий 
стан речей їхній нерозвиненій уяві — повторював, що я за-
лишився їх сином тільки тому, що вони не могли собі уяви-
ти, як я вийду з цієї ролі. Існують і значно гірші можливі 
пояснення — наприклад, небажання прийняти у своє коло 
шибеника, який одинадцять років провів у канаві; але я 
пропоную шляхетніший мотив: може, попри все на світі, 
незважаючи на ніс-як-огірок плями-на-лиці відсутність-



підборіддя роги-на-скронях ноги-колесом втрату-пальця 
чернечу тонзуру та ще й (щоправда, про це вони не знали) 
хворе ліве вухо, незважаючи навіть на підміну немовлят 
Марією Перейрою опівночі, може, попри усі ці провокації, 
батьки просто любили мене. Я відійшов від них у свій по-
таємний світ; зі страху перед їхньою ненавистю не припу-
скав імовірности, що їхня любов може бути сильніша, ніж 
моя потворність, сильніша навіть, ніж кров. Можна з по-
вною вірогідністю стверджувати, що здійснення тієї теле-
фонної розмови, яка дала свої плоди 21-го листопада 1962-
го року, випливало з найвищих мотивів, що батьки допро-
вадили мене до занепаду власне з любови. 

День 20-го листопада був жахливим днем; ніч була 
жахливою ніччю... за шість днів перед тим, на сімдесят 
треті уродини Неру розпочалося велике протистояння з 
китайськими силами; індійське військо — ДЖАВАНИ РУ-
ШАЮТЬ ДО БОЮ — пішло в наступ на китайців при Ва-
лонг. Новина про поразку під Валонгом і про розгром чо-
тирьох батальйонів генерала Каула досягла вух Неру в 
суботу, вісімнадцятого; в понеділок, двадцятого, вона вже 
заполонила усі радіо і газети, і так дісталася до маєтку 
Метволда. СТРАШНА ПАНІКА У НЬЮ-ДЕЛІ! ІНДІЙСЬКЕ 
ВІЙСЬКО РОЗГРОМЛЕНЕ! У той день — в останній день 
мого старого життя, я сидів скулений разом із сестрою і 
батьками при радіоприймачі Телефункена, а телеко-
мунікації переповнили наші серця страхом перед Богом і 
Китаєм. І тоді батько промовив пророчі слова: 

— Жінко, — промовив він суворо, аж Джаміля і я за-
тремтіли зі страху, — бегум сагіба, цій країні кінець. Во-
на збанкрутувала. Фантуш. 

Вечірня газета провіщала кінець епідемії оптимізму: 
«ДРЕНАЖ ПУБЛІЧНОЇ МОРАЛІ». А після цього кінця 
мали прийти наступні; дренаж мав охопити також інші 
сфери. 

Я ліг спати з головою, повною китайців, їхньої зброї і 
танків... але опівночі у ній стало пусто і тихо, бо Конфе-
ренція теж потрапила під дію дренажу; і єдиною з усіх 
чарівних дітей, яка хотіла ще зі мною розмовляти, була 
Парваті-відьма, хоча ми, пригнічені до краю тим, що 
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Нуссі-Качка назвала б «кінцем світу» не здатні були ні на 
що, крім спілкування у тиші. 

Й інші, більш приземлені дренажі: у дамбі потужної 
електростанції Bhakra Nangal Hydro-Electric Dam з'явила-
ся тріщина, і велике водосховище ринуло крізь неї на-
зовні... а консорціум із меліорації, яким керували жінки 
Нарлікара, відпорні до оптимізму чи поразки чи будь-чо-
го іншого, крім спокуси великих грошей, і далі видирали 
землю з-під товщі морських вод... Але останній пасаж, 
який і дав назву цьому розділові, мав місце наступного 
ранку, коли я вже заспокоївся і думав, що врешті-решт 
щось мусить обернутися на краще... бо вранці ми почули 
неймовірно радісну звістку, що китайці раптово, без ви-
димої потреби, припинили наступ; встановивши пануван-
ня над Гімалайськими висотами, вони, очевидно, цим і за-
довольнилися. ПЕРЕМИР'Я! — кричали газети, а моїй 
мамі так полегшало, що вона мало не зомліла. (Ходили 
чутки, ніби генерал Каул потрапив у полон; президент 
Індії др. Радхакрішнан так прокоментував їх: «На жаль, 
ця інформація цілком безпідставна».) 

Незважаючи на заплакані очі і розбухлі пазухи, я почу-
вався щасливим. Навіть незважаючи на завершення Дитя-
чої Конференції, я купався у новій хвилі щастя, яка зато-
пила нашу віллу Букінгем; тож коли мати запропонувала: 

— Діти, треба це відсвяткувати! Хочете поїхати на 
пікнік? — я, звичайно ж, охоче підхопив цю ідею. 

Стояв ранок 21-го листопада; ми допомагали готувати 
канапки і паратха; потім зупинилися під крамничкою з 
газованими напоями і завантажили лід у бляшаній бо-
чечці та ящик кока-коли у багажник нашого Rover-a; 
батьки спереду, діти ззаду — і так ми рушили. В дорозі 
нам співала Джаміля-співачка. 

Крізь запалені пазухи я спитав: 
— А куди ми їдемо? До Джуху? До Елефанти? До мар-

ве? Куди? 
І мати, ніяково усміхаючись, відповіла: 
— Сюрприз; почекай і побачиш сам. 
Вулиці, якими ми проїжджали, були заповнені 

радісними, безтурботними юрбами. 
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— Це не та дорога! — вигукнув я. — Так ми не потра-
пимо на пляж! 

Але батьки відразу в один голос запевнили мене за-
спокійливо і переконливо: 

— Ще тільки одна зупиночка — і поїдемо далі, як 
обіцяли. 

Телеграми відкликали мене; радіограми лякали мене; 
але саме телефон призначив час і місце моєї згуби... а 
батьки мене підманули. 

... Ми загальмували перед незнайомим будинком на 
Карнак Роуд. Фасад: у жалюгідному стані. Вікна: усі 
сліпі. 

— Синку, підеш зі мною? 
Ахмед Сінай вийшов з машини; щасливий, що можу 

супроводжувати батька у залагодженні важливих справ, 
я жваво пішов з ним разом. Мідна табличка на дверях: 
«Клініка захворювань вуха, горла, носа». І раптом я стри-
вожився: 

— Що це, тату? Чому ми сюди приїхали?.. 
Тоді батькова рука міцно стиснула моє плече — і тоді 

чоловік у білому халаті — і медсестри — і тут: 
— О, так, то пан Сінай, а це, певно, малий Селім — 

якраз вчасно — чудово, чудово... 
І я паралельно: 
— Абба, ні, ні, — а як же наш пікнік?.. 
Але лікарі вже тягнуть мене вперед, батько зали-

шається позаду, чоловік у халаті звертається до нього: 
— Це не займе багато часу — але ж чудові новини з 

війни, правда? 
І медсестра: 
— Будь ласка, ходи зі мною, треба переодягнутися і 

провести анестезію. 
Ошуканий! Ошуканий, Падмо! Кажу тобі: одного разу 

пікніки ошукали мене; а тоді вже була лікарня, і зала з 
твердим ліжком, яскраві підвішені лампи і мій крик: 

— Ні ні ні! 
І сестра у відповідь: 
— Не поводься, як дурник, ти ж уже майже дорослий, 

лягай! 
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І тут я пригадав, як носові пазухи розкрутили все в 
моїй голові, як носова рідина втягалася все вгорувгору-
вгору, туди, куди-носова-рідина-не-мала-потрапити, і як 
те щось визволило мої голоси, і тоді я почав бити ногами 
і верещати, так що довелося мене тримати. 

— Присягаюся, — сказала сестра, — я ще ніколи не 
бачила такої дитини. 

І таким чином те, що почалося у білизняній скрині, 
знайшло свій кінець на операційному столі, бо мене три-
мали за руки і за ноги, а незнайомий чоловік сказав: 

— Нічого не відчуєш. Це навіть легше, ніж видалення 
мигдалків. Ми миттю впораємося з твоїми пазухами, раз 
і назавжди. 

І мій вереск: 
— Ні, благаю, ні... 
Але голос продовжував далі: 
— Зараз дам тобі маску, а ти рахуй до десяти. 
Рахую. Числа марширують, один два три. 
Шипіння випущеного газу. Числа мене долають чоти-

ри п'ять шість. 
Лиця плавають у тумані. І далі це шарудіння чисел, і я 

плачу, напевно, а числа бубонять сім вісім дев'ять. Десять. 
— Боже милостивий, хлопець досі при свідомості. 

Щось нечуване. Спробуймо ще раз: Ти мене чуєш? 
Селіме, ти чуєш? Добрий хлопець, ану ще раз до десяти! 

Не може впіймати мене. Юрмища товчуться в моїй го-
лові. Я володар чисел. Ось вони знову ідуть — одинадцять 
дванадцять. 

Але не залишать мене в спокої, поки... тринадцять чо-
тирнадцять п'ятнадцять... О Боже О Боже туман і запамо-
рочення і падіння вглиб вглиб вглиб, шістнадцять, поза 
війну і перцівнички, вглиб вглиб, сімнадцять вісімнадцять 
дев'ятнадцять. 

Двад... 

Була собі білизняна скриня і хлопець, що занадто 
сильно шморгнув носом. Його мати роздяглася і відхили-
ла Чорне Манго. Налетіли голоси, які не належали архан-
гелам. Рука оглушила ліве вухо. І що у спеку зростало 
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найкраще: фантазія, ірраціональність, пристрасть. Була 
собі криївка у годинниковій вежі і дрібний-обман-у-
школі. А любов у Бомбеї спричинила велосипедну аварію; 
роги-на-скронях втрапили у западини-від-щипців і 581 
дитина відвідала мене у голові. Опівнічні Діти: які могли 
б бути втіленням ідеї свободи, а могли також бути дива-
ками, яких-слід-було-прикінчити. Парваті-Відьма, най-
вірніша від усіх, і Шіва, який став життєвим принципом. 
Було питання часу і необхідність вибору між ідеями і ре-
чами. Були коліна і ніс і ніс і коліна. 

Розпочалися сварки, і світ дорослих проникав у світ 
дітей; і були там егоїзм і снобізм і ненависть. А також не-
досяжність третього виміру; ріс страх перед дорогою-в-
нікуди. І те, чого ніхто не сказав: що мета існування цих 
п'ятисот вісімдесяти одного полягала у їх знищенні; що 
вони прибули сюди для того, щоб прийти в нікуди. Про-
роцтва, що свідчили про це, ми відкидали. 

І одкровення, і замикання свідомости; і вигнання, і по-
вернення через-чотири-роки; розростання підозр, 
розмноження розбіжностей, втеча десятками і двадцятка-
ми. І врешті лишився тільки один голос; але оптимізм 
тривав далі — те-що-нас-єднало могло ще взяти гору над 
тим-що-нас-роз' єднало. 

Аж поки: 

Тиша навколо мене. Темна кімната (спущені жалюзі). 
Нічого не бачу (бо нема на що дивитися). 

Тиша у мені. Зв'язок зруйнований (назавжди). Нічого 
не чую (бо нема що слухати). 

Тиша, як пустеля. І чистий, вільний ніс (носові пазухи 
повні повітря). Повітря, як варвар, вдирається в мої при-
ватні володіння. 

Осушений. Тепер я осушений. Парамаханса, скинутий 
на землю. 

(Раз і назавжди.) 

О, роз'ясни, роз'ясни це як слід: операція, очевидною 
метою якої було осушити мої носові пазухи і раз-і-на-
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завжди прочистити носові протоки, спричинила, як без-
посередній наслідок, розрив контакту, встановленого у 
білизняній скрині; позбавила мене дарованої-носом теле-
патії; відрізала мені доступ до Опівнічних Дітей. 

У наших іменах чаяться наші долі; живучи, як нам су-
дилося, у тій частині світу, де імена ще не втратили сен-
су, як це сталося на Заході, і досі залишаються чимось 
більшим, ніж тільки порожнім звуком, ми стаємо заразом 
і заручниками наших імен. В імені Сінай міститься Ібн 
Сіна, великий маг, послідовник суфізму; а також Сін, або 
ж Місяць, стародавній бог народу Хадрамауту, зі своїм 
власним способом зв'язку, зі своєю силою керувати на 
відстані хвилями вод світу. Але Сін — це також і літера 
Б, синусоїдальна, як змія; кобри звиваються в самому 
імені. І ще маємо тут приклад транслітерації — Синай, 
написаний латиною — Була] — означає також назву 
місця-одкровення, місця знімання-черевиків і заповітів і 
золотого тельця; коли ж усе це буде сказано і зроблено; 
коли Ібн Сіна забудеться і Місяць сховається; коли змії 
заляжуть у нори і одкровення завершаться, тоді зали-
шиться у цьому слові лише назва пустелі — яловости, 
безплідности, пороху; ім'я кінця. 

В Аравії — Аравії Дезерта — у часи пророка Магоме-
та проповідували також інші пророки: Маслама з пле-
мені Вану Ханіфа у Йамама, в самому серці Аравії; і 
Ханзала ібн Саван; і Халід ібн Сінан. Богом Маслами 
був ар-Рахман «Милосердний»; нині мусульмани мо-
ляться Аллахові, ар-Рахманові. Халіда ібн Сінана висла-
ли до племені абів; спочатку за ним стежили, але потім 
слід його загубився. Пророки не мусять бути фальшиви-
ми лише тому, що хтось їх скинув або тому, що їх по-
глинула історія. Достойні чоловіки завжди мандрували 
пустелею. 

— Жінко, — сказав Ахмед Сінай, — цій країні кінець. 
Після проголошення перемир'я і після операції дрену-

вання ці слова просто переслідували його; і Аміна взяла-
ся схиляти чоловіка до переїзду в Пакистан, де вже жи-
ли її практичні сестри і куди збиралася переселитися 
після смерти чоловіка її мати. 
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— Почнемо все спочатку, — вмовляла вона, — ханум, 
це було б чудово. Що нас тримає тут, на цьому Богом за-
бутому пагорбі? 

Отже, врешті Вілла Букінгем також опинилася в лапах 
жінок Нарлікара; а наша сім'я, з запізненням на понад 
п'ятнадцять років, переселилася до Пакистану, Країни 
Чистих. Ахмед Сінай небагато по собі залишив; існують 
способи переміщення грошей за допомогою міжнародних 
компаній, і мій батько ці способи знав. І хоч як сумно 
мені було покидати мій рідний Бомбей, я все-таки тішив-
ся цьому переїзду з міста, де Шіва чаївся десь, ніби ре-
тельно прихована міна. 

У лютому 1963-го року ми, нарешті, покинули Бомбей; 
у день нашого від'їзду я відніс старий бляшаний глобус у 
сад і закопав його поміж кактусів. А в ньому: лист від 
Прем'єра і величезне титульне фото немовляти під заго-
ловком: «Опівнічне дитя»... Може, це і не святі реліквії — 
я навіть не наважуся порівняти ці тривіальні пам'ятки 
мого життя з волоссям Пророка у Хазратбалі чи з тілом 
святого Франциска Ксав'єра у Катедрі Бом Ісіса — але це 
все, що лишилося з мого минулого: прим'ятий бляшаний 
глобус, запліснявілий лист, фото. І нічого більше, навіть 
срібної плювальниці. За винятком зруйнованої Мавпоч-
кою планети, решта Доказів перебувають у запечатаних 
книгах неба, Сіджджін і Іллійун, книгах Зла і Добра; при-
наймні, так свідчить леґенда. 

... Вже на борту Б. Б. БаЬагтаії, коли судно стояло на 
якорі під Ранн Катч, я раптом згадав старого Шаапстеке-
ра; і несподівано задумався над тим, чи хто-небудь сказав 
йому про наш від'їзд. Я не смів про це спитати, побоюю-
чись негативної відповіді; і тому, коли думав про те, як 
будівельна бригада береться до роботи, коли уявляв собі, 
як таран розвалює кабінет батька і мою власну блакитну 
кімнату, як зносять спіральні залізні сходи для прислуги, 
і кухню, де колись Марія Перейра домішувала свої стра-
хи до соусів чатні і маринадів, як нищать веранду, де ма-
ти сиділа з дитям у лоні, ніби камінь, — тоді виринав та-
кож образ величезної розгойданої кулі, яка трощить 

25 - 7-993 433 



стіни помешкання сагіба Шаапстрікера, а заразом і само-
го божевільного стариганя, зблідлого, вихудлого, зі своїм 
вічно літаючим язиком між губами, і я бачив, як щн 
відкритий і беззахисний, стоїть на вершечку будинк* щ0 
власне перетворюється на руїну, посеред веж, які теж БІ-
ЛЯТЬСЯ, І червоної черепиці, що сиплеться з даху, старий 
Шаапстекер всихає старіє гине у промінні сонця, якого 
він не бачив стільки літ. Але, можливо, я драматизую; мо-
же, усе це мені пригадалося з давнього фільму під назвою 
«Втрачений обрій», де молоді дівчата всихалися і вмира-
ли, покидаючи Шангрі Аа. 

На кожну змію припадає драбина; на кожну драби-
ну — змія. 9-го лютого ми приїхали до Карачі — і не 
минуло й кількох місяців, як моя сестра Джаміля поча-
ла кар'єру, яка нагородила її іменами Ангела Пакиста-
ну і Соловейка Віри; ми покинули Бомбей, але здобули 
втрачену славу. І ще одне: хоч я і був осушений — хоч 
ніякі голоси вже не промовляли у моїй голові і так во-
но мало лишитися — одне я отримав натомість: а саме, 
вперше в житті я відкрив для себе дивовижну насолоду 
від наявности відчуття нюху. 

джаміля співачка 

Нюх мій виявився таким гострим, що міг розрізнити 
липкий запах лицемірства за вітальною усмішкою тітонь-
ки Алії, яка зустрічала нас у доках Карачі. Непоправно 
озлоблена протягом довгих років зрадливим відступом 
мого батька в обійми своєї сестри, моя тітонька-дирек-
торка нажила ваговитої огрядности, викликаної невто-
ленними ревнощами; густе темне волосся образи пусти-
лося рости з усіх пор шкіри. І, зрештою, може їй і вдало-
ся підманути моїх батьків та Джамілю розпростертими 
обшмами, поспішним шкутильганням до нас, вигуком: 

— Ахмеде бхай, нарешті! Але краще пізно, ніж ніко-
ли! — і ще тою її павучою пропозицією гостинности, від 
якої ми, звичайно, не відмовились. 
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Але я, хто провів більшу частину свого дитинства у ку-
сючих рукавичках і жорстких шапочках з бомбонами її 
заздрощів, я, несвідомо заражений вірусом поразки від 
тих невинних-на-вигляд дитячих речей, у які вона вплела 
свою ненависть, і хто, крім того, ясно пам'ятав, що озна-
чає жити з жагою помсти, я, Селім-осушений, винюхав 
аромат мстивости, що сочився із тітчиних залоз. Але я не 
мав сили протестувати; ми запакувалися у Оаїзип її по-
мсти і поїхали вниз по Бандер Роуд до її дому в Гуру 
Мандір — як мухи, тільки ще безглуздіше, бо сприймали 
власну неволю як свято. 

... Але що це був за нюх! У більшості своїй ми звикли 
з колиски розпізнавати найвужчий, найнеобхідніший 
спектр ароматів; я, однак, усе своє дотеперішнє життя не-
здатний нічого понюхати, не мав уявлення про будь-які 
запахові табу. Внаслідок цього я не мусив робити невин-
ну міну, коли хтось псував повітря — що завдавало мені 
певного клопоту; але було значно важливіше, що моя ню-
хова свобода давала мені змогу вдихати набагато більше, 
ніж аромати суто фізичного походження, що ними звик-
ла задовольнятися решта людства. Так, із найперших днів 
мого пакистанського підліткового періоду, я почав 
досліджувати секретні аромати світу, запаморочливий, 
але нетривкий запах нової любови, а також міцніший, 
стійкіший, гострий аромат ненависті. (Невдовзі після 
приїзду до Країни Чистих я відкрив у собі глибинну нечи-
сту любов-до-сестри; і повільне полум'я, яким горіла моя 
тітка, з самого початку наповнило мої ніздрі.) Ніс дає 
знання, але не владу-над-подіями; моє вторгнення в Паки-
стан зі зброєю (якщо так можна сказати) в носі, оскільки 
я був озброєний лише новим проявом свого видатного но-
сового спадку, дало мені силу винюхувати-правду, чути-
що-висить-у-повітрі, і йти по сліду; але не дало тої одної-
єдиної сили, потрібної воїнові — сили перемагати ворога. 

Не заперечую: я ніколи не вибачив Карачі за те, що во-
но не Бомбей. Розташоване між пустелею і мутними соло-
ними струмками, береги яких укрили низькорослі манг-
рові дерева, моє нове місто відзначалося, як на мене, по-
творністю, що перевищувала навіть мою власну; через 
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прискорений розвиток — кількість його мешканців З 
1947-го року зросла у чотири рази — воно набуло дефор-
мацій і непропорційности гігантського карлика. На 
шістнадцятий день народження мені подарували скутер 
марки ЬатЬгеиа; я їздив вулицями міста на цій 
безвіконній машинерії і вдихав фатальну безнадію меш-
канців околиць і самовдоволену безтурботність багатіїв; 
мене притягали ароматні сліди позбавлення права влас-
ности, а також фанатизму, вабив до себе довгий підзем-
ний коридор, у кінці якого були двері до Тай Бібі, най-
старшої повії у світі... але я розігнався. В серці мого Ка-
рачі стояв дім Алії Азіз, великий старий будинок на Клей-
тон Роуд (вона, мабуть, блукала тут довгими роками, ніби 
дух, але не мала на кого наганяти страху), оселя тіні і по-
жовклої фарби, на яку щоденно пополудню падала довга, 
як звинувачення, тінь мінарету місцевої мечеті. Навіть ко-
ли через багато років у гетто ілюзіоністів я жив під тінню 
іншої мечеті, і та тінь, принаймні якийсь час, була для ме-
не прихистком, безпечною півтінню, все одно так і не 
позбувся свого народженого-в-Карачі ставлення до тіней 
мечетей, бо відчував у них специфічний, липкий, звинува-
чувальний запах тітки, яка чекала на свою годину, годину 
помсти; і коли та помста настала, то виявилася нищівною. 

Це місто у ті часи було містом міражів; видерте з 
обіймів пустелі, воно так і не змогло до кінця знищити її 
панівної сили. Оази сяяли на асфальтованому шосе 
Ельфінстоун Стріт, караван-сараї привертали погляд, ви-
блискуючи серед халуп довкола чорного мосту, Кала Пул. 
У цьому посушливому місті (яке мало єдину рису, спільну 
з містом мого народження, а саме: факт, що і воно теж ви-
росло з рибальського селища) зачаєна пустеля зберегла 
свою давню силу викликати видіння, унаслідок чого меш-
канці Карачі мали лише вельми туманне уявлення про 
дійсність, і тому охоче зверталися до своїх керманичів за 
роз'ясненнями у питанні, що належить до дійсносте, а що 
ні. В оточенні ілюзорних дюн і примарних давніх королів, 
а також у певності, що ім'я віри, на якій стоїть місто, це 
— «Покора», мої нові земляки виділяли тупі і задушливі 
запахи поступливосте і рабства, неприємні для носа, якому 
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рже відкрився — так пізно, щойно, і так ненадовго — над-
з в и ч а й н о пікантний аромат нонконформізму Бомбею. 

Невдовзі після нашого приїзду — можливо, під гнітю-
чим впливом затіненої мечеттю атмосфери дому на Клей-
тон Роуд — мій батько вирішив збудувати для нас новий 
дім. Купив земельну ділянку у найпрестижнішому районі, 
на території нової забудови, де розкішні вілли росли, як 
гриби; і на свій шістнадцятий день народження Селім от-
римав у подарунок щось більше, ніж ЬатЬгеИа — він 
пізнав чарівну силу пуповини. 

Що це, законсервоване у розчині соли, зберігалося усі 
шістнадцять років у батьковій альмірі і чекало власне 
цього дня? Що, плаваючи, ніби вугор, у старій банці з-під 
маринаду, супроводжувало нас у морській мандрівці і на-
решті спочило глибоко у твердій безплідній землі Карачі? 
Що колись живило нове життя у лоні — а нині перелило 
у землю свою дивовижну силу і породило двоповерхове 
сучасне бунгало в американському стилі?.. Пора поклас-
ти край цим загадковим питанням і пояснити, що у мій 
шістнадцятий день народження уся сім'я (включно з 
тітонькою Алією) зібралася на нашій земельній ділянці 
при Корангі Роуд, у присутності групи робітників і за 
схвалення бороди мулли, Ахмед вручив Селімові кирку; 
і я, на знак інавгурації, вгородив її в землю. 

— Новий початок, — сказала Аміна, — ІпвЬаІІаЬ, відте-
пер усі ми станемо новими людьми. 

Заохочені її шляхетним і недосяжним прагненням 
будівельники миттю збільшили викопану мною ямку; 
і тоді-то батько витяг на світ банку з-під маринаду. Вилив 
розчин у спраглу землю; а мулла поблагословив те-що-ли-
шилося-всередині. Далі пуповину — справді мою? Чи, 
може, Шіви? — поклали в землю; і тут же будинок почав 
рости. Подавали цукерки і безалкогольні напої, сам мул-
ла у нападі небувалого апетиту поглинув тридцять дев'ять 
ладду; але Ахмед Сінай жодного разу не поскаржився на 
витрати. Дух закопаної пуповини надихнув робітників; 
але хоч як глибоко вони викопали фундамент, це не вря-
тувало новобудови — вона все одно завалилася, перш ніж 
ми встигли туди вселитися. 
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Що я думаю про пуповини: вони справді володіють си-
лою зводити будинки, але, очевидно, одним це краще 
вдається, іншим гірше. Місто Карачі може бути доказом 
цього твердження; найімовірніше, збудоване на цілком 
невідповідних пуповинах, воно кишіло непропорційними 
будинками, що нагадували низькорослих горбатих дітей зі 
спотвореними лініями життя, будинками, що від самого 
початку росли, з невідомих причин, сліпі, без вікон, бу-
динками, схожими виглядом на радіоприймачі, кон-
диціонери чи тюремні камери, недоречними, божевільни-
ми переростками, які падали з монотонною регулярністю, 
ніби пияки; дикою навалою шалених будинків, чия непри-
датність до життя поступалася тільки перед їхньою винят-
ковою потворністю. Місто заступило пустелю; однак чи то 
завдяки пуповинам, чи через безплідність ґрунту, виму-
шено перетворилося на один великий ґротеск. 

Здатний розрізняти за запахом смуток і радість, із за-
плющеними очима розпізнавати нюхом розум і дурість, я 
вступив у Карачі й у період дозрівання — усвідомлюючи, 
звичайно, що нові народи субконтиненту і я, спільно, 
розлучилися з дитинством; що усіх нас чекають дедалі 
більші страждання і дивні, прикрі мутації голосу. Дренаж 
піддав цензурі мій внутрішній світ; але моє відчуття зв'яз-
ку і причетности залишилося в цілості. 

Селім вторгся у Пакистан, озброєний лише надчутливим 
носом; але що найгірше — він вторгся з невластивого боку! 
Усі успішні завоювання у тій частині світу починалися з 
півночі; усі завойовники прибували суходолом! Я у повній 
необізнаності плив проти вітру історії, і дістався до Карачі 
з південного сходу та ще й морем. Отже, звідси випливає, 
що я не повинен був дивуватися тому, що сталося потім. 

З певністю, спираючись на історію, можна твердити, 
що переваги вторгнення з півночі самоочевидні. З півночі 
наступали генерали Умайяад, Хаджджадж ібн Юсуф і Му-
хаммед бін Касім; а також ісмаїліти. (Медове Гніздечко, 
де, як відомо, Алі Хан перебував з Ритою Хейворт, стоя-
ло навпроти нашої земельної ділянки з захованою пупо-
виною; чутки розповідають, що тут кінозірка викликала 
великі скандали, походжаючи біля свого дому в чудових, 
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тонких голівудських пеньюарах.) О невідворотна перева-
га півночі! Звідки Махмуд Газні прийшов на ці рівнини 
Інду і приніс із собою мову, яка могла похвалитися аж 
трьома формами літери Б? Безперечно, відповідь буде: се, 
сін і свад — це прибульці з півночі. А Мухаммед бін Сам 
Гхорі, що скинув Газнавідів і заснував Дельфійський сул-
танат? Син Сама Гхорі також прямував на південь. 

І Тугхлаг, і монгольські імператори... але я вже довів 
своє твердження. Залишається тільки додати, що ідеї, так 
само, як армії, крокували на південь південь південь з 
північних височин: леґенда про Сікандара Бут-Шікана, 
іконоборця з Кашміру, який на схилі чотирнадцятого віку 
знищив усі до одної індійські святині по всій долині 
(створюючи прецедент для мого діда), прибула з гір на 
річкові рівнини; через півстоліття рух муджахеддінів 
Сайєда Ахмада Барлеві прийшов уже протореним шля-
хом. Ідеї Барлеві: самовідданість, ненависть-до-індусів, 
свята війна... філософи, як і королі (стисло кажучи) при-
йшли з протилежного боку, ніж я. 

Батьки Селіма ухвалили: 
— Усі ми маємо стати новими людьми. 
І в Країні Чистих чистота стала нашим ідеалом. Однак 

Селім назавжди був заплямований бомбейськістю, його 
голова була повна всіляких релігій, крім релігії Аллаха (як 
перші індійські мусульмани, купецькі Мопли з Малабару, 
я жив у країні, де чисельність богів конкурувала з чи-
сельністю населення, тож у несвідомому бунті проти кла-
устрофобічного натовпу богів моя сім'я обстоювала етику 
бізнесу, а не віри); його тіло мало демонструвати відверту 
перевагу нечистим. Подібно до Мопла, я був приречений 
на окремішність; але врешті, однак, чистота досягла мене, 
і навіть я, Селім, очистився від своїх нікчемних вчинків. 

По своїх шістнадцятих уродинах я розпочав вивчати 
історію в коледжі моєї тітоньки Алії; але навіть навчання 
не допомогло мені відчути себе часткою тої країни, поз-
бавленої Опівнічних Дітей, у якій мої колеґи-студенти ор-
ганізовували демонстрації з вимогою суворішого, більш 
ісламського суспільства, доводячи у такий спосіб, що вони 

439-



становлять повну протилежність студентам решти світу, бо 
вимагали більше-а-не-менше дисципліни. Мої батьки, од-
нак, рішуче налаштувалися пустити тут коріння; попри те, 
що Айюб Хан і Бхутто готували замирення з Китаєм (який 
так недавно був нашим ворогом), Ахмед і Аміна не хотіли 
чути жодних критичних зауважень на адресу їхньої нової 
домівки; і батько придбав фабрику рушників. 

У ті дні батьки аж променилися новим світлом; Аміна 
виринула з туману провини, бородавки також нібито пе-
рестали їй надокучати, а Ахмед, хоч і посивілий, відчував, 
як його замороження потрохи відступає, тане під впли-
вом жару щойно віднайденої любови до дружини. Бува-
ло, що вранці в Аміни виднілися сліди зубів на шиї; іноді 
вона сміялася нестримно, як школярка. 

— Що з вас за пара, їй-богу, — сказала якось її сест-
ра Алія. — Як молодята чи ще не знати що. 

Але я нюхом чув, що ховається за зубами Алії; що у 
ній залишається після того, як привітні слова розсип-
лються довкола... Ахмед Сінай назвав рушники на честь 
дружини: Аміна. 

— Що мені ці мульти-мульти! Ці Дауди, Саліголи, Га-
руни? — радісно вигукував він, збиваючи одним помахом 
руки найбагатші сім'ї країни. — Хто вони такі, ці Валіки 
чи Зульфікари? Я міг би проковтнути їх по десятку за 
раз. Тільки почекайте! — обіцяв він. — Через два роки 
увесь світ буде втиратися рушниками фірми «Аміна». 
Найделікатніша матерія фротте! Найсучасніше обладнан-
ня! Завдяки нам увесь світ стане чистим і сухим; Дауди і 
Зульфікари благатимуть мене відкрити секрет; а я їм ска-
жу: так, рушники справді чудові, але таємниця криється 
не в тому, як я їх виробляю; таємниця криється в любові, 
любов — понад усе. 

(Я зауважив у батькових словах віддалені наслідки за-
раження мікробом оптимізму.) 

Чи рушники фірми Аміна справді підкорили весь світ 
заради чистоти (яка завжди поряд з ...)? Чи Валіки і 
Саліголи прийшли питати Ахмеда Сіная: 

— О Боже, ми вражені, яаар, як ти це робиш? 
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Чи високоякісні рушники фротте з візерунками, ство-
реними самим Ахмедом — може, дещо претензійними, 
але менше з тим, якщо вони були народжені з кохання — 
вбирали вологу пакистанців, а також і закордонних спо-
живачів? Чи росіяни англійці американці огорталися 
увіковічненим іменем моєї матері?.. Історія фірми 
«Аміна» мусить трохи почекати, бо власне має розпоча-
тися сходження Джамілі Співачки; затінений мечеттю дім 
на Клейтон Роуд відвідав Дядечко Паффі. 

Насправді його звали майор (у відставці) Алауддін 
Латіф; він почув про спів моєї сестри від «мого, хай йо-
му трясця, приятеля, генерала Зульфікара; у 47-му ми 
служили з ним разом у прикордонних військах». Він 
з'явився у домі Алії Азіз відразу після святкування п'ят-
надцятиріччя Джамілі, увесь променився, підстрибував і 
сяяв повним ротом золотих зубів. 

— Я людина проста, — пояснив, — як наш славний 
президент. Я вкладаю свої гроші туди, де вони почува-
ються безпечно. 

Так, як і в нашого славного президента, голова майо-
ра мала ідеально сферичну форму; але на відміну від Ай-
юб Хана, Латіф покинув військо і пішов у шоу-бізнес. 

— Імпресаріо номер-один у Пакистані, добродію, — 
сказав він моєму батькові. — І для цього нічого не знадо-
билося, крім організаційних здібностей; а старі армійські 
звички, хай йому трясця, не так легко витравити. 

Майор Латіф виступив з пропозицією: він хотів послу-
хати, як співає Джаміля. 

— І якщо хоч на два відсотки підтвердиться те, що про 
неї розповідають, добродію, то я зроблю з неї славну 
співачку. Так-так! Безперечно! Негайно! Зв'язки: це все, 
що потрібно; зв'язки й організація; і щиро Ваш майор (у 
відставці) Латіф зробить усе. Алаудаін Латіф! — наголо-
сив він, блискаючи золотом на Ахмеда Сіная. 

— Знаєте ту казку? Я лише потираю свою чарівну ста-
ру лампу, і тут з'являється джин, що приносить славу і 
багатство. Ваша дочка буде, хай йому трясця, у добрих 
руках. Слово честі, у яких же добрих! 
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Легіонам прихильників Джамілі Співачки пощастило, 
що Ахмед якраз був закоханий у свою дружину; заспо-
коєний власним щастям, він не прогнав з порога майора 
Латіфа. А ще я вважаю, що мої батьки вже тоді дійшли 
висновку, що дар їхньої дочки такий надзвичайний, що не 
можна залишити його тільки для себе; небесні чари її ан-
гельського голосу привчали їх до неуникненного імперати-
ву таланту. Хоч усе-таки Ахмед і Аміна мали один сумнів. 

— Наша донька, — сказав Ахмед, бо насправді завжди 
відзначався більшою старомодністю, ніж Аміна, — похо-
дить із порядної родини; а Ви хочете виставити її на сцені, 
щоб на неї дивилося бозна-скільки незнайомих чоловіків?.. 

Майор зробив ображений вигляд: 
— Пане, — сказав він суворо. — Ви вважаєте мене лю-

диною без почуттів? У мене самого є дочки, добродію. Се-
меро, слава Богу. Я влаштував для них таке собі невелич-
ке туристичне агентство, яке приймає замовлення тільки 
по телефону. Мені ніколи й не снилося, щоб посадити моїх 
дівчат у віконцях. Це, до речі, найбільше телефонне тури-
стичне агентство у місті. Між іншим, ми посилаємо наших 
машиністів-залізничників до Англії; і водіїв автобусів, зре-
штою, теж. Я хочу сказати, — додав він поквапливо, — що 
Ваша дочка буде оточена такою самою повагою, як і мої 
доньки. І навіть ще більшою, бо вона стане зіркою! 

Моя сестра, у своїй залишковій мавпуватості, нагоро-
дила дочок майора Латіфа — Сафію і Рафію і п'ятьох 
інших -афій — спільним прізвиськом «Паффії»; а їхнього 
батька спершу назвала «Батечко-Паффія», а згодом, ско-
рочено, Дядечко — титул поштивости — Паффі. Майор 
не кидав слів на вітер; через півроку співачка Джаміля 
вже мала платівки зі шляґерами, орди прихильників, усе; 
і все це, як я розповім далі, не відкриваючи лиця. 

Дядечко Паффі став постійною складовою нашого жит-
тя; він мало не щовечора вчащав до нас на Клейтон Роуд, 
у пору коктейлю, як я це називаю, попивав гранатовий сік 
і просив Джамілю заспівати що-небудь. А вона, перетво-
рюючись з віком на найслухнянішу з дівчат, завжди вико-
нувала його прохання... тоді він прокашлювався так, ніби 
щось застрягло йому в горлі, і починав зі мною балакати 
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про майбутнє одруження. Двадцятичотирикаратна усміш-
ка засліплювала мене щоразу, коли він жартував: 

— Пора вже вибирати собі жінку, парубче. Прислу-
хайся до моєї ради: вибери собі дівчину з добрим розу-
мом і поганими зубами, тоді будеш мати в одній особі і 
найліпшого товариша, і сейф! 

Доньки Дядечка Паффі, згідно з його описом, якраз 
відповідали таким критеріям... А я, занепокоєний, відчу-
ваючи, що усе це мовиться лише наполовину жартома, 
вигукував: 

— О, Дядечку Паффі! 
Майор знав своє прізвисько, що більше — він його 

навіть полюбив. Плескаючи мене по стегну, він кричав: 
— Такі на дорозі не валяються, правда? Ото так, хай 

йому трясця, щоб ти знав! Але нічого, хлопче: вибирай од-
ну з моїх дівчат, і я обіцяю потурбуватися про те, щоб їй 
вирвали усі зуби; і коли ви будете з нею одружуватися, то 
вона принесе тобі посаг — усмішку за мільйон доларів! 

Після цих слів моя мама звичайно повертала плин 
бесіди в інше русло; їй не надто подобався задум Дядечка 
Паффі, незалежно від вартости вставних щелеп... а того 
першого вечора, як і безліч разів опісля, Джаміля співала 
для майора Алауддіна Латіфа. Її голос полинув через вікно 
і втишив вуличний рух; пташки перестали цвірінькати, а 
у крамничці з гамбургерами через вулицю вимкнули 
радіо; на вулиці зібрався натовп, люди зачудовано зупини-
лися, прислухаючись, і голос моєї сестри омивав їх... коли 
вона замовкла, ми побачили, що Дядечко Паффі плаче. 

— Діамант, — сказав він, сякаючись у носову хусточ-
ку. — Пане і пані, ваша дочка — це справжній скарб. Во-
на кинула мене на коліна. На коліна, хай йому трясця. 
Вона переконала мене, що золотий голос — це навіть 
краще, ніж золоті зуби. 

І коли слава співачки Джамілі досягла такого рівня, ко-
ли вже не можна було відмовлятися від публічних кон-
цертів, тоді Дядечко Паффі розпустив плітку, нібито 
дівчина потрапила в жахливу автокатастрофу, у якій за-
знала страшних травм, що її спотворили до невпізнання; 
саме майор (у відставці) Латіф розробив для неї спеціаль-
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ну чадру, запинало чи то величезний вельон із білого шов. 
ку, це вбрання щільно огортало всю її, з голови до ніг, і 
було щедро розшите золотою парчею і релігійними напи-
сами; у цьому вбранні вона скромно сиділа щоразу під час 
своїх концертів. Чадру Джамілі Співачки підіримували з 
обох боків дві невтомні м'язисті особи, також (але значно 
скромніше) загорнуті з голови до п'ят — згідно з 
офіційною версією, це були її прислужниці, але насправді 
їх стать неможливо було розпізнати через ті запинала: а у 
покривалі Джамілі, точно посередині, майор викраяв діру. 
Діаметр: вісім сантиметрів. По колу оздоблена найтоншою 
золотою ниткою. Ось так історія нашого роду знову впли-
нула на долю нації, бо коли Джаміля співала, притуляючи 
губи до роззолоченого отвору, увесь Пакистан закохався 
у п'ятнадцятирічну дівчинку, яку бачив (міг бачити) лише 
через діру в біло-золотому шовковому полотнищі. 

Чутка про автокатастрофу остаточно затвердила попу-
лярність Джамілі Співачки; її концерти збирали повнісінькі 
зали у театрі Бамбіно в Карачі та БЬаІітаг-ЬадЬ у Лахорі; її 
платівки постійно били рекорди з продажу. І коли вона ста-
ла суспільним надбанням, «Ангелом Пакистану», «Голосом 
Нації», «ВиІЬиІ-е-Бт» або ж Соловейком віри і почала от-
римувати по тисячі і одній повсіжній матримоніальній про-
позиції щотижня; коли вона стала улюбленою дочкою цілої 
країни і її новий спосіб життя загрожував вплинути на її 
місце у нашій родині, тоді вона стала жертвою вірусів-
близнюків слави, до того ж перший зробив з неї рабиню 
власного публічного образу, бо чутка-про-автокатастрофу 
зобов'язувала її постіймо носити біло-зпдоту Ьища, навіть у 
школі тітки Алії яку вона Й надалі відьідтаала; а другий на-
разив її водночас на перебільшення та спрощення власної 
особистосте, неуникненні побічні ефекти слави, так що 
сліпа і засліплююча побожність і правдивий-чи-хибний 
націоналізм, які уже й раніше давали про себе знатті, тепер 
почали у ній домінувати, стали визначальними у її особі, 
витіснили майже все інше. Слава ув'язнила її у позолоче-
ному наметі; і як-нова-дочка-народу вона тепер більше за-
вдячувала найяскравішим рисам національного характеру, 
ніж світові дитинства її мавп'ячих літ. 
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Голос Джамілі Співачки невтомно звучав на хвилях 
радіо Голос-Пакистану, і по селах Західного, а також 
Східного Крила її почали вважати надлюдиною, невтом-
ним співучим ангелом, який сдідає день і ніч своєму на-
родові; тим часом її непомірні прибутки остаточно 
розвіяли рештки сумнівів Ахмеда Сіная щодо кар'єри 
своєї дочки (хоч колись він і був делійцем, але тепер ПР-
ретворився на істинного бомбейського мусульманина до 
глибини душі, і тому ставив справи матеріальні понад усе 
на світі), і взявся з любов'ю промовляти до моєї сестри: 

— Бачиш, доню, добропристойність, цнота, мистецтво 
й успішний бізнес можуть іти пліч-о-пліч; твій старий 
батько мав досить розуму, щоб усе це задумати. 

,\жам?ля лагідно усміхалася і з усім погоджувалася... 
вона виросла з худенького хлопчакуватого дівчиська на 
струнку, золотошкіру кр ісуню з мигдалеподібними очи-
ма і таким довгим волоссям, що майже могла на ньому 
сидіти. Навіть ніс у неї був досить гарний. 

— У моїй дочці, — гордо розповідав Ахмед Сінай Дя-
дечкові Паффі, — переважають шляхетні риси мого роду 

Дядечко Паффі кинув у мій бік примружений 
зніяковілий погляд і прочистив горло: 

— Але ж то красуня з неї, шановний пане, — сказав 
він моєму батькові. — Першокласна, хай йому грець! 

Відтоді грім оплесків ніколи не покидав вух моєї сест-
ри; на її першому, тепер уже легендарному, концерті у 
театрі Бамбіно (ми сиділи на місцях, забезпечених Дядеч-
ком Паффі — «Це, хай йому трясця, найкращі місця у 
залі!» — обік його семи Паффій, і всі вони були з закри-
тими обличчями... Дядечко Паффі штурхнув мене під ре-
бра: «Ну, хлопче, вибирай! Роби свій вибір! Пам'ятай: по-
саг!» — а я зашарівся і втупив погляд у сцену), крики 
«Браво! Браво!» інколи перекривали голос Джамілі; а 
після концерту ми знайшли Джамілю за лаштунками, во-
на потопала у морі квітів, і мусили продиратися крізь 
квітучий запашний сад народної любови, і побачили, що 
дівчина майже непритомна, але зовсім не через утому, а 
через всюдисущий солодкавий аромат обожнювання, 
яким квіти заповнили кімнату. Я також відчув, як мені 



паморочиться у голові; і тільки Дядечко Паффі взявся ви-
кидати цілі оберемки квітів через відчинене вікно — ЇХ 
збирав натовп прихильників — а Дядечко вигукував: 

— Квіти — це чудова річ, хай йому трясця, але навіть 
національна героїня має право на ковток свіжого повітря! 

Оплески були також того вечора, коли Джамілю Співач-
ку разом із сім'єю запросили до Резиденції президента, 
поспівати командувачеві перцівниць. Незважаючи на 
повідомлення закордонних часописів про знецінення 
коштів і рахунків у швейцарських банках, ми усі блищали, 
як нова копійка; родина, що займається виробництвом 
рушників, має бути бездоганно чиста. Дядечко Паффі над-
звичайно ретельно виполірував свої золоті зуби; і у великій 
залі, де на стінах пишалися оздоблені гірляндами портрети 
Мухаммеда Алі Джіннаха, засновника Пакистану, Каід-і-
Азама і його убитого товариша, а заразом і наступника, 
Лікуата Алі, — там тримали продірявлене полотнище і моя 
сестра співала. Голос Джамілі нарешті змовк; і голос золо-
того галуна вступив після обрамленої золотом пісні: 

— Джаміле, дочко, — почули ми, — твій голос стане 
мечем чистоти; він буде зброєю, якою ми очистимо 
людські душі. 

Президент Айюб був, за його власним твердженням, 
простим солдатом; він прищепив моїй сестрі прості сол-
датські засади, а саме: віру-у-керівників і надію-на-Бога; 
тож вона відповіла: 

— Воля Президента — це голос мого серця. 
Через отвір у дірявому простирадлі Джаміля Співачка 

задекларувала свій патріотизм; і тоді (іішап-і-кЬаБ, зала цієї 
особливої приватної аудієнції, задзвеніла оваціями, тим ра-
зом вишуканими, — на відміну від дикого грому і реву на-
товпу з Бамбіно — державним схваленням від зірочок-і-
медалей і захопленими оплесками зворушених батьків. 

— Я вам кажу! — прошепотів Дядечко Паффі. — Це 
чудово, хай йому трясця, хіба ні? 

Те, що я міг винюхати, Джаміля могла виспівати. 
Правда краса щастя біль: усе мало свій окремий, особли-
вий аромат, який я умів розрізняти своїм носом; усе, у 
сприйнятті Джамілі, могло віднайти свій ідеальний тон. 
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Мій ніс, її голос: ці обдарування досконало взаємодопов-
нювалися одне одним; але уже віддалялися одне від одно-
го. Коли Джаміля співала патріотичні пісні, мій ніс, зда-
валося, волів зосереджуватися на бридкіших запахах, які 
його сягали: озлобленість тітки Алії, тяжка незворушна 
затхлість обмежених думок моїх колеґ-студентів; отже, 
коли вона злітала попід хмари, я падав у канаву. 

Озираючись назад, я, однак, думаю, що й тоді вже лю-
бив її, задовго до того, як мені про це сказали... чи існує 
доказ Селімової невимовної любови до сестри? Існує. 
Джаміля Співачка, як і колишня Мідна Мавпочка, мала 
одну пристрасть: вона обожнювала хліб. Чапаті, паратха, 
тандурі нани? Так, але... Тоді що: вона любила дріжджі? 
Так, саме так; моя сестра — незважаючи на патріотизм 
— постійно бажала квашеного хліба. Але на ціле місто 
Карачі — де ж було єдине джерело доброго, якісного 
дріжджового хліба? Ні, аж ніяк не у пекарні; найкращий 
хліб у місті видавали щочетверга через віконце у сліпій 
стіні монастиря таємного чернечого ордена сестер святої 
Ігнації. І щотижня на своєму скутері ЬатЬгеНа я приво-
зив своїй сестрі теплі свіжі хлібини від черниць. Незва-
жаючи на довгі, закручені, як змїї, черги; нехтуючи над-
то пікантним, гарячим, з домішкою лайна ароматом вузь-
ких вуличок довкола монастиря; оминаючи усі інші по-
клики свого віку, я здобував хліб. Я не мав у душі ні 
крихти критичного ставлення; я ніколи не спитав сестру, 
чи ця остання реліквія її давнього флірту з християнст-
вом не видається їй дещо непристойною у її новій ролі 
Соловейка віри... 

Чи можна простежити походження неприродної лю-
бови? Чи Селіма, який прагнув місця у центрі історії, 
спантеличило те, що він побачив у власній сестрі відоб-
раження своїх надій на майбутнє ? Чи добряче скалічений 
вже-більше-не-Шмарк, що втратив членство у Конфе-
ренції Опівнічних Дітей, як пошрамована ножем дівчин-
ка-жебрачка Сундарі, я закохався у нову іпостась своєї 
сестри? Чи як колишній Мубарак, Благословенний, 
обожнював у сестрі здійснення своїх найзаповітніших 
мрій?.. Скажу тільки, що зовсім не усвідомлював цього 
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аж до часу, коли, обіймаючи свою ЬатЬгеи-у шістнадця-
тирічними стегнами, я почав кружляти слідами повій. 

У той час як Алія поволі тліла; коли фірма рушників 
Аміна почала успішно розвиватися; і Джаміля Співачка 
була в'апофеозі слави; і двоповерховий будинок зведений 
за велінням пуповини був ще далеко не закінчений; у ті 
дні пізно розквітлого кохання батьків; оточений так чи 
інакше безплідною упевненістю Країни Чистих, Селім 
Сінай досяг згоди з самим собою. Не скажу, що він не су-
мував; відмовляючись піддавати цензурі моє минуле, му-
шу визнати, що бував він і понурий, і частенько заглибле-
ний у себе, і так само прищуватий, як і більшість хлопців 
його віку. Його сни, позбавлені Опівнічних Дітей, пере-
повнювала ностальгія, аж до нудоти, так що часто, бува-
ло, прокидався від блювотних рухів, викликаних тяжким 
мускусним запахом жалю, що паралізував його почуття; 
його переслідували жахіття чисел у марші — раз два три, 
— його стискала, душила пара чіпких колін... але існував 
також новий дар і скутер ЬатЬгеіїа, і (хоч іще не усвідо-
млена) скромна, покірна любов до сестри... відриваючи 
свої очі нарратора подалі від опису минулого, наголошую, 
що Селім, тоді-як-і-тепер, зумів перенести свою увагу на 
ще-не-описане майбутнє. Утікаючи при першій-ліпшій на-
годі з помешкання, де гострі випари тітчиних заздрощів 
робили життя нестерпним, а також із коледжу, насичено-
го іншими, але так само неприємними запахами, я сідав 
верхи на свого моторизованого коня і пускався у 
дослідження нових нюхових напрямків мого нового міста. 
А відколи ми довідалися про смерть мого діда у Кашмірі, 
відтоді я ще рішучіше постановив топити минуле в густій, 
булькотливій підливі із запахів сьогодення. О запамороч-
ливі перші роки перед класифікацією! Аморфно, перш 
ніж я почав їх формувати, аромати вливалися в мене: по-
нурі мертвотні випари тваринних екскрементів у садах 
музею при Фрере Роуд, порожнисті аромати молодих лю-
дей у вільних піжамах, що тримаються за руки вечорами 
у радар, гострі-як-ніж струмені виплюнутого і гірко-со-
лодка суміш бетелю з опієм: у напханих яточниками але-
ях між Ельфінстоун Стріт та Вікторіа Роуд вдавалося за-
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н ю х а т и «паан-ракети». Запахи верблюдів, сморід авто-
м о б і л і в , прикрі, як-укус-комара, випари моторикш, аро-
мат контрабандних цигарок і «чорної валюти», конку-
ренція між духом водіїв міських автобусів і звичайним по-
том напханих-як-оселедці-в-бочку пасажирів. (Одному 
водієві так допекло те, що його витісняв конкурент з 
іншої фірми — нудотний запах поразки сочився з його за-
лоз — що він уночі під'їхав власним автобусом під буди-
нок конкурента і сигналив, аж поки той нещасний ви-
йшов до нього, і тоді переїхав його насмерть, і запах його 
у цей час був схожий на той, що плине від тітки Алії — 
запах помсти.) Мечеті проливали на мене миро відданости; 
я міг носом чути потужну еманацію сили від військових 
машин з прапорами на них; у самому лише нагрома-
дженні кінотеатрів мені вчувалися дешеві грубуваті запа-
хи імпортних спагеттівестернів і найкривавіших фільмів 
про мистецтво боротьби, які тільки знає світ. У ті часи я 
був схожий на наркомана, так мене п'янила складність і 
різноманітність запахів; але потім далася взнаки моя 
одвічна гонитва за формою, і я залишився при житті. 

Індо-пакистанські стосунки погіршилися; кордони за-
крили, і ми вже не могли поїхати в Агру, щоб оплакати 
мого діда; еміграція Преподобної Матінки до Пакистану 
також потрохи відкладалася. Тим часом Селім працював 
над загальною теорією запаху: процедура класифікації 
почалася. Я розглядав свій науковий підхід як свою влас-
ну, особисту данину шани духові мого діда... для початку 
я удосконалив своє вміння розрізняти відтінки, аж поки 
навчився розпізнавати носом кожен із безлічі сортів бе-
телю і (з заплющеними очима) усі дванадцять різновидів 
газованих напоїв. (Ще задовго до того, як американський 
журналіст Герберт Фельдман прибув у Карачі, щоб 
поспівчувати нам з приводу існування дюжини газованих 
напоїв у місті, яке мало лише трьох постачальників пляш-
кового пастеризованого молока, я вже сидів з пов'язкою 
на очах і відрізняв Пакола від Місії Хоффмана, Ситро ко-
лу від Фанти. Фельдман вбачав у цих напоях прояв 
капіталістичного імперіалізму, а я винюхував, де стоїть 
Канада Драй, а де 7-ир, безпомилково відрізняючи Пепсі 
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від Кока-Коли, я був найбільше зацікавлений у тому, щоб 
пройти цей тонкий нюховий іспит. Тож я визначав і на-
зивав наосліп Дабл Колу і Колу Колу, Перрі Колу і Бабл 
Ап.) Тільки коли я упевнився, що досконало опанував ми-
стецтво розпізнавання фізичних запахів, тоді пішов далі, 
перейшов до інших ароматів, доступних лише мені: аро-
мати емоцій та тисяча й одної спонуки, що роблять лю-
дину людиною: любов і смерть, жадібність і покора, на-
явність і відсутність — усе це отримало свої ярлики і роз-
містилося в охайних комірках моєї свідомости. 

Перший досвід впорядкування: я пробував класифіку-
вати запахи за ознакою кольору — виварену нижню 
білизну і друкарську фарбу «Daily Jang» об'єднував 
спільний синюватий відтінок, а старе тикове дерево і 
свіжий пук — обоє були темно-брунатного кольору. 

Автомобілі, а з ними і кладовища, я відносив до сірої 
гами... існувала також класифікація з точки зору ваги: за-
пахи найлегшої ваги (папір); аромати легкої ваги (свіжо 
вимиті милом тіла, трави), напівсередньої ваги (піт, «ца-
риця ночі»), шахі-корма і велосипедні мастила належали 
у моїй системі до напівважкої ваги, а гнів, пачулі, зрада і 
лайно були серед найважчих смородів землі. Ще у мене 
була геометрична система: округлість радости і кутастість 
амбіцій; я вирізняв запахи еліптичні, а також округлі 
прямокутні... як лексикограф носа я пізнавав Бандер Ро-
уд і P.E.C.H.S.; як лепідоптер, я вловлював запахи ніби 
метеликів у сіті моїх носових ворсинок. О ці дивні подо-
рожі напередодні народження філософії!.. Бо невдовзі я 
зрозумів, що якщо моя праця мусить мати яку-небудь 
вартість, то їй слід надати етичного виміру; а також що 
всі істотні розмежування зумовлені безмежно тонкими 
градаціями запахів добра і зла. Усвідомивши вирішальну 
природу морального закону, пронюхавши, що запахи 
поділяються на святі і світські, я у самотності своїх про-
гулянок на скутері винайшов науку нюхової етики. 

Святі: накидки парда, м'ясо халал, вежі муедзиі в, 
молільні килимки; світські: західні платівки; свиняче 
м'ясо, алкоголь. Тоді я зрозумів, чому мулла (святий) ні 
за що на світі не ступить на борт літака (світського) у ніч 



напередодні Ід-аль-Фітр, ані навіть не сяде в автомобіль, 
неприродний аромат якого виступає антитезою благоче-
стя, оскільки збирається спостерігати за появою молодо-
го Місяця. Я пізнав запахову несумісність ісламу та 
соціалізму, а також непримиренну суперечність між 
лосьйоном після гоління членів клубу Сінд і смородом 
убозтва вуличних жебраків, що сплять під воротами цьо-
го клубу... але все більше і більше я переконувався у 
гіркій чи навіть гидкій правді — а саме, що ці святі, чи 
то добрі запахи становили для мене зникомий інтерес, 
навіть коли оточували мою співучу сестру, тоді як їдке 
амбре канави надило мене невідпорно, володіло смер-
тельною привабливістю. До того ж, мені було шістнад-
цять років; щось там у мене тремтіло (хвилювалося) ниж-
че пояса, у білих полотняних штанях; а у жодному місті, 
де жінок тримають під замком, не бракує повій. Коли 
Джаліля співала про священні речі і про любов-до-
батьківщини, я досліджував безбожність і жагу. (Я мав 
на це гроші; мій батько був тоді так само щедрий, як і 
закоханий.) 

Поблизу вічно недобудованого мавзолею Джіннаха я 
вибирав вуличних жінок. Інші молодики приходили сю-
ди, щоб спокушати молодих американок, а потім брати їх 
з собою у готельні номери чи плавальні басейни; але я 
завжди цінував власну незалежність і платив грішми. 
Врешті-решт я винюхав повію над повіями, чиє обдару-
вання було віддзеркаленням мого власного. Вона мала 
ім'я Тей Бібі і стверджувала, що живе на світі уже п'ят-
сот дванадцять років. 

Але ж її запах! Найбагатший аромат, який тільки йо-
му, Селімові, доводилося коли-небудь вдихати; у ньому 
вчувалися якісь чари, якесь відлуння історичної величі... 
і Селім зізнався цій беззубій істоті: 

— Мені байдуже до твого віку; для мене важливий 
твій запах. 

( — О Боже, — втручається Падма. — Це щось страш-
не — як Ви могли?) 

І хоч вона ніколи не згадувала про будь-яку 
спорідненість із кашмірським човнярем, але її ім я 
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подіяло на хлопця, як магніт; хоч, може, навмисне заби-
вала йому баки, кажучи: 

— Хлопче, мені вже п'ятсот дванадцять років... 
Так чи інак, але ці слова збудили в ньому відчуття 

історії. Можеш думати про мене що завгодно; але я 
провів один жаркий, паркий день в орендованій кімнаті 
з заселеним блохами матрасом, голою лампою і найстар-
шою у світі повією. 

Що ж усе-таки зробило Тей Бібі невідпорною для мене? 
Яку вона посідала владу, що робила інших повій не варти-
ми її мізинця? Що лоскотало щойно-очулені ніздрі нашого 
Селіма? Падмо: моя древня повія володіла мистецтвом па-
нувати над своїми залозами до такої міри, що могла міняти 
запахи свого тіла, достосовуючи їх до запахів будь-якої 
іншої людини на світі. І екзокринні, і апокринні залози 
підкорювалися настановам її старечих бажань; і хоч вона 
попередила на початку: — Навіть не думай, що я буду ро-
бити це стоячи; на таке тобі не стане грошей, — але дар її 
запаху винагородив з надлишком усі його сподівання. 

(... — Хі-хі-хі, — Падма аж затуляє вуха, — о Боже, 
який бруд і збоченство, я ніколи не могла подумати!..) 

Отже, цей незвичайний негарний юнак опинився зі 
старою відьмою, і вона промовила: 

— Не буду стояти, бо в мене мозолі, — і відразу ж 
помітила, що на саму згадку про мозолі у хлопцеві про-
будилося бажання; нашіптуючи йому на вухо таємницю 
своїх екзо-апо-кринних здібностей, спитала, чи хотів би, 
щоб вона перейняла чий-небудь запах, він міг би описа-
ти, а вона спробувала б відтворити, і так, емпірично, во-
ни могли б... спершу він вжахнувся, Ні ні ні, але вона так 

' його умовляла голосом, схожим на шелестіння паперу, 
що оскільки він був сам, поза світом і поза часом, сам-на-
сам із цією неймовірною міфічною старою каргою, то по-
чав описувати аромати з усією проникливістю свого ди-
вовижного носа, і Тей Бібі відтворювала кожен бажаний 
запах, просто приголомшуючи його, бо у такий спосіб, 
шляхом спроб-і-помилок вона зуміла повторити аромати 
тіла його матері, його тіток, — Ого, видно тобі це до сма-
ку малий сагібзада, давай, принюхуйся скільки влізе, що 
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за дивний з тебе чоловік... — аж тут раптом, зовсім ви-
падково, так-так, присягаюся, я не схиляв її до цього, зне-
нацька під час цього емпіричного сеансу з її потріскано-
го, поморщеного старого тіла долинає найневимовніший 
аромат на світі, і тепер уже не можна приховати те, що 
вона бачить на власні очі. — Ого, малий сагібзада, на що 
це я натрапила, можеш не говорити мені, хто вона така, 
але я знаю, це її запах — безперечно. 

І Селім: 
— Мовчи мовчи... 
Але Тей Бібі зі своєю невтомною старечою бала-

кучістю наполягає: 
— Ого, так, звичайно, це твоя кохана, малий сагібза-

да, — але хто вона? Може, кузина? Чи сестра... 
Рука Селіма стискається в кулак; права рука, попри 

скалічений палець, готує удар... але тут Тей Бібі: 
— О Боже, так! Твоя сестра! Ну-ну, вдар мене, але 

тобі вже не приховати того, що написано в тебе на лобі!.. 
Селім збирає одяг втискається в штани Замовкни ста-

ра відьмо А вона Так іди, іди, але якщо ти не заплатиш 
мені то я, то побачиш, що буде, а тепер рупії летять че-
рез всю кімнату спадають довкола п'ятсот-дванадцяти-
річної куртизанки, Бери бери тільки стули свою огидну 
пащу, а вона Помалу мій королевичу ти й сам не такий-
то красень, і вже вдягнений вибігає з будинку, скутер 
ЬатЬгеіїа чекає але сідло його обмочене вуличними ши-
байголовами, він від'їжджає чимскоріше, найшвидше, як 
тільки може, але правда переслідує його невідступно, і 
Тей Бібі вихиляється з вікна і горлає: 

— Гей, ЬїіаепсІіий\ Гей, малий кровозміснику, куди ти 
тікаєш? Що правда то правда то правда!.. 

Ви маєте право спитати: чи це сталося саме так... І зви-
чайно їй не могло бути п'ятсот... але я присягався казати 
всю правду і тому наполягаю на тому, що пізнав невимов-
ну таємницю свого кохання до Джамілі Співачки з уст і 
пахучих залоз цієї найвинятковішої з повій. 

— Правду каже наша пані Браґанза, — дорікає мені 
Падма. — Вона каже, що у чоловіків у голові немає нічо-
го, крім самих тільки свинств. 



Я пропускаю це повз вуха; пані Браґанза і її сестра, 
пані Фернандес, скоро дочекаються своєї черги; а поки 
що та друга мусить задовольнятися провадженням бух-
галтерії на нашій фабриці, а та перша хай доглядає мого 
сина. А я, бажаючи підживити виснажену увагу моєї по-
всталої Падми Бібі, розповім тепер казку. 

Колись давним-давно у далекому північному князівстві 
Кіф жив собі принц, і було у нього дві прекрасні дочки, 
і один син, такий прекрасний, як і вони, а ще він мав 
новісінького Роллс-Ройса і блискучі політичні позиції. 
Той принц, а звали його Наваб, палко вірив у прогрес, і 
тому влаштував заручини своєї старшої дочки з сином 
багатого і славного генерала Зульфікара; а щодо молод-
шої дочки, то тут він мав великі надії видати її заміж за 
сина самого президента. Якщо ж говорити про його авто-
мобіль, найперший у його оточеній горами долині, то йо-
го він любив майже так само, як і своїх дітей; він бував 
дуже засмучений, коли його піддані, що звикли користу-
ватися дорогами Кіфу для товариських зустрічей, супере-
чок і забав поціль-у-плювальницю, не розступалися перед 
ним. Він видав листівки з роз'ясненням, що автомобіль 
символізує майбутнє і що йому слід уступати дорогу; лю-
ди знехтували тими листівками, хоч їх було наліплено 
всюди — на вітринах, на стінах і навіть, як переказують, 
на коров'ячих боках. Друге оголошення було вже більш 
безапеляційне, бо наказувало населенню звільняти доро-
ги на звук автомобільного клаксона; але кіфіяни продов-
жували курити, плювати і сперечатися на дорогах. Третє 
оголошення, оздоблене кривавим малюнком, повідомля-
ло, що відтепер автомобіль переїде кожного, хто не по-
слухає його клаксона. Кіфіяни домалювали нові, скан-
дальніші малюночки на кривавих афішах; і тоді Наваб, 
який був добрим чоловіком, але не міг похвалитися без-
межним терпінням, втілив у життя свою погрозу. Коли 
відома співачка Джаміля разом зі своєю сім'єю та імпре-
саріо приїхала, щоб заспівати на церемонії заручин кузе-
на, автомобіль провіз її без перешкод від кордону до па-
лацу; а Наваб гордо заявив: 
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— Нема проблем; тепер моє авто шанують. Проґрес 
перемагає. 

Син Наваба Мутасім, який бував за кордоном і носив 
зачіску «під бітлів», становив джерело неспокою для сво-
го батька; бо хоч молодий принц був такий красень, що 
кожного разу під час його подорожей королівством Кіф 
дівчата зі срібними прикрасами в носі просто мліли від 
його жагучої вроди, але, здавалося, його це зовсім не хви-
лювало; йому вистачало своїх коней для гри в поло і гіта-
ри, на якій він награвав якісь дивні західні мелодії. Носив 
сорочки з малюнками, що складалися із нотних записів, 
закордонних дорожніх знаків та ще й напівроздягнених 
рожевошкірих дівчат по сусідству. Але коли Джаміля 
Співачка, захована у розшиту золотом Ьища прибула до 
палацу, Мутасім Прекрасний — який через свої закор-
донні мандрівки ніколи не чув про її трагедію — несамо-
вито запрагнув побачити її лице; він цілком втратив голо-
ву від блиску п нечувано скромних очей, які йому вдало-
ся вгледіти через діру у простирадлі. 

На ті дні президент Пакистану декретом призначив ви-
бори; вони мали відбутися наступного дня після церемонії 
заручин, у формі, обумовленій виборчим правом під на-
звою Основи Демократії. Сто мільйонів мешканців Пакис-
тану були поділені на сто двадцять тисяч більш-менш одна-
кових округів, кожен з яких мав бути представлений од-
ним Основним Демократом. Далі виборчий кворум у 
кількості ста двадцяти тисяч цих «О.Д.» мали вибирати 
президента. У Кіфі 420 Основних Демократів становили 
мулли, двірники, водій Наваба, численні робітники, що зби-
рали гашиш на плантаціях Наваба та інші лояльні громадя-
ни; Наваб запросив їх усіх на церемонію розмальовування 
хною його дочки. Але він, однак, був змушений запросити 
також двох справжніх поганців, виборчих делегатів крила 
Об'єднаної Опозиційної Партії. Ці нікчеми постійно свари-
лися між собою, але Наваб був ввічливий і гостинний. 

— Сьогодні ви мої почесні гості, — заявив він їм, — а 
завтра — то вже інша справа. 

Ті двоє їли і пили так, ніби ніколи раніше не бачили 
наїдків та напоїв, але усі — навіть Мутасім Прекрасний, 
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чий терпець був іще коротший, ніж у його батька, отри-
мали наказ ставитися до них якнайкраще. 

Об'єднана Опозиційна Партія, що вас, мабуть, не зди-
вує, була насправді добірним збіговиськом непереверше-
них гультяїв і негідників, об'єднаних лише незламним 
наміром скинути Президента і повернути старі недобрі ча-
си, коли цивільні громадяни, а не військові, набивали собі 
кишені державними грішми; але з якоїсь причини вони 
знайшли потужного лідера. Це була пані Фатіма Джіннах, 
сестра засновника держави, і ця жінка так зсохлася від 
старости, аж Наваб підозрював, що вона давно померла і 
її вправно випхав майстер бальзамування і муміфікації — 
і в цій думці його підтримував син, бо бачив якось фільм 
під назвою ЕльСід, де мрець провадить військо до бою... 
але, хай би там як, вона постановила взяти участь у ви-
борчій кампанії, поштовхом до чого послужив той факт, 
що президент не квапиться закінчувати облицювання мар-
муром мавзолею її брата; вона була грізним суперником, 
бо залишалася поза наклепами і підозрами. Говорили 
навіть, що ця опозиція проти президента похитнула віру 
людей у нього — бо хіба ж не був він втіленням великих 
героїв ісламу давніх літ? Мухаммада бін Сама Гхурі, 
Ільтутміша і Мугалів? Навіть у самому королівстві Кіф На-
вабу доводилось бачити листівки ООП, що з'являлися у 
найневідповідніших місцях; хтось насмілився навіть при-
клеїти одну з них на багажник його Роллю-Ройса. 

— Важкі часи, — сказав Наваб синові, а Мутасім 
відповів: 

— Ось до чого, власне, допровадили Вас вибори — що 
прибиральники туалетів і дешеві кравці мають голосува-
ти, щоб обрати правителя. 

Але сьогодні був щасливий день; у кімнатах зенани 
жінки оздоблювали тонкими візерунками, мальованими 
хною, руки і стопи дочки Наваба; невдовзі приїде гене-
рал Зульфікар зі своїм сином Зафаром. Правителі ко-
ролівства Кіф викинули з голови завтрашні вибори, бо не 
хотіли думати про висушену постать Фатіми Джіннах, 
тасІег-і-ті11аІ або ж матері народу, яка так бездушно 
вирішила заплутати вибір своїх дітей. 
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У помешканні свити Джамілі Співачки також панува-
ло щастя. Її батько, продуцент рушників, який, здавалося, 
не випускав м'якої руки своєї дружини, і вигукував: 

— Бачиш? І чия дочка виступає тут? Може, Гаруна? 
Чи, може, Валіки? Чи ще якась лахудра Давуда або Сай-
гола? Хай йому чорт!.. 

Але його син Селім, нещасна істота з карикатурним 
обличчям, захоплений, очевидно, якоюсь поважною про-
блемою, можливо, притлумлений власною присутністю 
на сцені великих історичних подій; він зиркав раз по раз 
на свою талановиту сестру з чимось таким в очах — чи-
мось схожим на сором. 

Того дня Мутасім Прекрасний відкликав набік брата 
Джамілі, Селіма, і наполегливо старався з ним заприяте-
лювати; він показав Селімові павичів, завезених з Радж-
харстану ще перед Поділом і коштовну батькову колекцію 
магічних книг, звідки той вибирав такі талісмани і закли-
нання, які допомагали йому розважливо керувати; і коли 
Мутасім (який не належав до числа найрозумніших чи 
найспостережливіших юнаків) супроводжував Селіма у 
прогулянці довкола поля для гри в поло, то зізнався, що 
переписав на шматок пергаменту любовне заклинання з 
надією втиснути його в долоню славної Джамілі Співачки 
і пробудити у ній любов. Тут Селім, ніби злий пес, втяг-
нув повітря і спробував відволіктися; але Мутасім уже 
благально допитувався, яка ж вона на вигляд, Джаміля 
Співачка. Але Селім мовчав, як риба; аж поки Мутасім у 
шалі невідступного бажання попросив допомогти йому 
наблизитися до Джамілі, щоб передати в її руки заклинан-
ня. Тоді Селім, чий хитрий погляд не звернув на себе ува-
ги безтямно закоханого Мутасіма, запропонував: 

— Дай мені пергамент. 
І Мутасім, справжній знавець географії європейських 

міст, але повний телепень у справах магії, вручив своє за-
клинання Селімові, вважаючи, що воно і так подіє на йо-
го користь, навіть якщо передасть його хтось інший. 

Вечір опустився на палац; над'їхала кавалькада авто-
мобілів і привезла генерала Зульфікара і бегуму 
Зульфікар, їхнього сина Зафара, а також друзів і близьких. 
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Але тепер вітер помінявся, повіяв з півночі: холодний 
вітер, п'янкий вітер, бо на півночі Кіфу були розташовані 
найкращі в країні плантації гашишу, а о тій порі року 
жіноча частина рослин уже дозріла і була готова... Повітря 
наповнилося ароматом запаморочливої несамовитої жаги 
рослин, і кожен, хто вдихав його, піддався його нарко-
тичній дії — бодай трохи. Тихе блаженство рослин затьма-
рило розум водіїв кавалькади, яка тільки завдяки якійсь 
добрій силі щасливо дісталася до палацу, перекинувши до-
рогою багато вуличних крамничок і перукарень і зачепив-
ши принаймні одну кав'ярню, і змусила кіфіян замисли-
тись над тим, чи ці нові безкінні вози, які вже загарбали 
вулиці, не почнуть раптом захоплювати ще й їхні будинки. 

Вітер з півночі дмухав у величезний і надзвичайно чут-
ливий ніс Селіма, брата Джамілі, і зробив його страшен-
но сонним, і змусив заснути у кімнаті; отже, він пропус-
тив події того вечора, протягом якого, як довідався згодом, 
гашишевий вітер вплинув на поведінку гостей, запроше-
них на заручини, змушуючи їх конвульсійно сміятися і 
виклично вдивлятися одне в одного з-під обважнілих 
повік; генерали з галунами сиділи розслаблено у кріслах 
з позолотою і мріяли про рай. Церемонія теїіпсіі відбула-
ся серед такого глибокого сонного блаженства, що ніхто 
й не помітив, коли наречений остаточно відпружився і 
намочив штани; навіть сварливі нікчеми з ООП взялися 
за руки і заспівали народну пісню. І коли Мутасім Пре-
красний, опанований чуттєвістю розквітлого гашишу 
спробував проникнути за велике шовкове розшите золо-
том простирадло з одною-єдиною дірочкою, майор Ала-
улдін Аатіф стримав його поблажливо і доброзичливо, і 
хоч не дав йому побачити обличчя Джамілі Співачки, але 
й не розквасив йому носа. Вечір закінчувався, і всі гості 
поснули при столах; але Джаміля Співачка у супроводі 
сонно сяючого майора Латіфа пішла у свою кімнату. 

Опівночі Селім прокинувся і помітив затиснутий у 
правій руці магічний пергамент Мутасіма Прекрасного; а 
оскільки вітер з півночі все ще повівав у його кімнаті, 
Селім вирішив прокрастися у чаппалах і халаті темними 
коридорами розкішного палацу, повз нагромадження 

458-



уламків зруйнованого світу, повз заіржавілу зброю і ста-
родавні Гобелени, які на століття забезпечили поживою 
мільярдну популяцію місцевої молі, повз велетенську ри-
бу таііазеег, що плавала у скляному морі, і повз численні 
мисливські трофеї, включно з опудалом золотого птаха 
Іееіаг на постаменті з червоного дерева, пам'яткою про 
той день, коли попередній Наваб у товаристві лорда Кер-
зона і компанії підстрелив їх сто одинадцять штук, сто 
одинадцять тітарів за один день; він проповз між статует-
ками мертвих птахів у кімнати зенани, де спали тутешні 
жінки, і тоді, принюхуючись, вибрав потрібні двері, по-
вернув ручку й увійшов усередину. 

Там стояло величезне ліжко, над ним ніби пливла у по-
тоці безбарвного місячного світла прозора москітна сітка, 
у несамовитому сяйві опівнічного місяця; Селім підійшов 
і зараз же завмер, бо зауважив у вікні силует чоловіка, 
що намагався вдертися до кімнати. Мутасім Прекрасний, 
втративши сором через своє божевільне почуття і на-
поєний гашишем вітер, вирішив побачити лице Джамілі і 
заради цього був готовий на все... Тоді Селім, невидимий 
у темній кімнаті, скомандував: 

— Руки вгору! Або я стріляю! 
Селім, звичайно, блефував, але Мутасім, який руками 

вчепився за підвіконня і так висів за вікном, не міг про 
це знати, і мусив вибирати одне з двох: або висіти далі і 
дозволити себе застрелити, або відчепитися і впасти на 
землю. Він спробував відбити атаку: 

— Ти сам не повинен тут бути, — сказав він. — Я роз-
повім про це Аміні Бегум. 

Він упізнав голос свого гнобителя; але Селім указав 
йому на слабкість його позицій, і Мутасім благально про-
мовив: 

— Добре, тільки не стріляй, — і отримав дозвіл спусти-
тися тим самим шляхом, яким піднявся. Після цієї події Му-
тасім переконав батька звернутися з формальною пропо-
зицією одруження до батьків Джамілі; але вона, народже-
на і вихована без любови, зберегла свою стару ненависть 
до кожного, хто твердив, що любить її, і дала Мутасімові 
відкоша. Він покинув Кіф і переїхав до Карачі, але вона не 
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хотіла слухати його нав'язливих пропозицій; і він нарешті 
вступив до війська і став мучеником війни 1965-го року. 

Трагедія Мутасіма Прекрасного була все-таки лише 
проміжним пунктом у нашій історії; бо тепер Селім і йо-
го сестра залишились сам на сам, і вона, пробуджена 
діалогом між двома юнаками, спитала; 

— Селіме, що тут відбувається? 
Селім підійшов до ліжка сестри; його рука шукала її 

руки; і втиснула пергамент. Тільки тепер Селім, якому 
місяць і напоєний жагою бриз розв'язали язик, відкинув 
усі уявлення про цноту і сповідався у любові своїй сестрі, 
а вона слухала його з розкритими устами. 

Запала тиша; а потім Джаміля закричала: 
— О ні, ні. Як ти можеш! — але чари пергаменту бо-

ролися проти сили її ненависти до любови; і хоч тіло її 
напружилося і тремтіло, як у борця, вона слухала його 
пояснення про те, що немає у цьому гріха, що він все об-
думав і що вони ж насправді не рідня; у нього в жилах 
тече зовсім інша кров, ніж у неї; овіяний вітром тої бе-
зумної ночі, він пробував розрубати всі вузли, яких 
навіть зізнання Марії Перейри не зуміло розв'язати; але 
знав, що його слова звучать непереконливо, і розумів, що 
хоч усе, що він казав, ні на йоту не розходилося з прав-
дою, але була також інша правда, яка стала важливішою, 
бо була освячена часом; і хоч він не дав сестрі жодних 
підстав для сорому чи остраху, але помітив сліди обох 
цих почуттів у неї на чолі, відчув їхній запах у неї на 
шкірі, і навіть гірше — помітив їх і відчув на собі. Отже, 
зрештою виявилося, що навіть чарівний пергамент Му-
тасіма Прекрасного не мав достатньо сили, щоб поєдна-
ти Селіма Сіная і Джамілю Співачку; і він покинув її 
кімнату з похиленою головою, а вона проводжала його 
печаловитими очима, наче у сарни; але з часом чари 
цілком розвіються і тоді Джаміля приготує страшну по-
мсту. Він саме виходив з кімнати, як коридори палацу 
зненацька заповнив вереск щойно зарученої принцеси: 
вона прокинулася зі сну про першу шлюбну ніч, у якому 
її омріяне шлюбне ложе раптово і незбагненно залила 
смердюча жовта рідина; згодом вона почала уважно роз-
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датувати всіх, і коли відкрила пророчу правду свого сну, 
то вирішила ніколи, поки Зафар живий, не досягти 
зрілости, щоб назавжди залишитися у своїй розкішній 
спальні й уникнути відразливого кошмару його слабости. 

Наступного ранку ті двоє типів з Об'єднаної Опо-
зиційної партії прокинулися натомість у власних ліжках; 
але коли вони вдяглися і відчинили двері кімнати, то по-
бачили по обидва боки двох найбільших здорованів з 
усієї армії Пакистану, які мирно стояли зі схрещеними 
гвинтівками і перекривали вихід. Ті двоє поганців крича-
ли і благали, але вояки незворушно стояли на своєму по-
сту, аж доки закрилися усі виборчі дільниці; а тоді не-
помітно зникли. Тоді оопівці кинулися шукати Наваба і 
знайшли його у незрівнянно прекрасному трояндовому 
саду; вони вимахували руками, розмовляли на підвище-
них тонах; розводилися про пародію-на-виборче-право і 
фальшування виборів; і про шахрування; але Наваб на-
томість показав їм тринадцять нових сортів кіфіянських 
троянд, виведених ним самим. Ті двоє далі гарячкували — 
смерть-демократії, автократична-тиранія — а він на це 
лише лагідно усміхнувся, так лагідно-лагідно, і сказав: 

— Друзі мої, вчора моя дочка заручилася з Зафаром 
Зульфікаром; скоро, я сподіваюся, моя друга донечка 
вийде заміж за улюбленого сина нашого президента. По-
думайте самі: яке б це було для мене безчестя, яка гань-
ба на мою голову, якби хоч один голос у Кіфі віддали 
проти мого майбутнього родича! Друзі, я людина чести; 
тож гостюйте у моєму домі, їжте, пийте; але не просіть 
того, чого я не можу дати. 

І відтоді усі ми жили-поживали і добра наживали... у 
всякому разі, навіть без традиційної казкової кінцівки, 
моя історія насправді закінчується фантазією; бо коли 
Основні Демократи виконали свій обов'язок, газети — 
Jang, Dawn, Pakistan Times — проголосили тріумфальну 
перемогу Президентської Мусульманської Ліги над 
Об'єднаною Опозиційною партією під проводом Mader-i-
Millat; це стало для мене безперечним доказом того, що я 
належу до найскромніших жонґлерів-фактами; а також 
того, що в країні, де правда стає тим, чим її змушують бу-
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ти, дійсність буквально перестає існувати; і все стає мож-
ливим, — якщо, звичайно, закрити очі на те, що справи 
точаться так, як нам про це говорять; і, може, власне у 
цьому полягала відмінність між моїм індійським дитинст-
вом і пакистанською юністю — у першому мене оточува-
ла безмежність альтернативних реальностей, тоді як у 
другому я плив за течією, дезорієнтований, серед такої ж 
безмежности фальшу, ірреальности і брехні. 

Маленька пташка шепоче мені на вухо: «Будь справед-
ливий! Жодна людина, жодна країна не володіє істиною 
в останній інстанції». Я приймаю цю критику; я знаю, 
знаю. І через багато років дізналася Вдова. І Джаміля: для 
якої те-що-було-охрещене-як-правда (завдяки часові, 
звичці, бабусиним повчанням, нерозвиненій уяві, бать-
ковій поступливості) виявилося вірогіднішим, ніж те, що 
сама вона сприймала як правду. 

як селім досяг чистоти 

Що ще чекає своєї черги: повернення тік-току. Але за-
раз відлік часу іде до смерти, а не до народження; і ще 
існує втома, і про неї теж слід згадати, бо втома ця така 
глибока і всеохоплююча, що кінець, коли він настане, бу-
де єдиним рятунком, бо ж і звичайні люди, так само як 
цілі народи та окремі легендарні постаті, можуть просто 
випаруватися, і тоді вже не залишиться нічого іншого як 
тільки покінчити з ними. 

Як відпав окрайчик місяця і Селім досяг чистоти... го-
динник знову цокає; і оскільки кожна лічба навспак мусить 
дійти до нуля, то дозвольте мені повідомити, що кінець на-
став 22-го вересня 1965-го року; і що момент досягнення 
нульової-точки збігся невідворотно з ударом півночі. Хоча, 
на жаль, старий дідів годинник у домі тітки Алії, що ідеаль-
но відмірював час, але завжди бив із запізненням на дві 
хвилини, не мав нагоди вибити власне ту мить. 

Моя бабця, Назіма Азіз, переїхала до Пакистану в се-
редині 1964-го року, і нарешті покинула Індію, де смерть 
Неру потягла за собою жорстоку боротьбу за владу. Мо-
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р а р д ж і Десай, міністр фінансів, і Джагджіван Рам, 
найвпливовішнй із-поміж недоторканих, об'єднали сили 
у спільному рішенні запобігти встановленню династії Не-
ру; отже, Індіру Ганді усунули від влади, Новим 
прем'єром став Дал Бахадур Шастрі, ще один представ-
ник того покоління політиків, які, здавалося, були закон-
сервовані у безсмерті; однак, що стосується Шастрі, то це 
була тільки майя, ілюзія. І Неру, і Шастрі, обидва, з усією 
переконливістю довели свою смертність; але залишилося 
ще багато інших, які стискали час у муміфікованих паль-
цях і не випускали його з рук... у Пакистані, однак, го-
динники цокотіли і притакували. 

Преподобна Матінка відверто не схвалювала кар'єру 
моєї сестри; вона занадто пахла їй славою кінозірок. 

— Моя сім'я, теє-то-як-його, — зітхала вона перед му-
мані Пією, — ще менше піддається керуванню, ніж ціни 
на паливо. 

Хоч у глибині душі вона, можливо, відчувала захоплен-
ня, бо завжди шанувала силу і суспільний статус, а 
Джаміля стояла вже так високо, що її запрошували до се-
бе найвпливовіші і найреспектабельніші родини по всій 
країні... моя бабця зупинилася у Равалпінді; але, демонст-
руючи якусь дивну незалежність, відмовилася жити у 
домі генерала Зульфікара. Вона разом із тітонькою Пією 
оселилася у скромному бунґало у старій частині міста; 
вони об'єднали свої заощадження і придбали концесію на 
омріяну-і-довгождану бензозаправку. 

Назіма ніколи не згадувала й словом про Аадама Азіза 
і не плакала за ним; схоже, вона відчула полегкість, коли 
мій буркотливий дідо, який замолоду зневажав Пакис-
танський рух, і який, найімовірніше, звинувачував Му-
сульманську Лігу у смерті його друга Міана Абдулли, — 
коли дідо через власну смерть дозволив їй самій виїхати 
до Країни Чистих. 

Відвернувши обличчя від минулого, Преподобна 
Матінка зосередилася на бензині і нафті. Станція була 
дуже зручно розташована, поблизу потужної авто-
магістралі Равалпінді-Лахор — і справи просувалися 
вельми успішно. Пія і Назім на зміну щодня чергували у 



скляній директорській кабінці, а робітники обслуговува-
ли військові вантажівки і легкові автомобілі. Ці дві 
жінки утворили магічну комбінацію. Пія приваблювала 
клієнтів пишнотою своєї вроди, яка усе ще вперто і яск-
раво квггла а Преподобна Матінка, яка, овдовівши, ста-
ла більше перейматися життям інших людей, ніж своїм 
власним, запрошувала клієнтів до скляної конторки на 
склянку рожевого кашмірського чаю; клієнти приймали 
запрошення не без побоювань, але коли переконували-
ся, що поважна пані не пропонує їм нудних нескінчен-
них розмов про минуле, тоді відпружувалися, розстібали 
комірці, розв'я іували язики, і Преподобна Матінка мог-
ла досхочу купатися у блаженному забутті, занурюючись 
у чужі життя. Станція дуже швидко здобула попу-
лярність і в інших частинах міста: і водії почали сходити 
з маршруту, щоб скористатися її послугами — інколи 
навіть по два дні поспіль, щоб тільки натішити око кра-
сою моєї божественної тітоньки і вилити своє горе перед 
моєю безмежно терплячою бабцею, яка, до того ж, роз-
винула в собі абсорбуючі властивості губки, тож завжди 
чекала, поки гості виговоряться до дна, а тоді вжз вити-
скала зі своїх вуст кілька крапель простих, надійних по-
рад — поки персонал заливав у баки їхніх автомобілів 
бензин і шурував машини до блиску, моя бабця долива-
ла палива у них самих і доводила до блиску їхні життя. 
Вона сиділа у своїй скляній сповідальні і вирішувала про-
блеми світу; а тим часом її власна родина, здавалося, 
втратила будь-яке значення у її очах. 

Вусата, матріархальна, горда: Назім Азіз відшукала 
свій власний спосіб упоратися з трагедією; але у пошуках 
його стала першою жертвою цього духу байдужої втоми, 
що зробив кінець єдино можливим розв'язком. (Тік-так)... 
Але уся її постава вказувала на те, що вона не мала 
анінайменшого наміру поспішити вслід за чоловіком у 
камфорні сади, призначені для праведників; у ній було 
більше спільного з послідовниками Мафусаїла з покину-
тої нею Індії. Вона все розросталася, з небезпечним при-
скоренням, все вшир і вшир; аж нарешті викликала 
будівельників, щоб ті збільшили її засклену конторку. 



— Робіть її велику-превелику, — радила вона—., 
рідкісним для себе проблиском гумору. — Може, мені до-
ведеться тут нидіти ще сто літ, теє-то-як-його, і Аллах 
знає, як я тоді розростуся; то не хотілося б морочити вам 
голову кожні десять-дьан адцят.. років. 

Але П... Азіз не досить було цієї « станції-шманції». Во-
на крутило романи з \ипломатами гравцями в поло грав-
цями в крикет полковниками, що легко було приховати 
від Преподобної Матінки, яка, власне, втратила інтерес 
до будь-яких подій за винятком чужих життів; але це так 
чи інакше вгпливло на поверхню у нашому, що не кажи, 
маленькому містечку. Тітка Емеральда спробувала закли-
кати Пію до порядку, але почула у відповідь: 

— Що ти хочеш, щоб я довіку ридала і рвала на собі ко-
си? Я ще молода; а молодим годиться трохи поволочитися. 

І Емеральда тонкогубо: 
— Але ж май хоч крихту гідности... подумай про честь 

родини 
Тут Пія стріпнула головою: 
— То май собі свою гідність, сестро, — кинула вона. 

— А я хочу жити. 
Але мені чомусь видаться, що у тій самовпевненості 

Пії був якийсь фальхп; що вона сама відчувала, як її 
індивідуальність вивітрюється з віком; і ці її гарячкові 
швидкоплинні стосунки з чоловіками були останньою 
відчайдушною спробою поводитися яс краво і розкуто — 
як належить жінці її рівня. Вона не вкладала у свої похо-
деньки серця; десь у глибині душі вона теж чекала 
кінця... Уся наша родина була вразлива на те, що падає з 
неба, відколи Ахмеда Сіная лупнула в \ице рука, впуще-
на-грифом-падальником; а грім з ясного неба був уже на 
відстані одного тільки року. 

Після повідомлення про смерть мого діда і після пе-
реїзду Преподобної Матінки до Пакистану мене частень-
ко почали навідувати сни про Кашмір; і хоч я ніколи 
раніше не ходив на прогулянку садами Шалімару, але те-
пер я гуляв там ночами; я плавав шікарою і виходив на 
пагорб Шанкара Ачарія так само, як мій дідусь; я бачив 
коріння лотоса і гори, схожі на вищирені щелепи. Це 
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можна також розглядати як ще один прояв відчуження, 
яке з'явилося, щоб захопити нас усіх (за винятком 
Джамілі, бо у неї були Бог і держава, щоб підтримувати 
її поступ) — нагадуванням про видворення моєї родини 
як з Індії, так і з Пакистану. У Равалпінді моя бабця пила 
рожевий кашмірський чай; у Карачі її внука омивали во-
ди озера, якого він ніколи не бачив. Це було вже неза-
довго до того, як сон про Кашмір ринув на голови решти 
населення Пакистану; зв'язок-з-історією вперто не поки-
дав мене, і у 1965-му році я бачив, як справджується мій 
сон, як він стає набутком усього народу і першорядним 
чинником наближення кінця, коли розмаїті об'єкти пада-
ли з неба і я нарешті очистився. 

Селім не міг упасти нижче: я відчував на собі огидний 
сморід власних безчинств. Я прибув у Країну Чистих і 
шукав товариства повій — я мав почати нове, праведне 
життя, а почав натомість невимовне (і до того ж нещас-
не) кохання. Плекаючи паростки великого фаталізму, 
який мене неминуче мав допровадити до згуби, я їздив 
міськими вуличками на своєму скутері; ми з сестрою як 
могли уникали одне одного, уперше в житті неспроможні 
обмінятися й словом, 

Чистота — цей найвищий ідеал! — ця ангельська чес-
нота, на честь якої названо Пакистан і яка сльозилася з 
кожної ноти у піснях моєї сестри! — видавалася недо-
сяжно далекою; звідки ж мені було знати, що історія — 
наділена силою вибачати грішників — власне відлічує час 
у зворотному порядку, прямуючи до тієї миті, коли одним 
ударом очистить мене з голови до п'ят? 

Тим часом проявлялися також інші сили; Алія Азіз 
зібралася нарешті пустити в хід свою жахливу помсту 
старої панни. 

Дні в Гуру Мандір: запах бетелю, кухонні аромати, 
важкий дух тіні мінарету, довгий вказівний палець ме-
четі: коли ненависть тітки Алії до чоловіка, який покинув 
її, і до сестри, яка вийшла за нього заміж, набрала відчут-
ної, зримої форми, тоді вона розсілася на килимі у 
тітчиній вітальні, як величезний огидний гекон з блювот-
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ним запахом; але, здавалося, я був єдиним, хто це помі-
чав, бо мистецтво лицемірства Алл зростало так швидко, 
як волосся у неї на підборідді і її вправність у застосу-
ванні пластирів, якими вона щовечора виривала собі бо-
роду з корінням. 

Внесок тітки Алії у долю народів — через її школу та ко-
ледж — аж ніяк не можна применшувати. Виливаючи свою 
застарілу досаду одинокої жінки на навчальну програму, на 
стіни, а також на студентів своїх освітніх закладів-близ-
нюків, вона виростила покоління дітей та молоді, яке відчу-
вало у собі прадавню мстивість, хоч і не усвідомлювало її 
причин. О всюдисуща запеклість непорочних тіток! Вона, 
як кислота, роз'їла стіни дому; меблі аж розбухли від ви-
парів гіркої образи; невдоволення непорочного життя було 
вшите у шви на шторах, як колись-то у чиїсь дитячі вдяган-
ки. Образа підіймалася з усіх пор землі. 

Що моїй тітці справляло приємність: готування. Що 
вона за всі ці роки самотнього біснування піднесла до 
рівня мистецтва: насичення страв емоціями. Кому посту-
палася місцем у справі досягнень у цій галузі: моїй старій 
няні, Марії Перейрі. Хто нині перевершив обох старих 
куховарок: Селім Сінай, головний майстер маринування 
на фабриці маринадів Браґанза... однак, протягом усього 
часу, який ми провели у її резиденції Гуру Мандір, вона 
подавала нам біріані ворожнечі і наргізі кофта незгоди; і 
мало-помалу навіть гармонія осіннього кохання моїх 
батьків поступово розпалася.' 

Але слід сказати про тітку й кілька добрих слів, Коли 
йшлося про політику, то вона гучно виступала проти вря-
дування-як-скомандують-військові; і якби не її славний 
зять-генерал, то і школу, і коледж напевно у неї відібра-
ли б. Я, з вашого дозволу, не хотів би показати її лише 
через затемнену призму мого особистого відчаю: отже, 
вона їздила з лекціями і до Радянського Союзу, і до Аме-
рики. Крім того, її страви були чудові на смак. (Незважа-
ючи на приховані інгредієнти.) 

Але повітря і їжа у цьому домі, затіненому мечеттю, по-
чали збирати жниво.,. Селім під подвійно обтяжливим 
впливом свого жахливого кохання і страв Алії, червонів як 
зо-
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буряк щоразу, коли йому в думках з'являлася сестра; а 
Джаміля тим часом, охоплена підсвідомою тугою за свіжим 
повітрям і харчами без приправ із темних емоцій, проводи-
ла вдома все менше і менше часу, подорожуючи натомість 
країною вздовж і впоперек (але ніколи не захоплюючи 
Східного Крила) з концертами. Під час тих, дедалі більш 
рідкісних, оказій, коли брат і сестра опинялися в одній 
кімнаті, вони обоє підстрибували вражено на сантиметр 
над підлогою, а тоді, приземлившись, втуплювалися серди-
то у те місце, над яким підскочили, так, ніби воно зненаць-
ка розпашіло, як піч для хліба. В інших ситуаціях вони три-
малися так, що сенс їхньої поведінки був би аж надто про-
зорий, якби не той факт, що решта мешканців цього дому 
мали щось інше на думці, кожен (і кожна) своє: наприклад, 
Джаміля не знімала вдома своєї біло-золотої заслони, аж 
поки не впевниться, що брат кудись вийшов, навіть якщо 
вона мліла від задухи; а Селім, зі свого боку, — який і далі, 
ніби раб, возив їй дріжджовий хліб з монастиря святої 
Ігнацїї — старався не передавати буханці особисто; часом 
просив про посередництво у цій справі свою в'їдливу тітку. 
Алія приглядалася до нього зацікавлено і питала: 

— Що з тобою сталося, хлопче, — ти часом не підхо-
пив якоїсь хвороби? 

Селім робився червоний як рак на думку про те, що 
тітка здогадується про його зустрічі з продажними жінка-
ми; і можливо вона й справді здогадувалася, але чекала на 
більший улов. 

... Він також розвинув у собі схильність поринати у 
довгу меланхолійну мовчанку, яка могла раптово пере-
рватися гучним безглуздим словом: «Ні!», або: «Але!», або 
навіть ще загадковішими вигуками, як, наприклад: 
«Вам!», чи «Пурум!». Безглузді слова посеред похмурої 
тиші: ніби Селім вів такий інтенсивний внутрішній 
діалог, що окремі уривки його і розтривожені ним болі 
википали на поверхню з його вуст. Ці внутрішні супереч-
ки, безумовно, поглиблювалися за сприяння каррі неспо-
кою, яке ми були змушені їсти; і нарешті, коли дійшло до 
того, що Аміна могла вже тільки розмовляти з невидими-
ми білизняними скринями, Ахмед, знищений інсультом, 
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був спроможний тільки слинитись і хихотіти, а я мовчки 
сердито дивився спідлоба, занурений у свою власну, осо-
бисту окремішність, тоді тітка, напевно, відчувала радість 
і втіху через ефективність її помсти над родиною Сінаїв; 
хіба що вона теж була вичерпана втіленням своїх амбіцій, 
які вона так довго плекала; в такому разі й її можливості 
зміліли, й у її кроках лунали обертони пустки, коли вона 
поважно проходила через цей притулок для божевільних 
у своєму домі з підборіддям, обліпленим пластирями про-
ти оволосіння, тоді як її небога підстрибувала над зне-
нацька-розжареними латками на підлозі, а її небіж горлав 
«Й-я-а-а!» ні з того ні з сього і її колишній залицяльник 
стікав слиною по бороді і вниз і Аміна вітала воскреслих 
духів минулого: «Ага, це знову ти; чудово, чому б і ні? 
Здається, ніщо ніколи не зникає». 

Тік-так... У січні 1965-го року моя мати, Аміна Сінай, 
зрозуміла, що вона знову, після сімнадцятирічної пере-
ови, вагітна. Коли вона цілковито переконалася у цьому, 
то передала цю добру звістку своїй старшій сестрі Алії, 
даоуючи таким чином тітці можливість для удосконален-
ня помсти. Що Алія сказала моїй мамі — невідомо; що во-
на досипала до її страв — про це теж можна тільки здо-
гадуватися; але усе це разом справило на Аміну 
руйнівний вплив. Її почали мучити сни про потворне ди-
тя з цвітною капустою замість голови, її оточували фан-
томи Рамрама Сетха і давнє пророцтво про двоголову ди-
тину знову почало її доводити до шалу. Мамі було сорок 
два роки, а страх (і природний, і спровокований сестрою) 
перед народженням дитини у такому віці затьмарив осяй-
ну ауру, яка огортала її постійно, відколи вона своєю тур-
ботою вдихнула у чоловіка запізніле кохання — під осінь 
життя; під впливом когта помсти моєї тітки — з 
домішкою кардамону і тривожних передчуттів — мама 
боялася за своє дитя. Місяці минали, і її сорок два роки 
почали збирати страшну подать; з дня на день зростав тя-
гар цих чотирьох хрестиків, і гнітив її щораз більше. На 
другому місяці вона посивіла. На третьому її лице зсохло-
ся, як підгниле манго. На четвертому вона була вже ста-
рою жінкою, поморщеною й огрядною, знову мучили її 
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бородавки, а по всьому лицю невблаганно кинулося во-
лосся; її, здавалося, знову накрила хвиля сорому, ніби ди-
тина була чимось ганебним для жінки такого поважного 
віку. Коли у її лоні зростало дитя цих важких часів, 
збільшувався також контраст між його раннім і її пізнім 
віком; тоді вона занурилася у старе очеретяне крісло і по-
чала приймати візити привидів минулого. Розпад матері 
був жахливий у своїй навальності; Ахмед Сінай, безпо-
радно спостерігаючи за ним, несподівано відчув себе зне-
силеним, спустошеним, кинутим напризволяще. 

Навіть тепер мені важко писати про ті дні на межі ви-
тривалости, коли батько переконався, що його фабрика 
рушників розсипається на очах. Наслідки кулінарного 
чаклунства Алії (що вражали його як через шлунок, коли 
він їв, так і через очі, коли дивився на дружину) були те-
пер аж надто очевидні: він став гірше керувати фабри-
кою і грубо поводитися з працівниками. 

Підсумовуючи занепад фірми рушників «Аміна», Ах-
мед Сінай почав ставитися до своїх працівників так дес-
потично, як колись у Бомбеї він ставився до слуг, недода-
чу він ще й намагався всіляко прищепити кваліфікованим 
майстрам ткацтва і також помічникам пакувальників 
вічні істини про взаємостосунки пана-і-слуги. Внаслідок 
цього працівники почали звільнятися цілими групами, з 
такими ось поясненнями: «Я Вам не прибиральник туа-
летів, сагібе; я — кваліфікований дипломований ткач», і 
взагалі не проявляли належної вдячности за те, що він ла-
скаво погодився використовувати їхню працю. У лихо-
манці засліплюючого гніву приготованих і спакованих 
тіткою ланчів, він усім їм дозволив піти, а сам найняв 
банду нікчемних ледарів, які весь час крали шпулі бавов-
ни і деталі машин, але охоче кланялися і метушилися що-
разу, як це було потрібно; і відсоток бракованих руш-
ників стрімко підскочив, контракти не виконувалися, 
кількість нових замовлень різко зменшувалася. Ахмед 
Сінай зносив додому цілі гори — Гімалаї! — відходів, бо 
фабричний склад тріскав по швах від непомірної 
кількости неякісного продукту його невмілого керування; 
він знову взявся за алкоголь і вже влітку того ж року дім 



у Гуру Манді заполонили колишні лайливі викрики часів 
його битви з джинами, а ми мусили протискатися боком 
попри Еверести і Нанга-Парбати спартачених рушників, 
що ними були завалені коридори і зала. 

Так ми потрапили в тенета кипучого гніву моєї тлустої 
тітки; усі, за винятком Джамілі, яка вбереглася завдяки 
своїм тривалим подорожам і довгій відсутності, — й ус;м 
нам була приготована однаково сумна доля. Це був 
болісний і неймовірний час, коли любов моїх батьків роз-
сипалася під подвійним тягарем їхньої нової дитини і ста-
рих тітчиних образ; і поступово безлад і занепад просо-
чився через вікна нашого дому назовні і поволі оволодів 
серцями і помислами усього народу, так що коли прийш-
ла війна, то вона теж була сповита тою ж важкою імлою 
ірреальности, у якій нам уже доводилося жити. 

Мій батько неухильно прямував до інсульту; але перед 
тим, як бомба вибухнула у його голові, був іще інший пи 
бух: у квітні 1965-го року ми дізналися про дивні інциден-
ти в Ранн Катч. 

Поки ми, як мухи, борсалися у павутині тітчиної по-
мсти, жорна історії невтомно мололи і мололи. Репутація 
президента Айюба помітно занепала: розійшлися чутки 
про його зловживання під час виборів 1964-го року, і ті 
чутки ніяк не вдавалося втишити. Крім того, говорилося 
ще й про президентського сина, а саме про те, що Гаухар 
Айюб карколомно збагатився завдяки своїм таємничим 
промисловим закладам Гандахара і раптово став мульти-
мульти-мільйонером. О нескінченна низка безпутніх 
синів-великих-людей! Гаухар зі своєю бундючністю і пу-
стодзвонством; і згодом, в Індії, Санджай Ганді зі своєю 
автомобільною компанією Маруті і Молодіжним Конгре-
сом; і вже зовсім нещодавно Камі Лал Десай... сини вели-
ких людей нищать своїх батьків. Але я також маю сина; 
Аадам Сінай має нагоду кинути виклик усталеному по-
рядку і цілком змінити тенденцію. Сини можуть бути 
кращими від своїх батьків, а не тільки гіршими... однак у 
квітні 1965 року повітря аж гуло від синівських гріхів. 
І чий же син першого квітня взяв приступом мури пре-
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зидентського дому — який незнаний батбко сплодив цьо-
го підлого вилупка, який підбіг до президента і вистрелив 
з пістолета йому в живіт? Історія милосердно замовчує 
імена деяких батьків; у кожному разі убивця потерпів по-
разку, бо якимсь дивом його зброю заклинило. Чийогось 
сина забрала поліція, щоб вирвати йому по черзі усі зу-
би, щоб підпалювати йому нігті; немає сумнівів, що ще й 
гарячі недопалки цигарок гасили об голівку його пеніса; 
отже, очевидно, не вельми втішився б той безіменний по-
тенційний убивця, якби знав, що його просто понесло 
хвилею історії, на якій сини (великі і малі) часто роблять 
нечувано жахливі вчинки. (Ні-ні, я теж не виняток.) 

Розбрат між інформаційними повідомленнями і 
дійсністю: газети цитували закордонних економістів — 
ПАКИСТАН — ЗРАЗОК ДЛЯ НОВОУТВОРЕНИХ ДЕР-
ЖАВ — а селяни тим часом (не для преси) кляли на всі 
заставки так звану «зелену революцію», стверджуючи, 
що майже всі нові криниці виявилися нікудишніми, от-
руєними, пробурованими не там, де треба, словом, пога-
ними; коли передовиці вихваляли чесність лідерів держа-
ви, чутки, нав'язливі, як мухи, гули про рахунки у швей-
царських банках і нові американські автомобілі прези-
дентського сина. Газета «Karachi Dawn» («Світанок Ка-
рачі») обіцяла новий світанок — ДОБРІ ІНДО-ПАК СТО-
СУНКИ НА ВІДСТАНІ РУКИ? — а тим часом у Ранн Катч 
ще один непутящий син відкривав для себе щось цілком 
протилежне. 

У містах — міражі і брехні; на півночі, високо в горах, 
китайці прокладали дороги і планували ядерні вибухи; але 
пора перейти від загального до конкретного; або ж, якщо 
точніше, до генеральського сина, мого двоюрідного брата, 
енуретика Зафара Зульфікара, який у період з квітня по 
липень став уособленням усіх — а як же їх багато! — 
невірних синів цієї землі; історія на його прикладі вказу-
вала пальцем і на Гаухара, і на майбутнього-Санджая, і на 
сподіваного — Канті-Лала; і, звичайно ж, на мене. 

Отже — кузен Зафар, з яким я мав тоді багато спільно-
го... моє серце переповнювало недозволене кохання; його 
штани, незважаючи на жодні зусилля, переповнювало 
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невблаганно щось більш матеріальне, але так само недоз-
волене. Я мріяв про легендарних коханців, щасливих і не-
щасливих — Шах Дженан і Мумтаз Махал, а також Мои-
теккі-і-Капулетті; а він мріяв про свою кіфіянську нарече-
ну, чиє небажання дозрівати навіть після шістнадця-
тиріччя, мабуть, змусило його сприймати її як недосяжну 
мрію... у квітні 1965-го року Зафара було скеровано на ма-
неври в підконтрольну Пакисгано зону Ранн Катч. 

Жорстокість цілого континенту до осіб зі слабким се-
човим міхуром: Зафар, хоч і в чині лейтенанта, був 
посміховиськом на ВОЄННІЙ базі в Абуттабаді. Усі знали 
місцевий анекдот про те, що Зафар нібито отримав реко-
мендацію носити гумову оболонку на зразок повітряної 
кулі довкола геніталій, щоб не безчестити славного мун-
дира пакистанського війська; прості д-кавани, минаючи 
його, надимали щоки так, ніби надмухували кульку. (Усе 
це отримало розголос пізніше, коли він давав свідчення, 
обливаючись слізьми, після арешту за вбивство.) Імовірно, 
що ідея скерування Зафара у Ранн Катч належала тактов-
ному командирові, який хотів лише витягти його з-під 
невгамовного обстрілу кпинів і глузувань в Абботтабаді... 
Нетримання сечі прирекло Зафара Зульфікара на злочин 
так само ганебний, як і мій власний. Я кохав свою сестру; 
а вона... але хай вже буде все по порядку. 

Починаючи з дня Поділу Ранн був яблуком незгоди 
для обох сторін; хоча насправді жодна зі сторін не мала 
серця до того яблука. На узгір'ях вздовж 23-ї паралелі, по 
лінії неофіційного кордону, пакистанський уряд поставив 
низку прикордонних постів, а в кожному з них був окре-
мий гарнізон із шести вояків і одного маяка. Кілька таких 
постів були захоплені 9-го квітня 1965-го року загонами 
індійського війська; пакистанські сили, включно з моїм 
двоюрідним братом Зафаром, що перебували у тому ра-
йоні на маневрах, вступили у вісімдесятидводенну битву, 
захищаючи кордон. Війна у Ранн тривала аж до першого 
липня. Оце все, про що свідчать факти; а решта ховається 
у важкому тумані ірреальности і вигадок, який сповивав 
усі події тих днів, і особливо усі випадки у фантасмаго-
ричному Ранн... отже, історія, яку я збираюся зараз роз-

473-



повісти, і яка значною мірою складається з того, що я по-
чув від кузена Зафара, схоже, буде правдивою, як жодна 
інша; як жодна інша, за винятком, звичайно, тих, що їх 
нам повідомляють офіційно. 

... Коли молоді пакистанські вояки вступили на оаг-
нисті землі Ранн, їхні чола зросив липкий холодний піт, їх 
стривожило примарне зеленаве світло, ніби з морського 
дна; вони пригадували собі оповідки, які лякали їх ще 
більше, леґенди про всілякі жахіття, що траплялися у цій 
земноводній зоні, про демонічних морських чудовиськ із 
палаючими очима, про жінок-риб, які лежали, зануривши 
свої риб'ячі голови під воду і так дихали, а їхні ідеально 
збудовані оголені людські нижні половини тіла залишали-
ся на березі, спокушаючи необачних чоловіків до згубних 
статевих актів, бо кожен знає, що ніхто не може кохати-
ся з жінкою-рибою і лишитися живим... і доки вони діста-
лися прикордонних постів та вступили у війну, то були 
вже не військовим підрозділом, а переляканою отарою 
сімнадцятирічних хлопчаків, і, звичайно, їх би тут же роз-
били вщент, якби не те, що індійські противники ще до-
вше дихали зеленим повітрям Ранн; тож у тому зачарова-
ному світі точилася божевільна війна, у якій кожна із 
сторін вважала, що бачить втілених демонів, які стають до 
бою пліч-о-пліч з ворогами; але врешті індійське військо 
відступило; багато вояків обливалися слізьми і ридали: 

— Хвалити Бога, усе скінчилося. 
Потім розповідали про здоровецькі опасисті створін-

ня, які прокрадалися ночами біля прикордонних постів, а 
також про літаючих-у-повітрі духів потопельників з 
Гірляндами водоростей і мушлями у пупах. 

Ось що казали індійські солдати, які здалися в полон, 
і що почув мій кузен: 

— У всякому разі, на тих постах нікого не було; ми по-
бачили, що там порожньо, то й увійшли всередину. 

Таємниця опустілих прикордонних постів спершу не 
дивувала молодих пакистанських вояків, які мали наказ 
займати їх до прибуття нової прикордонної варти; за сім 
ночей, проведених на одному такому посту лише з п'ятьо-
ма підлеглими солдатами, мій кузен, лейтенант Зафар, 
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і точніше, його міхур і кишківнш , випорожнювалися про-
;то з істеричною частотою. Однак ті ночі, наповнені зой-
ками відьом і незбагненним слизьким шурхотом у мо-
році допровадили цих шістьох хлопчакіь до такого жа-
люгідного стану, що ніхто вже не насміхався з мого кузе-
на, бо усі однаково попускали в штани. Один із джаванів 
тривожно нажахано шепотів у їхню передостанню без-
сонну ніч серед примарних демонів: 

— Слухайте, хлопці, навіть якби я мусив сидіти тут за-
ради куска хліба, то, хай йому грець, все одно б я звідси 
втік! 

Так у стані повного желеподібного розпаду солдати в 
Ранн обливалися холодним потом; і настала ніч, коли їхні 
найстрашніші сподівання справдилися, вони побачили 
армію привидів, що наступала з темряви; їхня застава бу-
ла розташована над самим морем, і в зеленкавому місяч-
ному світлі ьони бачили вітрила кораблів-привидів і при-
марних човнів дхоу; й армія привидів підійшла впритул, 
невблаганно, незважаючи на крики солдатів, і привиди 
несли вкриті мохом скрині і дивні накриті ноші, закла-
дені купами якихось невидимих речей; і коли ця армія 
привидів увійшла у двері, мій кузен Зафар кинувся їм у 
ноги і почав перелякано белькотіти. 

Перший привид, який увійшов у двері застави, був 
щербатий і мав кривий ніж за поясом; він побачив сол-
датів у приміщенні, й очі його заяскріли багряною люттю: 

— О Боже, що це? — промовив вождь привидів. — 
Якої нечистої сили ви тут, виродки? Хіба вам не заплаче-
но як слід? 

Не привиди: контрабандисти. Шестеро молодих сол-
датів зрозуміли всю абсурднісгь свого жалюгідного стра-
ху, і хоч намагалися виправдовувати себе, ганьба їхня бу-
ла безповоротна... і ось ми підступаємо до цього. 

Від чийого імени діяли контрабандисти? Чиє ім'я упа-
ло з вуст ватажка контрабандистів, аж очі мого кузена 
широко розкрилися з жаху? Чиє багатство, спершу збу-
доване на горі і бідах численних індійських родин, які 
втікали з країни у 1917-му, тепер примне жувало ся цими 
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весняно-літніми валками контрабандистів через незахи-
щений Ранн і звідти до міст Пакистану. Що це за генерал 
з обличчям Пунчінеллі і голосом тонким, як лезо бритви, 
віддавав накази загонам привидів?... Але обмежимося 
фактами. У липні 1965-го року мій кузен Зафар приїхав у 
відпустку до рідного дому в Равалпінді; й одного ранку 
він поволі попрямував до спальні свого батька, відчуваю-
чи на плечах не тільки тягар пам'яті про тисячі образ і 
побоїв свого дитинства; не тільки сором свого вічного 
енурезу; але й усвідомлення, що його рідний батько ви-
нен у тому, що-сталося-в-Ранн, коли Зафар Зульфікар 
упав на землю у переляканому белькотінні. Мій кузен за-
став батька у ванні біля ліжка і перерізав йому горло дов-
гим кривим ножем контрабандиста. 

Прихована за газетними заголовками — НАШІ ДО-
БЛЕСНІ ХЛОПЦІ ВІДБИЛИ ПІДСТУПНИЙ ІНДІЙСЬКИЙ 
НАПАД — правда про генерала Зульфікара стала при-
марною, непевною справою; підкуп прикордонних за-
гонів знайшов таке відображення в газетах: БЕЗНЕ-
ВИННІ СОЛДАТИ ЗНІВЕЧЕНІ ВОЯКАМИ ІНДІЙСЬКО-
ГО ФАЛУДЖУ; — і хто ж би наважився дати розголос 
широкомасштабній контрабандистській діяльності мого 
дядька? Котрий генерал, котрий політичний діяч не мав 
удома транзисторного радіоприймача походженням з не-
легальних оборудок мого дядька, кондиціонерів та 
імпортних годинників його гріхів? Генерал Зульфікар по-
мер; кузен Зафар потрапив до в'язниці й уник шлюбу з 
кіфіянською принцесою, яка вперто утримувалася від 
дозрівання саме для того, щоб уберегтися від одруження 
з ним; а інциденти у Ранн Катч були ніби гніт великої по-
жежі, яка спалахнула у серпні, пожежі кінця, у якій 
Селім, нарешті, всупереч власній волі, сподобився своєї 
недосяжної чистоти. 

Кілька слів про тітоньку Емеральду: вона отримала 
дозвіл на еміграцію і вже цілком підготувалася до неї, ма-
ючи намір виїхати до Саффолка в Англії, де збиралася 
оселитися у колишнього командира її чоловіка, бригади-
ра Додсона, який здитинів на старість і проводив час у 
товаристві таких самих бувалих соратників по Індії, пере-

476-



глядаючи старі фільми про Дарбар у Делі і про приїзд Ґе-
орґа V до Воріт Індії... вона вже чекала нетерпляче на пу-
стку забуття, на ностальгію і англійську зиму, коли ви-
бухнула війна і залагодила всі наші проблеми. 

У перший же день «фальшивого миру», який протри-
мався заледве тридцять сім днів, Ахмеда Сіная розбив 
інсульт. Уся ліва сторона тіла була паралізована, і він зно-
ву почав слинитися і хихотіти, наче немовля; до того ж 
лепетав всілякі дурниці, демонструючи особливу 
схильність до пустотливих дитячих словечок на позначен-
ня випорожнень. Хихочучи: «Ка-ка!» і «Пісь-пісь!», мій 
батько підійшов до кінця своєї бурхливої кар'єри; ще раз, 
і це вже востаннє, зійшов з дороги і остаточно програв 
свою битву з джинами. Він сидів, приголомшений, і куд-
кудакав посеред спартачених рушників свого життя; се-
ред спартачених рушників моя мати, пригнічена тягарем 
своєї велетенської вагітности, зосереджено схилила голо-
ву, бо її саме навідала піанола Ліли Сабарматі, чи дух її 
брата Ханіфа, чи пара танечних рук, що кружляли, як 
нічні-метелики-коло-вогню, довкола все довкола п рук... 
Навідував її і командор Сабарматі зі своїм дивним жез-
лом у руці, а Нуссі-Качка шепотіла: «Це кінець, Аміно, се-
стро! Кінець світу!» — у пов'яле мамине вухо... і тепер, 
продираючись крізь патологічно видозмінену дійсність 
моїх пакистанських літ, з усіх сил намагаючись хоч якось 
збагнути те, що скидалося (крізь марево помсти тітки 
Алії) на жахливу, незбагненну вервечку покарань за ви-
корчовування нашого бомбейського коріння, я дістався 
до пункту, в якому пора вже розповідати про кінці. 

З Вашого дозволу, я вельми недвозначно стверджую: 
на моє тверде переконання, прихована мета індо-пакис-
танської війни 1965 полягала в тому, ні більше, ні менше, 
щоб стерти з лиця землі мою забобонну відсталу родину. 
Щоб зрозуміти недавню історію наших часів, необхідно 
лише дослідити географію (схему) бомбардувань тої 
війни аналітичним, безстороннім поглядом. 

Навіть кінці мають свої початки; все має бути сказано 
у свою чергу. (Зрештою, тут зі мною Падма, яка відбиває 
усі мої спроби поставити воза поперед коня.) На восьме 
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серпня 1965-го року історія моєї родини забрела у такий 
глухий кут, що те-що-накоїло-бомбардування стало лише 
милосердним спасінням. Ні: мушу промовити це важливе 
слово: оскільки ми мали бути очищені, то такі масштабні 
події, свідками яких ми стали, очевидно, були необхідні. 

Алія Азіз, пересичена своєю жахливою помстою; 
тітонька Емеральда, овдовіла, на порозі вигнання; пуста 
розпуста тітоньки Пії і скляно-конторне відчуження 
бабці Назіми Азіз; кузен Зафар з його вічно препубертат-
ною князівною і перспективою майбутнього обливання 
матрасів у тюремних камерах; повторне здитиніння мого 
батька й одержиме, прискорене старіння вагітної А м і н и 
Сінай... усі ці жахливі явища мали бути вилікувані в ре-
зультаті привласнення урядом мого сну про відвідини 
Кашміру. Тим часом жорстока відмова сестри прийняти 
моє кохання спричинила у мене стан глибокої психічної 
кризи; у нападі нового для себе легковажного ставлення 
до власного майбутнього я сказав Дядечкові Паффі, що 
готовий взяти за дружину будь-яку з його Паффій, яку 
він для мене вибере. (Тим самим я підставив їх усіх; бо 
кожному, хто тільки спробує встановити хоч якісь сто-
сунки з нашою родиною, врешті-решт доводиться 
розділити нашу сумну долю.) 

Спробую припинити свої містифікації. Важливо зосе-
редитися на певних безсумнівних фактах. Але на яких? 
Чи восьмого серпня, рівно за тиждень до мого вісімнадця-
того дня народження, пакистанські загони у цивільному 
вбранні перейшли лінію перемир'я в Кашмірі і проникли 
в індійський сектор, чи, може, ні? У Делі прем'єр-міністр 
Шастрі проголосив це «масованою інфільтрацією... з ме-
тою державного перевороту»; а ось і Зульфікар Алі Бхут-
то, міністр закордонних справ Пакистану, і його удар у 
відповідь: «Ми категорично заперечуємо будь-яку при-
четність до повстання проти тиранії вихідців із Кашміру». 

Якщо це сталося, то які ж були причини? І знову ви-
сипка імовірних пояснень: наростання гніву, викликано-
го інцидентами у Ранн Катч; бажання залагодити, раз-і-
назавжди стару дилему хто-має-володіти-Чудовою-Доли-
ною?.. Чи те, що ніколи так і не потрапило до газет: під 
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тиском внутрішніх політичних сутичок у Пакистані — 
уряд Айюба хитався, а війна у таких випадках чинить ди-
ва. Ця причина, інша, чи, може, ще якась? Щоб полегши-
ти справу, я висуваю дві власні причини: війна почалася, 
бо мій сон про Кашмір проник у помисли наших прави-
телів; поза тим, я залишався нечистим, а війна мала мене 
очистити від гріхів. 

Джихад, Падмо! Священна війна! 
Але хто напав? А хто тільки захищався? У мій вісімнад-

цятий день народження дійсність знову дістала добрячого 
прочухана. З мурів Червоного Форту в Делі індійський 
прем'єр (не той самий, що написав мені колись листа) 
надіслав мені ось таке привітання з днем народження: 
«Обіцяємо, що на силу відповімо силою і не дозволимо, 
щоб агресія проти нас увінчалася перемогою!», тим часом 
джипи з гучномовцями вітали мене у Гуру Мандір, пере-
конливо запевняючи: «Дамо відсіч індійським агресорам! 
Ми — народ воїнів! Один патхан; один пенджабський му-
сульманин вартий десятка тих озброєних бабуїнів!» 

Джамілю Співачку відрядили на північ, співати серена-
ди нашим вартим-десятка джаванам. Слуга фарбує вікна 
на чорно; серед ночі мій батько у глупоті свого повторно-
го здитиніння відчиняє вікна і вмикає світло. Цегла і 
каміння сиплються крізь діри: мої подарунки на вісімнад-
цятий день народження. А події огортає дедалі більша плу-
танина: тридцятого серпня — чи індійські загони перетну-
ли лінію припинення вогню поблизу Урі, щоб «вигнати па-
кистанських загарбників» — чи щоб розпочати атаку? Ко-
ли другого серпня наші вдесятеро-кращі солдати перейш-
ли лінію у Чхамб, були вони агресорами чи, може, ні? 

Кілька незаперечних фактів: голос Джамілі Співачки 
супроводжував пакистанські загони на смерть; і муедзи-
ни з мінаретів — так, навіть на Клейтон Роуд — обіцяли, 
що кожен, хто загинув на полі бою, потрапить просто у 
камфорні сади. Атмосферу визначала філософія моджа-
хеда Сайєда Ахмада Барлеві; нас запрошували приносити 
жертви «як ніколи раніше». 

А по радіо — яке спустошення, який погром! Протя-
гом перших п'яти днів війни Голос Пакистану повідомив, 
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що знищено більше літаків, ніж Індія взагалі коли-небудь 
мала; через вісім днів Всеіндійське радіо винищило до но-
ги всю пакистанську армію, і навіть значно більше. Роз-
шарпаний до краю подвійним безумством війни і свого 
власного життя, я дійшов до відчайдушних думок... 

Великі жертви: наприклад, під час битви за Махор? — 
6-го вересня індійські загони перетнули кордон у Ваган, 
тим самим надзвичайно розтягаючи фронт військових 
дій, який уже не обмежувався Кашміром; і були тут ве-
ликі жертви, чи, може, ні? Чи правда, що місто було по 
суті безборонне, бо армія Пакистану, так само як і 
військово-повітряні сили, була на той час на території 
Кашміру? Голос Пакистану промовляв: О незабутній 
день! О мудрий урок, що зволікання веде до згуби! 
Індійці, впевнені, що завоюють місто, зупинилися на 
сніданок. Всеіндійське радіо вже оголосило про падіння 
Лахору, коли приватний літак вистежив загарбників за 
сніданком. Коли радіо ВВС підхопило версію ВР, у Лахорі 
вже були мобілізовані загони самооборони. Слухайте Го-
лос Пакистану! — старі діди, молоді хлопці, сердиті ба-
бусі стали на бій з індійською армією; вони відбивали 
один міст за другим, користуючись усілякою доступною 
зброєю! Каліки набивали собі кишені гранатами, витяга-
ли запобіжники і кидалися під індійські танки; беззубі 
бабки вилами розпорювали животи індійським бабу! Усі 
вони, до останньої людини і дитини, загинули, але вряту-
вали місто, бо стримали індійців, поки не наспіла допомо-
га з повітря! Мученики, Падмо! Герої, в дорозі до запаш-
них садів! Де кожен чоловік отримає по чотири пре-
красні гурії, не займані ні чоловіком, ні джином; і кожна 
жінка, так само, матиме чотирьох мужніх чоловіків! Хіба 
можна відкинути котрусь із Божих ласк? І що це за лас-
ка — ця священна війна, у якій чоловік однією найви-
щою жертвою може спокутувати всі свої гріхи і злочини! 
Не дивно, що Махор був урятований; на що ж було 
сподіватися індусам? Тільки на реінкарнацію — пе-
ревтілення у якихось тарганів, чи, може, скорпіонів, чи у 
гомеопатів-місцевого-значення — правду кажучи, вибір 
не до порівняння. 
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Але зробили вони це чи не зробили? Чи так усе відбу-
в а л о с я насправді? Чи, може, Всеіндійське Радіо — великі 
танкові бої, вражаючі втрати Пакистану, 450 танків зни-
щено — казало правду? 

Нічого реального; нічого певного. Дядечко Паффі 
відвідав дім на Клейтон Роуд, у його роті не було жодно-
го зуба. (Під час війни Індії з Китаєм, коли наше почуття 
патріотизму було зовсім інакше, ніж тепер, моя мати 
відам3 золоті браслети і сережки з діамантами на кам-
панію «Прикраси на зброю»; але що це у порівнянні з 
офірою повнісінького рота золота?) 

— Нація, — вимовив він нерозбірливо крізь беззубі 
ясна, — не повинна, хай йому трясця, терпіти нестачу 
коштів через звичайне марнославство однієї людини! 

Але зробив він це чи не зробив? Чи насправді поклав 
свої зуби на вівтар священної війни, чи, може, вони ле-
жали собі удома, в буфеті. 

— Боюся, — додав шепеляво Дядечко Паффі, — що тобі 
доведеться зачекати на той спеціальний посаг, що я обіцяв. 

То націоналізм чи скупість? Чи його оголені ясна бу-
ли найвищим проявом патріотизму, чи, може, це був 
спритний спосіб уникнути необхідносте заповнювати зо-
лотом рот котроїсь із Паффій? 

І були там парашутисти, чи, може, ні? «...скинуто на 
всі великі міста, — провіщав Голос Пакистану. — Усі 
придатні до служби особи мають тримати зброю напого-
тові; і стріляти в ціль після настання комендантської го-
дини». А в Індії: «Незважаючи на провокаційні пакис-
танські нальоти, — голосило радіо, — ми не відповіли!» 
І кому вірити? Чи пакистанські бомбардувальники-вини-
щувачі справді здійснили той «відважний наліт», який за-
став третину індійських повітряних сил безрадно розта-
шованими на стартових смугах? Зробили вони це чи ні? 
І ті вечірні танці в небі, пакистанські Міражі і Містере 
проти індійських, названих менш романтично, МіГів; чи 
ісламські міражі та містерії вступили в бій з індійськими 
загарбниками, чи усе це була якась дивовижна ілюзія? 
Чи падали бомби? Чи справді були вибухи? Чи можна те 
саме сказати про смерть? 
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А Селім? Що він робив у війну? 
Ось шо: очікуючи вербування, я пішов на пошуки ми-

лосердних, убивчих бомб, які могли подарувати сон і 
принести рай. 

Жахливий фаталізм, який оволодів мною останнім ча-
сом, набув ще тривожніших форм; заглиблений у розпад 
сім'ї, обох країн, яким я належав, усього, що тільки мож-
на назвати реальністю, занурений у горе моєї невимовної 
нерозділеної любови, я шукав забуття — здається, це зву-
чить аж занадто шляхетно; не треба зайвого пафосу. 

Тоді простіше: я їздив вечірніми вулицями, шукаючи 
смерти. 

Хто помер у тій священній війні? Хто, поки я у білій 
як сніг, куртці і таких самих штанях гасав кривими ву-
личками на своїй ЬатЬгеНа, хто знайшов те. чого я шу-
кав? Хто, мученик війни, пішов просто до запашних 
садів? Дослідіть схему бомбардувань; пізнайте таємниці 
вистрілів рушниць. 

Уночі 22-го вересня повітряні нальоте були здійснені 
на всі великі міста Пакистану. (Хоча Всеіндійське Радіо...) 
Літаки, реальні чи уявні, скинули справжні чи не-
справжні бомби. І, відповідно, це або реальний факт, або 
витвір хворої уяви, що з трьох бомб, які упали на Ра-
валпінді і вибухнули, перша" влучила в бунґало, де моя 
бабця, Назіма Азіз, і моя тітонька Пія ховалися під сто-
лом; друга знесла в повітря крило міської в'язниці і за-
ощадила кузенові Зафарові життя в неволі; третя зруйну-
вала велику затінену резиденцію, оточену високими му 
рами під вартою; вартові стояли на своїх постах, але не 
могли відвернути подорож Емеральди Зульфікар у місця 
значно більш віддалені, ніж Саффолк. Тієї ночі у неї гос-
тювали Наваб Кіфу і його вперто недозріла дочка; вона 
також була врятована від необхідносте ставати дорослою 
жінкою. І в Карачі вистачило трьох бомб. Індійські літа-
ки, не знижуючись, скидали їх з великої висоти; пере-
важна більшість бомб упала безпечно в море. Але одна 
знищила майора (у відставці) Алаудаіна Латіфа й усіх йо-
го сімох Паффій і таким чином назавжди увільнила мене 
від моєї обіцянки; і було ще дві, останні, бомби. А тим ча-
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сом на фронті Мутасім Прекрасний вийшов з намету, 
щоб піти в туалет; щось ніби москіт просвистіло (чи не 
просвистіло) йому біля вуха, і він помер з наповненим 
міхуром від кулі снайпера. 

І все-таки я мушу розповісти вам про дві-останні-бомби. 
Хто вижив? Джаміля Співачка, яку бомби не зуміли 

знайти; в Індії сім'я мого дядька Мустафи, якою бомби 
зовсім не цікавилися; але забута далека родичка мого 
батька Зохра разом зі своїм чоловіком переїхали до 
Амрітсару, і там бомба таки відшукала їх. 

Але ще-дві-бомби просять слова. 
... Поки я, не усвідомлюючи тісного зв'язку між війною 

і мною самим, гасав, як дурний, у пошуках бомби; їздив 
собі бездумно після комендантської години, але кулі пиль-
них обивателів не влучали в ціль... над бунгало у Ра-
валпінді здіймалися полотнища вогню, діряві простирадла, 
в центрі яких виднілася загадкова чорна діра, яка перетво-
рилася на димний образ старої опасистої жінки з бородав-
ками на щоках... і одне по одному війна стерла усю мою 
виснажену, безнадійну родину з лиця землі. 

Але тепер лічба навспак добігає кінця. 
Нарешті я повернув свою ЬатЬгеіїа до дому, і вже був 

на окружній дорозі при Гуру Мандір, і чув над головою 
рев літаків, міражів і містерій, тим часом як батько в глу-
поті свого інсульту вмикав світло і відкривав вікна, хоча 
щойно їх відвідав відповідальний представник Цивільної 
оборони, щоб допильнувати повного затемнення будинку; 
і коли Аміна Сінай розмовляла з привидом старої білої 
білизняної скрині: «Іди собі — я вже надивилася на тебе 
донесхочу». — я мчав стрімголов обік автомобілів 
Цивільної оборони, і гнівні кулаки з їхніх вікон посилали 
мені вітання; і перш ніж каміння та цегла встигли загаси-
ти світло в домі тітки Алії, надлетіло скигління, і, я мусив 
знати, що не було жодної потреби шукати смерти деінде, 
але я все ще залишався на вулиці, в опівнічній тіні мечеті, 
коли надлетіла і раптово впала на освітлені вікна ідіотиз-
му мого батька смерть зі скавулінням бездомних собак, 
перетворюючись по дорозі на обвалені мури, полотнища 
вогню і вибухову хвилю такої сили, що скинула мене з 

31* 
483 



ЬатЬгеНа, тим часом як у домі великої тітчиної образи мої 
тітка мама батько і майбутній брат або сестра дитина що 
була уже на відстані в один тиждень від початку життя усі 
вони усі вони усі вони усі сплющилися як рисові млинці, 
дім завалився їм на голови, як вафельниця, а тим часом на 
Коранді Роуд остання бомба, призначена для нафтопере-
робного заводу, ненароком приземлилася на двоповерхо-
вий дім в американському стилі, будівництво якого пупо-
вина не встигла довести до завершення; але в Гуру 
Мандір багато історій добігли кінця, історія Аміни і її ко-
лишнього підпільного чоловіка і її старанности і її 
публічної заяви сина-що-не-був-її-сином і її удачі на пере-
гонах і бородавок і танечних рук у кав'ярні Піонер і ос-
танньої поразки від її сестри; історія Ахмеда який 
постійно збивався з дороги і мав випнуту нижню губу і 
м'яке черевце і посивів від замороження і піддався абст-
ракції і загнав насмерть собаку посеред дороги у даремній 
гонитві і закохався надто пізно і помер через свою враз-
ливість до того-що-падає-з-неба; тепер усі вони розплю-
щені, як млинці, а довкола дім вибухає падає в руїнах, мо-
мент деструкції такої сили, що речі, закопані глибоко у за-
бутих бляшаних скринях, злітали у повітря тим часом як 
інші речі люди спогади залягли на дно під тягарем руїни 
без надії на порятунок; пальці вибуху зарилися вниз вниз 
до дна альміри і відчинили без ключа зелену бляшану 
скриню захланна рука вибуху підкинула вміст скрині в 
повітря, і тепер щось що багато літ ховалося там невиди-
ме для людського ока вилітає у ніч кружляючи як окраєць 
місяця, те щось ловить місячний промінь і ось падає падає 
коли я підіймаюся у запамороченні після вибуху те щось 
крутиться обертається кружляє летить додолу, срібне, як 
місячне світло, майстерно різьблена срібна плювальниця, 
інкрустована лазуритом, минуле стрімко падає на мене як 
впущена-грифом рука щоб стати тим-що-мене-очистить-і-
звільнить, бо тепер коли я дивлюся вгору то відчуваю 
щось у задній частині голови а потім залишається лише 
крихітний але нескінченний момент повної ясности, тим 
часом як я падаю на груди, щоб простягтися перед погре-
бальним багаттям моїх батьків, крихітна, але нескінченна 
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мить просвітління, перш ніж залишитися позбавленим 
минулого теперішнього пам'яті часу сорому і кохання, 
миттєвий і заразом вічний спалах в якому я киваю голо-
вою так погоджуючись з необхідністю цього удару, і ось 
я спустошений і вільний, бо усі Селіми виливаються з ме-
не, починаючи з немовляти, велетенське фото якого 
з'явилося на титульних сторінках газети, і аж до вісімна-
дцятирічного парубка з його нікчемним брудним кохан-
ням, і виливається також сором і почуття провини і ба-
жання-догодити і прагнення-любови і мета-знайти-для-се-
бе-історичну-роль і прискорене-зростання, я вільний від 
Шмарка і Плямолицього і Лисого і Нюхала і Лиця-як-Ма-
па і білизняних скринь і Еві Барнс і мовних демонстрацій, 
звільнений від Малюка Коліноса і бюсту мумані Пії і Аль-
фи-й-Омеги, визволений від численних убивств Хомі Ка-
трака Ханіфа Аадама Азіза і Прем'єр-міністра Джавахар-
лала Неру, я звільнився від п'ятисотлітніх повій і зізнань 
у коханні посеред ночі, вільний тепер, по той бік турбот, 
я звалився на дорогу, повернувшись до чистоти і невин-
ности завдяки обертальному падінню окрайця місяця, ви-
чищений до блиску, як шухляда письменника, битий у 
тім'я (як і провіщалося) маминою срібною плювальницею. 

Вранці 23-го вересня Організація Об'єднаних Націй 
проголосила кінець воєнних дій поміж Індією та Паки-
станом. Індія зайняла неповні 500 квадратних миль паки-
станських земель; Пакистан отримав заледве 340 миль 
квадратних своєї кашмірської мрії. Говорили, що пере-
мир'я настало внаслідок більш-менш синхронного вичер-
пання боєприпасів в обох воюючих сторін; отже, суворі 
вимоги міжнародної дипломатії, а також політично-вмо-
тивовані махінації постачальників зброї відвернули 
цілковите винищення моєї родини. Дехто з нас вижив 
тільки тому, що ніхто не продав нашим потенційним 
убивцям бомби снаряди літаки необхідні для нашого по-
вного знищення. 

Однак через шість років почалася нова війна. 
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КНИГА ТРЕТЯ 



будда 

Отже, я, без сумніву (бо інакше мусив би навести тут 
якесь фантастичне пояснення своєї пода\ьшої присут-
носги й у цьому «казані смертників»), зараховую себе до 
тих, кого війна шістдесят п'ятого не зуміла прибрати. 
Плювальницею-в-тім'я-битий Селім зазнав тільки частко-
вої амнезії, лише спустошення, тим часом як інших, не 
таких щасливих, змело з лиця землі; я звалився без тями 
у нічній тіні мечеті, а врятувало мене те, що боєприпаси 
вичерпалися. 

Сльози, які через відсутність кашмірських холодів не 
мають ніяких шансів затверднути діамантами, спливеють 
по_ Падминих щоках. 

— О, мій пане, уся ця тамаша війни вбиває найкра-
щих, а решту оминає! 

З таким виглядом, ніби орди равликів щойно виповз-
ли з її почервонілих очей, залишаючи липкі блискучі 
сліди на обличчі, Падма оплакує мою розчавлену бомбою 
родину. Я, як завжди, з сухими очима, великодушно ков-
таю ненавмисну образу, що вирвалася із надривним ви-
гуком Падми. 

— Оплакуй живих, — дорікаю їй м'яко, — бо померлі 
розкошують у камфорних сада;:. 

Жалій Селіма! Бо, не допущений до лук небесних че-
рез невпинне биття свого г^рця, він прокинувся знову се-
ред вологих металевих запахів ліка оняної палати; бо не че-
кають на нього ані незаймані гурії, ані джини, щоб дару-
вати йому обіцяний вічний спокій — натомість я мав ща-
стя дістатися до рук сварливого, грубуватого медбрата, 
який голосно калатав суднами, а коли бинтував мені голо-
ву, то сердито примовляв, ще війна війною, а сагіби лікарі 
у неділю люблять виїжджати до своїх пляжних будиночг;в. 



— Краще б ти залишався непритомним ще хоч один 
день — буркнув він перед тим як почати обхід відділу і 
пішов, випромінюючи навсібіч свій чудовий настрій. 

Пожалій Селіма — бо, осиротілий і очищений, позбав-
лений сотень щоденних шпильок сімейного життя, що 
могли б самі продірявити велику фантастичну повітряну 
кулю історії так, щоб вона зменшилася до доступнішої 
людської мірки, він тепер вирваний з корінням і безцере-
монно пожбурений крізь роки, щоб у безтямі занурити-
ся у дорослість, кожна грань якої з дня на день розроста-
лася до розмірів Гротеску. 

Нові равликові смужки на Падминих щоках змушують 
мене бовкнути: 

— Ну, добре вже, добре, — і повертаюся подумки до 
кінореклами. (Як же я обожнював їх у старому клубі 
Кіно-Оглядів для Дітей «Метро»! Аж прицмокував від за-
хвату, коли бачив напис НОВА СЕНСАЦІЯ, що з'являвся 
на синьому оксамиті! Аж мрійно ковтав слинку, чекаючи 
оголошення НЕЗАБАРОМ НА ЕКРАНАХ! — Бо обіцянка 
надзвичайного майбутнього завжди здавалася мені най-
кращими ліками проти розчарувань сьогодення. 

— Не плач, ну, не плач бо, — заклинаю мою занурену 
у смуток, зіщулену навпочіпки публіку. — Я ж іще не 
скінчив! Ще буде ураження електричним струмом і дощо-
вий ліс, піраміда голів посеред поля, удобреного кістковим 
мозком; ще хтось дивом урятується, а мінарет вибухне 
криком! Падмо, треба ще багато розповісти: про мої нові 
випробування у кошику-невидимці й під тінню іншої ме-
четі; чи хоч би про передчуття Резхам Бібі і дзьобик Пар-
ваті-від.ьми! А ще нас чекають батьківство і зрада, ну і, 
звісно, неуникненна Вдова, яка до моєї трагедії дренуван-
ня-зверху додала ще й остаточну ганьбу дренування-зни-
зу... словом — перед нами усе ще низка «нових-сенсацій» 
і «незабаром-на-екранах»; коли чиїсь батьки помирають, 
закінчується один розділ — і починається інший. 

Трохи заспокоєна моїми обіцянками нового, Падма 
шморгає носом; витирає равликові стежки, перестає пла-
кати; глибоко вдихає повітря... а поки його видихає, у 
житті битого-в-тім'я-плювальницею парубка, якого ми 
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бачили востаннє на лікарняному ліжку, минає майже 
п'ять років. 

(Поки мій лотос-лайни стримує віддих, щоб заспо-
коїтись, я дозволю собі заставку крупним планом, як в 
індійському звуковому кіно: вітер тріпає календарем, арку-
шики швидко відривають я один за одним, віддзеркалюю-
чи плин років; і ось я вводжу дальнім планом панорамні 
кадри із зображенням вуличних заворушень, середнім 
планом — палаючі автобуси охоплені вогнем бібліотеки 
англомовної літератури Британського інституту та Інформ-
агентства Сполучених Штатів; у дедалі швидшому ме-
рехтінні календаря бачимо падіння Айюб Хана, самочинне 
сходження на пост президента генерала Ях'я, обіцянку ви-
борів... — але ось Падма вже розтуляє вуста, отже, не час 
тепер розводитися над посвареними суворими постатями 
пана 3. А. Бхутго та шейха Муджібура Рахмана; видихну-
те повітря випливає незримо з її уст, а омріяні обличчя 
лідерів Пакистанської Народної Партії і Ліги Авамі зблис-
кують і тьмяніють; подмух з її спорожнілих легень дивним 
чином втихомирює вітер, що шарпає аркушики календаря, 
зупиняючи його на певній даті кінця 1970 року, перед са-
мими виборами, що розкололи країну навпіл, перед 
війною Західного Крила зі Східним Крилом, ПНП проти 
Ліги Авамі, Бхутго проти Муджіб... перед виборами 1970-
го року, далеко від публічної арени, троє молодих солдатів 
прибувають до таємничого табору на Пагорбах Марі.) 

Падма опанувала себе. 
— Ну добре вже, добре — зі скрухою в голосі вона ма-

хає рукою, ніби соромлячись своїх сліз. — Чого ти че-
каєш? Починай, — підганяє мене мій лотос гордовито. — 
Починай спочатку. 

Цього табору високо в горах не знайти на жодній мапі; 
він лежить занадто далеко від дороги до Марі, так щоб 
навіть найчутливіше вухо автомобіліста нє могло вловити 
гавкоту тамтешніх псів. Його дротяна загорожа старанно 
закамуфльована, на воротях нема ні знаку, ані назви. Але, 
попри те, він існує, або існував; хоча це палко заперечу-
вали — наприклад, під час падіння Дхакі переможений 
Тигр Ніязі з Пакистану у відповідь на запитання свого 



давнього товариша, славного генерала Сема Манекшава з 
Індії, стосовно цієї проблеми, глузливо відказав: 

— Що? Кінологічний Підрозділ Розвідки й Стеження? 
Ніколи про таке не чув; старий, тебе розіграли. Що за 
кретинська, вибачай, ідея. 

Незважаючи на те, що Тигр сказав Семові, я все-таки 
наполягаю: цей табір існував, безперечно... 

— Шикуйсь! — верещить бригадир Іскандер до своїх 
новобранців Айюба Балоча, Фарука Рашіда і Шахіда Да-
ра. — Тепер ви у складі підрозділу КПРС! 

Постукуючи тростинкою по стегні, він повертається 
на підборах і залишає їх на плацу смажитися під гірським 
сонцем і мерзнути на гірському повітрі. Груди випнуті, 
плечі напружені, виструнчені в повній готовності, — ці 
троє юнаків чують, як насміхається з них ординарець 
бригадира Дала Моін: 

— Ага, то ви ті молоді кошенята, до яких приставлено 
людину-пса! 

На нарах під покривом ночі: 
— Стеження і розвідка! — гордо шепоче Айюба Балоч. 

— Шпигуни, брате! Як ті з розвідки OSS 117! Хай-но 
тільки пустять нас до тих індусів, — побачать, що ми мо-
жемо! Ка-данг! Ка-бум! Які вони слабаки, яара, оті інду-
си! Усі як один — вегетаріанці! А рослинам, — сичить 
Аюба — навіть нема чого братися до м'яса. 

Сем за статурою схожий на танк. Його волосся їжач-
ком росте просто з-понад брів. 

А Фарук у відповідь: 
— Думаєш, буде війна? 
Айюба пирхає: 
— А як же? Як тут без війни? Хіба пан Бхутто не обіцяв 

кожному селянинові один акр землі? То звідки вона б ма-
ла взятися? Щоб здобути стільки землі, нам треба завою-
вати Пенджаб і Бенгалію! Почекай-но трохи: після ви-
борів, як тільки Народна Партія переможе, тоді — Ка-
бум! Ка-фру! 

І Фарук насуплено: 
— Ті індуси мають загони сікхів, брате. З отакееенни-

ми бородами І довгим волоссям, і у спеку воно все свер-
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бить як біда, і вони від того шаліють і воюють як чорти!... 
Аюба вмирає зо сміху: 
— Вегетаріанці, яар, хай йому грець... невже вони мо-

жуть побити таких вгодованих здорованів, як ми? 
Але Фарук і сам тичку ватий і жилавий. 
А Шахид Дар пошепки питає: 
— Але що він має на увагі, коли каже: людйна-пес? 
... Ранок. У хаті зі шкільною дошкою бригадир Іскандер 

полірує петлиці до лацканів, а тим часом старший сер-
жант Наджмуддін дає перші інструкції новачкам. У фор-
маті питання-і-відповіді; Каджмудаїн сам-один і форму-
лює питання, і відповідає на них, і нікому більше не дає 
права голосу. З-над дошки суворо споглядають оздоблені 
Гірляндами портрети президента Ях'ї і Мутасіма Мучени-
ка. А крізь (зачинені) вікна не вщухає гавкіт собак... Над-
жмуддінові запитання-і відповіді також звучать, як гавкіт: 

— Ви чого сюди приїхали? — На навчання. У якій га-
лузі? — Гонитва і лови. Як будете працювати? — У кіно-
логічних загонах із трьох вояків і одного пса. Особливі оз-
наки? — Відсутність офіцерською складу, необхідність 
приймати самостійні рішення, і. звідси — вимоги суворої 
дисципліни та мусульманського обов'язку. Завдання за-
гонів? — Вирвати з корінням небажані елементи. Приро-
да цих елементів? — Підступність, надійне маскування, 
можуть-чаїтися-всюди. Відомі наміри вищезгаданих? — 
Згубні: руйнування сімейного житт.і, у„инство Бога, екс-
пропріація землевласників, скасування кіноцензури. Задля 
якої мети? — Руйнування держави, анархія, іноземне па-
нування. Найголовніші підстави занепокоєння? — Набли-
ження виборів; і, як наслідок, влада в руках цивільних. 
(Звільнення політичних в'язнів. Усюди повно найрізно-
манітніших бандитів і негідників). Конкретні обов'язки за-
гонів? Виконувати накази без слова; здійснювати пе-
реслідуваня без спочинку; заарештовувати без жалю. 
Спосіб поведінки? — Потайний; ефективний; швидкий. 
Законна підстава таких арештів? —'Указ про Захист Паки-
стану дозволяє затримання неблягонаддиних і подальше ут-
римання їх в ізоляції протягом ЩРСТИ місяців. Зауваження: 
з можливістю продовження терміну ще на шість місяців. 



Питання є? — Немає. Чудово. Тепер ви належите до 
підрозділу КПРС 22. До лацканів вам пришиють відзнаки 
псів жіночої статі. Абревіатура КПРС у нас означає суку. 

А як же людина-пес? 
Блакитноокий, задивлений у простір, сидить під дере-

вом у позі лотоса. Дерева Бодхі не ростуть на такій ви-
соті; тож мусить обійтися чинарою. Його ніс: набряклий, 
як огірок, на кінці посинілий від холоду. А на голові, там, 
де колись була рука пана Заґалло — тонзура ченця. І 
скалічений палець, відсутній фрагмент якого упав до ніг 
Маші Міовіч після того, як Гландик Кейс навалився на 
двбрі. І плями на лиці, схожому на мапу... 

— Аааа-тьфуй! (Спльовує.) 
У нього плямисті зуби і ясна забарвлені на червоно со-

ком бетеля. Червона цівка випущеного крізь губи рідко-
го паану вилітає з його рота і поцілює, з гідною подиву 
точністю, у мистецьки різьблену срібну плювальницю, 
що стоїть перед ним на землі. Айюба Шахид Фарук зди-
вовано дивляться. 

— Тільки не пробуйте забрати її від нього, — старший 
сержант Наджмуддін указує на плювальницю. — Це йо-
го бісить. 

Айюба починає: 
— Пане сержанте, але ж Ви говорили про трьох вояків 

і ... Але Наджмуддін відгавкується: 
— Ніяких питань! Обходитися без питань! Оце ваша 

нишпорка — і крапка. Розійтись. 
На той час Айюбові і Фарукові було по шістнадцять з 

половиною років. Шахід (який збрехав про свій вік) був, 
можливо, на рік молодший. З огляду на свій такий юний • 
вік у них ще не було часу, щоб нагромадити спогади, які 
дають чоловікам сильне почуття реальности, — спогади 
любови чи голоду — тож ці солдатики занадто легко 
піддавалися впливові легенд і пліток. Протягом лише од-
ної доби, під час розмов у їдальні з іншими загонами 
КПРС, людина-собака обросла легендами... 

— Слухай, він походить з неабиякої родини! 
— Цю недорозвинену дитину віддали до війська, щоб 

зробити з нього справжнього чоловіка! 
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— Мав бойову травму у 65-му, яар, але нічого не 
пам'ятає! 

— Чекай-но, я чув, що це брат самої... 
— Що ти, старий, це якась байка, вона ж така добра, 

розумієш, така щира і така свята, хіба ж вона могла по-
кинути брата? 

— Так чи інак, але він не хоче про це говорити. 
— Знаєте, я чув одну жахливу річ: вона його нена-

виділа, і тому..! 
— Нічого не пам'ятає, не цікавиться людьми, живе як 

пес! 
— Але з тим стеженням — то щира правда! Бачиш, 

який у нього ніс? 
—-Ну, винюхає будь-кого на землі! 
— Під водою, бабб, і в горах! Така нишпорка, якої ще 

світ не бачив! 
— І нічого не відчуває! Справді! Заціпенілий, присяга-

юся; заціпенілий з голови до п'ят! Не відчуває дотику, 
тільки за запахом визначає, що ти тут! 

— Певно, це якась контузія! 
— А та плювальниця, старий, хто його знає? Носиться 

з нею, ніби з якимось любовним амулетом! 
— Кажу вам, я радий, що він у вашій трійці, бо мені 

при ньому аж мурашки бігають по шкірі, яар, і все через 
ці сині очі. 

— Знаєш, як довідалися про його ніс? Він забрів на 
мінне поле, чоловіче, присягаюся, і просто знаходив без-
печну стежку, так ніби нюхом чув ті кляті міни! 

— Та ні, старий, що ти верзеш, це давня історія, інша, 
про першу собаку в операції КПРС на ім'я Бонзо, так що 
не треба плутати! 

— Гей ти, Айюб, стережися, кажуть, що високе на-
чальство має його на оці! 

— Я ж вам казав, Джаміля Співачка... 
— Ой, закрий рота, ми й так уже наслухалися твоїх 

казочок! 
Коли вже Айюба, Фарук і Шахід змирилися зі своєю 

особливою, збайдужілою нишпоркою (а це сталося після 
інциденту в туалеті), вони обдарували його прізвиськом 
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«Будда», дідо; і не тільки тому, що він був старший від 
них, мабуть, років на сім, і брав участь у війні 65-го, шість 
років тому, коли троє солдатиків ще ходили в коротких 
штанцях, але й тому, що його оточувала аура вічности. 
Будда постарівся ще до того, як з'явився на світ. 

О щаслива двозначність транслітерації! Слово «Будда» 
мовою урду означає старця, коли обидва «Д» вимовля-
ються твердо і вибухово. Але є також Будда з обома 
м'якими «д», на позначення того, хто осягнув нірвану під 
деревом Бодхі... Колись давно один принц, не в силі зне-
сти страждань цього світу, оволодів здатністю не-жити-у-
цьому-світі і водночас у ньому жити; бути одночасно і 
присутнім, і відсутнім, його тіло перебувало в одному 
місці, а дух витав деінде. У стародавній Індії Ґаутама Буд-
да сидів, осяяний, під деревом у Гаї; в оленячому парку у 
Сарнаті, навчаючи інших мистецтва самотужки визволи-
тися від земних турбот і осягнути душевний спокій; а че-
рез багато сот літ Будда Селім сидів під іншим деревом, 
без пам'яті про печаль, заціпенілий як лід, витертий до-
чиста, як аркуш паперу... 

З певним зніяковінням я мушу визнати, що амнезія на-
лежить до розряду улюблених витівок наших бездарних 
кіноробів. Похиливши голову, я мирюся з тим, що моє 
життя, уже вкотре, набуло звучання бомбейського фільму; 
але зрештою, якщо оминути знову і знов напливаюче пи-
тання реінкарнації, існує досить обмежена кількість ме-
тодів осягнути повторне народження. Отже, прошу проба-
чити мені цей мелодраматичний тон, але я мушу затято, з 
собачою впертістю стверджувати, що я, тобто він, почав 
спочатку; що через стільки років мрій про власну зна-
чущість він (тобто я) очистився від них; що покинутий 
мстивою Джамілею Співачкою, яка запхала мене до 
війська, аби я не мозолив їй очі, я (тобто він) погодився зі 
своєю долею, прийняв її, як розплату за любов, і без сло-
ва скарги сидів під чинарою; що позбавлений історії Буд-
да оволодів мистецтвом покори і робив тільки те, що від 
нього вимагали. Словом, я став громадянином Пакистану. 

Можна було передбачити, що за довгі місяці тренувань 
Будда почне дратувати Айюбу Балоча. Можливо, через те, 
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ЩО йому хотілося жити окремо від солдатів, у критій со-
лом'яною стріхою убогій буді на самому кінці казарм-і-пся-
рень; а може, й тому, що він так часто сидів у позі лотоса 
під своїм деревом, зі срібною плювальницею, затиснутою в 
руці, з миготливими очима і дурнуватою посмішкою на гу-
бах — начебто й справді був щасливий, що втратив розум! 
До того ж, Айюбові, апостолові м'яса, можливо, здалося, 
що його людина-пес-нишпорка недостатньо мужній. 

— Як там той бринджаль, старий, — я дозволю Айюбі 
трохи позлословити. — От нещастя, справжня рослина! 

(Якщо зазирнути глибше, то можна стверджувати, що 
наприкінці року роздратування висіло в повітрі. Бо хіба 
ж навіть генерала Ях'ю і пана Бхутто не дратувала і не 
відштовхувала нахабна впертість шейха Муджіба, який 
плекав для себе право на утворення нового уряду! Не-
щасна бенгальська Ліґа Авамі здобула 160 мандатів із 162-
х можливих у Східному Крилі; ПНП пана Бхутто отрима-
ла ледве 81 мандат на Заході. Так, нервові вибори. Легко 
собі уявити, як це роздратувало Ях'ю і Бхутто, що були 
обоє представниками Західного Крила, це треба бачити! 
І коли навіть такі великі люди не зуміли себе опанувати, 
як же можна звинувачувати маленьку людину? Тож за-
криємо цю тему підсумком, що роздратування Айюба Ба-
лоча підносило його до товариства вибраних, чи навіть 
обраних, високопоставлених осіб.) 

На навчальних маневрах, коли Айюба Шахид Фарух 
тяглися за Буддою, а той відстежував слід і валив на-
впрошки крізь чагарники скелі струмки, троє хлопців му-
сили визнати його неабиякий дар; але все одно Айюба, як 
танк, таранив його запитаннями: 

— Справді нічого не пам'ятаєш? Нічогісінько? О, Ал-
лах, і це тобі не заважає? Може, маєш десь матір батька 
сестру... 

Але Будда його делікатно зупиняв: 
— Не забивай мені голову минулим. Я є тим, ким я є, 

і крапка. 
У нього була така чиста вимова: 
— Яка гарна мова урду, як з Лакхнау, справді, хе-хе! 

— захоплено визнав Фарук, але Айюба Балоч, який роз-
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мовляв грубо, ніби неандерталець, замовк; і троє хлопців 
ще палкіше повірили у дивні чутки. Мимоволі вони за-
хоплювалися цим чоловіком, з носом, схожим на огірок, 
і з головою, що цуралася спогадів про минуле, а на-
томість ревно зберігала запахи — і тільки запахи... 

— Ніби сире яйце, висмоктане досуха, — бовкнув Ай-
юба товаришам, і потім, повертаючись до своєї централь-
ної теми, додав: — О Аллах, у нього навіть ніс схожий на 
рослину. 

Занепокоєння не покидало їх. Може, відчували у 
таємничому заціпенінні Буади ауру «небажаної людини»? 
Бо хіба ж його зречення минулого-і-родини не належало 
до певного різновиду, типу підривної поведінки, яку вони 
зобов'язані були сумлінно «викорчовувати»? Табірні 
офіцери, однак, залишалися глухими до прохань Айюби: 

— Пане офіцере, чи не могли б ми отримати 
справжнього пса? 

... А Фарук, народжений ховатися за чужою тінню, 
який уже вибрав Айюба за свого лідера і героя, кричав: 

— Що робити? Раз у цього хлопця такі родинні зв'яз-
ки, то певно якийсь високопосадовець звелів бригадиру 
тримати його тут, та й усе. 

І (хоча жоден із цієї трійці не спромігся б висловити цю 
думку) я стверджую, що в глибині їхнього занепокоєння 
чаївся страх перед шизофренією, перед роздвоєнням, при-
хований, як пуповина, у кожному пакистанському серці. У 
ці дні Східне та Західне Крило країни були розділені не-
приступним масивом Індії; але минуле і теперішнє також 
розділені потоком, через який убрід не перейти. Релігія бу-
ла ніби клеєм для Пакистану, вона зліплювала дві половин-
ки докупи; так само, як усвідомлення людиною себе самої 
як гомогенного тривання в часі, як суміші минулого й сьо-
годення, служить ніби клеєм для кожної особистости, 
скріплюючи наше «колись» і наше «тепер». Досить уже 
цього філософування: цим я тільки хотів сказати, що, 
відкинувши свідомість, вирваний з історії, Будл,а подавав 
найгірший приклад, який можна собі уявити — а за ним 
пішов не хто інший, як сам шейх Муджиб, коли повів 
Східне Крило до розколу і проголосив його незалежною 
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«Бангладеш»! Так, Айюба Шахид Фарук мали усі підстави 
почуватися некомфортно — тому що навіть у таких глиби-
нах втечі від відповідальности, на мені лежала-таки 
відповідальність, через задіяння метафоричних способів 
зв'язку, за воєнні дії 1971-го року. 

Але я ще мушу повернутися до своїх нових товаришів, 
так-так, щоб розповісти про нещасний випадок у туалеті: 
отже, Айюба, як танк, вів загін за собою, а Фарук, 
відповідно, радо йому підкорявся. Однак третій хлопець 
був понуріший, стриманіший і тому ближчий моєму сер-
цю. У день свого п'ятнадцятиліття Шахид Дар збрехав 
про СРІЙ вік і завербувався до війська. Того дня його бать-
ко, пенджабський безземельний селянин, узяв Шахида з 
собою в поле і всю дорогу плакався йому в нову уніфор-
му. Старий Дар відкрив синові справжнє значення його 
імени: «мученик», і висловив надію, що хлопець виявить-
ся гідним його, а може навіть стане першим з їхньої ро-
дини, хто сподобиться увійти у запашні сади, покинувши 
цей жалюгідний світ, у якому батько не може й мріяти, 
що йому вдасться сплатити борги та прогодувати своїх 
дев'ятнадцятьох дітей. Гнітюча магія імен і накликана 
нею схильність до мучеництва обтяжувала Шахидові дум-
ки; у снах він бачив свою смеоть, шо поставала в образі 
блискучого граната і пливла за ним у повітрі, супрово-
джуючи всюди, вичікуючи слушної години. Тривожна і 
трохи не-зовсім-героїчна примара смерти в образі грана-
та зробила Шахида потайним і похмурим хлопцем. 

Потай і похмуро Шахид спостерігав, як посилають з та-
бору на завдання різні загони КПРС, і отримав переко-
нання, що його черга і черга Граната вже близько. Від'їзди 
все нових і нових груп із-трьоу-гг ллптів-і-пса у закамуф-
льованих джипах навіяли йому здогад, що політична кри-
за посилюється; це був лютий, і роздратування у колі ви-
браних осіб зростало з дне на день. Айюба-танк, однак, 
зберіг свою приватну точку зору. Його роздратування та-
кож зростало, але об'єктом його залишався Будда. 

Айюба втратив голову через єдину особу жіночої статі 
У таборі — худесеньку прибиральницю туалетів, якій, пев-
но, і чотирнадцяти не було і чиї пипки щойно починали 
32-
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бубнявіти під роздертою сорочкою: звичайно ж, низького 
походження, але жодної, крім неї, там не було, а як для 
прибиральниці туалетів вона мала дуже гарні зуби і сим-
патичні грайливі вогники в очах, коли зиркала-через-пле-
че... Айюба почав переслідувати її невідступно, крок у 
крок, і саме так вистежив, як вона заходила у криту соло-
мою буду Будди, і, власне, тому він поставив велосипед під 
стіною, виліз на сідло і тому, власне, гепнувся, бо йому не 
сподобалось те, що він побачив. Згодом він причепився до 
прибиральниці туалетів, грубо вхопивши її за руку: 

— Чому ти це робиш з тим ідіотом — ну чому, коли є 
я, Айюба, коли я міг би?.. 

А вона відповіла на це, що любить людину-пса, бо він 
такий дивний, каже, що нічого не відчуває, потирає мене 
своїм шлангом усередині, хоч нічого не відчуває, але це 
все одно приємно, і ще він любить мій запах. 

Від щирости цієї дівчинки-пустунки, від правдивости 
прибиральниці туалетів Айюбові стало недобре; він ска-
зав, що її душа утворена з свинячого гною, а язик 
обліплений лайном; і в нападі ревнощів він винайшов 
жарт із електропроводом, витівку з під'єднаним до стру-
му пісуаром. Уподобав собі це місце; бо приховувало в 
собі, певною мірою, поетичну справедливість. 

— Нічого не відчуває, так? — насмішкувато запитував 
Фарука і Шахида. — Чекайте-но, він у мене ще добряче 
потанцює. 

10 лютого (коли Ях'я, Бхутто і Муджиб відмовилися 
брати участь у переговорах на найвищому рівні), будда 
відчув: природа кличе. Дещо стурбований Шахид і 
радісний Фарук крутилися біля туалету; у той час як Ай-
юба узяв електричний кабель, під'єднав металевий пісуар 
до акумулятора джипа і сховався за туалетом біля джипа 
з увімкненим двигуном. Підійшов Будда, його зіниці були 
розширені, як у людини, що жує гашиш, його хода була, 
як у людини, що ступає по хмарах; і як тільки він зник за 
дверима, Фарук вигукнув: 

— Охе! Айюба, яара! — і захихотів. 
Солдатики чекали на рик смертельного болю, який 

означав би з певністю, що їхній отупілий шпигун почав 
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випускати сечу, і струм піднявся по золотому струменеві 
вгору і вжалив його просто в той нечутливий шланг, що 
потирає іноді одну вуличну дівчину. 

Але жодного крику не пролунало; Фарук, розгублений 
і обманутий, наморщив чоло; а через якийсь час Шахид 
не витримав напруження і крикнув на Айюба Балоча: 

— Гей Айюбе! Що там, чоловіче? 
А Айюба-танк у відповідь: 
— Що хочеш, яар, я вже п'ять хвилин тому увімкнув 

електрику!... 
Тоді Шахид вбіг — ПОВНИМ ХОДОМ! — у туалет, 

щоб застати Будду, Щ° пісяв із виразом затуманеного 
блаженства, звільняючи міхур, який, певне, наповнював-
ся зо два тижні, тим часом як струм підіймався по його 
довгому огіркові, тому, що знизу, очевидно, непомічений, 
так що Буддп заряджався електрикою і вже було помітне 
синювате потріскування, ніби німб навколо кінчика його 
гарґантюанського носа; тоді Шахид, не наважуючись 
торкнутися цієї неймовірної істоти, що може поглинати 
електрику своїм шлангом, закричав: 

— Роз'єднуй, чоловіче, бо він підсмажиться тут, як ци-
буля! 

А Будд,в безтурботно виринув з туалету, запинаючись 
на ходу правою рукою, а у лівій тим часом тримаючи 
свою срібну плювальницю; і тоді ці троє солдатиків зро-
зуміли, що це таки правда, о Аллах, він заціпенілий, як 
лід, позбавлений і відчуттів, і спогадів... Протягом тижня 
після інциденту Будди не можна було торкнутись без то-
го, щоб отримати електричний удар, і навіть туалетна 
дівчинка не могла відвідувати його у тій буді. 

Цікаво, що після цього випадку Айюба Балоч припи-
нив ображатися на Будлу, і навіть почав звертатися до 
нього з повагою; а внаслідок цієї особливої ситуації пся-
чий загін перетворився на справжню команду, готову бо-
ротися проти усіх злочинців на світі. 

Айюба-танк не зумів здолати Будду; але там, де ма-
ленька людина зазнає невдачі, велика здобуває тріумф, 
(Коли Ях'я і Бхутто вирішили напасти на шейха Муджи-
ба, не сталося жодних помилок.) 
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pjy двобортному костюмі) був Тікка Хан — офіцер, 
відповідальний за Дакку, за її упокорення й остаточну 
капітуляцію, і називали його — Тигр Ніязі. Зазвичай він 
носив тропічну сорочку, широкі штани і невеликий ви-
шуканий фетровий капелюх. 

Через Цейлон ми перелетіли ніби шістдесят тисяч 
шістдесят один безневинний авіапасажир, оминаючи 
Індію, і заразом втрачаючи нагоду побачити з висоти 
двадцяти тисяч футів святкування перемоги Нової Партії 
Конгресу Індіри Ганді в останніх виборах, які щойно 
відбулися — блискучої перемоги: 350-ма з можливих 515 
мандатів в Док Саба. Ігноруючи Індіру, не в змозі про-
никнутись її виборчим гаслом «GARIBI НАТАО» — «ГЕТЬ 
ЗЛИДНІ», виставлене по всіх усюдах на стінах і транспа-
рантах великого ромбу Індії, ми одного весняного дня 
приземлилися в Дацці й дісталися до військового табору 
спеціально для цього реквізованими цивільними автобу-
сами. На цьому останньому етапі подорожі, однак, наших 
вух не оминув уривок пісні, що долинав з якогось неви-
димого грамофона. Пісня називалася «Атаг Sonar Bangla» 
(«Наша Золота Бенгалія», автор — Р. Таґор), і уривок із 
неї звучав так: «Весняні пахощі твоїх мангових гаїв про-
ймають моє серце насолодою». Але жоден із нас не ро-
зумів бенгальської, так що ми були захищені від підступ-
ного підривного впливу слів, хоча наші ноги несвідомо 
вловлювали ритм (мушу в цьому зізнатися) і притупували 
в такт мелодії. 

Спочатку Айюба Шахид Фарук і Будда не знали навіть 
назви міста, до якого прибули. Айюба, передбачаючи по-
разку вегетаріанців, шепотів: 

— Ага, я ж казав! Тепер ми їм покажемо! Шпигунст-
во, старий! Цивільний одяг і взагалі! Загін 22 — гурррра 
на них! Ка-банг! Ка-данг! Ка-бум! 

Але ми були не в Індії; нашою мішенню були не 
вегетаріанці; і через кілька днів, коли наш запал охолов, 
нам знову видали мундири. Це друге перетворення відбу-
лося 25-го березня. 

25-го березня Ях'я і Бхутто зненацька зірвали перего-
вори з Муджибом і повернулися у Західне Крило. Наста-



ла ніч; бригадир Іскандер, у супроводі Наджмуджіна і Да-
ла Моїна, що аж хитався під вагою шістдесяти однієї 
уніформи і дев'ятнадцяти собачих ошийників, увірвалися 
в бараки КПРС. І Наджмуджін: 

— У темпі! Діяти без слів! Раз-два, швидше! 
Мирні авіапасажири миттю вдягли уніформу і вхопи-

ли зброю; тим часом як бригадир Іскандер нарешті ого-
лосив мету нашого приїзду. 

— Цей Муджиб, — гаркнув він. — Його треба провчи-
ти! І ми дамо йому прочухана! 

(Це було 25-го березня, після зриву переговорів Муд-
жиба з Бхутто і Ях'я, коли шейх Муджиб-ур-Рахман ого-
лосив про утворення держави Бангладеш.) 

Загони КПРС висипали з казарм, заскочили у джипи, 
що стояли напоготові; а з гучномовців військової бази до-
линав голос Джамілі Співачки, здіймаючись до небес у 
патріотичних гімнах. (І Айуба, підштовхуючи Будду: 
«Слухай-но, невже не впізнаєш? Подумай, старий, може, 
це вона, твоя кохана... О, Аллах, цей тип до нічого не при-
датний, ні до чого, крім винюхування!») 

Опівночі — бо ж хіба це могло статися о якій-небудь 
іншій порі? — шістдесят тисяч добірних вояків також по-
кинули казарми; пасажири-що-прилетіли-як-цивільні тепер 
натискали кнопки танкових стартерів. А Айюба Шахида 
Фарука і Будду відібрали спеціально для того, щоб супро-
воджувати бригадира Іскандера у найбільшій пригоді цієї 
ночі. Так, Падмо: коли заарештували Муджиба, це саме я 
винюхав його. (Перед тим мені підсунули одну з його ста-
рих сорочок; а коли знаєш запах, то далі все просто.) 

Падма — на грані зриву: 
— Але ж мій пане, Ви не робили цього, це неможли-

во, як же це, як Ви могли...? 
Зробив, Падмо. Я заприсягнувся розповісти все до дна; 

не приховуючи ані крихти правди. (Тут на її обличчі з'яв-
ляються равликові сліди, і тому я мушу все пояснити.) 

Ну, як хочеш — можеш вірити мені чи не вірити, але 
так воно й було! — я знову і знову повторюю, що все 
скінчилося, і все почалося спочатку, коли плювальниця 
вдарила мене в голову. Селім, розпачливо пориваючись 
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за сенсом, за високою метою, за генієм-як-шаль, зник; і 
не повернеться, поки змія із джунглів... так чи інакше, а 
поки що був тільки Будда; котрий не впізнає в жодному 
співі рідного голосу; котрий не пам'ятає ні батьків, ні ма-
терів; котрий не надає значення опівночі; котрий, через 
якийсь час після нещасного випадку з власним очищен-
ням прокинувся у ліжку гарнізонного шпиталю, погодив-
шись зі службою у війську як зі своєю долею; котрий 
сприймає життя яким воно є і впорується зі своїми 
обов'язками; котрий виконує накази; котрий одночасни 
живе в нашому світі й поза ним; котрий схиляє голову; 
котрий може вистежувати людину чи тварину на вулицях 
міста чи за течією річки; котрий не знає і не хоче знати, 
як, з чиєї легкої руки, з чиєї ласки, за чийого мстивого 
підбурювання його увіпхнули в уніформу; котрий, 
словом, став не ким іншим, як тільки акредитованою ни-
шпоркою загону КПРС 22. 

Ну й зручна ж ця амнезія, скільки всього вибачає і по-
яснює! Тож дозволю собі кинути камінчик у власний го-
род; нова філософія всесхвалення, якої тепер дотриму-
вався Будда, мала наслідки не більш і не менш нещасливі, 
ніж його попереднє прагнення-перебувати-у-центрі-
подій; і саме тут, у Дацці, ті наслідки проявилися. 

— Ні, це неправда, — схлипує моя Падма; так само і я 
відгороджувався від більшости подій тієї ночі. 

Опівніч 25-го березня 1971: Університет під обстрілом; 
під його стінами Будда повів загони вояків до криївки 
Шейха Муджиба. З гуртожитків повибігали студенти та 
викладачі; але їх привітали кулями, і меркурохром за-
бризкав газони. Шейх Муджиб, однак, не загинув від 
кулі; його, скутого та понівеченого, Айюба Балоч заштов-
хав у фургон, що стояв напоготові. (Так само, як колись, 
після революції перцівничок... але Муджиб не був голий; 
він мав на собі зелену-і-жовту смугасту піжаму.) А коли 
ми вже проїжджали міськими вулицями, Шахид визирав 
із вікна і бачив речі, які не-були-не-могли-бути правдою: 
солдати без дозволу вдиралися у жіночі гуртожитки; 
жінок витягали на вулицю і так само без дозволу вдира-
лися в них. Палали редакції газет, у жалобній вуалі з па-
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сем брудного жовто-чорного диму від жовтої преси, і 
офіси профспілок, розбиті дощенту, і придорожні канави 
наповнювалися людьми, які не те що спали — голі торси 
були обсипані порожнистою висипкою від куль. Айюба 
Шахид Фарук німо спостерігали крізь вікна, що сунули 
все вперед, як наші хлопці, наші воїни-Аллаха, наші 
варті-десятьох-бабу джавани спаюють Пакистан воєдино, 
націлюючи вогнемети ручні гранати кулемети на дільни-
цю міських нетрів. Поки ми везли Шейха Муджиба до ле-
товища, де Айюба запхав пістолет йому в зад і заштовх-
нув його у літак, яким шейх відлетів у неволю Західного 
Крила, Будда сидів із заплющеними очима. («Не забивай 
мені голову тою історією, — сказав він одного разу Ай-
юбі-танку, — я є тим, ким я є, і крапка».) 

А бригадир Іскандер на зустрічі з підлеглими: 
— Ще й досі існують підривні елементи, які треба ви-

корчовувати. 
Коли думка стає занадто болісною, дія — найкращі 

ліки ... собаче військо, яке спочатку так довго тримали на 
повідку, а потім випустили, охоче кинулося до діла. О, ця 
погоня вовкодавів за неблагонадійними! А масові облави 
на професорів і поетів! А невдалі арешти застрелених-
під-час-спротиву членів Ліґи Авамі й відомих законо-
давців мод (і наближених осіб)! Пси війни сіють тривогу 
в місті; але хоча собаки-шпигуни не знають втоми, та сол-
дати менш витривалі: Фарук Шахид Айюб знову блюють, 
коли їхні ніздрі атакує сморід палаючих нетрів. Будда, у 
чиєму носі цей сморід вичаровує образи сили-силенної 
згарищ, не відривається від праці. Винюхати, кого слід: 
решту залишити солдатикам. Загони КПРС гарцюють 
тліючими руїнами міста. Жоден неблагонадійний сьо-
годні ввечері не почувається безпечно; жоден сховок 
нікого не врятує. Кровожерні аґенти стежать за кожним 
ворогом національної єдности, який тільки наважиться 
втекти; вівчарки, щоб бути гідними своїх хазяїв, угриза-
ються зубами в тіло жертви. 

Скільки арештів — десять, чотириста двадцять, тисяча 
один? — здійснив наш загін номер 22 тієї ночі? Скільки 
переляканих інтелектуалів Дакки заховалося в жіночі сарі, 
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так, що їх аж довелося витягати на вулиці? Як часто бри-
гадир Іскандер — Ви це чуєте? Це сморід бунтарів! — 
нацьковував войовничих псів єдности? Цієї ночі 25-го бе-
резня сталося таке, що назавжди залишиться в таємниці. 

Безпомічність статистики: протягом 1971-го року де-
сять мільйонів біженців перетнули кордон Східного Па-
кистану-Банґладешу і потрапили в Індію, але десять 
мільйонів (як і всі числа більші від одна тисяча один) важ-
ко уявити. Порівняння тут нічого не поможе: «найбільша 
міґрація в історії людства» — пустопорожні слова. Більше 
від біблійного Ісходу, більше від часів Поділу, багатоголо-
ве чудовисько вповзло в Індію. На кордоні індійські сол-
дати створювали партизанські загони Мукті Бахіні; а в 
Дацці верховодив Тиґр Ніязі. 

А як же Айюба Шахид Фарук? Наші хлопчаки в хакі? 
Як вони вступили у бій з м'ясожерними побратимами? 
Чи вони збунтувалися? Чи, може, нафарширували куля-
ми відрази офіцерів — Іскандара, Наджмуддіна чи хоча б 
Дала Моїна? Ні, нічого подібного. Вони втрачали не-
винність; але, незважаючи на свіжий смуток в очах, не-
зважаючи на безповоротну втрату певности, незважаючи 
на руйнування моральних засад, відділ і далі справно ви-
конував свою повинність. Отже, Будда був не єдиний, хто 
виконував накази... а тим часом десь високо над полем 
битви голос Джамілі Співачки перемагав анонімні голоси 
співців текстів Р.Таґора: «Моє життя минає у тінистих 
сільських хатах, повних рису з твоїх полів; аж серце 
проймає мені насолодою». 

Так, і їхні серця німіли, але не від насолоди, Айюба і 
компанія діяли згідно з наказами, а Будда тримався сліду. 
Ошаліле серце міста також німіє, стікаючи кров'ю, і в ньо-
го вступає загін номер 22, а солдатів Західного Крила на-
пуває жахом думка про те, як вони помилилися; на по-
чорнілих вулицях Будда, втупивши носа в землю, винюхує 
сліди, ігноруючи наземний розгардіяш пачок-від-сиґарет 
коров'ячого-лайна викинутих-велосипедів понівечених-че-
ревиків; а потім, уже на наступних завданнях, поза містом, 
де цілі села ідуть з димом через спільну, колективну 
відповідальність за переховування Мукті Бахіні, Будда з 
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трьома хлопчаками вистежують найменших ватажків Ліґи 
Авамі та відомих комуністів. Проходять повз селян, які 
втікають за кордон зі всім своїм скарбом, що вміщається у 
вузлах на голові; повз розірвані вибухом залізничні колії 
та обгорілі дерева; і все ніби якась незрима сила штовха-
ла їх, мовби втягаючи у щораз темніше серце божевілля, 
їхні щораз нові місії скеровані все на південь на південь 
на південь, все ближче до моря, до гирла Ґанґу й океану. 

І зрештою — кого вони тоді переслідували? Хіба 
прізвища не втратили сенсу? — їм давали наказ розшу-
кати когось, хто мав дорівнювати-і-відрізнятися від Буд-
ди своїми уміннями, бо інакше чому так довго довелось 
би його ловити? Врешті, не в змозі відступитися від сво-
го суворого правила — стежити-без-спочину-арештовува-
ти-без-упину — вони опинилися в місії без кінця і краю, 
у гонитві за ворогом, який невпинно ухиляється від них, 
але вони не можуть повернутися на базу з порожніми ру-
ками, тож вони йдуть уперед, на південь південь південь, 
гнані вічно зникаючим попереду запашним слідом; і, 
можливо, ще чимось більшим: тому що за все моє життя 
доля ніколи не шкодувала мені простягнутої руки. 

Вони конфіскували човна, бо Будда визначив, що слід 
веде вниз за течією; голодні, невиспані, виснажені, у 
всесвіті покинутих рисових полів гребуть вони слідом за 
невидимою жертвою; пливуть униз великою брунатною 
рікою, аж війна віддаляється настільки, що її вже не зга-
дати, лише запах веде їх уперед. Ріка тут має знайоме 
ім'я: Падма. Але ім'я це — місцева примха; насправді ж 
ріка — усе ще Вона, матір-вода, богиня Ґанґа, що струме-
нить до землі волоссям Шіви. Будда цілими днями мов-
чить; він тільки вказує: там, туди, — і вони посуваються 
на південь південь південь до океану. 

Неймовірний ранок. Айюба Шахид Фарук прокида-
ються у човні своєї абсурдної гонитви, пришвартовані до 
берега Падми-Ґанґу — і бачать, що його нема. 

— Аллах-Аллах, — скавулить Фарук. — Хапайтеся за 
вуха і вимолюйте порятунок, затягнув же нас у це боло-
то та й утік, і все через тебе, Айюбо, через твій жарт із 
електричним струмом, і це — це його помста!.. — Схо-
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дить сонце. Дивні незнані птахи в небі. Страх і голод, як 
ті миші, шкребуться у їхніх животах: а щояк, щояк Мукті 
Бахіні... кличуть на допомогу батьків. Шахид знову бачив 
УВІ сні Гранат. Розпач ударяє в облавки човна і хлюпає 
всередину. А далеко, ген до обрію, неймовірна нескінчен-
на велетенська зелена стіна, що простяглася праворуч і 
ліворуч аж до краю землі! Невимовний переляк: як це 
може бути, чи не обманюють нас очі, невже хтось зво-
дить стіни поперек світу?.. Аж тут Айюба: 

— Погляньте-погляньте, о Аллах! — бо навпростець 
через рисове поле до них наближається незвичайна пого-
ня, як у сповільненій зйомці: попереду Будда зі своїм но-
со-огірком, що його упізнаєш за милю, а за ним тупцяє 
через поля, вимахуючи серпом, селянин, розгніваний 
Батько Час, а греблею біжить жінка в сарі, підібраному 
між ногами, з розпущеним волоссям, лементуючи бла-
гальним голосом, тоді як месник з косою, захляпаний із 
голови до п'ят водою і болотом, перебігає через затопле-
не рисове поле. Айюба реве збуджено і з полегшенням: 

— От-то вже старий цап! Не міг тримати руки віддалік 
од місцевих жінок! Ну, Буддо, не дайся зловити, бо 
відріже тобі обидва огірки! 

А Фарук: 
— Але що тоді? Як нам Будду поріжуть, то що тоді? 
Тож Айюба-танк витягає з кобури пістолет. Цілиться: 

обидві руки витягає перед собою, намагається вгамувати 
дрож, натискає на спуск: серп виконує у повітрі дугу. 
І повільно-повільно руки селянина здіймаються, як у мо-
литві; коліна опускаються на поле; обличчя падає під во-
ду, щоб діткнутися чолом до землі. З греблі чути волання 
жінки. А Айюба погрожує Будді: 

Наступного разу я пристрелю тебе замість нього. 
Айюба-танк тремтить, як листок. А на рисовому полі 

лежить убитий Час. 
Але й далі триває безглузда гонитва, десь попереду — 

незримий ворог, ну і Будда зі своїм: — «Туди!» — і всі 
четверо гребуть на південь південь південь, полишаючи 
за собою замордовані години, забуті дати, самі вже не 
знають, чи переслідують, чи втікають, та хай би що їх 
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штовхало вперед, воно наближає їх усе ближче і ближче 
до неймовірної зеленої стіни. «Туди», — наполягає Будда, 
і вони опиняються у джунглях, — таких густих, що сама 
історія навряд чи коли-небудь знайшла б туди дорогу. 
Сундарбани ковтають їх живцем. 

у сундарбанах 

Зізнаюся: аж ніяк не остання погоня вела нас на 
південь південь південь. Перед усіма своїми читачами я 
б'ю себе в груди і присягаюся: тим часом, як Айюба Ша-
хид Фарук не здатні були вловити різниці між гонитвою-
за і втечею-від, Будда знав, що робить. Добре усвідо-
млюючи, що тим самим забезпечую усім підряд май-
бутнім коментаторам і критикам, чиї пера бризкають 
отрутою (а їм я повідомляю, що вже двічі наражався на дію 
зміїної отрути; і в обох випадках виявився сильнішим за 
отруту) нові боєприпаси — внаслідок-визнання-вини, ви-
явлення-моральної-підлости, доказів-боягузтва — я мушу 
визнати, що він, Будда, вже більш нездатний покірно 
підпорядковуватися і виконувати свої обов'язки, взяв но-
ги в руки і втік. Заражений личинками песимізму нікчем-
носте сорому, що гризли йому душу, він дезертирував у 
позаісторичну анонімність тропічних лісів і потягнув за 
собою трійко дітей. Усе це я сподіваюся увічнити в мари-
надах, а також у словах: той стан духу, який не дає запе-
речити наслідків власних рішень, у якому передозування 
дійсносте породжує міазматичну тугу за втечею у безтур-
ботну схованку снів... Але джунглі, так само, як усі 
криївки, виявилися зовсім не такими, і чимось меншим і 
чимось більшим водночас — як він очікував. 

— Як я тішуся, — каже моя Падма, — яка я рада, що 
ти звідти втік. 

Але я все ж наполягаю: не я. Він. Він, Будда. Котрий, 
аж до зустрічі зі змією, залишатиметься не-Салімом; кот-
рий, незважаючи на свою втечу-від, усе ще був відділе-
ний від свого минулого, хоча й стискав у своєму чіпкому 
кулаку сумнозвісну срібну плювальницю. 



Джунглі закрилися за ними, як труна, і через кілька 
годин дедалі виснажливішого та несамовитого веслуван-
ня неймовірними лабіринтами каналів солоної води під 
соборними арками дерев Айюба Шахид Фарук без-
надійно заблукали; вони знову і знову поверталися до 
Буми, а той указував: 

— Сюди. 
А потім: 
— Тепер туди. 
Та попри те вони гарячково гребли, забуваючи втому, 

здавалося, що надія хоч коли-небудь вибратися з цього 
місця блідла на очах, наче світло примарного і хтаря; аж 
поки нарешті всі разом накинулися на свого досі безпо-
милкового провідника і, можливо, побачили якийсь 
мізерний вогник сорому чи-то полегші, що ятрився у йо-
го очах — завше молочно-блакитних; тоді Фарук проше-
потів у могильну зелень лісу: 

— Ти сам не знаєш. Говориш абищо. 
Будда зберігав мовчання, але у тому мовчанні вони чи-

тали свої долі, й тепер, коли він був переконаний, що 
джунглі ковтали їхній шлях, як жаба ковтає москіта, тепер, 
коли він був упевнений, що ніколи вже не побачить сонця, 
Айюба Балоч, сам Айюба-танк, занепав духом і заридав, як 
мусонний дощ. Через це вражаюче видовище — велетенсь-
ка фігура з «їжачком» на голові ридала, як дитя — Фарук 
і Шахид втратили голову; і Фарук мало не перекинув чов-
на, нападаючи на Будду, який смиренно зносив усі удари, 
що падали дощем на його руки плечі груди, аж поки Ша-
хид, дбаючи про власну безпеку, повалив Фарука. Айюба 
Балоч плакав без упину протягом трьох повних годин чи 
днів чи тижнів, аж поки пішов дощ і зробив його сльози 
непотрібними; і Шахид Дар почув свої власні слова: 

— Дивися-но, що ти наробив, чоловіче, тим своїм ле-
ментом, — доводячи, що всі вони вже починають підко-
рятися законам джунглів; і це був тільки початок, бо в 
міру того як магія вечора сповивала нереальність дерев, 
Сундарбани почали рости у дощі. 

Спочатку вони були так зайняті вичерпуванням води з 
човна, що нічого не помітили; проте рівень води кругом 



них теж підіймався, і те могло їх занепокоїти; але в остан-
ньому відблиску дня вже не виникало сумнівів, що 
джунглів прибувало у розмірі, силі й люті; величезні 
охвістя коренів велетенських древніх мангрових дерев 
могли здатися у сутінках спраглими зміями, що всмокту-
ють дощ і бубнявіють, наче слонячі хоботи, тоді як самі 
мангрові дерева ставали такими високими, що, як Шахид 
Дар сказав згодом: птахи у їхньому верховітті могли співа-
ти просто на вухо Богові. Листя на вершинах великих 
пальм ніпа почали розширюватися, наче величезні зелені 
чашоподібні долоні, що розпухають у нічній зливі, поки 
цілий ліс, здавалося, укрився стріхою; а тоді почали пада-
ти ніпа-плоди, вони були більші за будь-які в світі коко-
сові горіхи і зухвало падали з запаморочливих висот із за-
грозливою швидкістю, щоб вибухнути у воді, як бомби. 
Дощова вода заповнювала човен; вони ж мали тільки м'які 
зелені кашкети і стару бляшанку з-під топленого масла 
ґхі, щоб черпати воду; а коли вже запала ніч, і з повітря 
їх стали бомбардувати плоди ніпа, Шахид Дар сказав: 

— Немає іншого виходу, — мусимо пристати до берега. 
Хоча у його думках жив той сон про плід ґраната, і в 

голові майнув здогад, що це, може, власне, сон і збу-
вається, хоч плоди тут інші. 

Поки Айюба сидів із червоними від сліз очима, а Фа-
рук болісно переживав крах свого героя; поки Будда 
зберігав мовчання і хилив голову на груди, один лише 
Шахид зберігав здатність мислити, бо хоч він і змок, і був 
вичерпаний до краю, а довкола верещали нічні джунґлі, 
в голові йому ясніло, бодай трохи, щоразу, коли він 
тільки думав про ґранат смерти; тож власне Шахид ви-
явився тим, хто наказав нам, їм, веслувати нашим, їхнім, 
потопаючим човном до берега. 

Плід ніпа не поцілив у човен — схибив десь на п'ять 
сантиметрів — і так розбурхав плесо, що човен аж пере-
кинувся догори днищем; у темряві вони пробиралися до 
берега, тримаючи над головами зброю непромокальний 
одяг бляшанку ґхі, а потім витяглй човен і, вже не зважа-
ючи на бомби пальм ніпа і змій мангрових дерев, попада-
ли у своє промокле корито й поснули. 
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Коли вони прокинулися, їх бив дрож і пробивав холод-
ний піт, хоч було душно, а дощ перетворився на густий 
туман. Із ніг до голови вони були обліплені п'явками у 
вісім сантиметрів завдовжки, майже цілком безбарвними 
через відсутність прямого сонячного світла, але тепер ці 
вампіри вже стали яскраво-червоними, бо впилися 
їхньою кров'ю, і тепер, одна за одною, вибухали на тілах 
цих чотирьох людських істот через надмірну жадібність, 
що не дозволяла їм зупинитися, навіть нассавшись по са-
ме нікуди. Кров стікала вниз, по ногах, на лісовий настил; 
джунглі всмоктували її і, таким чином, пізнавали їх. 

Коли спадаючі ніпа-плоди розбивалися об настил 
джунглів, вони теж спливали рідиною кольору крови, чер-
воним молоком, що негайно вкривалося мільйонами ко-
мах, включно з гігантськими мухами, так само прозорими, 
як і ті п'явки. І мухи так само червоніли, впиваючись мо-
локом плодів, — здавалося, що протягом.усієї ночі Сундар-
бани продовжували рости. Найвищими від усіх були дере-
ва сундрі, що дали назву джунглям; дерева такі височенні, 
що перекреслювали бодай найслабшу надію на сонце. Чет-
веро нас, їх, покинули човен; і як тільки стали ногами на 
твердий голий ґрунт, вкритий плазуючою масою блідо-ро-
жевих скорпіонів і нестерпним кишінням сірувато-брунат-
них земляних хробаків, відразу згадали про голод і спрагу. 
Довкола звідусюди стікала по листю дощова вода, тож во-
ни піднесли вуста до склепіння джунглів і пили; але, мож-
ливо, через те, що вода попередньо омила листя сундрі і 
мангрове гілля і листя пальм ніпа, і увібрала по дорозі яко-
гось шалу джунглів, вони, вгамовуючи спрагу, занурюва-
лись усе глибше й глибше у лабети цього мертвотно-блідо-
зеленого світу, де голоси птахів були схожі на скрипіння 
деревини, а всі змії були сліпими. У мутному, міазматично-
му настрої, викликаному атмосферою джунґлів, вони при-
готували собі першу страву, комбінацію з ніпа-плодів і пю-
ре з земляних хробаків, і це викликало у них таку сильну 
діарею, що вони навіть досліджували власні екскременти, 
щоб переконатись, чи не повивалювались, бува, кишки. 

Фарук сказав: 
— Ми прямуємо до смерти. 

33 - 7-993 
513 



Але Шахидом оволоділа могутня жага життя; тому що, 
оговтавшись від нічних сумнівів, він переконався, що це 
не та дорога, якою він збирався іти. 

Загублений у тропічному лісі, усвідомлюючи, що по-
слаблення мусону тільки тимчасове, Шахид вирішив, що 
нема сенсу шукати виходу звідти, якщо у будь-який мо-
мент мусон може повернутися і знову затопити їхнього 
бідного човна; тож згідно з його інструкціями збудували 
курінь з пальмового листя та непромокальних плащів; а 
Шахид повідомив: 

— Поки є фрукти, — будемо живі. 
Усі давно вже забули мету своєї подорожі; гонитва, що 

розпочалася далеко звідти, в реальному світі, набула у 
зміненому світлі Сундарбанів ознак абсурдної фантазії, 
що дозволило їм припинити її раз і назавжди. 

Таким чином Айюба Шахид Фарук і Будда здалися в 
полон жахливим фантасмагоріям сонного лісу. Дні мина-
ли, переливалися один в один під напором невідступного 
дощу, але незважаючи на діарею лихоманку холод, вони 
трималися при житті, покращили свою криївку за допомо-
гою нижніх галузок сундрі і мангрових дерев, пили чер-
воне молоко ніпа-плодів, набували навичок виживання, і, 
наприклад, навчилися душити змій і запускати загострені 
кийки так влучно, що прошивали барвистих птахів на-
виліт. Аж ось одної ночі Айюба прокинувся в темряві і 
вздрів прозору постать селянина з діркою від кулі просто 
в серці і з серпом у руці, селянин похмуро споглядав на 
нього, але коли Айюба спробував вибратися з човна (який 
вони втягли всередину, під захист свого примітивного ку-
реня), з дірки у серці селянина випорснула безбарвна 
рідина просто на ту руку Айюби, що тримала зброю. На-
ступного ранку права рука Айюби вже не рухалася; і зви-
сала безпомічно збоку, наче загіпсована. Хоча Фарук Ра-
шид гаряче співчував і пропонував допомогу, але все на-
даремно; рука була скута незримим флюїдом примари. 

Після цієї першої зустрічі з привидом їх охопив такий 
стан, у якому вони готові були повірити, що цей ліс здатен 
на що завгодно; щоночі джунглі посилали їм нові покаран-
ня, хлопці бачили осуд в очах дружин тих чоловіків, яких 
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вистежили і забрали, лемент і невиразне мавпяче шварго-
тання дітей, позбавлених батьків їхніми стараннями .. і ко-
ли вперше настала для них ця година кари, то навіть бай-
дужий Будда з його міською вимовою був змушений визна-
ти, що також прокидається посеред ночі, й бачить, що ліс 
змикається над ним, ніби лещата, аж перехоплює подих. 

Коли вже джунглі покарали їх достатньо — коли від 
кожного з них лишилася тільки тремтяча тінь тої людини, 
якою кожен був донедавна — тоді джунглі дозволили їм 
спізнати двосічну розкіш ностальгії. Якось уночі Айюба, 
який здитинів швидше від будь-кого і почав смоктати свій 
єдиний рухомий великий палець, побачив свою матір, — 
вона дивилася на нього і простягала вишукані рисові соло-
дощі своєї любови; але як тільки він захотів взяти ці лад-
ду, мати чкурнула, і він пооачив, як вона видряпується на 
гігантське дерево сундрі й гойдагться, тримаючись хвос-
том за найвищу гілляку: біла, схожа на привид мавпа з об-
личчям матері навідувала Айюба щоночі, тож згодом йому 
довелося більше згадати про неї саму, а не тільки про її со-
лодощі: про те, як вона любила сидіти посеред скринь зі 
своїм приданим, наче й сама була просто якоюсь річчю, 
просто одним із подарунків, що їх батько вручив її чо-
ловікові; тільки у серці Сундарбанів Айюба Балоч уперше 
зрозумів свою матір і припинив смоктати великого паль-
ця. Фарук Рашид також мав видіння. Якось у сутінках йо-
му здалося, ніби він бачить свого брата, що біг як навіже-
ний через ліс, — тож вирішив, що це помер його тато. Він 
згадав один давно забутий день, коли його батько, селя-
нин, розповів йому і його прудконогому братові, що місце-
вий землевласник, який позичав гроші під 300 відсотків, 
погодився в обмін за останню позичку взяти його душу. 

— Коли помру, — заповідав старий Рашид братові Фа-
рука, — стань коло мене, широко роззяв рота, і моя ду-
ша влетить у тебе; а тоді біжи біжи біжи, бо заміндар бу-
де тебе переслідувати! 

Фарук, що теж пішов стежкою тривожного регресу, зі 
звістки про смерть батька і про братову втечу почерпнув 
сил, щоб покинути дитячі звички, спершу відживлені у 
ньому джунглями; він переставав плакати щоразу, як 
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хотів їсти, і відмовився від безкінечних «—Чому?» Шахи-
да Дара також провідала мавпа з обличчям предка; але 
він побачив у ній лише батька, що наказував йому заслу-
жити на добре ім'я родини. Це, однак, також допомогло 
йому відновити почуття відповідальносте, порушене 
військовою вимогою бездумного-виконання-наказів; от-
же, здавалося, що казкові джунглі, помучивши кожного 
його ж власними гріхами, повели усіх цих блукальців за 
руку у нове доросле життя. Щобільше — у нічному лісі 
промайнули примари їхніх надій; однак вони ще не мог-
ли їх виразно розгледіти чи збагнути. 

Будда, однак, не зразу пімався ностальгії. Він сідав у 
позі лотоса під деревом сундрі; його очі й думки здавали-
ся порожніми, і вночі він більше не прокидався. Але зре-
штою ліс знайшов стежку і до нього; одного дня, коли 
дощ періщив по деревах і закипав від них бульбашками 
пари, Айюб Шахид Фарук побачили, як Бума сидить під 
своїм деревом, а тим часом сліпа, прозора змія вливає от-
руту в його п'яту. Шахид Дар розтрощив палицею зміїну 
голову; а Бума, заціпенілий з голови до п'ят, здавалося, 
нічого не відчув. Очі його були заплющені. З цієї хвили-
ни хлопчаки-сомати чекали смерте людини-пса, але я ви-
явився сильнішим від зміїної отрути. За два дні Бума за-
дубів, як дерево, а його очі схрестилися так, що він бачив 
світ нібито у дзеркальному відображенні: що було право-
руч, те стало ліворуч, і навпаки; але коли, нарешті, йому 
попустило, тоді погляд молочної абстракції зійшов з його 
обличчя. Зміїна отрута возз'єднала мене з минулим, і ми-
нуле почало вихлюпуватися з вуст Буми. Коли його зір 
повернувся1 до норми, слова потекли так вільно, наче бу-
ли таким собі мусонним дощем. Соматики (ошелешені) 
зачаровано слухали історії, що линули з його вуст, почи-
наючи від народження опівночі, і далі без упину, бо по-
верталися до нього всі до одної, всі ті загублені історії, всі 
міріади складних процесів, що, плинучи, творять людину. 
Пороззявлявши роти, не в змозі відірватися, соматики 
пили його життя, наче отруєну листям воду, бо ж він роз-
повідав про ліжка, обмочені його кузеном, про рево-
люційні перцівнички, про ідеальний голос своєї сестри... 
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Айюба Шахид Фарук (колись давно) віддали б усе, аби 
тільки довідатися, чи правдивими були ті чутки, але тут, 
в Сундарбанах, вони навіть не охнули. 

І далі: про пізно розквітлу любов, про Джамілю у спальні, 
осяяній променями світла. Тепер Шахид пробурмотів: 

— Так ось чому, коли він у всьому зізнався, вона не 
могла витримати його присутности... 

Але Бума провадить далі, й ось робиться помітно, що 
він змагається з собою, безуспішно пригадуючи якусь по-
дробицю, щось, що відмовляється повертатися, що впер-
то втікає від нього, тож дістається до кінця оповіді, так і 
не знайшовши того, що шукав, і залишається насупленим 
і невдоволеним навіть після того, як уже розповів про 
святу війну і відкрив, що звалилося з неба. 

Запала тиша; і тоді Фарук Рашид сказав: 
— Стільки всього, яар, в одній людині; стільки погано-

го, стільки зла, то й не дивно, що він тримав рот на замку! 
Сама бачиш, Падмо: я вже розповідав усе це раніше. 

Тільки що ж то ніяк не хотіло повертатися? Що, незва-
жаючи на визвольну отруту безбарвної змії, не могло 
продертися крізь мої вуста? Падмо, Бума забув, як його 
звати. (А точніше: своє ім'я.) 

А дощ усе не вщухав. Рівень води підіймався щоднини, 
поки усім стало ясно, що пора заглибитись у джунглі у по-
шуках вище розташованого плацдарму. Дощ був занадто 
рясний, й не можна було скористатися човном; тож на-
далі, підпорядковуючись наказам Шахида, Айюба Фарук і 
Бума відтягли його якнайдалі від відступаючого краю бе-
рега, обв'язали швартовою мотузкою пень дерева сундрі 
й прикрили човен листям; а тоді, вже не маючи іншого ви-
бору, пересунулися далі, у непевну гущавину джунглів. 

І знову, вкотре, Сундарбани змінили свій характер; 
знову вуха Айюба Шахида Фарука виповнились лементом 
сімей, з лона яких вони виривали те, що колись, сотні літ 
тому, було велено називати «небажаним елементом»; во-
ни ошаліло мчали вперед, у джунглі, щоб утекти від зви-
нувачень, від сповнених болю голосів своїх жертв; а ноча-
ми примарні мавпи збиралися на деревах і виспівували 
«Наш Золотий Бенґал»: «... О, мамо, дарма що я бідний, 



зате все, що маю, кладу тобі до ніг. І це проймає мені сер-
це насолодою». Не в змозі утекти від цього нестерпного 
катування невтишимими голосами, не в силах знести ані 
хвилини довше той тягар ганьби, що тепер дедалі дужчав 
під впливом здобутого-в-джунґлях почуття відповідально-
сти, троє солдатиків, урешті, вдалися до розпачливих 
кроків. Шахид Дар похилився донизу й зачерпнув дві 
жмені набухлого-дощем болота джунґлів; у приступі жах-
ливих галюцинацій напхав собі у вуха того зрадливого бо-
лота тропічного лісу. Слідом за ним заткнули собі вуха бо-
лотом Айюба Балоч і Фарук Рашид. Тільки Будда залишив 
свої вуха відкритими (одне здорове, а інше й без того хво-
ре); ніби сам-один готовий був знести відплату джунґлів, 
немовби схиляв голову перед невідворотністю своєї про-
вини... Багно сонного лісу, яке, безперечно, таїло в собі 
приховану напівпрозорість комах джунґлів і чорну магію 
жовтогарячого пташиного посліду, інфікувало вуха трьох 
солдатиків, і тому всі вони стали глухі, як пень; тож, хоча 
їх і оминали монотонні звинувачення джунґлів, тепер во-
ни були змушені перейти на примітивну мову жестів. Од-
наче вони, здавалося, надавали перевагу своїй хвороб-
ливій глухоті перед гіркими таємницями, що їх листя 
сундрі нашіптувало їм на вуха. 

Нарешті голоси стихли, хоча тепер тільки Будда (і то 
лише одним здоровим вухом) міг їх чути; нарешті, коли 
ці четверо ланців були вже на межі розпачу, джунґлі про-
вели їх через завісу бородатих дерев і показали їм 
краєвид такий прекрасний, що їм аж перехопило подих. 
Навіть Будда, здавалося, міцніше обхопив свою плюваль-
ницю. З одним здоровим вухом на всіх чотирьох, вони 
вийшли на галявину, заповнену ніжними мелодіями пта-
шиного співу, а посередині стояв монументальний індусь-
кий храм, вирізьблений колись, у незапам'ятні часи, у ве-
летенській скелі; на його стінах, на фресках, витанцьову-
вали чоловіки і жінки у позах зближення, які свідчили 
про надзвичайну фізичну спритність, а іноді про геть 
комічну безглуздість. Квартет непевним кроком набли-
зився до цього дива. Всередині вони знайшли омріяний 
перепочинок від нескінченного мусону, а також височен-
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ну статую чорної богині у танці, імени якої Пакистанські 
солдати не могли назвати; але Будда знав, що це була 
Калі — плодюча і грізна, із залишками золотої фарби на 
зубах. Четверо мандрівників вляглися біля її ніг і прова-
лилися у сон-без-дощу, сон, що скінчився десь опівночі, 
коли вони прокинулись усі разом, як по команді, й відчу-
ли усім єством усмішки чотирьох молодих дівчат неви-
мовної краси. Шахид, згадавши про чотирьох гурій, що 
чекали на нього у камфорних садах, спершу подумав, що 
він уночі помер; але гурії були цілком реальні, а їхні сарі, 
під якими не було більш нічого, були подерті й заплямо-
вані джунглями. Як тільки восьмеро очей поглянуло у 
восьмеро інших очей, сарі розгорнулися і вправно згор-
нулися, а тоді лягли на землю, і доньки лісу, голі й одна-
ковісінькі, підійшли до блукальців, вісім рук сплелося з 
вісьмома руками, вісім ніг з'єдналося ще з вісьмома нога-
ми; під статуєю многорукої та многоногої богині Калі 
мандрівники загубилися в пестощах, які сприймалися 
цілком реально, в поцілунках і любосних покусуваннях, 
чуттєвих і болісних водночас, у подряпуванні, що залиша-
ло по собі сліди, і вони зрозуміли, що цього цього цього 
саме цього було їм треба, що за цим вони підсвідомо без-
тямно тужили, що, витерпівши здитиніння і дитячі пла1 

найперших днів у джунглях, переживши натиск пам'яті і 
відповідальности та ще гірші катування невідступних зви-
нувачень, покинули раз і назавжди своє дитинство, а 
потім, забуваючи причини і наслідки і глухоту, забуваю-
чи про все на світі, без жодної думки в голові, вони відда-
лися чотирьом однаковісіньким красуням. 

Після тієї ночі вони вже не могли відірватися від хра-
му, хіба що в пошуках їжі, і щоночі ніжні жінки їхніх 
найсолодших марень знову приходили серед тиші, у мов-
чанні, завжди несказанно чисті у своїх охайних сарі, і 
незмінно доводили квартет блукальців до неймовірної, 
спільної вершини насолоди. Жоден із них не знав, 
скільки це тривало, бо в Сундарбанах час минав за 
невідомими законами, але нарешті настав день, коли во-
ни подивилися одне на одного і зрозуміли, що стають 
прозорими, що можна вже бачити їхні тіла наскрізь, по-
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ки що невиразно, ще затуманено, наче дивитися крізь 
манговий сік. Стривожені, вони зрозуміли, що це остан-
ня і найпідступніша витівка джунглів, які, задовольняючи 
бажання їхніх сердець, дурили їх, втілюючи їхні мрії у 
сни, використовуючи їхнє життя, що сочилося з них ра-
зом із мріями, аж доти, доки самі вони стануть такими 
порожніми і прозорими, як скло. Тепер Будда зрозумів, 
що безбарвність комах, п'явок і змій могла бути більшою 
мірою пов'язана з пограбуванням їхньої комашиної, п'яв-
кової, зміїної уяви, ніж із відсутністю сонячного світла ... 
пробуджені, наче вперше, з шоку напівпрозорости, поди-
вилися на храм іншими очима, побачили великі тріщини, 
що зяяли у твердій скелі, опритомніли, що великі брили 
можуть будь-якої миті зсунутися і впасти їм на голови і 
поховати їх тут навіки; тоді-то у темному кутку покину-
тої святині вони побачили якісь рештки, що могли бути 
колись чотирма маленькими вогнищами — давній попіл, 
сліди вогню на камені — а може, чотирма погребальни-
ми багаттями; бо в центрі кожного з них — маленька, 
зчорніла, поїджена вогнем купка цілих кісток. 

Як Будда покинув Сундарбани, ліс ілюзій розпоясався 
над ними, тоді вони рятувалися втечею з храму до човна, 
готуючи останню і найжахливішу витівку; ледве добігли 
до човна, як воно наздогнало їх, — спочатку далекий 
гуркіт, потім рев, що, здавалося, проникав навіть крізь 
оглушені болотом вуха, вони відв'язали човен і позастри-
бували в нього, як шалені, аж тут надійшла хвиля, і вони 
здалися на милість вод, що легко могли розтрощити їх об 
дерева сундрі, мангро чи ніпа, але натомість приплив 
бурхливими брунатними каналами переніс їх донизу, а 
ліс їхніх мук відійшов у минуле, як велика зелена стіна, 
так, наче джунглі, знуджені своїми іграми, просто виганя-
ли їх зі своїх володінь; несені потоком вперед і уперед, 
виштовхувані немислимою силою хвиль, вони підстрибу-
вали жалюгідно серед звалених корчів і скинутих шкур 
водяних змій, поки нарешті їх викинуло з човна, коли 
хвиля відпливу розбилася об пень, і вони опинилися на 
затопленому рисовому полі, по пояс у воді, але живі, пе-
ренесені із серця джунґлів-снів, куди я втікав у надії на 
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спокій, а знайшов водночас і менше і більше, опинив-
шись знову в світі армій і дат. 

Коли вони виринули з дкунґлів, був жовтень 1971-го 
року. І мушу визнати (хоч, на мою думку, цей факт тільки 
зміцнює подив щодо жонґлюючої часом магії цього лісу), 
що того місяця не було зареєстровано жодної хвилі при-
пливу, хоча понад рік тому повені цей регіон справді спу-
стошили. 

Після Сундарбанів моє колишнє життя знову 
спом'януло про мене. Нічого дивного: немає рятунку від 
давніх уз. Ким був — тим і залишишся назавжди. 

На цілих сім місяців 1971-го року троє солдатів і один 
їхній нишпорка зникли з поверхні війни. У жовтні, однак, 
коли дощі закінчилися і партизанські загони Мукті Бахіні 
почали тероризувати Пакистанські прикордонні застави; 
коли снайпери Мукті Бахіні з однаковою майстерністю 
знімали як солдатів, так і дрібніших посадовців, наш квар-
тет виринув з небуття і, маючи невеликий вибір, спробу-
вав возз'єднатися з головним силами Західнопакистансь-
ких окупаційних підрозділів. Згодом, на допитах, 5удд< 
завжди пояснював своє зникнення плутаною істор. ю про 
те, як загубився в джунглях, серед дерев, що корінням об-
вивають людину, наче змії. Очевидно, мав щастя, що ніко-
ли не трапив на допити до офіцерів своєї рідної армії. Аи-
юба Балоч, Фарук Рашид і Шахид Дар теж не були піддані 
таким допитам; але в їхньому випадку це сталося тільки 
тому, що вони не зуміли залишитись живими достатньо 
довго, щоб хто-небудь міг їх про щось розпитати... 

... У покинутому спорожнілому селі, заставленому ма-
занками з болота і лайна і критих соломою — у поки-
нутій садибі, з якої навіть кури повтікали — Айюба Ша-
хид Фарук оплакували свою долю. Оглухлі від отруйного 
болота тропічного лісу, що стало особливо допікати їм те-
пер, коли отруйні голоси джунґлів більше не висіли у 
повітрі, вони один поперед другого витискали з себе 
жалібні зойки, але один одного не чули, тож Будді дове-
лося слухати їх усіх: Айюбу, який стояв посеред голої 
кімнати, обернувшись лицем у кут, з волоссям, обплута-
ним павутиною, і кричав: 
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— Мої вуха, мої вуха, ніби бджоли там гудуть всере-
дині. — І Фарука, який роздратовано вигукував: 

— Ну і хто в цьому винен? Хто тут із носом, що може 
рознюхати будь-яку мокру справу? Хто казав: Туди і 
Там? І хто, хто в це повірить? Про джунглі, храми і про-
зорих змій? Що за історія, о Аллах, Буддо, ми повинні те-
бе застрелити тут-і-тепер! 

А тим часом Шахид тихо повторював: 
— Я хочу їсти. 
Повернувшись до реального світу, вони вже забували 

уроки джунглів. І Айюба: 
— Моя рука! О, Аллах, чоловіче, рука мені всихає! Той 

клятий дух з його рідиною!.. 
І Шахид: 
— Дезертири, скажуть — з порожніми руками, без 

ув'язненого, аж через стільки місяців! О, Аллах, може, 
навіть трибунал, як думаєш, Буддо? 

І Фарук: 
— Ти, виродку, бачиш, до чого ти нас довів! О Боже, 

це вже занадто, наша форма! Дивися, наша уніформа, 
Буддо, — ганчірки-і-лахміття, як у жебраків! Подумай 
тільки, що наш бригадир — і той Наджмуддін... клянуся 
головою матері, я в цьому не винен, — я не боягуз! Ні-ні! 

І Шахид, вбиваючи мурах і облизуючи їх з долонь: 
— Як тут, зрештою, приєднатись? Хто знає, де вони є 

і коли? Ми ж самі бачили і чули, як Мукті Бахіні — піф! 
паф! — стріляють зі своїх нір, і ти мертвий! Мертвий, як 
та мураха! 

Але Фарук теж розговорився: 
— І не тільки форма, чоловіче, але й волосся! Це 

військова стрижка? Це довге пір'я, що звисає по вухах, 
як хробаки? Це що — жіноче волосся? О, Аллах, заб'ють 
нас на смерть — до стіни і піф! паф! — Самі побачите, 
так вони і зроблять! 

Аж ось Айюба-танк заспокоюється; Айюба затуляє ли-
це долонями; Айюба промовляє тихо сам до себе: 

— О люди, о люди. Я прибув сюди, щоб боротися з ти-
ми проклятими вегетаріанцями індусами, чоловіче. А тут 
щось зовсім інше. Щось дуже погане. 
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Це було десь у листопаді; вони поволі просувалися на 
північ північ північ, повз тріпотіння газет, вкритих дива-
куватим із викрутасами письмом, через порожні поля й 
оселі, іноді минаючи якусь бабусю зі ЗБИТКОМ на ціпку 
через плече, чи зграйку восьмирічних хлопчаків з ГОЛОД-

НИМИ розбіганими очима і гострими ножами у кишенях, 
вслухаючись, як Мукті Бахіні незримо насуваються за-
димленими згарищами, як кулі надлітають, гудучи, як 
бджоли, нізвідкіля... і коли чаша терпіння переповнилась, 
Фарук заявив: 

— Це все через тебе, Буддо! О, Аллах, ти, наркомане 
з синіми очима іноземця, о Боже, яар, як ти смердиш! 

Усі ми смердимо: Шахид, який саме розчавлює (взутою 
у зношені черевики п'ятою) скорпіона на брудній підлозі 
покинутої хатини; Фарук, який безглуздо шукає ножа, 
щоб постригти собі волосся; Айюба, який втулив голову в 
куток, і павук лазить по його черепу; ну і Будда теж: Буд-
да, який смердить до небес, стискаючи в своїй правій руці 
заплямовану срібну плювальницю, і пробує згадати своє 
ім'я. Але приходять йому на згадку лише прізвиська: 
Шмарк, Плямолиций, Лисий, Нюхач, Окраєць-Місяця. 

...Сидів у позі лотоса серед шторму скиглення і страхів 
своїх компаньйонів, і з усіх сил намагався згадати; але 
цього не сталося. І нарешті Будда, жбурляючи плюваль-
ницю об землю, прокричав до глухих вух: 

— Це — не — НЕ — СПРАВЕДЛИВО! 
Серед попелища війни я знайшов справедливість-і-не-

справедливість. Несправедливість смерділа, як цибуля; її 
їдкий запах наповнював мої очі слізьми. Сповитий запек-
лим ароматом несправедливости, я згадав, як Джаміля 
Співачка нахилилась над лікарняним ліжком — чиїм? Як 
його називали? — А військові зірочки-і-медалі теж були 
там — як моя сестра — ні, не моя сестра! Як вона... як 
вона сказала: 

— Брате, я мушу їхати, співати на благо батьківщині; 
відтепер Армія буде піклуватися про тебе — заради мене, 
вони будуть піклуватися про тебе дуже, дуже добре. 

Вона ховалася; але за біло-золотою парчею я пронюхав 
її посмішку зрадниці; крізь м'яку вуаль вона почепила на 
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моїй брові поцілунок помсти; і потім вона, яка завжди 
жахливо мстилася тим, хто її найбільше кохав, покинула 
мене напризволяще, на ласку чуйних актів милосердя 
зірочок-і-медалей... а після зрадливого жесту Джамілі я 
пригадав собі остракізм (вигнання з товариства), який ко-
лись давно пережив із наказу Еви Барнс, — і вигнання, і 
витівки з пікніками; а також усю величезну гору нероз-
судливих вчинків, що переслідували мене все життя; і те-
пер я оплакував ніс-як-огірок, плями на обличчі, криві но-
ги, рогаті скроні, тонзуру ченця, втрату пальця, одне-хво-
ре-вухо і, нарешті, плювальницю, що задурила мене, що 
мене вдарила-в-тім'я; і ось я вже розридався, але моє ім'я 
все ухилялося від мене, а я все повторював: 

— Несправедливо; несправедливо, НЕСПРАВЕДЛИВО! 
І тоді, о диво, Айюба-танк виліз зі свого кута; можливо, 

згадуючи свій розпач у Сундарбанах, сів навпочіпки пе-
реді мною і обійняв мене здоровою рукою за шию. Я 
прийняв його підтримку; я плакав у його сорочку; аж рап-
том до нас із дзижчанням надлетіла бджола; поки він сидів 
навпочіпки, спиною до незаскленого вікна хатини, щось 
надлетіло, скиглячи у перегрітому повітрі; тоді він сказав: 

— Нумо, Буддо, годі вже, заспокойся Буддо, ну, годі! 
— й поки інші бджоли, бджоли глухоти, гули у його ву-
хах, щось вжалило його в шию. Він видобув із глибини 
горла булькотливий звук і звалився на мене зверху. Куля 
снайпера, що вбила Айюба Балоча, мала прошити мою го-
лову навиліт, якби не натрапила на нього. Своєю смертю 
він урятував мені життя. 

Забувши минулі образи; відкладаючи вбік справед-
ливість-і-несправедливість, і нібито-винесений-силою-
рятівної-неминучости, я виповз із-під трупа Айюба-танка, 
а Фарук тим часом: 

— О, Боже, о, Боже, о! 
Шахид: 
— О, Аллах, не знаю навіть, чи буде моя зброя... 
І знову Фарук: 
— О, Боже, о! О, Боже, хто знає, де той виродок!.. 
А Шахид, точнісінько, як вояки у фільмах, утискається 

в стіну біля вікна. Наші пози: я — на підлозі, Фарук на-



вприсядки у кутку, Шахид втиснувся в тиньк з лайна, — 
і всі ми безрадно очікуємо, що буде далі. 

Другого пострілу вже не було; можливо, снайпер, не 
знаючи чисельности сил, схованих у мазанці, просто ви-
стрелив і втік. Ми троє не покидали хатини протягом 
цілого дня і ночі, тож тіло Айюби Балоча почало само до-
магатися уваги. Перш ніж піти, ми знайшли кирки і по-
ховали його... Тож коли з'явилася Індійська Арм і, не бу-
ло вже ніякого Айюби Балоча, щоб привітати їх своїми 
теоріями переваги м'яса над овочами; жоден Айюба не 
кинувся до бою з криками: «Ка-данг! Ка-блам! Ка-повМ» 

Може, це було й краще. 
... Десь аж у грудні наша трійця на вкрадених велоси-

педах досягла поля, з якого ген на обрії виднілася Дакка; 
це було поле з таким дивним урожаєм зернових і з таким 
нудним ароматом, що ми не втримались у сідлах. Попоїли 
спершу, щоб не попадати, і ступили на те жахливе поле. 

Крутився там, збираючи сміття, селянин, посвистуючи . 
за роботою, з великим мішком на спині. Суглоби руки, що 
стискала мішок, свідчили про визначеність його намірів, а 
свист, різкий, але мелодійний, свідчив про піднесений 
настрій. Свист цей відлунював по всьому полю, підстри-
бував на розкиданих шоломах, порожньо дуднів на затво-
рах забитих болотом гвинтівок, щоб зникнути без сліду в 
покинутих черевиках того дивного-предивного урожаю 
зернових, чий запах, наче запах несправедливости, був 
здатний переповнити слізьми очі Будди. Зернові культури 
були мертві, уражені якоюсь невідомою хворобою... а 
більшість із них, хоч не всі, носили форму Західної Паки-
станської Армії. Крім свисту, єдиним звуком, який лунав 
тут, був відгомін речей, що осідали в мішку скароів селя-
нина: шкіряні пояси, годинники, золоті коронки, оправи 
окулярів, казанки, фляги, черевики. Селянин побачив їх і 
кинувся бігцем до них, запопадливо усміхаючись, швидко 
щебечучи улесливим голоском, що його тільки Будда міг 
почути. Фарук і Шахид дивилися шкляним поглядом на 
поле, а селянин почав оправдовуватися. 

— Страшна стрілянина! Тайі! Ттіай! — він зробив 
пістолета з пальців своєї правої руки, й говорив погано, 
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ламаним хінді: — Гей, панове! Індія тут побувала, мої па-
нове! Гей так! Гей так. — А довкруги по полю, зернові 
культури насичували кістковим мозком ґрунт, поки він 
казав: — Не стріляв я, мої панове. Гей ні. Я маю новини 
— гей, такі новини! Індія прийшла! Джессор — поліг, мої 
панове; через один чотири дні, тепер черга Дакки, так чи 
ні? — Будда слухав; очі Будди дивилися крізь селянина на 
поле. — Такі речі, мій пане! Індія! Вони мають одного мо-
гутнього солдата, котрий може убивати шістьох чоловік за 
раз, шиї ламає хруп-хруп між своїми коліньми, мої пано-
ве? Коліньми — чи правильно говорю? — Ударив себе по 
колінах. — Я бачив, мої панове, оцими очима, гей так! Він 
воює без гвинтівок і мечів. Із коліньми, і шість ший ідуть 
хруп-хруп. Гей, Боже. — Шахид блював на поле. Фарук 
Рашид добрів до дальшого краю і стояв, дивлячись у гай 
мангових дерев. — І у один-два тижні — по війні, мої па-
нове! Всі повернутися. Зараз всі піти, але я ні, мої пано-
ве. Солдати прибули, шукаючи Бахіні й убили багато ба-
гато, також мого сина. Гей так, добродії, гей так справді. 

Очі Будди стали затьмарені й сумовиті. Здаля до ньо-
го долинало гупання важкої артилерії. Стовпи диму тяг-
лися в безбарвне небо грудня. Дивні зернові культури ле-
жали нерухомо, гладким бризом... 

— Я залишаюся, мої панове. Тут я знаю назви птахів і 
рослин. Гей так. Я — Дешмук моє ім'я — продавець Га-
лантереї. Я продаю багато таких-прекрасних речей. Ви 
хочете? Ліки від закрепу, добрі як чорт, гей так. Я маю. 
Годинник хочете, що світиться в темряві? Я також маю. 
І книга, гей так, і веселі витівки, вірно. Я був відомий 
у Дацці колись. Гей так, найбільш вірно. Не стріляйте. 

Продавець Галантереї балакав без упину, пропонував 
на продаж то те, то інше, наприклад, чарівний пояс, що 
дозволяє тому, хто його носить розмовляти на хінді: 

— Ось він, на мені, мій пане, говорю до дідька, чи не 
так? Багато солдата Індії — купують, вони говорять так — 
багато різних мов, пояс — удача від Бога! — і тут він 
помітив, що Будда тримає в руці. — Гей, сер! Абсолютна 
річ майстра! Чи є срібним? Дорогоцінний камінь? Ви даєте; 
я даю радіо, камера, майже справні, мій пане! Це, до дідька, 
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добра угода, мій друже. Тільки за одну плювальницю, є до 
дідька прекрасно. Гей так. Гей так, мій сер, життя повинно 
тривати; торгівля повинна тривати, мій пане, чи не так? 

— Розкажіть мені більше, — сказав Будда, — про сол-
дата з коліньми. 

Але ось воно знову, дзижчання бджоли; віддалік, на 
самому кінці поля, хтось падає на коліна; чиєсь чоло тор-
кається землі, наче в молитві; а на полі одна з зернових 
культур, що була достатньо живою, щоб стріляти, також 
стає нерухомою. Шахид Дар кричить ім'я: 

— Фарук! Фарук, чоловіче! — але Фарук не 
відповідає. 

Згодом, коли Будда згадував про війну в домі свого дядь-
ка Мустафи, то розповідав, як він брів через поле стікаю-
чого шпику до свого застреленого товариша; і як, набагато 
раніше, ніж він дійшов до трупа Фарука, заглибленого у 
молитву, мало не вступив у найбільшу таємницю поля. 

Посеред поля стирчала невеличка піраміда. Плазува-
ли нею мурахи, але це не був мурашник. Піраміда мала 
шість футів і три голови, а між ними — купа, складена 
з частин тулуба, шматків уніформи, ціп'яків кишок і 
уламків зруйнованих кісток. Піраміда все ще була жива. 
Одна з ЇЇ трьох голів мала сліпе ліве око, спадок дитячої 
суперечки. Інша мала густо напомаджене волосся. Тре-
тя голова була найдивніша: мала глибокі западини там, 
де повинні бути скроні, западини, які могли бути зроб-
лені щипцями гінеколога, що стискали її занадто сильно 
при народженні ... і, власне, ця, третя голова, говорила 
з Буддою: 

— Привіт, чоловіче, — сказала. — Що, в біса, ти тут 
робиш? 

Шахид Дар бачив піраміду з ворожих солдатів, що ве-
ла переговори з Буддою; Шахид, раптово охоплений 
ірраціональною енергією, кинувся на мене і притиснув 
до землі зі словами: 

— Хто ти? Шпигун? Зрадник? Чи що? Звідкіля вони 
знають, хто ти?... 

А тим часом Дешмук, продавець Галантереї, жалібно 
крутився навколо нас: 



— Гей, панове! Досить бійки тут уже було. Будьте нор-
мальні вже, мої панове, прошу вас. Гей, Боже. 

Навіть якби Шахид здатен був почути мене, я не зміг 
би тоді сказати йому того, в чому пізніше переконався, 
правдою було, що метою цілої тої війни було возз'єднати 
мене з давнім життям, звести мене з давніми друзями, 
Сем Манекшав ішов на Дакку, зустрічатися зі своїм 
давнім другом Тиґром; і способи поєднання зводились до 
того, що на полі, просякнутому кістковим мозком, я чув 
про подвиги колін, і привітала мене умираюча піраміда 
голів: а в Дацці я повинен ще зустріти Парваті-відьму. 

Коли Шахид вгамувався і полишив мене, піраміда бу-
ла вже нездатна говорити. Пізніше того ж полудня, ми 
відновили нашу подорож до столиці. Дешмук, продавець 
галантереї, радісно гукав за нами: 

—1 Гей, панове! Гей, мої бідні панове! Хто знає, коли 
людина має вмерти? Хто, мої панове, знає чому? 

сем і тигр 

Буває, що гори мусять зрушити з місця, щоб зустріли-
ся давні друзі. 15-го грудня 1971-го року, в столиці щой-
но звільненої держави Бангладеш Тиґр Ніязі здався у по-
лон своєму давньому друзяці Семові Манекшавові; а я 
тим часом, після повернення, здався у полон обіймів 
дівчини з очима, наче блюдця, «кінським хвостом», схо-
жим на довгу блискучу просмолену линву, і губами, які 
ще не складалися тоді у характерний для неї пізніше пух-
кий дзьобик. Такі возз'єднання не стаються просто так, і 
тому, щоб віддати належне всім, хто зробив їх можливи-
ми, я на хвильку перерву розповідь, щоб викласти всі 
«Як» і «Чому». 

З вашого дозволу, я буду максимально точним: якби 
Яхія Хан і 3. А. Бхутто не домовились потайки про дер-
жавний переворот 25-го березня, то я не прилетів би у 
Дакку в цивільному одязі, та й, поза всякими сумнівами, 
генерала Тиґра Ніязі не було б у ті дні в місті. Й далі: 
індійське втручання у суперечку про Бангладеш також 
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було результатом взаємодії великих сил. Може, коли б 
десять мільйонів чоловік не перетнуло кордонів Індії, зо-
бов'язуючи уряд у Делі витрачати 200 000 000 $ щоміся-
ця на табори для біженців — тоді як ціла війна 1965-го 
року, секретною метою котрої було винищення моєї ро-
дини, коштувала всього лише 70 000 000 $! — індійські 
солдати на чолі з генералом Семом ніколи б не перетну-
ли кордону в протилежному напрямку. Але Індія пересту-
пила кордон також і з інших причин: як я згодом довідав-
ся від фокусників-комуністів, які мешкали в затілку 
делійської п'ятницевої мечеті, саркар у Делі був дуже за-
непокоєний зменшенням впливу Ліги Авамі Муджиба і 
водночас зростаючою популярністю революціонера 
Макті Бахіні; Сем і Тиґр зустрілися в Дацці, щоб за-
побігти зміцненню влади Бахіні. Тож якби не Макті 
Бахіні, Парваті-відьма, можливо, ніколи б не супроводжу-
вала індійські загони у їхній «визвольній» кампанії... Але 
навіть -і це всього не пояснює. Третьою причиною 
індійської інтервенції був страх, що заворушення у 
Бангладеш, якщо б їх швидко не придушити, могли пере-
кинутись через кордон у Західну Бенгалію; тож Сем і 
Тиґр, а також Парваті і я, завдячуємо нашими зустріча-
ми, принаймні частково, активним політичним елементам 
Західної Бенгалії: поразка Тиґра була тільки початком 
кампанії проти лівих сил у Калькутті та її околицях. 

Хоч би як там було, Індія вступила у війну; що ж до 
швидкости її пересування — бо ж лише через три тижні 
Пакистан утратив половину свого флоту, третину свого 
війська, чверть своїх повітряних сил і врешті, після 
капітуляції Тиґра, більш ніж половину свого населення — 
тут слід ще раз подякувати Мукті Бахіні; бо, не ро-
зуміючи у своїй повній наївності, що індійський напад 
був також і тактичним маневром, скерованим проти них, 
а не тільки проти Західнопакистанських сил, Бахіні надає 
генералові Манекшаву інформацію про пересування па-
кистанських загонів та про сильні і вразливі місця Тиґра; 
дякувати також п. Чоу Ен-Лайові, що відмовився (незва-
жаючи на прохання Бхутто) надавати Пакистану будь-яку 
матеріальну допомогу у війні. Через відсутність китайсь-
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кого озброєння Пакистан воював американськими 
гвинтівками, американськими танками та літаками; пре-
зидент СІЛА, єдиний у цілому світі, вирішив виявити 
«прихильність» до Пакистану. В той час як Генрі А. Кіссін-
джер обговорював справу Яхія Хана, той самий Яхія 
таємно облаштовував знаменитий державний президент-
ський візит до Китаю... отже, великі сили діяли проти мо-
го возз'єднання з Парваті та Сема з Тигром; але, незва-
жаючи на прихильного Президента, за три короткі тижні 
вже було по всьому. 

Вночі 14-го грудня Шахид Дар та Будда кружляли пе-
редмістями окупованої Дакки; але ніс Будди (ви не по-
винні забувати) мав здатність винюхати більше, ніж 
будь-хто. Керуючись цим носом, який міг вичути безпе-
ку і небезпеку, вони пробралися через індійські пости 
й увійшли до міста під покровом ночі. Коли вони крадь-
кома просувалися вулицями, де не було видно нікого, 
крім кількох зголоднілих жебраків, Тиґр присягав боро-
тися до останнього солдата; але вже наступного дня він 
таки здався. І ось що залишилось загадкою: чи той ос-
танній солдат був вдячний за свій порятунок, чи навпа-
ки — шкодував за втраченим шансом увійти до кам-
форного саду. 

Отже, я повернувся до того, що місто, у якому протя-
гом тих останніх годин перед возз'єднанням ми з Шахи-
дом бачили багато речей, які не могли бути правдою, 
яких не могло бути взагалі, бо наші хлопчаки ніколи-
преніколи нізащо не могли б повестися так жахливо; ми 
бачили, як яйцеголові чоловіки в окулярах лежали заст-
релені на бічних вуличках, ми бачили, як сотнями нищи-
ли інтелігенцію міста, але, очевидно, це була неправда, бо 
правдою це бути не могло, бо ж Тиґр був порядним хлоп-
цем, врешті-решт, і наші джавани, варті десятьох бабу 
теж, ми просувались крізь неможливу галюцинацію ночі, 
ховаючись у брамах, коли пожежі по дорозі розквітали, 
наче квіти, і нагадали мені, як Мідна Мавпочка колись 
підпалювала черевики, щоб привернути хоч трохи уваги 
до себе, бачили перерізані горлянки, які ховали у 
безіменних могилах, і Шахид завів своєї: 
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— Ні, Буддо, що робиться, Аллах, я не вірю своїм 
очам, — ні, це неправда, як це — Буддо, скажи мені, що 
це у мене перед очима? 

І Будда нарешті промовив, знаючи, що Шахид нічого 
не почує: 

— О, Шахиде, — сказав він, відкриваючи глибини 
своєї перебірливосте, — інколи людина мусить вибирати, 
що вона хоче бачити, а що ні; відвертай очі, відвертай від 
цього очі. 

Але Шахид усе-таки вдивлявся в майдан, на якому, пе-
оед тим як зґвалтувати, лікарок штрикали багнетами, і 
ґвалтували знову перед там, як застрелити. А за ними і 
над ними байдужий білий мінарет мечеті сліпо дивився 
згори на цю сцену. 

Наче розмовляючи з собою, Будда сказав: 
— Настав час подумати про власну шкуру; Бог його 

знає, навіщо ми повернулись. 
Будда увійшов у браму покинутого дому, будинку з 

потрісканою, облупленою штукатуркою, в якому колись 
містилась чайня, велоремонтна майстерня, бордель і неве-
личка келія, яку раніше, напевно, займав міський нотаріус, 
тому що там стояв низенький столик, на якому залишили-
ся окуляри в півоправах, покинуті печатки і штампи, що 
донедавна дозволяли йому бути чимось більшим, ніж про-
сто собі чоловіком похилого віку, — ті штампи і печатки 
робили його арбітром правди і неправди. Але нотаріуса 
там не було, тож я не міг просити, щоб він засвідчив те, 
що відбувалося: я не міг дати свідчення під присягою; на-
томість на килимку за його столиком лежала простора 
мантія, схожа на джелабу, тож я без зволікань зняв свою 
уніформу з відзнакою суки загонів КПРС і перетворився 
на анонімного дезертира у місті, мовою якого не володів. 

Шахид Дар, однак, залишався на вулиці; у перших 
променях світанку він спостерігав за вояками, що утіка-
ли геть від того що-аж-ніяк-не-могло-бути-скоєне; і тут 
прилетіла граната. Я, Будда, все ще перебував усередині 
пустого будинку; але Шахид не був захищений стінами. 

Не знати чому, як і хто, але гранату, безперечно, хтось 
кинув. У ту останню мить свого не розділеного навпіл 



життя Шахида зненацька охопило непереборне бажання 
подивитися вгору... вже пізніше, на горищі муедзина, він 
сказав Будді: 

— Як дивно, о Аллах, той плід Гранату — у моїй голові, 
точнісінько такий, тільки наче більший і яскравіший, ніж 
був раніше, знаєш, Буддо, нібито жарівка — о Аллах, що 
я міг вдіяти, я дивився! 

І справді вона була там, висіла над його головою, гра-
ната його снів, висіла просто у нього над головою, пада-
ла падала — і вибухнула на рівні пояса, і здмухнула його 
ноги на другий кінець міста. 

Коли я до нього прибіг, Шахид був при свідомості, хоч 
і розділений навпіл, і показував угору: 

— Віднеси мене туди, Буддо, я хочу, я так хочу, — і я 
поніс його, що був тепер лиш половиною хлопця (і тому 
відповідно менше важив), вузькими спіральними сходами 
до самого верху цього байдужого білого мінарету, а Шахид 
белькотів про жарівки, а червоні та чорні мурахи змагали-
ся за мертвого таргана, воюючи в заглибинах від кельні на 
аби-як-залитій бетонній підлозі. Внизу, під ними, серед об-
вуглених осель, битого скла і димного серпанку, вилазили, 
ніби мурахи, люди, готуючись до миру; мурахи, однак, не 
зважали на мурахоподібних істот і воювали собі далі. А 
Будда: став спокійно, подивився затуманеним поглядом під 
ноги і довкола, розташувавшись між верхньою половиною 
Шахида і єдиною решткою меблів цього орлиного гнізда, 
низеньким столиком, на якому стояв грамофон, під'єдна-
ний до гучномовця. Будда, оберігаючи свого поділеного 
навпіл товариша від цього, здатного розвіяти будь-які 
ілюзії, механічного муедзина, чий заклик до молитви 
завжди буде пошкоджений у тих самих місцях, добув зі 
складок своєї безформної мантії блискучий предмет: і пе-
ревів свій затуманений уважний погляд на срібну плю-
вальницю. Він занурився у споглядання, і був страшенно 
вражений, коли розлігся крик; поглянув догори, і побачив 
покинутого таргана. (Кров стікала по рівчаках від кельні; 
мурахи, ступаючи цією темною в'язкою стежкою, дійшли 
до самого джерела, і Шахид виливав свій гнів, відчувши се-
бе жертвою не одної, а двох воєн.) 
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Поспішаючи на допомогу, витанцьовуючи по мурахах, 
Бум а наштовхнувся ліктем на вимикач; і так ненароком 
увімкнув систему, гучномовець почав свою справу, і 
потім люди ніколи не могли забути, як мечеть криком 
кончала у жахливій аґонії війни. 

Через кілька хвилин запала тиша, Голова Шахида впа-
ла на груди. А Бума, побоюючись викриття, узяв свою 
плювальницю і спустився униз, до міста, якраз тоді, як 
туди вступили індійські війська; залишивши Шахида, на 
якого вже можна було не зважати, за асистента на миро-
творчому банкеті мурах, я вийшов на ранкові вулиці віта-
ти генерала Сема. 

У мінареті я уважно вдивлявся затуманеним поглядом 
у свою плювальницю; але пам'ять Буми не була порож-
ньою. У ній було три слова, які верхня половина Шахида 
також продовжувала повторювати, аж поки мурахи...— ті 
ж самісінькі три слова, які одного разу своїм цибуляним 
духом довели мене до сліз на плечі Айюби Балоча — аж 
поки Сджола . продзижчала... 

— Це несправедливо, — подумав Бума, а потім уже як 
дитя — без кінця: — Це несправедливо,—і знову і знову. 

Шахид, сповнюючи найпалкіше побажання свого бать-
ка, врешті заслужив своє ім'я; але Бума досі так і не міг 
згадати свого. 

Як Бума повернув своє ім'я? Колись, давним-давно, 
був інший день незалежносте, і СЕ : був шафрановий і 
зелений. А цього ранку панували зелені, червоні й золоті 
барви. І крики у містах: «Джаі Банґла!» І жіночі голоси 
виспівують: «Наш Золотий Бенґал», і це проймає їхні сер-
ця насолодою... в центрі міста, на подіумі власної пораз-
ки, генерал Тиґр Ніязі очікував генерала Манекшава. 
(Біографічні деталі: Сем був парсом, а прийшов на світ у 
Бомбеї. Бомбейці, отже, мали нагоду для свята.) А Бума 
у тому безформному безіменному вбранні штовхався по-
серед зеленого червоного і золотого тлуму; аж тут всту-
пила Індія. Індія із Семом на чолі. 

Чи ця ідея належала генералові Сему? Чи, може, самій 
Індіоі? Я утримаюся від цих безплідних питань, і я зазначу 
тільки, що індійський вступ у Дакку був чимось значно ва-
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гомішим, ніж звичайний військовий парад; і, як личить пе-
реможному маршеві, він був увінчаний Гірляндами су-
путніх сцен. До Дакки прилетів спеціальний транспорт 
Повітряних Сил Індії і приніс на своєму борту сто одного з 
найкращих артистів та ілюзіоністів, яких тільки можна 
відшукати в Індії. Усі вони прибули з відомого Гетто фокус-
ників у Делі, багато з них з цієї нагоди вбралися в уніфор-
ми організації індійського фалуджу, так що багато меш-
канців Дакки отримали враження, що перемога індусів бу-
ла невідворотна з самого початку, оскільки навіть їхні 
вбрані в уніформу, джавани були чарівниками найвищого 
рівня. Фокусники та інші артисти крокували поряд із заго-
нами, розважаючи натовп; акробати створювали живі 
піраміди просто на фірах, що тягнулися білими волами; там 
були і надзвичайно вправні жінки-змії, які уміли ковтати 
свої ноги аж до колін; і жонглери, що діяли всупереч зако-
нам Гравітації, викликаючи охи й ахи захопленого натовпу, 
оскільки маніпулювали іграшковими гранатами, утримую-
чи їх у повітрі одночасно по чотириста двадцять штук; бу-
ли і шулери, котрі могли витягнути з жіночих вух бубнову 
даму, була там і славнозвісна танцівниця Анаркалі, ім'я ко-
трої означало «пуп'янок граната», що виконувала стрибки 
перевороти піруети на візку, в який було запряжено осли-
ка, і весь час велика срібна сережка з коштовних срібних 
монет видзвонювала у її правій ніздрі; був там майстер 
Вікрам, сітарист, його сітар умів вловлювати і посилювати 
найтонші почуття, заховані у серцях аудиторії, тож (так 
розповідають) одного разу він грав перед страшенно 
розгніваною аудиторією і так потужно підсилив її поганий 
настрій, що якби розпорядник не змусив його зупинитися 
посередині раги, то сила його музики змусила б присутніх 
прирізати одне одного і дощенту розтрощити залу... та нині 
музика Майстра Вікрама піднімала святкову доброзич-
ливість людей до стану небувалого збудження; вона про-
ймала, дозволю собі зауважити, їхні серця насолодою. 

Був тут і Картинка Сінгх власною персоною, понад 
двометровий велет вагою сто кілограмів, відомий як Най-
чарівніший Чоловік у Світі через свій незрівнянний дар 
заклинателя змій. Навіть легендарні Тубрівали з Бенґалу 
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не перевершили б його таланту; він простував крізь щас-
ливий регіт натовпу, обвинутий з голови до п'ят смерто-
носними кобрами, мамбами і крайтами, і всі вони були з 
неушкодженими отруйними залозами... Картинка Сінгх 
мав стати останнім у черзі чоловіків, що бажали бути 
моїми батьками... а слідом за ним ішла Парваті-відьма. 

Парваті-відьма розважала натовп за допомогою вели-
кого плетеного кошика з віком; щасливі добровольці вхо-
дили до кошика, і з волі Парваті щезали так повно і без-
сумнівно, що не могли повернутися, аж поки відьма сама 
їх не викличе; Парваті, яку опівніч наділила істинними 
дарами чаклунства, присвятила їх служінню фахові ско-
ромної ілюзіоністки, щоб усі допитувались: 

— Як ти це робиш? 
Або: 
— Ну ж бо, мила дівчинко, чом не розкажеш, у чому 

цей фокус полягає? 
Парваті усміхається сяє котить свій чарівний кошик, 

прийшла до мене з визвольними загонами. 
Індійське військо вступало у місто, герої ішли слідом 

за чаклунами; а серед них, як я довідався згодом, був і 
той колос війни — щуролиций Майор зі смертоносними 
коліньми... але ілюзіоністів усе більшало, бо вцілілі 
місцеві майстри вийшли з криївок і розпочали дивовиж-
не змагання, стараючись перевершити гостей бодай у чо-
му-небудь, а ще краще — у всьому, що тільки прибулі 
фокусники могли запропонувати, і страждання міста 
змила й затопила грандіозна святкова повінь їхньої магії. 
Тоді Парваті-відьма побачила мене і повернула мені ім'я. 

— Селіме! О Боже мій, Селіме, ти ж Селім Сінай, так, 
це ти, Селіме? 

Будда підскакує, наче лялька на шнурку. Натовп 
витріщує на них очі. Парваті проштовхується до нього: 

— Слухай, це ж точно ти! 
Вона хапає його за лікоть. Очі, як блюдця, вдивляють-

ся в затуманену блакить. 
— О Боже мій, цей ніс, я не хочу здатися грубою, але 

ж так воно і є! Поглянь, це ж я, Парваті! О Селіме, не 
будь дурнем, ну ж-бо, ну!.. 
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— Так і є,—каже Будда-—Селіме, це воно і є. 
— О Боже, забагато вражень! — вигукує вона. — Ар-

ре баап, Селіме, пам'ятаєш — Діти, яар. О, яке щастя! То 
чому ж ти зараз такий суворий і зосереджений, коли я 
знемагаю від бажання обняти кожну твою часточку? 
Стільки років я тільки й бачила тебе, що тут, усередині 
— стукає себе по лобі, — а тепер ти тут, німий як риба. 
Гей, Селіме! Ну ж бо, привітайся зі мною. 

15-го грудня 1971-го року Тиґр Ніязі здався в полон 
Семові Манекшаву, сам Тиґр і дев'яносто три тисячі па-
кистанських вояків стали військовополоненими. А я тим 
часом став добровільним в'язнем індійських фокусників, 
бо Парваті втягнула мене в процесію з такими словами: 

— Тепер, коли вже я тебе знайшла, я не дозволю тобі 
піти. 

Тої ночі Сем і Тиґр пили один чота пег за другим і зга-
дували давні часи у британському війську. 

—Кажу тобі, Тиґре, — сказав Сем Манекшав, — ти 
дуже добре зробив, що здався. 

І Тиґр: 
— Семе, ти розіграв цю бісову війну. 
Невеличка тінь набігає на обличчя генерала Сема: 
— Чекай-но, друже, ми вже чули цю кляту брехню. 

Різанина, старий, масові поховання, спеціальні підрозділи 
під назвою КПРС чи як їх там до біса, розгорнуті з ме-
тою викорчовування опозиції... хіба немає в цьому навіть 
дещиці правди? 

А Тиґр у відповідь: 
— Кінологічний Підрозділ Розвідки і Стеження? Ніколи 

не чув про такий. Уведено тебе в оману, шановний. До 
дідька погані інформатори траплялися з обидвох сторін. Ні-
ні, це смішно, чортова нісенітниця, дозволь тобі сказати. 

— Так я і думав, — говорить генерал Сем. — Кажу тобі, 
я скажено радий тебе бачити, Тиґре, старий чортяко! 

І Тиґр: 
— Скільки років, га, Семе? До біса тих років. 
... Поки давні товариші співають в офіцерській їдальні 

пісню дружби, я готуюся до втечі з Бангладеш, від усіх 
цих літ, проведених у Пакистані. 
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— Я витягну тебе, — обіцяла Парваті після того, як я 
їй усе випапляв: — І що, нікому ані слова? 

Я кивнув. 
— Ані мур-мур. 
По цілому місті дев'яносто три тисячі солдатів чекали 

на виїзд до таборів військовополонених; а Парваті-відьма 
змусила мене влізти до плетеного кошика зі щільно при-
пасованим віком. Сем Манекшав мусив передати свого 
давнього друга Тигра під опіку тюремників; а Парваті-
відьма запевнила мене: 

— Так вони тебе ніколи не впіймають. 
Коли того вечора я заліз до кошика-невидимки за 

військовими казармами, де маги чекали на літак до Делі, 
Картинка Сінгх, Найчарівніший Чоловік У Світі, стояв на 
варті. Ми безтурботно прогулювались, палили бірі, очіку-
ючи, щоб солдати зникли з поля зору; і тоді Картинка 
Сінгх розповів мені історію свого імени. Двадцять років 
тому фотограф з «Eastman-Kodak» зробив йому фотопор-
трет, який згодом, у віночку зі змій та посмішок, з'явив-
ся на кожному другому рекламному стенді індійського 
«Kodak»-a; і тоді заклинатель змій отримав своє те-
перішнє прізвисько. 

— І що ви на це скажете, приятелю?—вигукував 
привітно. — Чудове ім'я, чи не так? Приятелю, що поро-
биш, я не можу навіть згадати, яке ім'я мав до цього, ім'я, 
яке дали мені мої батько-мати! По-дурному, хіба ж ні, 
приятелю? Але Фотка Сінгх не був дурником, до того ж 
мав у собі щось більше, ніж тільки чар. Раптом його го-
лос втратив свою розкуту, сонну доброзичливість; він 
скомандував пошепки: 

— Нумо! Зараз же, приятелю, ek dum, раз-два! 
Парваті зірвала віко з плетеного кошика; я пірнув усе-

редину головою вперед. Віко, повертаючись на місце, за-
тулило останній промінь світла. 

Фотка Сінгх шепотів: 
— Все добре, приятелю, чудово, чорт забирай! 
І Парваті нахилилася близько до мене; її губи, здавало-

ся, торкались кошика. І Парваті-відьма прошепотіла крізь 
плетиво лози: 
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—Гей, Селіме, тільки подумай! Ми з тобою, паночку, 
опівнічні діти, Яар! А це вже неабищо, хіба ні? 

Це таки неабищо... Селім, сповитий темрявою і плети-
вом лози, згадував давні опівнічні години, дитячі поєдин-
ки, обдумані й доцільні; охоплений ностальгією, я все ще 
не розумів, що це за неабищо насправді. Тоді Парваті 
прошепотіла ще кілька слів, і в кошику-невидимці я, 
Селім Сінай, разом зі своїм просторим безіменним одя-
гом тут же щез, немов розтав у повітрі. 

— Щез? Як щез, що щезло? — Падма аж стріпнула го-
ловою; і Падмині очі спантеличено вдивляються в мене. 

А я тільки стенаю плечима і повторюю знову: «Щез, 
просто зник: Розчинився. Випарувався. Наче джин: пу-
уфф — та й нема». 

— Отже, — наполягає Падма, — вона була справж-
ньою-справжнісінькою відьмою? 

Справжньою-справжнісінькою. Я був у кошику, але ра-
зом з тим і не в кошику; Фотка Сінгх підніс його одною 
рукою і закинув ззаду у військову вантажівку, яка забра-
ла його, Парваті і ще дев'яносто дев'ять чоловік на літак, 
що чекав на військовому летовищі; мене закинули з коши-
ком, але й не закинули. Опісля Фотка Сінгх підтвердив: 

— Ні, приятелю, я зовсім не відчував Вашої ваги; так 
само, як не чув і ніякісінького «трах-бах-барабах». Сто 
одного артиста індійські повітряні сили доправили зі сто-
лиці Індії, і сто дві особи повернули назад, хоча один із 
них був і там, і не там. Так, магічні заклятгя часом дося-
гають мети. А буває і навпаки: моєму батькові, Ахмеду 
Сінаю, ніколи так і не вдалося заклясти Шеррі, ту соба-
ку садівника. 

Без паспорта і візи я повернувся, огорнений не-
зримістю, на землю, де народився; вір-не-вір, але навіть 
скептик мусив би дати якесь інше пояснення моїй при-
сутності тут. Хіба каліф Харун аль-Рашид (зі старої кни-
ги чарівних казок) не блукав так само, загорнувшись у 
плащ-невидимку, непоміченим незримим анонімним — 
вулицями Багдада? Те, що Гарун робив на вулицях Багда-
да, те Парваті-відьма зробила можливим для мене, коли 
ми летіли повітряними коридорами субконтиненту. Вона 
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зробила це, воно їй удалося; я був невидимий і баста, 
Цього досить. 

Спогади незримости: в кошику я збагнув, що означає 
— що означатиме — не жити. У мене з'явилися ознаки 
духів! Присутній, але нематеріальний; справжній, але без 
тіла і без ваги... В кошику я відкрив для себе, як духи ба-
чать світ. Примарно блідо невиразно ...світ був довкола 
мене, тільки й того; я завис у сфері неприсутности, по 
кпаях якої поставали, наче мої бліді віддзеркалення, при-
мари плетеного кошика. Мертві помирають і поступово 
забуваються; час заліковує рани, і вони т^ж зникають, 
але в кошику Парваті я усвідомив, що зворотний процес 
також правомірний (має місце, існує); що духи теж мо-
жуть забувати; що мертві втрачають свої спогади про жи-
вих, аж врешті, відокремлені від власних життів, із часом 
самі зникають, що умирання, коротше кажучи, триває 
довго після смерти. Згодом Парваті пояснила: 

—Я не хотіла тооі говорити, але нікому не можна так 
довго залишатися невидимим, — це занадто небезпечно; 
одначе, що було робити? 

У лабетах: чаклунства Парваті я відчув, що світ висли-
зає мені з рук — як легко, як спокійно було б ніколи вже 
не повертатися! — відпливає у це каламутне нікуди, же-
не все д а л і далі далі, наче насінина, гнана вітром — сло-
вом, я перебував у смертельній небезпеці. 

Чого я тримався у цьому примарному часо-місці, то це 
срібної плювальниці. А вона, перетворена, як і я, вишеп-
таними Парваті словами, була все ж нагадуванням про 
зовнішній світ... Стискаючи майстерно вирізьблене 
срібло, яке зблискувало навіть у цьому невимовному мо-
році, я залишився при житті. Незважаючи на те, що все 
моє тіло, з-голови-до-п'ят, затерпло, я сам був урятова-
ний, можливо, відблисками моєї дорогоцінної пам'ятки. 

Ні. тут мало бути щось більше, ніж плювальниця: 
оскільки, як усі ми тепер знаємо, наш герой дуже піддат-
ливий до впливу замкнених приміщень. У непроглядній те-
мряві на нього находять перетворення. Іще як звичайний 
ембріон у тайні лона (не своєї матері) хіба він не перетво-
рився на втілення нового міфу 15-го серпня, на дитя тік-

539-



току — хіба він не явився як Мубарак, Благословенне Ди-
тя? Чи хіба в тісній умивальні не помінялися бірки з іме-
нами? А хіба тоді, у білизняній скрині, зі шнурком в одній 
дірці від носа, він не підгледів Чорне Манго і не шморгнув 
занадто сильно, і не перетворив себе і свій верхній огірок 
у своєрідну надприродну аматорську радіостанцію? А в 
оточенні лікарів, медсестер і масок для анестезії хіба він 
не піддався силі чисел і не пережив вищеописаний дре-
наж, і не перенісся у другу фазу, у філософію носа, щоб 
стати згодом ідеальним нишпоркою? У маленькій поки-
нутій мазанці, привалений тілом Айюби Балоча, хіба він не 
пізнав значення справедливости-і-несправедливости? От-
же, тоді — загнаний у пастку таємної небезпеки кошика-
невидимки, я врятувався не тільки завдяки відблискам 
плювальниці, але й завдяки наступному перетворенню: у 
лабетах цієї жахливої безтілесної самотности, запах якої 
був запахом кладовища, я відкрив для себе гнів. 

Щось пропадало в Селімі, й щось народжувалось. Про-
падало: давня гордість за дитячу фотографію та вставле-
не-у-рамку послання Неру; давня рішучість і жага зару-
читися з пророкованою історичною роллю; а також го-
товність бути поступливим, вирозумілим щодо батьків і 
чужих людей, які могли з повним правом ненавидіти йо-
го або приректи на вигнання через його потворність; 
скалічені пальці й чернечі тонзури уже не видавалися до-
статнім виправданням поганого ставлення до нього, до 
мене. Об'єктом мого гніву було, по суті, все, що я досі 
сліпо брав на віру: прагнення батьків, щоб я відплатив їм 
добром за їхній вклад у мою персону і виріс на велику 
людину; геній-як-шаль; і навіть самі способи зв'язку все-
ляли у мене сліпу, дику лють. Чому я? Чому внаслідок не-
щасних випадків при пологах, пророкувань etcetera, я му-
шу нести відповідальність за мовні бунти і за те, хто-став-
після-Неру, за революції-перцівничок і бомби, що знищи-
ли мою родину? Чому я, Селім Шмарк, Нюхач, Мавполи-
ций, Окраєць-Місяця, маю брати на себе вину за те-чого-
не-вчинили пакистанські вояки у Дацці?... Чому я один з 
усіх понад-п'ятисот-мільйонів, маю нести на собі тягар 
історії? 
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Що моє відкриття несправедливости (із цибуляним ду-
хом) започаткувало, те моя незрима лють прикінчила. 
Гнів дозволив мені пережити звабливі співи сирен, що 
спокушали до вічної незримости; гнів зробив мене рішу-
чим, починаючи з моменту свого звільнення зі стану ам-
незії у тіні п'ятницевої Мечеті, я сам вибиратиму власне, 
ніким не напророчене майбутнє. І, власне, там, у тиші 
відособлення, що пахла кладовищем, я почув давній голос 
непорочної Марії Перейри, що співала: 

Виростеш і будеш, ким захочеш, 
Станеш тим, ким тільки забажаєш. 

Сьогодні, згадуючи свій гнів, я зберігаю цілковитий 
спокій; Вдова осушила із мене і гнів, і все інше. Згадую-
чи свій народжений-у-кошику бунт проти неминучости, я 
навіть можу здобутися на криву посмішку розуміння. 

— Хлопці є хлопці, — бурмочу поблажливо крізь усі 
роки до двадцятичотирирічного Селіма. 

У гуртожитку Вдів я отримав раз і назавжди суворий 
урок, а саме, що Нема Вороття; а тепер, згорблений над 
папером в острівці світла від креслярської лампи, не хо-
чу вже бути ніким іншим, тільки самим собою. Хто я? 
Що я? Моя відповідь: я — це загальна сума всього, що 
було до мене, всього, чим я був, що бачив, що робив, 
всього, що зроблено-мені. Я — це всі й усе, чиє буття-у-
світі вплинуло на моє чи зазнало впливу від мого буття-
у-світі. Я — це все, що буде після моєї смерти, і те, чого 
не було б, коли б я не народився. Але я аж ніяк не ви-
няток у цій справі; кожне «я», кожен із теперішніх по-
над-шестисот-мільйонів нас вміщує у собі такий безмір. 
Я повторюю востаннє: щоб зрозуміти мене, треба про-
ковтнути цілий світ. 

Хоча тепер, коли виливання-з-мене того-що-було-у-
мені добігає кінця; коли внутрішні тріщини розширюють-
ся, я прислухаюся і чую той скрегіт хрускіт тріск, почи-
наю худнути мало не до прозорости; небагато від мене 
лишилось, а скоро і того не стане. Шістсот мільйонів кру-
пинок пилу, і всі прозорі, невидимі, як скло... 



Але тоді я був у гніві. Гіперфункція залоз у плетеній 
амфорі: екзокринні й апокринні залози видаляли багато 
поту і смороду, наче я пробував видалити свою долю вла-
сними порами; і, заради справедливости, мушу зазначи-
ти, що мій гнів мав один несподіваний наслідок — він 
проявився у тому, що коли я вискочив з кошика-неви-
димки у тінь мечеті, цей бунт врятував мене від абст-
ракції оніміння; коли я випав у куряву в Гетто фокусників 
зі срібною плювальницею у руці, мені відкрилося, що я, 
виявляється, знову почав відчувати. 

Бодай деякі вади, врешті-решт, вдається побороти. 

тінь мечеті 

Немає ні тіні сумніву — прискорення діє. Тріск 
скрегіт хруст — покриття доріг лускає від цієї пекельної 
спеки, і я теж, схоже, прискорено прямую до розпаду. 
Те-що-гризе-кістки (те, чого, як я мушу постійно тлума-
чити надто великій кількості жінок довкола мене, лікарі 
не можуть у жоден спосіб діагностувати, а тим більше 
вилікувати) не буде чекати довго; а стільки всього ще за-
лишається розповісти... Дядько Мустафа виростає у мені, 
і дзьобик Парваті-відьми; за лаштунками очікує жмут во-
лосся героя; а також тринадцятиденні пологи, і історія 
схожа на зачіску прем'єр-міністра; є ще попереду зрада, 
і безквитковий проїзд, і запах (принесений вітром, об-
важнілим від завивання вдів) печені на залізній пательні 
... тож і я теж мушу прискорити темп, зробити стрімкий 
ривок на фінішній прямій; перш ніж пам'ять 
потріскається невідворотно, я мушу торкнутися грудьми 
фінішної стрічки. (Хоча вже є і білі плями, і прогалини; 
так що часом доводиться імпровізувати.) 

Двадцять шість банок розсолу солідно стоять на полиці; 
двадцять шість спеціальних сумішей, кожна із власною 
етикеткою, оздобленою охайним написом зі знайомою на-
звою: «Переміщення перцівничок», наприклад, чи «Альфа 
й Омега», чи «Жезл командора Сабарматі». Двадцять 
шість банок промовисто постукують щоразу, коли під 
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вікнами тягнуться жовто-брунатними смугами місцеві по-
тяги; а на моєму столі нетерпляче видзвонюють п'ять по-
рожніх банок, нагадуючи мені про незавершену справу; 
ніч — для слів, і зелене чатні мусить чекати своєї черги. 

... Падма замріяна: 
— О пане, який прекрасний, мабуть, Кашмір у серпні, 

в той час, коли тут повітря пекуче, як чілі! 
Я мушу дорікнути своїй товстенькій-та-м'язистій това-

ришці за те, що її увага розпорошилася; і зауважити, що 
наша Падма Бібі — терпляча вирозуміла спокійна — по-
чинає поводитися точнісінько так, як традиційна 
індійська дружина. (А я, зі своїм відчуженням та егоцен-
тризмом, як її чоловік?) Останнім часом, попри свій 
стоїчний фаталізм відносно розростання тріщин, я відчув 
у подиху Падми мрію про інше (хоча й неможливе) май-
бутнє; ігноруючи невблаганну невідворотність моїх 
внутрішніх розколин, вона почала випромінювати солод-
ко-гіркавий аромат надії-на-шлюб. Мій лотос-лайна, та, 
що так довго опиралася дошкульним жартам, якими її 
діймав наш персонал — наші робітниці з волохатими ру-
ками; та, що вибрала життя під одним дахом зі мною всу-
переч усім правилам суспільної моралі, очевидно, тепер 
уступила бажанню узаконення стосунків... коротше ка-
жучи, хоч вона не обмовилася про це й словом, але ма-
буть усе-таки сподівається, що я зроблю з неї чесну 
жінку. Запах смутної надії пробивається з її найне-
винніших турботливих зауважень — навіть у той мо-
мент, коли вона каже: 

— То що, пане, чому б Вам не закінчити своєї писани-
ни і трохи не відпочити; поїдьте собі до Кашміру, посидь-
те там трохи у спокої, — а може, Ви взяли б із собою і 
Падму, щоб Вас доглядала? 

За цим пуп'янком мрії про відпочинок у Кашмірі (що 
була колись також мрією Джеханґіра, монгольського 
Імператора і нещасливої забутої Ілси Любін, а може, 
навіть самого Ісуса Христа), я нюхом почув присутність 
іншої мрії; але ні та, ні інша не може здійснитися. Бо ста-
лося так, що тріщини, тріщини і знову тріщини звужують 
моє майбутнє до одного-єдиного неминучого фіналу; от-
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же, навіть Падма має зайняти місце в задньому ряду, як-
що я збираюся закінчити свою розповідь. 

Нині газети розводяться про ймовірне політичне 
відродження пані Індіри Ганді; але коли я повернувся до 
Індії, захований у плетеному кошику, «Перша леді» саме 
грілася у промінні своєї найвищої слави. Сьогодні, мож-
ливо, ми вже забуваємо, охоче занурюючись у підступні 
хвилі амнезії; але я пам'ятаю, і запишу, як я ...як вона...як 
це сталося, що...ні, я не можу про це сказати, я мушу роз-
повідати про все в належному порядку, аж поки воно са-
мо випливе на поверхню... 16-го грудня 1971-го року я 
беркицьнувся з кошика просто в Індію, де Нова Партія 
Конгресу пані Ганді здобула понад-дві-третини голосів, 
тобто більшість, у Національній Асамблеї. 

У кошику-невидимці почуття несправедливости пере-
творилося на гнів; і ще дещо — в пориві люті я раптом 
зазнав вражаючого, щемкого почуття любови до країни, 
з якою ми не тільки були близнюками-за-народженням, 
але з якою зрослися (так би мовити) стегнами; і тому 
все, що відбувалося з кожним із нас, відбувалося з нами 
обома. Коли я, шмарконосий, плямолиций etcetera, пере-
живав важкі часи, то і моя субконтинентальна сестра-
близнючка також; а тепер, коли я дав собі право вибира-
ти краще майбутнє, то вирішив, що і країна має розділи-
ти його зі мною. Думаю, що коли я беркицьнувся у пил, 
у тінь і в радісні вітання, уже тоді я вирішив порятувати 
цю країну. 

(Але існують тріщини і проміжки ... чи я вже тоді по-
бачив, що моя любов до Джамілі Співачки була до певної 
міри помилкою? Чи вже тоді зрозумів, що свого часу 
просто переклав на її плечі обожнювання, у якому тепер 
упізнав високу, всеосяжну любов до своєї країни? Коли 
я, власне, усвідомив, що мої справді-кровозмісні почуття 
призначалися моїй справжній сестрі-з-народження, самій 
Індії, а не цій легковажній співачці, яка так байдуже ме-
не покинула, ніби злинялу зміїну шкіру, і викинула мене 
у метафоричний смітник військового життя? Коли, коли, 
коли?.. Визнаючи власну поразку, мушу письмово ствер-
дити, що не пам'ятаю цього напевно.) 
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... Селім сидів і мружився на землі у тіні мечеті. Над 
ним стояв велетень, широко всміхався і запитував: 

— Ачча, приятелю, гарна була подорож? 
А Парваті дивилась величезними схвильованими очи-

ма і лила воду з мідного глечика лотах просто у його 
потрісканий солоний рот... Що це були за відчуття! Кри-
жаний дотик води, що довго зберігає холод у глиняних 
сурахіс, надчутливість потрісканих до крови губів, 
срібло-і-лазурит, затиснуті в долоні... 

— Я відчуваю! — крикнув Селім доброзичливій юрбі. 
Це була пополуденна пора, що звалася чхайя, коли 

тінь високої Мечеті, збудованої з червоної цегли-і-мар-
муру падала на безладне юрмище хатин убогих квар-
талів, що скупчилися в її ногах, на ті нетрі, де старі бля-
шані дахи створювали таку нестерпну спекоту, що не-
можливо було залишатися всередині хистких халуп май-
же ніколи, хіба тільки о порі чхайя і вночі ...але тепер 
ілюзіоністи й акробати і жонглери і факіри зібралися у 
затінку довкола одної-єдиної водогінної труби, щоб 
привітати новоприбулого. 

— Відчуваю! — крикнув я, а тоді й Картинка Сінгх: 
— Добре, приятелю, але скажи-но, що ти відчуваєш? 

— що ти ніби народився заново, випавши, як немовля, з 
кошика Парваті? 

Я нюхом чув подив Картинки Сінгха; його дуже вразив 
вчинок Парваті, але як справжній майстер, він навіть не 
думав допитуватися, як вона це зробила. Таким чином 
Парваті-відьма, яка використала свою безмежну силу, щоб 
перемістити мене у безпечне місце, уникла викриття; та-
кож і тому, як виявилося згодом, що Гетто магів не вірило 
з абсолютною певністю професійних ілюзіоністів в існу-
вання чарів. Так Картинка Сінгх сказав мені здивовано: 

— Присягаюся, приятелю, ти був такий легенький, як 
дитя! 

Але він ніколи не міг собі уявити, що моя невагомість 
була чимось більшим, ніж звичайний фокус. 

— Послухай-но, малий сагібе, — волав Картинка 
Сінгх. — Що ти кажеш, малий приятелю? Може; переки-
нути тебе через плече, аби тебе вивернуло? 

35 - 7-993 
545 



вона усміхалася променисто усім довкола... але раптом 
відбулася зловісна подія. Позаду громади фокусників по-
чувся протяжний жіночий голос: 

— Аі-о-аі-о! Аі-о-о! 
Юрба розступилася у подиві, й тоді стара жінка кину-

лася вперед, крізь натовп, просто на Селіма; я змушений 
був захищатися від сковороди, якою вона розмахувала, 
аж поки Картинка Сінгх стривожено схопив її за руку-в-
якій-була-пательня і проревів: 

— Гей, товаришко, навіщо стільки шуму? 
І баба — уперто: 
— Аі-о-аі-о! 
— Резхам Бібі, — роздратовано сказала Парваті, — 

тобі що, мурахи в мозку завелися? 
І Картинка Сінгх: 
— У нас гість, товаришко, що він скаже на твій ле-

мент? Агге, заспокойся, Резхам, наша Парваті знає цього 
товариша особисто! Не кричи так при ньому! 

— Аі-о-аі-о! Прийшло нещастя! їздять на чужину і 
привозять її сюди з собою! Аі-оооо! 

Вражені обличчя фокусників поверталися то до Рез-
хам Бібі, то до мене, бо хоч вони й були людьми, що за-
перечували усе надприродне, та були ще й артистами, і, 
як усі артисти, мали невиразну віру в удачу, у щасливий-
випадок-і-нещасливий-випадок, у щастя... 

— Ти ж сам сказав, — волала Резхам Бібі, — що ця 
людина народжена двічі, й навіть не жінкою! Надходить 
спустошення, зараза і смерть. Я стара і я знаю. Агге baba, 
— плаксиво звернулася вона до мене. — Змилуйся, будь 
такий добрий; іди звідси, — іди, іди мерщій! 

Присутні почали ремствувати: 
— Це правда, Резхам Бібі знає старі заповіти. 
Але тут Картинка Сінгх розсердився. 
— Товариш — мій шановний гість, — повідомив Сінгх. 

— Він залишиться в моїй хатині, скільки забажає — на 
короткий чи-то на довгий час. Що це я чую від вас? Тут 
не місце плести небилиці. 
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— Чйсу-ичш»«^»« гт , 
ювання, що здійнялися на гребені аі-о-аі-о. Гола, нічим не 
прикрашена правда полягає у тому, що у ті дні Гетто 
ілюзіоністів та інших артистів оригінального жанру поча-
ло здійматися на нові вершини майстерности — жонгле-
ри навчилися утримувати в повітрі одночасно тисячу й 
одну кулю, а ще-не-натренована протеже факіра ступала 
на розжарене вугілля і походжала по ньому не змигнув-
ши оком, ніби увібрала дар свого вчителя несвідомо, шля-
хом осмосу; казали, що так само успішним був і номер із 
канатом. До того ж поліція не влаштувала свого щомісяч-
ного наїзду на Гетто, а такого ще не бувало за пам'яті жи-
вих; і до табору поплив постійний потік відвідувачів, 
здебільшого слуг багатіїв, що замовляли професійні по-
слуги в одного чи кількох мешканців колонії з нагоди тої 
чи іншої святкової вечірки з атракціонами... виглядало на 
те, ніби Резхам Бібі усе перекрутила, а я натомість швид-
ко здобув величезну популярність у гетто. Мене прозва-
ли Селімом Кісметі, Селімом Щасливим; Парваті дякува-
ли за те, що вона привела мене в ті нетрі. І нарешті Кар-
тинка Сінгх привів Резхам Бібі з перепросинами. 

— Вибачай, — беззубо сказала Резхам і втекла; а Кар-
тинка Сінгх додав: 

— Старим людям тяжко; їхній мозок м'якне, і пам'ять 
часто-густо перевертає все догори дриґом. Приятелю, тут 
кожен говорить, що ти — наша удача; але ти підеш від 
нас незабаром? 

І Парваті втупилась у мене своїми величезними, як 
блюдця, очима, що благали німо: ні ні ні; але я змушений 
був відповісти ствердно. 

Сьогодні Селім певен, що відповів «Так»; що того са-
мого ранку, усе ще вбраний у безформний одяг, усе ще 
прикутий до срібної плювальниці, він пішов, не обертаю-
чись назад, не озираючись на дівчину, що проводжала йо-
го очима, мокрими від звинувачень; що поспішно проми-
нув жонглерів за роботою і ятки з солодощами, які напов-
нили йому ніздрі спокусливим ароматом гаэдиПаэ, проми-
35-
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нув голярів, що можуть поголити за десять пайсів, про-
йшов повз дивакувате старече мурмотіння і повз котячі 
виски чистильників взуття, хлопців з американським ак-
центом, які обступали автобуси, повні японських туристів 
у однакових синіх костюмах і недоречних шафранових 
тюрбанах, пов'язаних їм на головах послужливими і глуз-
ливими гідами, повз височенні сходи до Мечеті, оминув 
продавців Галантереї, олійок-ітр, точних копій Отаб Міна-
ру і фарбованих іграшкових коней і тріпотливих неріза-
них курчат оминув запрошення на півнячі бої і на партію 
в карти, і вийшов з Гетто ілюзіоністів, і опинився на ба-
зарі Файз, навпроти нескінченно довгих мурів Червоного 
Форту, з валів якого прем'єр-міністр одного разу проголо-
сив незалежність, у тіні якого певна жінка зустрілася з 
певним власником кінетоскопу, людиною Діллі-Деко, і він 
повів її вперед дедалі вужчими провулками, щоб почути 
майбутнє її сина, провіщене серед мангустів і грифів і 
травмованих людей з кінцівками, перев'язаними пальмо-
вим листям; коротше кажучи, він звернув праворуч і ви-
йшов зі Старого Міста до рожевуватих палаців, збудова-
них колись рожевошкірими завойовниками: я покинув 
своїх рятівників і пішки пішов у Нью-Делі. 

Чому? Чому, невдячно відштовхнувши ностальгійний 
сум Парваті-відьми, я відвернув своє обличчя від старого 
і вибрав нове? Чому, коли протягом стількох років вона 
була моїм найвірнішим спільником на нічних 
конференціях моїх думок, я так легко її покинув того ран-
ку? Змагаючись зі щілинистими прогалинами в пам'яті, я 
пригадав собі дві причини; але важко мені пригадати, яка 
з них була головна, і чи була ще й третя... але як не є, най-
перше я підбив підсумки. Селім, аналізуючи свої перспек-
тиви, не мав іншого вибору крім того, щоб зізнатися пе-
ред самим собою, що вони не були надто привабливі. Я не 
мав паспорта; отже, згідно з законом, був нелегальним 
іміґрантом (який колись був легальним емігрантом); всю-
ди на мене чигали табори для військовополонених. 

І навіть якщо відкинути мій статус дезертира-розбитої-
армії, перелік моїх проблем залишався величезний: я не 
мав ані грошей, ані одягу на зміну; ані жодної 



кваліфікації, бо не здобув освіти і не проявився у тій 
освіті, яку отримав; як же я мав почати свій амбітний про-
ект порятунку нації без даху над головою і без сім'ї, яка 
б оберігала підтримувала допомагала... і як грім з ясного 
неба мене вдарила думка, що я помиляюся; що тут, у цьо-
му місті я маю родичів, — і не звичайних собі родичів, а 
впливових! Мій дядько Мустафа Азіз, старший Держав-
ний службовець, наскільки доводилось чути востаннє, 
займав другу сходинку у своєму департаменті; якого кра-
щого патрона міг я бажати для своїх месіанських задумів? 
Під його дахом я міг здобути і нові зв'язки, і новий одяг, 
під його покровительством я міг розраховувати на місце в 
Адміністрації, і, вивчаючи дії уряду, напевно, знайшов би 
ключ до порятунку нації; я мав би також вуха міністрів, а 
може, навіть перейшов би на «ти» з самим!.. Захоплений 
цією чарівною фантазією, я сказав Парваті-відьмі: 

— Я мушу йти; на мене чекають великі діла! — і поба-
чив, що її щічки раптово спалахнули від образи, і спробу-
вав її потішити: 

— Я часто буду тебе відвідувати. Часто-часто. 
Але вона залишилася невтішною... і тоді шляхетність 

стала однією з причин, що веліли покинути тих, хто до-
поміг мені; але чи не було серед них мотивів дріб'яз-
ковіших, приземленіших, егоїстичніших? Були. 

Парваті відтягнула мене крадькома убік, за халупи-зі-
шматків-бляхи і дощок; де таргани відкладали яйця, де па-
цюки злягалися; де мухи жирували на екскрементах бро-
дячих псів; там вона схопила мене за руку, зблиснула 
очима і заговорила з присвистом; ховаючись у прогнило-
му лоні гетто, вона зізналася, що я не перший з 
опівнічних дітей, чия дорога перетнулася з її дорогою! 
І тут починається історія про процесію в Дакка, і про фо-
кусників, що марширують пліч-о-пліч з героями; Парваті 
поглянула на танк, і очі її заблищали, уздрівши пару ве-
личезних чіпких колін... колін, гордо випнутих під крох-
мально-випрасуваною уніформою; Парваті вигукнула: 

— Це ти! Це ти! — і пролунало невимовне ім'я, ім'я 
моєї провини, ім'я того, хто мав би жити моїм життям, 
якби не злочин у пологовому будинку; Парваті і Шіва, 



Шіва і Парваті, приречені на цю зустріч божественним 
провидінням своїх імен, поєдналися в годину перемоги. 

— Герой, брате! — гордо прошипіла вона за халупою. 
— Він стане великим офіцером і взагалі! 

І ось — що це виринуло зі складок її обтріпаного одя-
гу? Що колись гордо росло на голові героя, а тепер мир-
но спочивало на грудях чарівниці? 

— Я попросила, і він дав, — сказала Парваті-відьма, і 
показала мені жмут його волосся. 

Чи я втікав від того пучка фатального волосся? Чи 
Селім, лякаючись перспективи возз'єднання зі своїм alter 
ego, що його він так давно усунув із нічних конференцій, 
утікав назад, на лоно родини, блага якої обійшли героя-
воїна? Була це шляхетність чи почуття провини? Важко 
сказати; я описую лише те, що пам'ятаю, а саме — як 
Парваті-відьма прошепотіла: 

— Може, він прийде, коли матиме час; і тоді ми буде-
мо втрьох! 

І ще одна цитата: 
— Опівнічні діти, яар ... це неабищо, правда? 
Парваті-відьма нагадала мені про те, що я намагався 

викинути з голови; і я пішов від неї до Мустафи Азіза. 
З мого останнього жалюгідного контакту з грубими 

інтимностями родинного життя залишилися лише урив-
ки; однак, якщо я маю все записати, а потім замаринува-
ти, то спробую поскладати їх докупи в одне ціле... отже, 
насамперед повідомляю, що дядько Мустафа жив у ве-
ликій безіменній дільниці, відведеній під помешкання 
працівників Державної служби, в доглянутому саду Дер-
жавної служби відразу за Раджпатх у самому серці міста 
Лутієнса; я ішов колишньою Кінґсвей, вдихаючи 
незліченні аромати вулиці, що долинали з Державного 
Підприємства кустарних промислів «Етрогіа», з вихлоп-
них труб авторикш; аромати баньяна і деодара, змішані з 
примарними запахами давно відсутніх віцекоролів і мем-
сагібів у рукавичках, а також із набагато дошкульнішим 
духом тіл пишних багатих бегум і волоцюг. Там стояв ве-
летенський виборчий стенд, навколо якого (під час пер-
шої битви за владу між Індірою та Морарджі Десаєм) 
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збиралися юрби людей, очікуючи на результати, і ревно 
допитувалися: 

— Хлопчик чи дівчинка?... 
Посеред старожитнього і сучасного, поміж Воротами 

Індії і будинками Секретаріату, мої думки переповнюва-
ли зниклі імперії (Монгольська і Британська), а також 
моя власна історія — бо це було місто публічної заяви, 
багатоголових чудовиськ і руки, що упала з неба — і я 
рішуче крокував уперед, і пах немилосердно, як і все до-
вкола. Нарешті я повернув ліворуч, на Дуплекс Роуд і по-
трапив до безіменного саду, обгородженого низьким му-
ром і живоплотом; у кутку я побачив табличку, що гойда-
лася на вітрі, таку, як і ті, що колись розквітли у садах 
маєтку Метволда; але відлуння минулого звучало тут 
зовсім навпаки — НЕ НА ПРОДАЖ — з чотирма її ли-
ховісними голосними і шістьома фатальними приголосни-
ми; дерев'яна квітка у саду мого дядька мала дивнии ви-
гляд з таким написом: Mr Mustapha Aziz and Fly (П.Мус-
тафа Азіз і Муха). 

Не здогадуючись, що останнє слово було звичайним 
для мого дядька формальним скороченням від занадто 
емоційного іменника «family» («сім'я»), я був спантеличе-
ний цією розгойданою вітром табличкою; але за якийсь 
час перебування у цьому домі таке окреслення вже зда-
валося мені цілком відповідним, бо сім'я Мустафи Азіза 
була справді така розчавлена, така комахоподібна, така 
мізерна, як та загадково скорочена Муха (Fly). 

Якими словами мене привітали, коли, трохи нервово, 
я подзвонив у двері, сповнений надій на початок нової 
кар'єри? Чиє обличчя з'явилося з-за внутрішніх дверей із 
дротяної сітки і насупилося в сердитому подиві з не-
сподіванки? Падмо: мене привітала дружина дядька Му-
стафи, моя шалена тітка Соніа вигуком: 

— Пхууу! О Аллах! Як цей хлопець смердить! 
І хоч я улесливо відповів: 
— Добрий день, дорога тітонько Соніє, — несміливо 

усміхаючись заштрихованому дротяною сіткою видиву 
відцвітаючої іранської краси моєї тітки, вона невблаган-
но вела далі, — Селіме, чи не так? Так-так, я пам'ятаю те-



бе. Ти був огидним малим паскудником. Завжди всі дума-
ли, що з тебе вийде якийсь Бог чи що, як виростеш. А чо-
му? Через якийсь дурнуватий лист, висланий, мабуть, 
п'ятнадцятим помічником заступника прем'єр-міністра. 

Уже при тій першій зустрічі я мав передбачити крах 
моїх планів; я мав занюхати від своєї шаленої тітки не-
примиренний запах ревнощів Державної служби, що го-
това була підірвати всі мої намагання знайти собі місце 
під сонцем. Я отримав листа, а вона ніколи не отримала; 
це зробило нас ворогами на все життя. Але ось двері пе-
реді мною відчинилися; повіяло купіллю і чистотою; і я, 
вдячний за ці маленькі акти милосердя, не принюхався 
як слід до вбивчого аромату моєї тітки. 

Мій дядько Мустафа Азіз, чиї колись-гордо-навощені 
вуса так ніколи й не поправилися після паралізуючої пи-
лової бурі часів розгрому маєтку Метволда, обійдені не 
менш ніж сорок сім разів при висуванні на посаду дирек-
тора департаменту, знайшов, нарешті, розраду своїй не-
долугості у битті рідних дітей, у вечірньому просторіку-
ванні про те, що він, очевидно, став жертвою антимусуль-
манських упереджень, у суперечливій але абсолютній 
відданості нинішньому урядові, а також у нав'язливій ідеї 
з генеалогіями, що була його єдиним хобі, і інтенсивність 
цієї ідеї перевершувала навіть давнє прагнення мого бать-
ка, Ахмеда Сіная, довести власне походження з роду мон-
гольських імператорів. У першій із цих розрад до нього 
охоче прилучилася дружина, напівіранка по крові, по-
тенційна-світська-пані Сонія (з дому Кхосровані) доведе-
на до шалу божевільним життям, у якому мусила викону-
вати роль «чамча» (дослівно — ложки, а переносно — 
підлесниці) перед сорока сімома послідовними дружина-
ми першої особи, кожну з яких вона попередньо відчужу-
вала своєю манерою колосальної поблажливосте, коли 
вони були ще дружинами особи номер три; об'єднаними 
силами дядька і тітки мої кузени на той час були потов-
чені на таку січку, що я не можу згадати ні їхньої 
кількосте, ні статі, ні зросту чи рис обличчя; їхні 
індивідуальності, звичайно, давно вже перестали існува-
ти. У домі дядька Мустафи я сидів тихо разом зі своїми 
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стертими-на-порох двоюрідними братами і сестрами, слу-
хаючи його нічні монологи, у яких він постійно сам собі 
суперечив, дико метаючись між обуренням через відмо-
ву у підвищенні по службі й сліпою собачою відданістю 
кожному рішенню Прем'єр-міністра. Якби Індіра Ганді 
попросила його вчинити самогубство, Мустафа Азіз при-
писав би це антимусульманському фанатизму, але тут же 
взявся б відстоювати державні інтереси, приховані у цьо-
му наказі, й, звісно, виконав би завдання, не наважую-
чись (і навіть не бажаючи) опиратися. 

Що стосується генеалогій: дядько Мустафа увесь свій 
вільний час проводив над величезними вахтовими журна-
лами, заповнюючи їхні сторінки павукоподібними генеа-
логічними деревами, постійно досліджуючи й увічнюючи 
незвичайні родоводи найбільших родів країни; але одно-
го разу під час мого перебування там, тітка Сонія почула 
про одного rishi з Хардвару, який прожив на світі триста 
дев'яносто п'ять років і пам'ятав генеалогію кожного кла-
ну брамінів у країні. 

— Навіть у цьому, — сварилася вона на дядька, — ти 
здатний бути тільки другим! 

Існування хардварського rishi стало останньою крап-
лею, що схилила терези її свідомости у бік божевілля, 
тож її насильство щодо дітей зросло до такої міри, що ми 
жили у щоденному очікуванні вбивства, і врешті-решт 
дядько Мустафа був змушений тримати її під замком, бо 
такі ексцеси шкодили йому в праці. 

Ось така-то була сім'я, в яку я прийшов. її присутність 
у Делі мала вигляд у моїх очах чимось здатним опогани-
ти моє власне минуле; у місті, що для мене назавжди збе-
регло духи молодих Ахмеда й Аміни, ця жахлива Муха 
(Fly) оскверняла собою священну землю. 

Одного тільки не можна стверджувати з цілковитою 
певністю, а саме — чи у наступні роки дядько викорис-
тав свою генеалогічну пристрасть на службі уряду, що 
все більше й більше підпадав під подвійні чари влади й 
астрології; отже, те, що сталося у гуртожитку вдів, ніко-
ли не могло б статися без його сприяння... але ні, я теж 
був зрадником; я не засуджую нікого; лише хочу сказа-
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ти, що одного разу бачив серед його генеалогічних вахто-
вих журналів чорну шкіряну течку з позначкою ЦІЛКОМ 
ТАЄМНО і назвою ПРОЕКТ М. С. С. 

Кінець уже близько, і не можна більше зволікати; од-
нак, коли аагкаг Індіри, так само, як перед тим 
адміністрація її батька, щоденно консультується поста-
чальниками таємних знань; коли провидці з Бенаресу до-
помагають формувати історію Індії, я мушу відступити у 
болісні приватні спогади; бо, власне, у домі дядька Мус-
тафи я довідався про загибель моїх родичів у війні 1965-
го року, а також про зникнення, всього за кілька днів пе-
ред моїм приходом, відомої пакистанської артистки 
Джамілі Співачки. 

... Коли божевільна тітка Сонія почула, що я у тій війні 
боровся на ворожому боці, вона відмовилася годувати ме-
не (ми саме обідали) і заверещала: 

— Боже мій, це ж треба мати таке нахабство! Тобі що, 
розум відняло? Ти з'являєшся у домі Старшого Держав-
ного службовця — дезертир, військовий злочинець, о Ал-
лах! Ти хочеш, щоб через тебе твій дядько втратив робо-
ту? Хочеш, щоб ми всі опинилися на вулиці? Та тобі ма-
ють вуха горіти від сорому, хлопче! іди, іди геть, забирай-
ся звідси, або краще ми викличемо поліцію і передамо те-
бе у її руки зараз же! Іди собі, стань військовополоненим, 
чому ми маємо піклуватися про тебе, коли ти навіть не 
рідний син нашої небіжки-сестри... 

Грім з ясного неба, удар за ударом: Селім боїться за 
себе і в той же час пізнає невблаганна правду про смерть 
матері й розуміє водночас, що його позиції значно 
слабші, ніж він уяьляв, тому що ця гілка родини не пого-
дилася його прийняти за свого; і Сонія, поінформована 
про зізнання Марії Перейри, здатна на асе!.. 

І я, слабким голосом: 
— Моя мати? Небіжка? 
І тут вступає дядько Мустафа, можливо, почуваючи, що 

його дружина зайшла занадто далеко, і говорить неохоче: 
— Не переживай, Селіме, звичайно, ти залишишся у 

нас, бо як же інакше, жінко? Тож бідолаха навіть не 
знає... 



І тоді вони розповіли мені. 
Власне тоді, у серці тої божевільної Мухи, я опритом-

нив собі, скільки ж днів жалоби заборгував мертвим; 
після того, як я довідався про смерть моїх матері й бать-
ка, і тіток — Алії, Пії й Емєральди, кузена Зафара і його 
кіфіянської принцеси, Преподобної Матінки і нашої да-
лекої родички Зохри та її чоловіка, я вирішив чотириста 
наступних днів провести у жалобі, як велить звичай: де-
сять періодів жалоби, по сорок дніь кожний. І ще, і ще 
було неясне питання про Джамілю Співачку... 

Вона почула про моє зникнення у воєнній круговерті у 
Бангладеш; вона, та що завжди проявляла свою любов, ко-
ли було вже надто пізно, мабуть, була приголомшена цією 
звісткою. ,\жаміля, Голос Пакистану, Соловейко Віри, ви-
ступила проти нових правителів обрізаного, побитого 
міллю, поділеного війною Пакистану; у той час як п. Бхут-
то обіцяв Раді Безпеки ООН «Мі: збудуймо новий Паки-
стан! Кращий Пакистан! Мій народ прислухається до ме-
не!» — моя сестра привселюдно його ганьбила; вона, най-
чистіша з-поміж чистих, найпатріотичніша з-поміж усіх 
патріотів, перетворилася на бунтівника, коли почула про 
мою смерть. (Принаймні так мені це уявляється; усе, що 
я почув від мого дядька, складалося лише з голих фактів; 
він їх отримав через дипломатичні канали, що не займа-
ються психологічним теоретизуванням.) 

Минуло два дні після її тиради проти винуватців цієї 
війни, і моя сестра зникла з лиця землі. Дядько Мустафа 
намагався говорити розважливо: 

— Дуже погані речі траг \яю гься, Селіме; постійно 
зникають люди; треба бути готовими до найгіршого. 

Ні! Ні, ні, ні! Падмо, він помилявся! Джаміля не пропа-
ла у лабетах Держави; бо ще тої самої ночі я бачив уві сні, 
як вона під завісою ночі, загорнута у звичайне накриття, 
не у біло-золоте запинало Дядечка Паффі, а у просту чор-
ну Ьища, утікає зі столиці повітряним шляхом; і прибуває 
в Карачі — не допитувана, не заарештована, вільна, беое 
таксі, їде вглиб міста, і ось висска стіна із замкненими 
дверима і віконечком, з якого колись, давним-давно, я 
брав хліб, дріжджовий хліб, що його так любила моя сес-



тра; вона просить, щоб її впустили, черниці відкривають 
двері на її благання про притулок, так, вона там, усере-
дині, поза небезпекою, двері зачиняються за нею, зміню-
ючи один спосіб незримости на інший, і так з'являється 
інша Преподобна Матінка, тепер, коли Джаміля Співачка, 
яка давно, ще як була Мідною Мавпочкою, фліртувала із 
Християнством, знаходить безпеку притулок спокій у 
стінах цього таємного ордену Святої Іґнатії... так, вона 
там, неушкоджена, вона не зникла, не потрапила в руки 
поліції, де знущаються б'ють морять голодом, але знайш-
ла спочинок, і не в безіменній могилі на березі Інду, а жи-
ва, пече хліб, чарівно співає черницям у сховку; я знаю, 
знаю, знаю. Але звідки? Просто брат знає — от і все. 

І все-таки мене знову мучить почуття відповідальнос-
ти: від нього не втечеш — у занепаді Джамілі була, зви-
чайно, моя і тільки моя провина. 

Я прожив у домі п. Мустафи Азіза рівно чотириста 
двадцять днів... Селім перебував у запізнілій жалобі за 
померлими родичами; але ні на хвилю не можна запідо-
зрити, що мої вуха були затулені! Не можна навіть при-
пускати, ніби я не чув, що коїться довкола мене, постійні 
сварки між дядьком і тіткою (які, можливо, допомогли 
йому наважитися відправити її до психіатричної лікарні). 
Сонія- Азіз кричала: 

— Цей Ьііапді — цей брудний нікчема, він навіть не 
твій небіж, я не знаю, що на тебе найшло, але пора його 
витягти звідси за вухо! 

А Мустафа спокійно відповідав: 
— Бідний хлопець прибитий горем, як же так, — по-

дивися на нього, і побачиш, що в нього не все гаразд із 
головою, йому довелося стільки пережити. 

Не все гаразд із головою! Зовсім просто в голові! Жах-
ливо було почути це від них — від тої сім'ї, порівняно з 
якою плем'я недорікуватих канібалів могло б здатися 
стриманим і цивілізованим! Чому я терпів це? Бо я мав 
свою мрію. Але протягом тих чотирьохсот двадцяти днів 
ця мрія так і не здійснилася. 

3-обвислими-вусами, високий-та-зсутулений, вічний 
номер два: дядько Мустафа аж ніяк не був схожий на 
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дядька Ханіфа. Тепер він став головою родини, єдиним із 
його покоління, що пережив наш родинний геноцид 1965-
го року; але зовсім не допоміг мені, ні в чому... одного не-
щасного вечора я увійшов до його кабінету, заповненого 
генеалогічними дослідженнями, і пояснив — з належною 
урочистістю і стриманими, але рішучими жестами — 
мою історичну місію: врятувати країну від згуби; але він 
тільки глибоко зітхнув і відповів: 

— Слухай, Селіме, що ти хочеш від мене? Я прийняв 
тебе у свій дім; ти їси мій хліб і нічого не робиш, але так 
має бути, — ти член сім'ї моєї померлої сестри, і я мушу 
піклуватися тобою, — то живи собі, відпочивай, одужуй; 
а тоді вже побачимо. Якщо захочеш стати урядовцем, 
абощо, то, може, ми би це й залагодили; але викинь з го-
лови мрії про Бог-знає-що. Наша країна в надійних руках. 
Індіраджі вже взялася за радикальні реформи — земель-
ну реформу, сільськогосподарську, податкової системи, 
освіти, обмеження народжуваности — ти можеш поклас-
тися в цьому на неї і її загкаг. 

Він знехтував мною, Падмо! Начебто я був дурник! О 
який сором, яка ганьба, коли тобою нехтує дурень! 

На кожному кроці перешкоди; я — пророк у дикій 
пущ як Маслама, як Ібн Сіна! Хоч що робив би я, хоч як 
би я старався, завжди на мене чекає пустеля. О мерзен-
на нікчемність дядьків-підлабузників! О підтинання крил 
другосортними безхребетними родичами! Дядькове знех-
тування моїм проханням про підтримку мало один поваж-
ний наслідок: чим більше він хвалив його Індіру, тим 
глибше я ненавидів її. Він, фактично, готував мене до по-
вернення у гетто фокусників, і до ... до неї ... до Вдови. 

Ревнощі, — ось що це було. Потворні ревнощі моєї бо-
жевільної тітки Сонії капали, як отрута, у вуха мого дядь-
ка і не дозволили йому поворушити й пальцем, щоб дати 
початок обраній мною кар'єрі. Великі — вічно здані на ла-
ску маленьких людей. А також: маленьких божевільних. 

На чотириста вісімнадцятий день мого перебування 
настала зміна в атмосфері цієї божевільні. Хтось при-
йшов на обід: хтось із товстим черевом, звуженою вгорі 
головою, вкритою масними кучерями, й ротом — таким 
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м'ясистим, як соромітні губи жінки... Мені здалося, що я 
впізнаю його за газетними фотографіями. Я обернувся до 
одного з моїх безликих кузенів без-статі без-віку й 
зацікавлено спитав: 

— Це часом не той, ну, знаєш, Санджай Ганді? 
Але та стерта на порох істота була занадто упослідже-

на, щоб спромогтися на відповідь... то він це, чи не він? 
Тоді я ще не знав того, що ось тепер записую: певні впли-
вові фігури у тому справді екстраординарному уряді (а 
також деякі невибрані сини прем'єр-міністрів) набули 
здатности до самовідтворення... через якихось кілька 
років по всій Індії розплодилися цілі банди Санджаїв! Не 
дивно, що та неймовірна династія хотіла накласти обме-
ження народжуваносте на решту своїх співвітчизників... 
отже, може, це був він, а може, й не він; але той хтось 
зник разом із Мустафою Азізом у дядьковому кабінеті; і 
тої ночі — як я підозрюю — з'явилася замкнена на клю-
чик чорна шкіряна папка з позначкою ЦІЛКОМ 
ТАЄМНО і назвою ПРОЕКТ М.С.С.; і наступного ранку 
мій дядько дивився на мене по-іншому, майже з остра-
хом, або з там особливим виразом ненависти, що його 
державні службовці тримають для тих, хто потрапляє в 
(офіційну) неласку. Я мав би здогадатися, чим це може 
обернутися для мене; але усе видається простішим для 
того, хто вдивляється в минуле. Цей погляд у минуле при-
ходить до мене тепер, занадто пізно, тепер, коли я на-
решті приречений займати своє місце на периферії 
історії, тепер, коли зв'язок між моїм життям і життям 
країни увірвався раз і назавжди ... щоб уникнути загад-
кового пильного погляду дядька, я вийшов у сад; і поба-
чив Парваті-відьму. 

Вона сиділа навпочіпки на тротуарі з кошиком незри-
мости при боці; коли побачила мене, її очі зблиснули до-
кором: 

— Ти казав, що прийдеш, але тебе не було, тому я...— 
промурмотіла вона. 

Я опустив голову: 
— Я був у жалобі, — промовив непереконливо, а вона 

у відповідь: 

558-



— Але ж усе одно ти мав прийти, — заради Бога, 
Селіме, ти навіть не знаєш, що у нашій колонії я нікому 
не можу сказати про свої справжні чари, ніколи й нікому, 
навіть Фото Сінгху, який для мене як батько; я мушу все 
це тримати в собі, бо вони не вірять у такі речі; і я дума-
ла, ось приїхав Селім, тепер нарешті у мене з'явиться 
друг, ми зможемо поговорити, зможемо побути разом, бо 
нас об'єднує спільне минуле і спільне знання, і агге, як би 
це сказати, Селіме, тебе це не обходить, ти отримав те, що 
хотів, і пішов собі геть, і я знаю, що я для тебе ніхто... 

Тієї ночі моя божевільна тітка Сонія, всього за кілька 
днів перед тим, як на неї приміряли гамівну сорочку (ця 
подія потрапила до газет у вигляді короткої замітки на 
внутрішній сторінці; й, очевидно, справила неабияке вра-
ження на дядьків департамент), зазнала гострого нападу 
шаленої ідеї й увірвалася в спальню, до якої за півгодини 
перед тим проникла через вікно першого поверху особа-
з-очима-як-блюдця; тітка застала мене у ліжку з Парваті-
відьмою, і після цього дядько Мустафа цілком утратив ба-
жання мене захищати і сказав: 

— Ти як народився від bhangis, так і до кінця життя й 
залишишся брудним типом. 

Через чотириста двадцять днів після своєї появи я, 
позбавлений родинних зв'язків, покинув дядьків дім і по-
вернувся нарешті до того успадкованого по праву наро-
дження стану бідности й убозтва, якого мені так довго 
вдавалося уникати завдяки злочинові Марії Перейри. 
Парваті-відьма чекала мене на тротуарі; я не поділився з 
нею своєю, можна сказати, радістю з тітчиного втручан-
ня, — а мене справді втішив такий поворот справ, бо, 
цілуючи її в темряві тої недозволеної півночі, я побачив, 
що обличчя її змінюється, перетворюючись на обличчя 
недозволеного кохання; примарний образ Джамілі 
Співачки заступив собою лице дівчини-відьми; Джаміля, 
яка (я це знав!) безпечно переховується у монастирі в Ка-
рачі, раптом теж тут з'явилася, але зі слідами жахливих 
перетворень. Вона почала гнити, — який жах! Потворні 
прищі й виразки забороненої любови висипали на її об-
личчі; так, як колись привид Йоська Д'Кости зогнив, ура-
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жений магічною проказою почуття провини, так тепер 
плісняві квіти кровозмішення цвіли на примарних рисах 
моєї сестри, і я не міг, не міг цілувати її, торкатися, диви-
тися на це нестерпне примарне обличчя; я вже ледве не 
відсахнувся від неї з зойком розпачливої ностальгії і со-
рому, коли Сонія Азіз увірвалася в двері й накрила нас 
електричним світлом і криками. 

А щодо Мустафи, то що ж, мій необачний вчинок із 
Парваті, можливо, виявився для нього нічим іншим як 
тільки вигідним приводом мене позбутися; але це і так за-
лишиться загадкою, бо чорна течка була замкнена на 
ключ, — і все, що я маю в розпорядженні, це його погляд, 
запах страху і три літери на етикетці — але ж бо згодом, 
коли усе скінчилося, повержена пані і її ІаЬіа-губий син 
провели два дні за зачиненими дверима, спалюючи доку-
менти; і як ми можемо знати, був-чи-ні серед них той 
один з написом М. С. С.? 

Правду кажучи, я і так не хотів там лишатися. Родина 
— поняття ідеалізоване. Не думайте, що я сумував! Не 
пробуйте навіть уявити, ані на мить, нібито щось стисну-
ло мені горло, коли за мною зачинилися двері останньо-
го ласкавого дому, відкритого для мене! Кажу вам — я 
був у прекрасному настрої, коли ішов геть... можливо, в 
цьому є щось ненормальне, якийсь фундаментальний 
брак емоційних реакцій; але мої думки завжди штовхали 
мене у вищі сфери. Звідси й моя еластичність. Удар мене 
— я відстрибну назад. (Але такий опір аж ніяк не можна 
використати проти тріщин.) 

Підсумовуючи, — я зрікся своїх дитячих наївних надій 
на вигідну посаду в державному апараті й повернувся у 
нетрі магів під тінь П'ятничної Мечеті. Наслідуючи Ґаута-
му, першого і справжнього Будду, я покинув комфортне 
життя і пішов у світ, як жебрак. Це сталося 23-го лютого 
1973-го року; було націоналізовано шахти і ринок зерна, 
ціна нафти стала здійматися вище вище вище, і за рік зрос-
ла учетверо, а в Комуністичній партії Індії — розкол між 
московською фракцією Данґа і К. П. І. (М.) Намбудіріпада 
став невідворотним; і я, Селім Сінай, так само, як Індія, мав 
двадцять п'ять років, шість місяців і вісім днів зроду. 
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Фокусники, майже всі до одного, були комуністи. Так-
так, — червоними! 

Заколотники, суспільна загроза, накип землі — товари-
ство безбожників, розташоване, як на глум, під тінню до-
му Божого! До того ж, що гірше, безсоромники; праведно 
червоні; народжені з червоними мітками на душах! Але 
скажу відразу: як тільки я довідався про це, то я, вихова-
ний в Індії у зовсім іншій палкій вірі, яку можна б назва-
ти бізнесизмом, і прибічники якої мене-покинули-і-були-
покинуті-мною, я тут відчув себе розкуто і комфортно, як 
удома. Бізнесист-відступник, я завзято робився червоним, 
і ще червонішим, до кінця і без остачі, так, як мій батько 
колись зробився білим, тож тепер і мою-місію-порятунку-
країни можна було побачити у новому світлі; в гру всту-
пали революційніші методології. Геть правління неком-
панійських дядьків-підлабузників та їхніх улюблених 
лідерів! З головою, повною думок про безпосереднє-поро-
зуміння-з-масами, я осів у колонії фокусників, заробляю-
чи на прожиття забавлянням іноземних туристів і 
співвітчизників дивовижною проникливістю мого носа, 
що дозволив мені винюхати їхні прості туристичні секре-
ти. Фото Синґх запросив мене розділити з ним його убо-
ге помешкання. Спати довелося на обтріпаній мішковині 
посеред кошиків, повних зміїного сичання; але я не скар-
жився, і ще виявився здатним витримувати голод спрагу 
москітів і (на самому початку) дошкульний холод 
делійської зими. А той Фото Сінгх, Найчарівніший Чо-
ловік На Світі, був також безумовним ватажком ґетто; 
сварки і проблеми відразу вирішувалися у затінку його 
всюдисущої велетенської чорної парасолі; і я, що вмів не 
тільки нюхати, але й читати та писати, став своєрідним 
ад'ютантом цього монументального чоловіка, який не-
одмінно додавав лекцію про соціалізм до своїх фокусів зі 
зміями і був відомий на головних вулицях і провулках 
міста не лише як заклинатель змій. Я можу стверджувати 
з абсолютною певністю, що Фото Сінгх був найви-
датнішою людиною, яку тільки я коли-небудь зустрічав. 

Одного разу, пополудні, о порі чайя, ґетто відвідав ще 
один дублікат того ІаЬіа-губого молодика, якого я бачив у 
35 - 7-993 
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дядька Мустафи. Він став на сходах мечеті й розгорнув 
транспарант, який тримали двоє його помічників. Там бу-
ло написано: ГЕТЬ БІДНІСТЬ, а поряд телятко-що-ссе-ко-
рову, символ Конгресу Індіри. Лице молодика було стра-
шенно схоже на писок того вгодованого теляти, і з рота 
його страшенно смерділо, коли він промовляв: 

— О брати! О сестри! Що вам говорить Конгрес? А 
ось що: всі люди створені рівними! 

І не зміг нічого більше промовити; юрба відскочила від 
його подиху з ароматом волячого лайна під гарячим сон-
цем, і Фото Сінгх весело заіржав: 

— О, ха ха, приятелю, це вже занадто, сер! 
І ІаЬіа-губий, дурнувато: 
— Добре, брате, може, поділишся своїм жартом? 
Фото Сінгх похитав головою, взявся в боки: 
— О, яка мова, приятелю! Мова справжнього майстра! 
Його сміх викотився з-під його парасолі, заразив усю 

юрбу, аж усі ми качалися по землі зі сміху, розганяючи 
мурах, вкриваючись пилюкою, і голос тої телячої голови 
з Конгресу піднявся в паніці: 

— Що це означає? Цей товариш не погоджується, що 
ми рівні? Яку ж низьку самооцінку він мусить мати. 

Але Фото Сінгх з парасолею-над-головою уже жваво 
крокував до своєї хатини. ЬаЬіа-губий з полегшенням 
промовляв свою промову... але недовго, бо Фото зараз же 
повернувся, і не сам, а з маленьким круглим кошиком із 
кришкою під лівою рукою, і з дерев'яною флейтою — під 
правою. Він поставив кошик на сходи, просто під ногами 
у представника Конгресу; зняв кришку; підніс флейту до 
вуст. Посеред нової хвилі сміху молодий політик 
підстрибнув угору на півметра, як тільки королівська ко-
бра, сонно похитуючись, піднялася над кошиком. ЬаЬіа-
губий кричить: 

— Що Ви робите? Ви хочете убити мене насмерть? 
А Фото Сінгх, не звертаючи на нього уваги, за складе-

ною парасолькою грає собі далі, все жвавіше, і змія роз-
гортається, —- швидше ще швидше; Фото Сінгх грає, аж 
голос флейти заповнює кожний закапелок нетрів і загро-
жує здійнятися по стінах мечеті, й нарешті велика змія по-
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висла в повітрі, підтримувана тільки чарами мелодії, вистає 
на три метри з кошика і танцює на хвості... Фото Сінгх за-
мовкає. Наґарадж згортається в клубок. Найчарівніший 
Чоловік Світу простягає флейту молодикові з Конгресу: 

— Добре, приятелю, — каже Фото Сінгх примирливо; 
— Спробуйте тепер Ви. 

Але labia-грубий: 
— Чоловіче, Ви ж знаєте, що у мене нічого не вийде! 
Тоді Фото Сінгх хапає кобру позаду голови, сам роз-

зявляє рота широко широко широко, демонструючи дра-
матичну картину зруйнованих зубів і ясен; підморгує 
лівим оком до молодика з Конгресу, і вкладає зміїну голо-
ву з висунутим язиком просто у той огидно зяючий отвір! 
Минає ціла хвилина, перш ніж Фото Сінгх повертає- коб-
ру до кошика. І дуже люб'язно звертається до молодика: 

— Ось бачите, приятелю, в цьому вся правда: одні лю-
ди кращі, інші — гірші. Але Вам, можливо, корисно дума-
ти інакше. 

Спостерігаючи за цією сценою, Селім Сінай зрозумів, 
що Фото Сінгх і фокусники — це люди, чий зв'язок із 
дійсністю був абсолютним; вони опанували її так твердо, 
що могли б крутити нею як завгодно на потребу свого 
мистецтва, ніколи не забули, що то таке. 

Проблеми Гетто фокусників були ті самі, що і пробле-
ми Комуністичного руху в Індії; у межах колонії можна 
було знайти, у меншому масштабі, багато суперечностей 
і розбіжностей, які роздирали партію по всій країні. 
Поспішаю зазначити, що Фото Сінгх був понад усім цим; 
патріарх Гетто був власником парасолі, тінь якої могла 
відновлювати згоду між посвареними фракціями; однак 
суперечки, що зносилися під захист парасолі заклинате-
ля змій, ставали дедалі запеклішими, бо фокусники, що 
виловлювали кроликів із капелюхів, твердо відстоювали 
московську лінію під проводом п. Данґа з офіційної КПІ, 
що підтримував п. Ганді протягом усього виняткового 
стану; а акробати, натомість, стали більше схилятися до 
лівого крила, — з його навскісними лабіринтами, орієнто-
ваного на Китай. Пожирателі вогню і шаблековтачі віта-
ли партизанську тактику руху наксалітів; тим часом як 
ж-
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гіпнотизери і маги і ті-що-ходять-по-розпеченому-вугіллі 
підтримували маніфест Намбудірапада (ні москвича, ні 
пекінця) і засуджували насильницькі дії наксалітів. Існу-
вали також троцькістські настрої серед шулерів-картярів 
і навіть ідеї комунізму-шляхом-виборів у колі поміркова-
них черевомовців. Я опинився у середовищі, де за повної 
відсутности релігійного та регіонального фанатизму наша 
споконвічна національна здатність розмножуватися-шля-
хом-поділу знайшла нові прояви. Фото Сінгх зі смутком 
розповів мені, що під час загальних виборів 1971-го року 
сталося особливе убивство; воно почалося з конфлікту 
між пожирателем вогню, наксалітом і фокусником, 
прибічником московської лінії, коли той другий, розлю-
чений поглядами першого, спробував витягти пістолет зі 
свого чарівного капелюха; але щойно зброя з'явилася, як 
прихильник Хошіміна обпалив супротивника на смерть 
потужним потоком вогню. 

Під своєю парасолею Фото Сінгх говорив про 
соціалізм, що не мав нічого спільного з іноземними впли-
вами. 

— Послухайте, капітани, — казав він ворогуючим че-
ревомовцям і лялькарям, — ви збираєтеся ходити по се-
лах і говорити про Сталіна і Мао? Чи, може, біхарських 
або тамільських селян турбує вбивство Троцького? 

Чхайя його чарівної парасольки могла остудити найза-
пальніших чарівників; але поза тим вона справила знач-
ний вплив на мене, утвердивши в переконанні, що неза-
баром заклинатель змій Фото Сінгх рушить слідами 
Міана Абдулли з тих далеких часів; що так само, як той 
легендарний Колібрі, він покине Гетто, щоб формувати 
майбутнє самою тільки силою волі; і що, на відміну від ге-
роя мого дідуся, він не зупиниться, аж поки він і його 
ідея не переможуть... але, але. Завжди є якесь але, але. 
Що сталося, те сталося. Усі ми це знаємо. 

Перш ніж повернутися до історії мого особистого 
життя, я хотів би зазначити, що саме Фото Сінгх був тим, 
хто показав мені, що корумпована, «чорна» економіка 
країни зросла до таких розмірів, як і економіка офіційна, 
«біла», і показав він це мені на газетній фотографії пані 

564-



Ганді. Її волосся з проділом посередині було з одного бо-
ку біле, як сніг, а з другого — чорне, як ніч, тож залеж-
но від того, який вона виставляла профіль, вона нагадува-
ла або літнього горностая, або ж зимового горностая. По-
вторення центрального проділу в історії; а також еко-
номіка — як аналог зачіски прем'єр-міністра... я завдя-
чую цим важливим спостереженням Найчарівнішому Чо-
ловікові Світу. Фото Сінгх сказав мені також, що Мішра, 
міністр' залізниць, був також офіційно призначеним 
міністром хабарництва, через якого відмивалися 
найбільші справи тіньової економіки і який організовував 
відповідні виплати за місце міністрів та інших посадових 
осіб; без Фото Сінгха я ніколи не довідався б про фаль-
шування державних виборів у Кашмірі. Він аж ніяк не 
був прихильником демократії, але: 

— Хай Бог скарає ці кляті вибори, приятелю, — казав 
він мені. — Щоразу, як вони надходять, трапляється 
якесь нещастя; а наші співвітчизники поводяться, мов 
блазні. 

А я, охоплений революційною-лихоманкою, не брався 
сперечатися з моїм наставником. 

Були, звичайно, і винятки з правил ґетто: один чи два 
фокусники уперто залишалися вірними індуїзмові й у 
політиці підтримували індуїстичну сектантську партію 
Джани Сангха або сумнозвісних екстремістів Аханда 
Марг; серед жонглерів було навіть кілька таких, що голо-
сували за Сватантру. Коли ж не говорити про політику, 
то старша пані Резхам Бібі була однією з небагатьох 
членів колонії, які залишилися невиліковними фантаста-
ми, і вірила (приміром) у забобони, що забороняли 
жінкам вилазити на дерева манго, бо нібито дерево ман-
го, що хоч раз спізнало вагу жінки, завжди родитиме 
терпкі плоди... і був там дивний факір на ім'я Чішті Хан, 
з таким гладеньким і блискучим лицем, що ніхто не міг 
сказати, скільки йому років — чи дев'ятнадцять, чи 
дев'яносто, — і він оточив свою халупу небаченою кон-
струкцією з бамбукових палиць та яскравих барвистих 
шматочків паперу, тож його домівка була схожа на 
мініатюрну, різнобарвну копію Червоного Форту, розта-
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шованого неподалік. І тільки коли ви проходили крізь 
зубчасту, ніби замкову, хвіртку — тільки тоді могли пере-
конатися, що за усім тим, перебільшено пишним паперо-
во-бамбуковим фасадом із шпилями і равелінами, 
криється звичайнісінька бляшано-картонна буда, така са-
ма, як і всі решта. Чішті Хан припустився непоправної 
помилки, коли дозволив своїм професійним ілюзіям втру-
титися у дійсність; і не здобув цим прихильносте ґетто. 
Фокусники трималися від нього на відстані, щоб не зара-
зитися його мріями. 

Отже, тепер ви розумієте, чому Парваті-відьма, обда-
рована справді магічною силою, зберігала її у таємниці 
все життя; таємницю її чародійного опівнічного дару на-
вряд чи пробачило б їй товариство колонії, що вперто за-
перечувало такі здібності. 

На сліпій стіні Мечеті, де не видно було фокусників і 
єдине джерело небезпеки становили шукачі-сумнівних-
скарбів, збирачі-їстівних-решток і мисливці-за-хвиляс-
тою-бляхою... там і було те місце, де Парваті-відьма, не-
терпляча, як вогонь, показувала мені, що вона вміє. В 
убогому вІїаЬуаг-катеег, зліпленому з уламків дюжини 
інших, опівнічна чарівниця відкривала мені свої таємниці 
з натхненням і ентузіазмом дитини. Очі як блюдця, хвіст 
на голові, як довгий канат, прекрасні повні червоні вус-
та... я нізащо не опирався б їй так довго, якби не те об-
личчя, напівзотлілі губи ніс очі... Спочатку здавалося, що 
немає меж здібностям Парваті. (Але межі були.) Що ж 
тоді: вичаровувала демонів? І з'являлися джини, даруючи 
багатство та заморські мандрівки на літючих килимах? 
Жаби перетворювалися на принцес, а каміння — на ко-
штовності? Чи вона продавала душі й воскрешала мерт-
вих? Аж ніяк; чари, що їх Парваті-відьма виконувала для 
мене — єдині, які забажала мені продемонструвати — на-
лежали до так званої «білої» магії. Так, ніби «Таємна кни-
га» брамінів, АШапга-Уесіа, відкрила їй усі свої секрети; 
вона вміла лікувати хвороби і протидіяти отрутам (щоб 
довести це, вона дозволила змії себе вкусити і тоді побо-
рола отруту за допомогою чаклунського ритуалу, що 
складався з молитви до бога змій, Такшакі, випивання во-
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ди, напоєної досконалістю дерева Кгішика, дерева і СИЛИ 

старого, витриманого одягу, а також чарівного замовлян-
ня: «Орел Гарудамант ковтнув цієї отрути, але вона не 
мала сили; так само і я відхиляю її міць, як відхиляється 
стріла в польоті»), уміла також гоїти рани і освячувати 
талісмани, знала закляття на рослині єгаМуа і Обряд Де-
рева. І все це вона показала мені під стінами Мечеті, єди-
ним потоком неймовірних нічних див, але, саме тому, не 
була щаслива. 

Як завжди, я зобов'язаний взяти на себе відпо-
відальність; аромат смутку довкола Парваті-відьми, утво-
рився через мене. їй було двадцять п'ять років, і вона 
очікувала від мене чогось більшого, ніж моя постійна го-
товність бути її аудиторією; бозна-чому вона хотіла мати 
мене у своїй постелі — чи, точніше, щоб я лежав з нею 
на мішковині, що слугувала їй ліжком, у тій буді, яку во-
на ділила з трьома близнючками-акробатками з Кералі, 
трьома дівчатками-сиротами, так само, як і вона — і 
точнісінько так само, як я. 

Що вона зробила для мене? А те, що під впливом її 
чарів у мене почало рости волосся там, де нічого не рос-
ло, відколи п. Заґалло занадто міцно потягнув; її чари 
змусили зникнути з мого обличчя родимі плями після за-
стосування примочок із відварів лікарських трав; здава-
лося, що навіть кривизна моїх ніг зменшилася під її рука-
ми. (Вона не змогла, однак, нічим допомогти моєму хво-
рому вухові; немає на світі чарів таких потужних, щоб 
стерти успадковане від батьків.) Але незалежно від того, 
скільки вона зробила для мене, я неспроможний був зро-
бити для неї те, чого вона бажала найбільше в світі; бо 
коли ми лежали разом під сліпою стіною мечеті, у місяч-
ному світлі, її нічне обличчя незмінно перетворювалося 
на обличчя моєї далекої, втраченої сестри... ні, не сест-
ри... на огидно знівечене з ознаками розпаду лице 
Джамілі Співачки. Парваті намащувала своє тіло мазями, 
до складу яких входили афродизіаки; вона тисячу разів 
розчісувала волосся гребенем, виготовленим із рогів оле-
ня, який мав силу спокуси; і (я не сумніваюся в цьому) за 
моєї відсутносте вона, напевно, випробовувала всі мож-



ливі любовні заклинання; але я пеоебував під владою 
старішого заклятгя і, здавалося, ніяк не міг з-під нього 
звільнитися; я був приречений постійно бачити, як об-
личчя закоханих у мене жінок просто на очах змінюють-
ся, перетсорюючись на образ тої... але ж ти знаєш, чиє 
понівечене обличчя з'являлося, наповнюючи мої ніздрі 
своїм огидним смородом. 

— Бідна дівчина, — зітхає Падма, і я погоджуюся; але 
аж доки Вдова виточила з мене усе моє минуле те-
перішнє майбутнє, я залишався під закляттям Мавпочки. 

Коли Парваті-відьма визнала нарешті свою поразку, її 
личко раптово, за одну ніч, перетворилося на невдоволе-
ну промовисту личину. Вона заснула в хатині сиріт-гімна-
сток, а коли пробудилася вранці, то її повні уста вже ви-
пнулися у Гримасі невимовної образи почуттів. Осироі лі 
трійнята розповіли їй, стурбовано хихочучи, що сталося з 
п обличчям; вона на всі лади пробувала повернути собі 
колишній вигляд, але ані м'язи, ані чари не допомогли їй 
повернути собі себе колишню; врешті вона змирилася зі 
своєю трагедією і скорилась до/и, а Резхам Бібі розповіда-
ла усім довкола: 

— Бідна дівчина — видно, Бог дмухнув на неї, коли 
корчила міни. 

(До речі, того року всі міські модниці прибрали, влас-
не, такий вираз еротичної задуми; гордовиті манекенниці 
походжали подіумом не показі мод Еіедапга — '73 з та-
кою власне надутою Гримаскою. Серед разючої бідности 
чаклунських нетрів гримаса Парваті-відьми осягнула вер-
шини світової моди на вираз обличчя.) 

Тамтешні маги докладали всіх зусиль, щоб на лиці Пар-
ваті знову засяяла усмішка. Відриваючись від роботи, або 
від більш приземлених господарс ьких справ, таких як бо-
ротьба зі щурами чи ремонт бляшано-картонних халуп, що 
розвалювалися від сильного вітру, вони виконували най-
тяжчі трюки, щоб її розвеселити; але Гримаса ніяк не схо-
дила з лиця відьми. Резхам Бібі заварила зеленого чаю із 
запахом камфори і змусила Парвап його випити. Чай ви-
кликав у неї такий закреп, що за дев'ять тижнів ніхто не 
бачив, щоб вона виходила за халупу в туалет. Двоє моло-



дих жонглерів вирішили, шо може дівчина знову тужить 
за своїм померлим батьком, і від щирого серця намалюва-
ли його портрет на клаптику старого брезенту, а потім 
повісили над її постіллю з мішковини. Трійнята вигадува-
ли жарти; Фото Сінгх збентежено наказував кобрам 
зв'язуватися хвостами; але ніщо не допомагало, бо якщо 
недуга нерозділеного кохання перевищувала силою навіть 
сили самої Парваті, то чим уже тут можна було зарадити 
(на що могли сподіватися інші)? Нездоланна гримаса Пар-
ваті викликала велике занепокоєння у гетто, якого не мог-
ла розсіяти навіть традиційна ворожість ілюзіоністів до 
невідомого. І раптом Рейхам Бібі стрелила в голову думка; 

— Але ми дурні, — сказала вона Фото Сінгху. — це ж 
було в нас під носом, а ми й не бачили. Бідна дівчинка — 
їй уже дващять п'ять, баба — вже немолода! Вона ту-
жить за чоловіком! 

Фото Сінгх був од цього просто в захваті: 
— Рейхам Бібі, — визнав він вдячно, — твій розум іще 

не вмер. 
І тоді Фото Сінгх поставив перед собою завдання 

підшукати для Парваті відповідного парубка; багато моло-
дих чоловіків схилили до сватання умовляннями, силою, 
погрозами. Назбиралося безліч претендентів; але Парваті 
відкинула їх усіх. Тої ночі, коли вона сказала Бісіміллаху 
Ханові, нийперсшіктиьнішиму пожирателеві вогню в усій 
колонії, щоб той ішов геть із тим своїм подихом, палю-
чим, як чилі, — тоді навіть Фото Сінгха огорнув розпач. 
Тієї ночі він сказав мені: 

— Приятелю, ця дівчина — це якась кара Божа для ме-
не; ви з нею добрі друзі, то, може, ти що-небудь приду-
маєш? 

І тут у нього народилася ідея, — ідея, що мусила доче-
катися, аж поки Фото Сінгх потрапить у безвихідь, бо 
навіть він керувався кастовими вимогами — автоматично 
розглядаючи мене як «занадто добру партію» для Парваті 
через моє нібито «вище походження»; і цей пристаркува-
тий комуніст аж тепер домислився, що я міг би бути... 

— Скажи мені одну річ, приятелю, — несміливо запитав 
Фото Сінгх, — ти збираєшся коли-небудь одружуватися? 



Селім відчув, як у ньому підіймається страх. 
— Гей, хлопче, тобі ж подобається ця дівчина, хіба ні? 
І я, не в змозі заперечити: 
— Звичайно. 
І тоді Фото Сінгх усміхнувся від вуха до вуха, і змії за-

сичали у кошиках: 
— Дуже подобається вона тобі, приятелю? Дуже-ду-

же? 
Але я подумав про нічне обличчя Джамілі й прийняв 

відчайдушне рішення: 
— Фотоджі, я не можу побратися з нею. 
І тоді він, насуплено: 
— Може, ти вже жонатий, приятелю? Маєш жінку-

діти, що десь тебе чекають? — Виходу не було; тихо і 
присоромлено я пояснив: 

— Я не можу одружитися ні з ким, Фотоджі. Я не мо-
жу мати дітей. 

Тишу в халупі підкреслювало сичання змій і нічне за-
вивання диких псів. 

— Ти правду кажеш, приятелю? Це медичний факт? 
— Так. 
— Бо у таких справах не можна брехати, приятелю. 

Наклеп на власну мужність може накликати велику біду. 
Все може статися, приятелю. 

А я, подумки стягаючи на себе прокляття Надір Хана, 
що було також прокляттям мого дядька Ханіфа Азіза і та-
кож, протягом періоду заморожування і його віддалених 
наслідків, мого батька Ахмеда Сіная, ще палкіше віддав-
ся брехні: 

— Я ж Вам кажу, — закричав Селім, — це щира прав-
да — і на тому кінець! 

— У такому разі, приятелю, — трагічно промовив Фо-
тоджі і вдарив себе в чоло, — Бог святий знає, що роби-
ти з цією бідною дівчиною. 
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весілля 

Я одружився з Парваті-відьмою 23-го лютого 1975-го 
року в другу річницю мого повернення вигнанцем до Гет-
то фокусників. 

Падма наче кам'яніє: напружена, як линва для білиз-
ни, моя квітка лотоса запитує: 

— Одружився? Але ж не далі як учора ввечері ти го-
ворив, що ніколи б... — і чому ти за всі ці дні, тижні, 
місяці нічого не сказав?.. 

Дивлюся на неї сумовито і нагадую, що вже обмовив-
ся було про смерть моєї бідної Парваті, про її неприрод-
ну смерть... Падма потрохи відпружується, а я кажу далі: 

— Жінки мене збудували, і вони ж мене зруйнували. 
Від Преподобної Матінки і до Вдови, і навіть далі, я 
завжди був зданий на ласку так званої (помилково, на 
мою думку!) слабкої статі. Мабуть, це питання пов'язань: 
хіба ж Мати-Індія, Бхарат-Мата не асоціюється у загаль-
ному сприйнятті з жінкою? І, сама знаєш, від неї нікуди 
не втекти. 

У цій історії збігло аж тридцять два роки, допоки я на-
родився; невдовзі, можливо, доведу до кінця тридцятий 
рік свого життя. Отже, усі ці шістдесят три роки, до і 
після опівночі, жінки робили задля мене все щонайкраще; 
а також, мушу зізнатися, чинили зі мною щонайгірше. 

У будинку сліпого землевласника на берегах 
Кашмірського озера Назім Азіз прирекла мене на невідво-
ротність дірявих простирадел; у водах цього ж озера Ілса 
Любін просочилася в історію, і я не забув її заповіту; 

Перш ніж Надір Хан сховався у своєму підземному 
світі, моя бабуся стала Преподобною Матінкою і таким 
чином започаткувала вервечку жінок, що змінили своє 
ім'я, вервечку, що тягнеться й понині — і дотягнулася 
навіть до Надіра, який став Касимом, і потім сидів з та-
нечними руками у кав'ярні «Піонер»; а після втечі Надіра 
моя мати, Мумтаз Азіз, стала Аміною Сінай; 

І Алія, з віковою гіркотою старости, Алія, яка вбирала 
мене у дитячі вдяганки, просякнуті злістю її довічного 
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дівоцтва; і Емеральда, яка накрила стіл, де з моєї руки 
перцівнички рушали до маршу; 

Була також Рані Куч Нахін, чиї гроші, передані в роз-
порядження певного діяльного чоловіка, породили хворо-
бу оптимізму, яка відтоді періодично повертається; і, в 
Мусульманському кварталі Старого Делі, далека родичка 
на ім'я Зохра, чий флірт пробудив у моєму батькові зго-
дом слабкість до численних Фернанд і Флор; і далі, до 
Бомбею. Де Баніта Вінкі не могла встояти перед споку-
сою центрального проділу Вільяма Метволда, і Нуссі-Кач-
ка програла змагання-за-немовля; і Марія Перейра в ім'я 
любови підмінила історичні бірки новонароджених і ста-
ла мені другою матір'ю... 

Жінки жінки жінки: Токсі Катрак, бо прочинила 
двері, які згодом впустили опівнічних дітей; терор її до-
глядальниці, Бі-Аппи; суперницька любов Аміни і 
Марії, і те, що мати відкрила мені, коли я лежав схова-
ний у білизняній скрині: так, те Чорне Манго, що зму-
сило мене сильно потягнути носом і вивільнити кого-
завгодно-тільки-не-архангелів!.. І Евелін Ліліт Барнс, 
винуватиця велосипедної аварії, яка" скинула мене з 
двоповерхового пагорба просто у центр історичних 
подій. 

І ще Мавпочка. Не можна забувати про Мавпочку. 
Але ще була Маша Міовіч, що підштовхнула мене до 

втрати пальця, і моя тітонька Пія, що наповнила моє сер-
це жагою помсти, і Діла Сабарматі, чия нерозважливість 
зробила можливою мою жахливу, склеєну-з-газетних-
вирізок помсту. 

І пані Дубаш, яка знайшла подароваий мною комікс 
про Супермена і за його допомогою перетворила свого 
сина на Лорда Кхусро Кхусрованда. 

І Марія, що бачила привида. 
У Пакистані, країні покори, обителі чистоти, я спос-

терігав за перетворенням Мавпочки-на-Співачку, здобу-
вав хліб і закохався; і ще була там жінка Тей Бібі, яка 
розповіла всю правду про мене. А в гущавині свого ду-
шевного мороку я повернувся до Паффій і тільки чудом 
урятувався від-золотозубої нареченої. 
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Починаючи життя спочатку як Будда, я злягався з при-
биральницею туалетів, за що був під'єднаний до елект-
ричного пісуара; на Сході спокусила мене дружина фер-
мера, і в результаті було вбито Час; і ще були гурії в 
храмі, але ми втекли якраз вчасно. 

У тіні мечеті Резхам Бібі видала пересторогу. 
І я одружився з Парваті-відьмою. 
— Овва, пане, — вигукує Падма — занадто багато вже 

тих жінок! 
Я не заперечую; бо я ще й не згадав про неї, чиї мрії 

про шлюб і Кашмір неминуче просочилися в мене і зро-
дили у мені згоду, якби-тільки, якби-тільки, отже, маючи 
колись остаточно піддатися тріщинам, зараз я поступаю-
ся нападам невдоволення, гніву, страху і жалю. 

Але понад усе — Вдова. 
— Присягаюся! — Падма ляскає себе по коліні. — За-

багато, пане, забагато. 
Як слід розуміти моїх забагато жінок? Як незліченні 

обличчя Бхарат-Мати? Чи навіть більше... як динамічний 
аспект майї, як космічну енергію, представлену в постаті 
жіночого органу? 

Майя, у своєму динамічному прояві, називається 
Шакті; може, це зовсім не випадково, що в Індуському 
пантеоні активна сила божества міститься у його жіночо-
му началі! Майя-Шакті — це мати, а заразом і «сповиток 
свідомосте у павутині снів». Забагато-жінок: і всі вони — 
втілення Деві, богині — яка і є Шакті, яка вбила демона-
бика, яка подолала людожера Махішу, яка має довге ім я 
— Калі Дурга Чанді Чамунда Ума Саті й Парваті... і яка, 
у своєму активному втіленні, має червоний колір? 

— Я нічого про це не знаю, — Падма опускає мене на 
землю. — Це просто жінки, і все. 

Перериваючи політ своєї уяви, я згадую про важ-
ливість швидкосте, керуючись наказами розриву тріску 
хрусту я відкидаю рефлексії і починаю. 

Ось як до цього дійшло: як Парваті взяла свою долю у 
власні руки; як неправда з моїх уст довела її до такого роз-
пачу, що якось уночі дівчина витягла зі своїх поношених 
лахів жмут волосся героя і почала промовляти гучні слова. 
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Відкинута Селімом, Парваті пригадала собі, хто колись 
був його заклятим ворогом; взяла до рук бамбукову пали-
цю з сімома вузлами та абияк причепленим до одного 
кінця металевим гаком, сіла навпочіпки у своїй халупі й 
почала промовляти; з Гаком Індри у правій руці і жмут-
ком волосся у лівій, вона викликала його до себе. Парваті 
кликала Шіву; і, вір-не-вір, але Шіва з'явився. 

Спочатку були коліна і ніс, ніс і коліна; але впродовж 
усієї розповіді я відпихав його, того другого, на задній 
план (так, як колись відлучив його від опівнічних дитячих 
нарад). Однак більше його не можна тримати в підпіллі; 
тому що одного травневого ранку 1974-го року, якщо 
тільки мені не зраджує пам'ять, коли підказує, що стало-
ся це 18-го травня, може, навіть у ту саму хвилину, коли 
пустелі Раджастану струсонув перший індійський ядер-
ний вибух? Чи вибух Шіви у моєму житті справді збігся 
зі вступом Індії, без попередження, у ядерний вік? — так 
чи інакше він опинився у нетрях фокусників. Одягнений 
в уніформу, весь у зірочках-і-медалях, уже в чині майор, 
Шіва зіскочив з військового мотоцикла; і навіть крізь 
скромне хакі його армійських штанів було легко поміти-
ти феноменальну подвійну опуклість його смертоносних 
колін... Нині найуславленіший воєнний герой Індії, а — 
колись він очолював банду вуличних розбишак Бомбею; 
колись, перш ніж відкрив для себе узаконене насильство 
війни, в канавах знаходили задушених повій (знаю, знаю 
— бракує доказів); нині майор Шіва, але також і син Ві 
Віллі Вінкі, який ще й досі пам'ятав слова давно затихлих 
пісень: «На добраніч, мої панни», і вони усе ще часом 
відлунювали йому у вухах. 

Є тут іронія, що не має пройти непоміченою; бо хіба 
не припадає злет Шіви на падіння Селіма? Бо хто ж те-
пер був мешканцем нетрів, і хто дивився зверху вниз з 
командних висот? Ніщо так не перевертає людські жит-
тя, як війна... А втім, нехай це було 18-го травня, у кож-
ному разі майор Шіва завітав у гетто фокусників, кроку-
ючи підступними убогими вуличками з дивним виразом 
обличчя, на якому вимальовувалося безмежне презирст-
во до бідности, притаманне всім скоробагатькам, із 
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домішкою якоїсь таємниці: бо ж майор Шіва, притягну-
тий до нашої скромної оселі чарами Парваті-відьми, 
навіть не здогадується, що за сила його сюди звабила. 

Наведу тут реконструкцію найновіших кар'єрних здо-
бутків майора Шіви; я склав цю історію докупи з роз-
повідей Парваті, які вдалося з неї витягти після нашого 
шлюбу. Здається, що мій головний суперник любив ви-
хвалятися перед нею своїми подвигами, тож прошу зро-
бити поправку на імовірне спотворення правди, яким ча-
сто супроводжується таке биття в груди; однак, це не дає 
ніяких підстав думати, ніби те, що він розповів Парваті, 
а вона повторила мені, разюче відхилялося від того-що-
було-насправді. 

Наприкінці війни на Сході легенди про жахливі подви-
ги Шіви прогули вулицями міст, вдерлися до газет і жур-
налів, а звідти проникли до розкішних салонів і, наче хма-
ри мух, обліпили барабанні перетинки провінційних домо-
господарок, так що Шіва піднісся вгору не тільки у 
військовому званні, а й у соціальному статусі, й тепер йо-
го запрошували на тисячу й одне різноманітне збіговись-
ко — на банкети, музичні вечори, партії в бридж, дипло-
матичні прийоми, конференції політичних партій, 
грандіозні вечірки і також скромніші, місцеві свята, 
шкільні спортивні змагання і фешенебельні бали — де йо-
го вітали оплесками і монополізували найшляхетніші й 
найблискучіші представники світу цього, ті, до кого леген-
ди про його подвиги чіплялися, наче мухи, і лазили по оч-
них яблуках, тож вони дивилися на цього молодика крізь 
серпанок його легенди, покривали їм пучки пальців, тож 
вони торкалися його крізь чарівну пелену його міфу, 
обліпили їм язики, тож вони не могли говорити з ним, як 
зі звичайною людиною. Індійська Армія, яка у ті часи ве-
ла політичну боротьбу проти запропонованих скорочень 
витрат, зрозуміла цінність такого харизматичного послан-
ця і дозволила герою крутитися серед його впливових ша-
нувальників; і Шіва з ентузіазмом віддався новому життю. 

Він запустив густі вуса, які його особистий ад'ютант 
щоденно намащував пряною лляною олійкою з коріанд-
ром; він завжди виграшно виглядав у шикарних вітальнях 



заможних людей, де брав участь у політичних розмовах і 
корчив із себе палкого прихильника пані Ганді, — знач-
ною мірою через особисту ненависть до її опонента, Мо-
рарджі Десая, що був неймовірно старий, пив власну се-
чу, чия шкіра шелестіла, неначе рисовий папір, і який 
мав необережність одного разу, як Голова уряду Бомбею, 
стати ініціатором заборони алкоголю і переслідування 
молодих гундів, себто бешкетників чи бандитів, чи, інши-
ми словами, самого Шіви замолоду... але ця непотрібна 
балаканина займала лише незначну частинку його думок, 
а інша частина була до краю забита жінками. Шіву також 
отуманило занадто-багато-жінок, і у ті несамовиті дні 
після перемоги у війні він здобував також таємну репу-
тацію, яка (як він хвалився Парваті) швидко зростала, що 
невдовзі могла уже перевершити його офіційну, публічну 
репутацію — «чорна» легенда зайняла своє місце поряд з 
«білою». Про що перешіптувалися на жіночих прийомах 
і на канаста-вечорах по всій країні? Що проривалося 
крізь хихотіння скрізь, де збиралося двоє-троє блискучих 
дам? А ось що: майор Шіва утвердився як відомий спо-
кусник, як ловелас, як майстер приправляти роги ба-
гатіям; словом, як жеребець. 

Жінки були всюди, — так він казав Парваті — скрізь, 
на кожному кроці: їхні округлі, по-пташиному м'які тіла 
аж вгиналися під тягарем коштовностей і жаги, їхні очі 
туманилися його легендою; важко було відмовити їм, 
навіть якби він і хотів. Але майор Шіва аж ніяк не зби-
рався нікому відмовляти. Він співчутливо вислуховував 
їхні невеличкі трагедії — про чоловіків-імпотентів, про по-
бої, брак-уваги — і взагалі будь-які пояснення, які тільки 
ці прекрасні істоти бажали запропонувати. Так само, як 
моя бабуся на своїй бензостанції (але з лиховіснішими 
намірами) він терпляче вислуховував їхні скарги; попива-
ючи віскі у канделябровому виблиску бальних залів, він 
стежив, як вони тріпочуть віями і значущо зітхають, ви-
ливаючи свої жалі; і завжди, зрештою, вони примудряли-
ся впустити сумочку, чи розлити напій, чи вибити йому з 
руки паличку, щоб він мусив нахилитися до підлоги, щоб 
підняти те-що-впало і побачити листочок, застромлений у 
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їхні сандалії, що зухвало виглядав з-під пофарбованих 
пальців ноги. У ті дні (якщо вірити майорові) прекрасні 
безсоромні бегум Індії стали жахливо незграбними, і їхні 
хлопці-приятелі говорили про побачення-опівночі, про 
заґратовані буґенвілією зовнішні вікна спальні, про чо-
ловіків, які вдало помандрували подалі від дому морським 
шляхом або експортуючи чай за кордон або імпортуючи у 
шведів шарико-підшипники. Тим часом, як ці невдахи пе-
ребували далеко від дому, майор відвідував їхні покої, щоб 
викрасти найдорожчий скарб: їхні жінки падали в його 
обійми. Можливо (я розділив навпіл числа, наведені майо-
ром), що на вершині його успіху було щонайменше десять 
тисяч жінок, закоханих у нього. 

І, звичайно ж, були діти. Плоди тих незаконних 
опівнічних годин. Прекрасні, здорові, міцні немовлята, 
безпечно сповиті, у розкішних колисках. Герой війни 
ішов своєю дорогою, всипаючи карту Індії байстрятами; 
але (і це він теж не втаїв від Парваті) він терпів таку див-
ну недугу, що втрачав інтерес до кожної, яка тільки за-
вагітніє; і не мало значення, якими прекрасними чуттєви-
ми люб'ячими вони були, він покидав назавжди спальні 
тих, що носили у лоні його дітей; і прекрасні пані з по-
червонілими очима змушені були переконувати своїх чо-
ловіків-рогоносців, що так, звичайно, це — твоя дитина, 
любий, життя моє, схоже на тебе, викапаний ти, і зовсім 
я не сумна, чого б це мені сумувати, це сльози радости.. 

Одною такою покинутою матір'ю стала Рошанара, 
дівчинка-дружина (така молодесенька!) сталевого магна-
та С. П. Шетті; і на іподромі Махалаксмі у Бомбеї вона 
проколола велетенську повітряну кулю його пихи. Він по-
ходжав собі вздовж трибун, нахиляючись щокілька 
кроків, щоб подати жінкам хустинки і пляжні парасоль-
ки, які, здавалося, набували власного життя і власної волі 
і просто вистрибували з рук своїх власників, коли тільки 
він з'являвся; тут Рошанара Шетті виступила проти ньо-
го, загородила йому дорогу і не бажала вступитися; її 
сімнадцятилітні очі палали лютою образою — як це буває 
у дітей. Він прохолодно привітався з нею, торкнувшись 
рукою військового кашкета, і спробував її обійти; але во-
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на запустила свої гострі, як голки, нігті йому в руку, 
посміхаючись зрадливо, як лід, і пішла поруч. І поки во-
ни так прогулювалися, вона вливала свою дитячу отруту 
йому до вух, і її ненависть, і обурення колишнього кохан-
ця дарували її словам силу, яка змусила його їй повірити. 
Вона шепотіла бездушно; мовляв — Боже, як це кумедно, 
коли він парадує у вищих колах, ніби якийсь півень, а 
тим часом пані глузують з нього поза спиною, О так, 
майоре сагібе, не треба себе дурити, жінки вищого сор-
ту завжди любили спати з тваринами селюками грубіяна-
ми і, власне, так ми тебе сприймаємо, Боже мій, як же 
гидко дивитися, як ти їси, як соус стікає по твоєму 
підборіддю, думаєш, ми не бачимо, що ти ніколи не три-
маєш чашки за вушко, чи ти уявляєш собі, що ми не 
чуємо, як ти векаєш і псуєш повітря, ти для нас — ніби 
приручений самець мавпи, майоре сагібе, вельми придат-
ний, але головним чином блазень. 

Після цього нападу Рошанари Шетті молодий герой-воїн 
побачив свій світ у іншому світлі. Тепер йому здавалося, 
що хоч де б він опинився, всюди жінки насміхаються з ньо-
го, ховаючись за віялами, ловив дивні глумливі косі погля-
ди, яких не помічав ніколи раніше; і хоч він усіляко нама-
гався удосконалювати свої манери, але надаремно, бо що 
більше старався, то більше, здавалося, робився незграбним, 
так, що страви з його тарілок вихлюпувалися на безцінні 
килими Келім, і відрижки виривалися з ревом потяга, що 
вилітає з тунелю, і вітри він пускав із силою тайфуну. І 
блискуче нове життя перетворилося для нього на смугу 
щоденних принижень; тепер він по-іншому сприймав зали-
цяння прекрасних дам, певен того, що вони кладуть лю-
бовні записки під пальці на ногах, власне, для того, щоб 
змусити його принижено ставати'на коліна біля їхніх ніг... 
Коли він зрозумів, що чоловік може володіти усіма атрибу-
тами мужности і все-таки бути зневаженим за те, що не 
вміє правильно тримати ложку, то відчув, як до нього по-
вертається давня злість, ненависть до вельмож і їхньої вла-
ди, і тому, на мою думку — на моє тверде переконання — 
коли Надзвичайний стан дав Шіві-з-колінами шанс здобу-
ти владу, він не чекав, щоб його попросили вдруге. 
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15-го травня 1974-го року майор Шіва повернувся до 
свого полку в Делі; він стверджував, що через три дні по 
тому його раптом охопило бажання побачити ще раз кра-
суню з очима, як блюдця, яку він колись, давним-давно, 
зустрів на Конференції Опівнічних Дітей; спокусницю з 
кінським хвостом, яка одного разу у Дацці попросила па-
семце його волосся. Майор Шіва запевняв Парваті, що 
його поява у гетто фокусників була викликана активним 
самостійним бажанням розірвати стосунки з багатими 
суками вищого індійського суспільства; мовляв, він утра-
тив голову через її надуті губки, як тільки кинув оком на 
неї; і що це єдина причина, яка змусила його просити її 
піти з ним. Але я занадто щедрий до майора Шіви — у 
цій, моїй власній, особистій версії історії, я присвятив йо-
му надто багато місця; і все-таки ще раз затято ствер-
джую: хоч би що там думав собі той колінчастий майор, 
до Гетто його притягли, без сумніву, просто і зви-
чайнісінько, чари Парваті-Відьми. 

Саліма не було у Гетто, коли майор Шіва приїхав на мо-
тоциклі; у той час як ядерні вибухи струсонули пустками 
Раджастану за межами поля зору, під поверхнею пустелі; 
вибух, що змінив моє життя, також стався за межами мо-
го зору. Коли Шіва схопив Парваті за руку, я разом з Кар-
тинкою Сінгхом був на надзвичайних зборах численних 
червоних осередків міста, обговорюючи усі «за» і «проти» 
загальнонаціонального залізничного страйку; коли Парваті 
без жодних вагань зайняла місце на задньому сидінні 
«Хонди» нашого героя, я діловито засуджував спровоко-
вані урядом арешти профспілкових керівників. Коротше 
кажучи, у той час як я був заклопотаний політикою і 
своєю мрією про національний порятунок, сила чарів Пар-
ваті запустила в дію той план, що закінчиться розмальова-
ними хною долонями, і піснями, і підписанням контракту. 

... Я не маю іншого виходу, — мушу спиратися на 
свідчення інших; тільки Шіва міг розповісти про те, що 
його спіткало; коли я повернувся, то Резхам Бібі описала 
мені від'їзд Парваті і прокоментувала: 

— Бідна дівчина, нехай собі іде, вона так довго жури-
лася, хіба ж вона винна? 
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І тільки Парваті могла розповісти мені про те, що ста-
лося з нею за межами ґетто. 

Завдяки національному статусові майора як героя 
війни, йому дозволялися деякі привілеї у питаннях 
військового розпорядку; тож ніхто його не викликав на 
килим за те, що він привів жінку до казарм, аж ніяк не 
призначених для одружених офіцерів; а він, не ро-
зуміючи, що викликало цю чудову зміну в його житті, 
зручно вмостився в кріслі, плетеному з очерету, тим ча-
сом як вона скинула з нього черевики, розмасувала йому 
ноги, принесла напій, заправлений свіжовитиснутим ли-
монним соком, відіслала його ад'ютанта, намастила вуса, 
пестила його коліна і нарешті приготувала на обід таке 
вишукане біріані, що він перестав замислюватися над 
тим, що це відбувається, і почав натомість насолоджува-
тися (розкошувати). Парваті-відьма перетворила ту стан-
дартну військову квартиру на справжній палац Каіласа, 
достойний бога Шіви; і майор Шіва загублений у хвилю-
ючих озерах її очей, у неймовірному піднесенні від її еро-
тично випнутих вуст, присвячував їй усю свою не-
подільну увагу цілісінькі чотири місяці: або ж, щоб бути 
точним, сто. сімнадцять ночей. Однак 12-го вересня усе 
змінилося: бо Парваті, цілком свідома його поглядів у 
цьому питанні, стала перед ним на коліна і повідомила, 
що сподівається від нього дитини. 

Зв'язок Шіви і Парваті тепер став бурхливим і не-
спокійним, наповнився бійками і потовченими тарілками: 
земне відлуння тої вічної, шлюбної битви-богів, яку їхні 
тезки, як заведено вважати, розігрують на вершині гори 
Каіласа у високих Гімалаях... тоді ж майор Шіва почав 
пити; і волочитися теж. Маршрути походеньок вояка-ге-
роя по столиці Індії страшенно скидалися на подорожі 
Селіма Сіная скутером «Ламбретта» запашними слідами 
по вулицях Карачі; майор Шіва, знеохочений до вишука-
ного товариства багатіїв унаслідок одкровень Рошанари 
Шетті, почав платити за задоволення. І через його фено- 4 

менальну плодючість (як він запевняв Парваті під час по-
боїв) кар'єра багатьох жінок легкої поведінки була зруй-
нована, бо натомість у них з'явилися діти, яких вони над-
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то любили, щоб могти їх позбутися; таким чином він за-
чав у столиці армію вуличних шибеників — як віддзерка-
лення полку байстрят, приведених на світ чарівними бе-
гум у салонах з канделябрами. 

Чорні хмари збиралися також і в політичних сферах: у 
Біхарі, де панувала безземельність безграмотність голод 
інфляція корупція, Джайя-Пракасх Нарайян очолив ко-
аліцію студентів і робітників проти влади Конгресу Індіри; 
у Ґуджараті посилювалися заворушення, горіли потяги, і 
Морарджі Десай розпочав голодування-на-смерть, щоб 
покласти край корумпованій владі Конгресу (під 
керівництвом Чімамбхая Патела) у цьому штаті вічної по-
сухи... отримав, слід розуміти, перемогу, не офіруючи 
життя; коротше кажучи, коли гнів кипів у думках Шіви, 
всю країну теж заполонив гнів; а що ж народжувалося 
тим часом як щось дозрівало у лоні Парваті? Відповідь 
відома: наприкінці 1974-го року Д.П.Нарайян і Морарджі 
Десай створили опозиційну партію, відому як Джаната 
Морча — народний фронт. Тим часом як майор Шіва хи-
тався від повії до повії, Конгрес Індіри хитався також. 

І нарешті Парваті звільнила його від своїх чарів. (Ніякі 
інші пояснення не потрібні; якщо він не був зачарований, 
то чому ж не покинув її на звістку про вагітність? А якби 
вона не зняла з нього чарів, то як він міг би зробити це 
взагалі?) Стріпнувши головою, ніби пробуджуючись зі 

. сну, майор Шіва побачив у ній бідачку з таким животом, 
як повітряна куля, що тепер уособлювала все, чого він 
найбільше в світі боявся — стала символом його убогого 
дитинства, з якого він вирвався і яке тепер через неї, че-
рез її прокляте дитя, намагалося знову стягнути його вниз 
вниз вниз... тож він схопив її за коси, жбурнув на мото-
цикл, і через дуже короткий час вона вже стояла, покину-
та, на околицях Гетто фокусників, повернулася туди, 
звідки раніше пішла, і принесла з собою одне-єдине над-
бання за весь час своєї відсутности: щось, сховане у ній, 
як людина-невидимка у плетеному кошику, щось, що рос-
ло росло росло, — так, як вона й хотіла. 

Чому я так кажу? Бо це мусить бути правда; бо стало-
ся те, що сталося; бо я вважаю, що Парваті-відьма за-



вагітніла, щоб позбавити законної сили мій єдиний аргу-
мент проти одруження з нею. Але я обмежуся лише опи-
сом, а аналіз залишу для нащадків. 

Одного холодного січневого дня, коли заклики муедзи-
на з найвищого мінарету П'ятничної Мечеті замерзали, 
падаючи з його вуст, і вкривали місто святим снігом, 
Парваті повернулася. Вона дочекалася того моменту, ко-
ли вже не могло виникнути ніяких сумнівів щодо її ста-
ну; її внутрішній кошик випирав крізь чисті нові шати 
відлунням згаслої шаленої пристрасти Шіви. Її губи, впев-
нені у своєму неминучому тріумфі, втратили модну фор-
му дзьобика; коли вона стояла на сходах Мечеті, щоб як-
найбільша кількість людей помітили її змінений вигляд, у 
її очах-блюдцях чаївся сріблистий блиск вдоволення. Са-
ме такою я і застав її, коли повернувся до чхайя мечеті з 
Картинкою Сінгхом. Мені було сумно, і постать Парваті-
відьми на сходах, її руки, спокійно згорнуті на випнуто-
му животі, довгий шнурок волосся, що м'яко повівав у 
кришталевому повітрі, не змогли мене розрадити. 

Картинкаджі та я пішли дедалі вужчими вуличками по-
заду Головної Пошти, де у повітрі висіли спогади про ціли-
телів власників кінетоскопів ворожбитів; і тут Картинка 
Сінгх утнув штучку, яка з кожним днем набирала все яс-
кравішого політичного забарвлення. Його легендарна май-
стерність притягала величезні юрби прихильників; бо він 
навчив змій розігрувати його послання під плавну музику 
флейти. Коли я під виглядом помічника читав уголос при-
готовану завчасу промову, змії втілювали мою розповідь у 
драматичній пантомімі. Я говорив про вражаючу неспра-
ведливість розподілу благ; а дві кобри виконували головні 
ролі у сценці про багатія, що відмовляється подати милос-
тиню жебракові. Говорили також у супроводі зміїної пан-
томіми про поліцейські переслідування, про непись-
менність хвороби і голод; на завершення вистави Картин-
ка Сінгх постарався викласти перед аудиторією суть чер-
воної революції, і солодкі обіцянки заповнили повітря, тож 
навіть перш ніж поліція з'явилася із задніх дверей пошто-
вого відділення, щоб розігнати збори ударами латхі і сльо-
зогінним газом, окремі дотепники з-поміж глядачів почали 
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перебивати Найчарівнішого Чоловіка У Світі. Один моло-
дик, якого, мабуть, не цілком переконала неоднозначна 
пантоміма змій, що й справді, за загальним визнанням, не 
відзначалася високою драматичною майстерністю і була 
не надто промовиста, голосно вигукнув: 

— Агей, Картинкаджі, тобі місце в уряді, чоловіче, бо 
навіть Індірамата не дає таких чудових обіцянок, як ти! 

Аж тут випустили сльозогінний газ і нам довелося 
розбігатися і по дорозі кашляти плюватися сліпнути, 
втікаючи від спеціального підрозділу поліції, ніби якісь 
злочинці, й, біжучи, плакали несправжніми слізьми. (Так, 
як одного разу у Джалліанвалабагу — тільки тут, при-
наймні, не було ніяких куль.) Але хоча сльози були й га-
зові, та кпини того дотепника по-справжньому гнітюче 
вплинули на Картинку Сінгха, бо поставили під сумнів 
той зв'язок із дійсністю, що був його найбільшою 
гордістю; і після газу і кийків мене теж опанувало якесь 
дивне почуття дискомфорту, якийсь хробачок тривоги за-
ворушився десь у животі, і раптом я зрозумів, що щось у 
мені опирається зображенню Картинкою у танцях змій 
безмірної підлости багатіїв; я думав: «Добро і зло є в усьо-
му — адже вони мене виростили, вони піклувалися про 
мене, Картинкоджі!» Тоді я збагнув, що злочин Марії Пе-
рейри відлучив мене не від одного, а від двох світів; і хоч 
дядько колись вигнав мене зі свого дому, але я ніколи по-
справжньому так і не міг увійти у світ-за-Картинкою-
Сінгхом; що насправді моя мрія про порятунок країни бу-
ла лише ілюзією серед дзеркал і диму; повітряним зам-
ком, безпідставним маренням дурня. 

І потім ще й Парваті з її зміненим профілем, у разючій 
ясності зимового дня. 

Це було — чи, може, я помиляюся? Я мушу поспішати; 
усе весь час втікає мені з рук — жахливий день. Це був той 
день, — якщо мені не зраджує пам.'ять — коли ми знайшли 
стару Резхам Бібі померлою від холоду, вона лежала у своїй 
халупі, склепаній колись нею власноруч із пачок від марга-
рину «Далда». Вона посиніла до кольору неба, кольору 
Крішни, стала синьою, як Ісус, як небо Кашміру, яке іноді 
хлюпає у людські очі; ми спалили її на березі Джамуни по-



серед боліт і буйволів, і вона не дочекалася мого шлюбу, а 
це було сумно, бо, як і всі старші жінки, вона любила 
весілля, а колись радісно й охоче брала участь в обрядах ма-
лювання нареченої хною, виспівувала обрядові пісні, у яких 
друзі нареченої дошкуляли нареченому і його родині. Одно-
го разу її шпильки були такі блискучі і влучні, що нарече-
ний образився і скасував весілля; але Резхам залишилася 
незворушною, стверджуючи, що це не її провина, коли су-
часні молодята такі боягузливі й непостійні, як курчата. 

Мене не було, коли Парваті пішла геть; не було мене 
також, коли вона повернулася; і був ще один цікавий збіг 
обставин... якщо я добре пам'ятаю, якщо це не сталося 
іншого дня; — у кожнім разі так мені здається, що у день 
повернення Парваті певний міністр кабінету міністрів 
Індії сидів у своєму залізничному вагоні, у Самастіпурі, 
коли вибух закинув його просто до підручників з історії; 
що Парваті, яка покинула нас серед вибухів атомних 
бомб, повернулася до нас, коли п. А. Н. Мішра, міністр 
залізниць і хабарництва, покинув цей світ назавжди. Зна-
мення і знову знамення... можливо, у Бомбеї мертві 
морські лящі випливали горічерева на берег. 

26-го січня, День Республіки, омріяний день для 
ілюзіоністів. Коли збираються величезні юрби, щоб по-
милуватися на слонів і феєрверки, місцеві фокусники ви-
рушають на заробітки. Для мене, однак, цей день має 
інше значення; саме у День Республіки доля мого по-
дружжя була вирішена і скріплена печаттю. 

Відколи Парваті повернулася, старші пані у ґетто взя-
ли собі за звичку хапатися за вуха від сорому щоразу, як 
вона проходила повз них; а вона, що без тіні провини но-
сила нешлюбне дитя, невинно всміхалася і йшла собі 
далі. Але вранці у День Республіки вона прокинулася і 
побачила натягнуту над дверима мотузку з насиленими 
на неї подертими черевиками, — дівчина невтішно роз-
ридалася, а її рівновага розпалася від удару цієї найст-
рашнішої з образ. Картинка Сінгх і я, залишаючи нашу 
халупу, обвішані кошиками зі зміями, натрапили на неї у 
тому (вирахуваному? справжньому?) розпачі, і Картинка 
Сінгх рішуче, виставив щелепу. 
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— Вертаймося додому, приятелю, — порадив мені 
Найчарівніший у Світі Чоловік, — треба поговорити. 

І вже в хаті: 
— Вибачай, приятелю, але я мушу щось сказати. Я ду-

маю, що для чоловіка жахливо прожити все життя без на-
щадків. Хіба ж це не гірко — ніколи не мати сина, при-
ятелю? 

І я, впійманий у пастку власної брехні про імпотенцію, 
промовчав, коли Картинкаджі запропонував шлюб, що 
збереже честь Парваті й заразом вирішить проблему моєї 
задекларованої неплідности; і незважаючи на весь страх 
перед обличчям Джамілі Співачки, яке, накладаючись на 
лице Парваті, здобувало силу допровадити мене до шалу, 
я ніяк не міг здобутися на відмову. 

Парваті — так, як вона й запланувала, я певний цього 
— тут же прийняла мене, промовила «так» стільки разів 
і з такою легкістю, як колись промовляла «ні»; і після 
цього святкування Дня Республіки мене огорнула така 
аура, ніби він влаштовувався саме для нас; але мені у го-
лові відлунювало тільки одне: що уже вкотре доля, неми-
нучість, антитеза вільного вибору прийшла до влади у 
моєму житті, що знову мало прийти на світ дитя батька, 
який не був йому батьком, хоча за моторошною іронією 
долі це дитя буде справжнім онуком для батьків його 
батька; спійманий у сіті цих переплутаних генеалогій, я, 
можливо, навіть почав замислюватися над тим, що ж по-
чинається і що закінчується, і чи не відбувається часом 
якийсь новий таємний відлік у зворотному напрямку, і 
що народиться разом з моєю дитиною. 

Незважаючи на відсутність Резхам Бібі, весілля відбу-
лося дуже гарно. Формальне навернення Парваті до Ісла-
му (що роздратувало Картинку Сінгха, але на чому я 
вперто наполіг у новому відпливі до колишнього життя) 
здійснив рудобородий Хайї, що, здавалося, був приголом-
шений присутністю стількох затятих, нахабних безбож-
ників; під розгубленим поглядом цього добродія, схожого 
на велику бородату цибулину, вона проголосила свою 
віру в те, що немає іншого бога окрім Бога і що Мухам-
мед його пророк; узяла собі ім'я, яке я вибрав для неї зі 
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скарбниці моїх мрій, і стала називатися Лайла — ніч, от-
же, і її також підхопив повторний цикл моєї історії, і во-
на стала відлунням усіх тих людей, що мусили змінити 
свої імена ... так само, як моя мати, Аміна Сінай, Парваті-
відьма стала новою людиною, щоб народити дитину. 

Під час церемонії малювання хною половина фокус-
ників всиновила мене, виконуючи функції моєї «родини»; 
інша половина взяла під своє крило Парваті, й веселі 
жартівливі пісеньки лунали до пізньої ночі, поки вигад-
ливі візерунки, намальовані хною, висихали на її долонях 
і стопах; і якщо відсутність Резхам Бібі й позбавила жар-
ти належної гостроти, ми не дуже за цим шкодували. Під 
час ніка, церемонії зішлюбин, щасливу пару посадовили 
на троні, поквапливо складеному з маргаринових пачок 
«Далда», що лишилися від розваленої халупи Резхам, і фо-
кусники урочисто проходили біля нас і кидали дрібні мо-
нети нам на коліна; а коли нова Лайла Сінай зомліла, ко-
жен присутній вдоволено усміхнувся, бо кожна порядна 
наречена повинна зомліти на своєму весіллі, й ніхто не 
висловив припущення, що вона могла зомліти від нудоти 
чи можливо, від болю через те, що дитя у її кошику заво-
рушилося. Того вечора фокусники влаштували таке диво-
вижне видовище, що чутки про нього поширилися по всіх 
усюдах Старого Міста, і зібралися юрби людей, щоб по-
бачити це, мусульманські бізнесмени з прилеглої мугалли, 
де колись пролунала публічна заява, і золотарі і продавці 
молочних коктейлів від Чанді Чоук, нічні волоцюги і 
японські туристи, і кожен японець (заради цієї оказії) мав 
на собі хірургічну маску — із ввічливости, щоб не інфіку-
вати нас своїми мікробами; і були тут рожеві європейці, 
що обговорювали з японцями фотооб'єктиви, тріскотіли 
затвори і спалахи, а один із туристів сказав мені, що Індія 
— це справді чудова країна з багатьма прекрасними тра-
диціями, і була б тільки ще прекрасніша й абсолютно до-
сконала, якби не доводилося постійно споживати 
індійські страви. І далі, під час валіми, заключної цере-
монії (у який, в цьому разі, не вивішувалися заплямовані 
кров'ю простирадла, з дірами чи без дір, бо я провів 
шлюбну ніч із міцно заплющеними очима, відвернувшись 
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від молодої дружини, щоб тільки не навідали мене у тем-
ряві ночі нестерпні риси Джамілі Співачки), фокусники 
перевершили самі себе і видовище весільної ночі. 

Але коли уже загальне піднесення згасло, я почув (од-
ним добрим і одним поганим вухом) невблаганний звук 
майбутнього, що підкрадалося до нас: «тік-ток», щораз 
гучніше й гучніше, аж поки народження Селіма Сіная — 
а також і батька дитини — знайшло відображення у 
подіях ночі 25-го червня. 

Тоді, як таємничі виконавці убили урядових високопо-
садовців і мало не знищили вибраного особисто пані 
Індірою Верховного суддю, А.Н.Райя, Гетто фокусників 
жило іншою таємницею: кошик Парваті-відьми все ріс і 
надимався. 

Тим часом, як Джаната Морха розросталася у найви-
гадливіших напрямках, аж поки охопила маоїстських ко-
муністів (таких як наші місцеві акробати, включно з ней-
мовірно еластичними дівчатками-трійнятками, що з ними 
Парваті жила до нашого шлюбу — відразу після одружен-
ня ми переселилися у власну хатину, яку Гетто збудувало 
для нас як весільний подарунок на тому місці, де стояла 
оселя Резхам) і екстремістів правого крила Ананда Марґ; 
поки ліві соціалісти і консервативні члени Сватантри вли-
лися у його лави, — коли народний фронт так Гротесково 
розрісся, мені, Селімові, не давало спокою питання про те, 
що там може рости за розбухлим фасадом моєї дружини. 

Коли суспільне невдоволення Конгресом Індіри загро-
жувало розчавити уряд, як ту муху, новоспечена Лайла 
Сінай, чиї очі стали ще більші, ніж звичайно, сиділа не-
рухомо, ніби камінь, тим часом як дитя набирало ваги. 

Вага дитини зростала, аж поки стала загрозливою для 
матері, бо могла розтрощити її кістки на порох; і Картин-
ка Сінгх безневинною луною стародавнього зауваження 
повторив: 

— Гей, приятелю! Заповідається на справжнього гіган-
та: це буде добрячий кльоцок на всі сто, аякже! 

І ось настало дванадцяте червня. 
Історичні книги газети радіопередачі розповідають 

нам, що 12-го червня о другій пополудні суддя Джаг Мо-
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хан Дал Сінха з Окружного суду Аллахабаду визнав пані 
Прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у двох злочинах із 
фальшування виборів під час виборчої кампанії 1971-го 
року; ніколи натомість не повідомлялося про те, що якраз 
0 другій пополудні Парваті-відьма (а нині Лайла Сінай) 
впевнено приступила до народження дитини. 

Пологи Парваті-відьми тривали тринадцять днів. Пер-
шого дня, коли Прем'єр-міністр відмовлялася піти у 
відставку, хоча силою закону її було засуджено до 
адміністративного стягнення, яке передбачало заборону 
обіймати державні посади протягом шести років, шийка 
Парваті-відьми, незважаючи на перейми, потужні і болючі, 
як стусани мула, ніяк не хотіла розширюватись; Селім 
Сінай і Картинка Сінгх, позбавлені доступу до місця її мук 
трійнятами-акробатками, що взяли на себе обов'язки аку-
шерок, змушені були слухати її даремні крики, аж поки 
надійшов справжній потік пожирателів-вогню шулерів-
картярів тих-що-ходять-по-розжареному-вугіллю і почав 
плескати їх по спинах і відпускати масні жарти; і тільки у 
моїх вухах чулося цокання... відлік у зворотному порядку 
до бозна-чого, і тоді я злякався і сказав Картинці Сінгхові: 

— Я не знаю, що з неї вийде, але, напевно, нічого до-
брого... 

А Картинкаджі мене заспокоював: 
— Не переживай, приятелю! Все буде добре! Кльоцок 

на всі сто, присягаюся! 
А Парваті все кричала кричала, і ніч переходила в день, 

1 на другий день, коли у Гуджараті виборчі кандидати пані 
Ганді зазнали нищівної поразки від кандидатів Джаната 
Морча, мою Парваті охопив такий пекельний біль, що во-
на уся ствердла, як сталь, і я постановив відмовитися від 
їжі, поки дитина не народиться чи поки не станеться те, 
що має статися, я сидів у позі лотоса перед халупою її тор-
тур, у спеку я тремтів від страху й молив: не дай їй помер-
ти, не дай їй померти, хоч я ніколи не любився з нею, 
жодного разу за всі ці місяці нашого подружжя; незважа-
ючи на мій страх перед примарою Джамілі Співачки, я 
молився і постив, і хоч Картинка Сінгх: «Але ж змилуйся, 
приятелю», — я відмовлявся, і на дев'ятий день у Гетто за-
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пала моторошна тиша, тиша така абсолютна, що навіть 
клич муедзина з мечеті не міг розірвати її, безгоміння та-
кої безмірної сили, що заступало собою рев демонстрації 
Джаната Морча перед Раштрапаті Бхаваном, Прези-
дентським палацом, разюче німування такої ж нездолан-
ної магічної сили, як та велика тиша, що колись зависла 
над домівкою моїх дідуся і бабусі в Аґрі; тож на дев'ятий 
день ми навіть не чули, як Морарджі Десай зажадав від 
президента Ахмада, щоб той усунув зганьблену пані 
Прем'єр-міністра, а єдиними звуками на цілому світі були 
зболені зойки Парваті-Лайли, коли перейми громадилися, 
ніби гори, а сама вона, здавалося, кликала нас із дна дов-
гого порожнього тунелю муки, а я сидів у позі лотоса, 
ніби розчленований її аґонією із нечутним звуком тік-та-
ку в голові, а в хатині поралися трійнята-акробатки, — во-
ни поливали тіло Парваті водою, щоб компенсувати втра-
ту вологи, що виливалася з неї фонтанами, вкладали їй 
між зуби паличку, щоб не відкусила собі язик, пробували 
прикривати повіками її очі, які так страшно повилазили з 
орбіт, аж трійнята боялися, щоб вони не повипадали до-
долу й не забруднилися; і так настав дванадцятий день, і 
я вже був напівживий від голоду, тим часом як в іншій ча-
стині міста Верховний суд проголосив, що пані Ганді не 
мусить іти у відставку аж до розгляду її апеляції, але не 
може ані голосувати у Аок Сабха, ані отримувати зарпла-
ту; і коли пані Прем'єр-міністр, втішена цією половинчас-
тою перемогою, почала обкладати своїх опонентів такими 
словами, якими могла б похвалитися жінка рибалки із 
племені Колі, пологи моєї Парваті вступили в таку стадію, 
коли, попри граничне виснаження, вона знайшла у собі 
сили випустити зі знебарвлених пересохлих вуст струмінь 
смердючих прокльонів так, що огидний сморід її лайки за-
повнив наші ніздрі й змусив нас блювати, аж три акробат-
ки втекли від неї з криками, що вона стала така напруже-
на, така бліда, аж прозора, аж світиться, і вона неодмінно 
помре, якщо дитина не вийде найближчим часом, і в моїх 
вухах лунає тік-так, стріляє тік-так, аж поки я не отримав 
певности, так, скоро скоро скоро, і коли трійнята повер-
нулися до її ліжка увечері тринадцятого дня, вони теж 
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кричали «Так-так», у неї почалися потуги, ну, Парваті, да-
вай, тужся тужся тужся, і тим часом як Парваті тужилася 
— у гетто, Д.П.Нарайян і Морарджі Десай теж підганяли 
Індіру Ганді, й коли трійнята горлали давай давай давай, 
лідери Джаната Морча переконували поліцію і військо не 
коритися незаконним наказам дискредитованої пані 
Прем'єр-міністр, тож і вони у певному сенсі змусили пані 
Ганді натужитися, і коли ніч потемніла аж до опівночі, бо 
ніщо ніколи не трапляється в який-небудь інший час, 
трійнячки заходилися верещати, воно іде іде іде, а в іншо-
му місці пані прем'єр народжувала своє дитя... у Гетто, в 
хатині, біля якої я сидів у позі лотоса і голодував на 
смерть, мій син виходив виходив виходив, о, голова — ве-
рещали трійнята, коли члени Центрального резерву 
поліції заарештували лідерів Джаната Морча, включно з 
неймовірно прадавніми і майже міфічними постатями Мо-
рарджі Десая і Д.П.Нарайяна, давай давай давай, і просто 
в серце цієї жахливої півночі, коли тік-так обстрілював 
мої вуха, дитя прийшло на світ, гігант, кльоцок на всі сто, 
і так легко нарешті вискочило, що не можна було збагну-
ти, звідки взялося усе це страхіття. Парваті здобулася на 
останній жалібний писк, і хлопець вийшов, тим часом як 
по всій Індії поліція заарештовувала людей, усіх опо-
зиційних лідерів, окрім промосковських комуністів, а за 
компанію й адвокатів учителів поетів журналістів 
профспілкових активістів, словом, усіх, хто хоч коли-не-
будь припустився прикрої помилки і дозволив собі чхну-
ти під час промови пані прем'єрші, а коли три акробатки 
вимили дитя і сповили його у старе сарі, і принесли його 
показати батькові, у ту ж саму мить уперше прозвучало 
окреслення — надзвичайний стан — так само, як і призу-
пинення громадянських-прав-і-свобод і цензура-преси, і 
збройні-підрозділи-у-повній-боєготовності, і арешти-підрив-
них-елементів; щось закінчувалося, щось починалося, і 
власне тої миті, коли народилася нова Індія і почалася та 
безупинна північ, що триватиме довгі два роки, мій син, 
дитя відновленого «так-таку», прийшов у світ. 

І ще дещо: коли в густих сутінках то нескінченно дов-
гої опівночі Селім Сінай уперше побачив сина, то почав 
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невтримно сміятися, бо так — його мозок справді був спу-
стошений голодом, але до того ж він ще й зрозумів, що 
його невблаганна доля знову зіграла з ним лихий жарт. 
І хоч Картинка Сінгх, шокований моїм сміхом, що через 
мою слабкість був схожий на хихотіння школярки, ста-
рався мене заспокоїти, повторюючи: «Ну що ти, прияте-
лю! Не сходь з розуму! У тебе ж син, приятелю, радіти 
треба!» — Селім Сінай і далі приймав ці народини істе-
ричним сміхом, він сміявся з долі, оскільки цей хлопчик, 
це дитя, це-хлоп'я-мій-син Аадам, Аадам Сінай був ідеаль-
но збудований — увесь, за винятком вух. По обидва боки 
його голови коливалися слухові мушлі, ніби вітрила, вуха 
такі непомірно великі, що трійнята згодом згадували, як 
тільки показалася голова, вони на якусь моторошну 
хвильку подумали, що то голова малюсінького слоненятка. 

... — Приятелю, Селіме, приятелю, — благав Картинка 
Сінгх, — май же, нарешті, розум! Вуха не варті того, щоб 
через них збожеволіти! 

Він народився у Старому Делі... колись давним-давно. 
Ні, так не годиться, від цієї дати уже не втекти: Аадам 
Сінай прийшов у нічні сутінки нетрів 25-го червня 1975-
го року. Але о якій порі? Бо пора теж важлива. Як я й ка-
зав: уночі. Ні, цього не досить, треба сказати більше... Тож 
рівно опівночі, якщо бути точним. Стрілки годинника са-
ме склали свої долоні. Але — о скажи це, скажи це: 
точнісінько тої миті, коли Індія вступила у Надзвичайний 
стан, він вступив у світ. Стояла задуха; а по всій країні — 
тиша і страх. І силою містичної тиранії тієї пізньої години 
він був прикутий до історії, його доля нерозривно поєдна-
лася з долею його країни. Він прийшов, ніким не напро-
рочений, ніхто не святкував його появи; ніякий прем'єр-
міністр не написав йому листа; але все одно, коли час моєї 
причетности наближався до кінця, його час, власне, по-
чався. Він, звичайно, був позбавлений права голосу; зре-
штою, він на той час навіть не міг собі втерти носа. 

Він був дитиною батька, що не був його батьком; але 
також і дитиною часу, який так страшно скалічив 
дійсність, що вже ніхто ніколи не зумів поскладати її до-
купи. 
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Він був справжнім, рідним правнуком свого прадіда, 
проте елефантизм напав на його вуха замість носа — то-
му що він був також рідним сином Шіви-і-Парваті, сло-
ноголовим Ганешом. 

Він народився з вухами, які коливалися так високо і 
широко, що напевно мусили чути стрілянину в Біхарі і 
крики докерів, побитих розлютованими латхі у Бомбеї, ... 
у дитинстві він чув занадто багато всього, і тому ніколи не 
промовив жодного слова, онімілий від надміру звуків, от-
же, від тоді-до-тепер від убогої дільниці аж до овочевої фа-
брики, я не чув, щоб з його уст впало бодай одне слово. 

Його пупок, замість того, щоб заховатися всередину, 
стирчав ззовні, і аж Картинка Сінгх тривожно запитався: 

— Що це за бімбі, шефе? Подивіться на його бімбі! 
Так із найперших днів він став вдячним орендатором 

наших переживань. 
Хлопчик мав такий серйозний гарний характер, що 

його виразне небажання плакати, чи хоч би хникати, 
цілковито підкорило прийомного батька, що нарешті пе-
рестав істерично сміятися з Гротескових розмірів вух 
свого сина і ніжно заколисував тихого малюка на руках. 

Хлопчик, заколисаний на руках, почув пісеньку, 
заспівану на старий лад вкритої ганьбою няні «Виростеш 
і будеш, ким захочеш; станеш тим, ким тільки забажаєш». 

Але тепер, коли я народив клаповухого, мовчазного 
сина, — чекають відповіді запитання про інші, синхронні, 
уродини. Несмачні, прикрі загадки: чи мрія Селіма про 
зцілення країни просочилася через осмотичні тканини 
історії просто в думки прем'єр-міністра? Чи моя довічна 
віра у знак рівности поміж вітчизною і мною самим пе-
ретворилася у думку «Першої Леді» у ту всім-відому-фра-
зу: «Індія — це Індіра, а Індіра — це Індія»? Чи ми боро-
лися за центральну позицію — чи оволоділо нею бажан-
ня сенсу, таке велике, як колись було у мене — і чи це 
тому, чи це справді тому? 

Ще одне набридливе питання, — вплив зачісок на плин 
історії. Якби Вільям Метволд не відчув недоліків проділу, 
то, можливо, мене сьогодні тут і не було б; а якби Матір 
Народу носила коїффюр однотонного забарвлення, то бу-



ли б великі шанси на те, що її плід, надзвичайний стан, не 
проявив би своєї темної сторони. Але її волосся було з од-
ного боку біле, а з іншого — чорне, надзвичайний стан 
теж мав ясний бік — публічний, явний, зареєстрований, 
річ для істориків — і темний, таємний, моторошний і за-
мовчений, він повинен стати нашою річчю. 

Пані Індіра Ганді народилася в листопаді 1917 в Ка-
малії і Джавахарлала Неру. Її друге ім'я було Пріадаршіні. 
Вона не була пов'язана з «Махатмою» М. К. Ганді; своє 
прізвище вона взяла після шлюбу у 1942 році з таким собі 
Ферозом Ганді, який отримав прізвисько «зятя народу». 
Вони мали двох синів, Раджіва і Санджая, але в 1949 році 
Індіра повернулася до батькового дому і стала його 
«офіційною господинею». Ферозе також спробував жити 
з ними, але безуспішно. Він став затятим критиком уря-
ду Неру, викрив скандал Мундхри і викликав відставку 
тодішнього міністра фінансів, Т. Т. Крішнамачарі — само-
го «Т.Т.К.». М. Фероз Ганді помер від серцевого нападу у 
1960-му, йому тоді було сорок сім років. Санджай Ганді і 
його дружина Менака, колишня модель, засвітилися під 
час Надзвичайного стану. Молодіжний Рух Санджая 
особливо відзначився у кампанії стерилізації. 

Я включив цей дещо спрощений життєпис на той ви-
падок, якщо ви ще не встигли зрозуміти, що на 1975-й рік 
прем'єр-міністр Індії вже п'ятнадцять років була вдовою. 
Чи (бо велика літера ще може знадобитися): Удовою. 

Так, Падмо, Мати Індіра справді добряче залила мені 
сала за шкіру. 

опівнічна година 

Ні! — Але я мушу. 
Я не хочу'про це говорити! — Але я пообіцяв розказа-

ти все. — Ні, не буду, тільки не це, хіба про деякі речі не 
краще мовчати?.. — Нічого з цього не вийде; що не мож-
на полікувати, те треба прийняти! — Але це ж не співочі 
стіни, і зради, і чах-чах, і жінки з понівечиними грудьми? 
— Саме це. — Але як це так, подивіться на мене, я роз-
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риваюся на шматки, не можу навіть зрозуміти самого се-
бе, сперечаюсь, ніби якийсь дикий, весь тріскаю, мене 
підводить пам'ять, так, моя пам'ять звалилася у величез-
ну прірру і падає у темряві, залишаються лише фрагмен-
ти, але вони не мають жодного сенсу! — Але мені забо-
ронено нарікати; я маю просто іти далі (раз я вже почав), 
аж до кінця; не мені порівнювати (може, я ніколи цього 
і не робив) сенс-і-безсенсовність. — Але який жах, — не 
вмію не можу не повинен не можу не вмію ні! — Досить 
уже; починай. — Ні! — Так. 

Отже, я маю розказати про сон? Може, мені вдасться 
розказати про нього саме як про сон. Так, може, як про 
кошмар; зелено-чорне волосся Вдови і стиснута рука і 
діти ппфф і маленькі м'ячики один-за-одним розірвані-
по-середині і вони летять летять зелені і чорні її руки зе-
лені її нігті чорні, ніби... — Жодних снів. Тут не пора і не 
місце. Тільки факти, які тобі залишила пам'ять. Для най-
кращих намірів. Так, як усе було. — Починай. — У мене 
немає вибору? — Ні, а хіба він колись у тебе був? Є 
тільки накази, і логічні-наслідки, і невідворотності, і по-
втори; є зроблені речі, випадки і подаровані долею удари 
межи очі. Хіба був коли-не-будь якийсь вихід? Чи, може, 
вибір? Чи самостійне рішення бути таким чи сяким, чи 
ще якимось? Немає виходу, починай. — Гаразд. 

Слухай: 
Безкінечна ніч, місяці тижні дні без сонця, чи точніше 

(бо тут важ\иьо бути точним) під сонцем, холодним, як 
омита-проточною-водою чаша, сонцем, що заливає нас 
диким сяйвом півночі; це я про зиму 1975—1976 років. 
Зиму темряви; і туберкульозу. 

Одного разу в блакитній кімнаті, вікна якої виходили 
на море, під вказівним пальцем рибалки, я боровся з ти-
фом, і допомагала мені в цьому зміїна отрута; тепер, впо-
льований динатични ми сітями повторень через моє ви-
знання його синівства наш Аадам Сінай теж мусив боро-
тися з невидимими зміями хвороби у перші місяці свого 
життя. Змії виразок навколо шиї не давали йому захопи 
ти повітря.. але він був дитиною вух і тиші, і коли плям-
кав, то з його вуст не падав жоден звук; коли він сопів, 
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жоден хрип не видобувався з його горла. Стисло кажучи, 
мій син занедужав, і його мама, Парваті, тобто, Лайла, ви-
рушила на пошуки зілля для своїх чарів — хоча його 
постійно напували різноманітними трав'яними відварами, 
приготованими на чистій воді, невблаганних змій-виразок 
зупинити було неможливо. Від самого початку я відчував 
у його хворобі щось темно-метафоричне — переконаний, 
що у ті місяці півночі, коли вік мого зв'язку-з-історією на-
клався на вік мого сина, наш спільний надзвичайний стан 
був чимось пов'язаний з ширшою, макрокосмічною неду-
гою, під впливом якої сонце так змінилось і стало таким 
патологічно блідим, як наш син. Парваті-тоді (так як Пад-
ма-тепер) відкинула усі ці абстракційні роздуми, і назвала 
їх просто моєю процвітаючою, нав'язливою, світловою 
ідеєю, у тенетах якої я став запалювати діа-лампи у 
кімнаті мого хворого сина, у південь наповнюючи її спа-
лахами свічок... проте наполягав на правдивості мого діаг-
нозу: «Повір, — вкотре казав я, — він не видужає, поки 
надзвичайний стан не припиниться». 

Допроваджена до розпачу безрезультатним лікуван-
ням цього серйозного хлопчика, що ніколи не плакав, 
Парваті-Лайла не хотіла вірити моїм песимістичним те-
оріям; зате хапалася за всі інші сумнівні пояснення. Ко-
лись якась старенька бабуся в колонії чаклунів шепнула 
їй на вухо — сказала Резум Бібі — що хвороба не минеть-
ся, поки дитина німа; і Парваті їй повірила. 

— Хвороба — це жалоба тіла, — повчала вона мене. 
— Її треба скинути сльозами і молитвами. Тієї ночі вона 
повернулася до хати, стискаючи в руці мішечок зеленого 
порошку, загорнений у газету, перев'язаний рожевою 
стрічечкою, і сказала, що готує таку силу, що навіть з ка-
меня витисне крик. Коли вона нагодувала своїм варивом 
сина, то його щоки надулися так, ніби за ними було по-
вно їжі; віддавна тлумлені немовлячі вигуки зібралися у 
його маленькому ротику, але він відразу злісно зціпив гу-
би. Очевидно, дитинка мало не подавилася, намагаючись 
назад ковтнути раптову хвилю прихованого звуку, спро-
воковану зеленим порошком; і тільки тоді ми зрозуміли, 
з чим ми маємо справу, з найнезворушнішою у світі си-
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лою волі. Через годину, коли мій син став спочатку шаф-
ранового кольору, потім — шафрано-зеленого, а вже 
потім кольору трави, мені увірвався терпець, і я крикнув: 

— Жінко! Те, що цей малий так вперто мовчить, — не 
причина, щоб його вбивати! 

Я підняв Аадама, щоб його заколисати, і відчув, як усе 
його тільце починає твердішати, як суглоби колін лікті 
шия наповнюються придушеним шумом задавлених ви-
гуків, аж нарешті Парваті піддалася і нагодувала його 
атидотом у вигляді пюре із зілля маранти і ромашки в 
олов'яній мисочці, над якою вона нашіптувала дивні за-
кляття. Після цього ніхто і ніколи не намагався примуси-
ти Аадама до того, на що він не мав охоти; ми стежили, 
як наш син бореться з туберкульозом і втішали себе дум-
кою, що хлопчик з такою залізною волею ніколи не 
піддасться звичайній хворобі. 

У ті останні дні мою жінку Лілі, тобто Парваті, теж по-
жирала міль розпачу, бо коли в тиші сонного часу вона 
приходила до мене по розраду чи крихту тепла, я все ще 
бачив накладену на її обличчя жахливо спотворену 
фізіономію Джаміли Співачки, і хоча я поділився з Пар-
ваті таємницею цієї візії, втішаючи, що зваживши 
швидкість її розкладу, мабуть, найближчим часом вона 
взагалі розвалиться, дружина повідомила мене співчутли-
вим тоном, що плювальниці та війни розм'якшили мій 
мозок, а потім почала бідкатися про своє подружжя, яке, 
очевидно, ніколи не було здійснене; тихо-тихо на її уста 
вилізла зловіща лють... але що я міг вдіяти? Як я міг її 
втішити — я, Селім Шмарк, що сам живу в убозтві, відко-
ли не стало мого захисника — родини, я, той, що сам ви-
брав (якщо це можна було назвати вибором) життя мис-
тецтва нюху, заробляючи кілька песо на день винюхуван-
ням того, що люди з'їли вчора на обід і хто з них закоха-
ний; яку потіху я міг їй запропонувати, якщо і сам уже 
був у тенетах холодної руки тої в'ялої півночі, коли відчу-
вав у повітрі завершення? 

Ніс Селіма (ти ж іще не забув) вичував дещо 
витіюватіші аромати, ніж запах кінського лайна. Аромати 
емоцій і думок, запахи як-речі: все це я ловив і ловлю 



своїм носом без жодних проблем. Коли внесли зміни до 
Конституції, згідно з якими прем'єр-міністр переймав май-
же абсолютну владу, я вичув у повітрі привидів прадавніх 
імперій... у цьому місті, що просто світилося привидами 
Королівської Династії і Династії Мутал, жорстокого 
Аурангзеба і решти рожевошкірих завойовників. Тут 
смерділо так, ніби хтось підпалив засмальцьовані ганчірки. 

Але навіть хтось із не дуже розвиненим нюхом мав би 
помітити, що тої зими на зламі 1975—1976 років у столиці 
смерділо гниллю; але мене насторожив дивніший, значно 
особистіший сморід: сморід особистої небезпеки, в якому 
я помітив присутність пари зрадницьких мстивих колін... 
моє перше передчуття, що задавнений конфлікт, який 
розпочався ще тоді, коли одна дівчина, обплутана-любов-
ним-шалом, поміняла місцями бирки двох новонародже-
них, а закінчиться згодом у безумстві зрад і порізів. 

Можливо, перед обличчям застереження, що подраз-
нювало мої ніздрі, варто було втекти — прислухатися до 
поради свого носа, і ноги в руки. Але існували ще прак-
тичні перешкоди: куди б я подався? А обтяжений дружи-
ною і сином, — з якою швидкістю я пересувався б? І ще 
не можна забувати, що вже раз я втікав, і ось чим це 
закінчилось: Сундарбанами, джунглями фантомів і роз-
плат, із яких я ледве вибрався живцем!.. У всякому разі 
я не втік. 

Зрештою, це вже, мабуть, не мало значення; Ніша — 
мій непримиренний і зрадливий ворог ще з народження 
— все одно знайшов би мене. Бо, правду кажучи, ніс при-
значений виключно для винюхування різних речей, але в 
сутичці неможливо заперечити перевагу пари сильних 
душительських колін. 

Я дозволю собі останнє парадоксальне спостереження 
в цій справі: якщо, як на мене, саме у будинку ридаючих 
жінок я знайшов відповідь на запитання про мету, яке 
мучило мене протягом усього мого життя, водночас, уни-
каючи цього палацу спустошення, я позбавився б того 
безцінного відкриття. 

Якщо сприймати це дещо по-філософськи: кожна чор-
на хмара підшита сріблом. 
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Селім-і-Шіва, ніс-і-коліна... нас поєднувало тільки три 
речі: час (і наслідки) нашого народження, гріх зради, і ще 
син, — Аадам, наш синтез, похмуре дитя без усмішки, 
могила із всечуючими вухами. Аадам Сінай у багатьох 
відношеннях був повною протилежністю Селіма. Я на са-
мих початках ріс безглуздо швидко; Аадам, змагаючись зі 
зміями хвороби, майже зовсім не ріс. Селім із перших 
днів зворушливо і мило всміхався; Аадам мав більше 
гідности і залишав солоденькі міни для себе. В той час, 
коли Селім підпорядковувався об'єднаній тиранії сімейст-
ва і призначення, Аадам запекло боровся і не піддавався 
навіть силі зеленого порошку. Але коли Селім так уперто 
намагався абсорбувати всесвіт, що протягом довгого часу 
не міг зімкнути очей, Аадам вирішив тримати свої очі 
міцно заплющеними... хоча зрідка дозволяв собі їх 
розплющити, і тоді мене вражав їхній колір, — блакит-
ний. Такий, як блакить льоду, блакить повторень, проро-
ча блакить кашмірського неба... зрештою, немає сенсу 
далі уточнювати. 

Ми, діти незалежности, мчали в майбутнє наосліп і 
надто швидко; але Аадам, нащадок надзвичайного стану, 
буде вже обережніший, не такий квапливий; але коли він 
почне діяти, то вже ніщо його не зможе зупинити. Навіть 
зараз він сильніший, твердіший, рішучіший, ніж я: у сні 
його очі нерухомо спочивають під повіками. Аадам Сінай, 
дитина колін-і-носа, не піддається (на мою думку) мріям і 
снам. 

Скільки всього чули ті великі вуха, що часом ніби 
горіли від полум'я пізнання? Чи якби він умів говорити, 
то застеріг би мене перед зрадою і бульдозерами? У 
країні, де домінують на диво подібні численності галасу і 
запаху, ми могли б створити ідеальну пару; але мій малий 
відторгнув мову, а я був не в стані підкоритися наказам 
власного носа. 

— Арре баап,— кричить Падма.— Розказуй, що стало-
ся, мій пане! Що дивного в тому, що такий малюк не роз-
мовляє? 

І знову ці тріщини в мені: я не можу. — Ви мусите. — 
Так. 
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Квітень 1976 року знайшов мене в колонії, тобто в ґет-
то чаклунів; мій син, Аадам, залишався у тенетах 
повільного туберкульозу, що, очевидно, не реагував на 
жодні форми лікування. Моя голова була забита погани-
ми передчуттями (і думками про втечу); але якщо хтось і 
став причиною мого подальшого перебувоння в Гетто, то 
цією людиною був Картинка Сінгх. 

Падмо, Селім розділив долю чаклунів з Делі частково 
через почуття вихованости, що виникло з самобичування 
вірою у справедливість свого запізненого убозтва (з бу-
динку дядечка я забрав тільки дві сорочки, білі, дві пари 
штанів, теж білих, одну майку з рожевими гітарами і од-
ну пару черевиків, чорних); а частково, натомість через 
лояль] 'сть, прив'язаний вузлом вдячности до своєї 
рятівниці, Парваті-відьми; але я залишився — хоча, як 
освічений хлопець, у найгіршому випадку міг би отрима-
ти роботу працівника банку чи вчителя читання і письма 
у вечірній школі — тому протягом усього свого життя, 
свідомо, чи ні, я шукав собі батьків. Ахмсд Сінай, Ханіф 
Азіз, Шарпстрайкер сагіб, генерал Зульфікар мусили 
прийняти цю роль за відсутносте Віл^яма Метволда; Кар-
тинка Сінгх зайняв місце в кінці цього шляхетного спис-
ку. А може, у своїй дуалістичній погоні за батьками і по-
рятунком країни я переоцінював Картинку Сінгха; існує, 
однак, поіворна імовірність, що тоді я переоцінив його (а 
вдоуге — на цих сторінках) через фікцію моєї власної 
фантазії... однак, завжди, як я запитував: 

— Коли ти нас попровадиш, Картинко, коли вже на-
стане великий день? — він зніяковіло переступав з ноги 
на ногу і відповідав: 

— Викинь це собі з голови, шефе; я тільки бідняк з Ра-
джастану, а ще Найчарівніший Чоловік Світу; не нама-
гайся побачити в мені когось іншого. 

Але коли я наполягав: 
— Існує прецедент; були ж Міян Абдула, Колібрі... 
Картинка відповідав: 
— Шеф що за дурниці лізуть вам до голови? 
У перші місяці надзвичайного стану Картинка Сінгх 

перебував у клешнях понурого мовчання, що нагадувало 
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(знову!) велику тишу Преподобної Матінки (яка просочи-
лася й у мого сина...), він перестав повчати людей на шо-
се і в бічних вуличках Старого і Нового міста, як то 
раніше було заведено робити; щоправда, говорив мені: 

— Настав час мовчання, начальнику — але я не 
сумнівався в тому, що одного гарного світанку, наприкінці 
півночі Картинка Сінгх стане на чолі великого джуллусу, 
чи походу бездомних, може, він буде підігрувати на флейті, 
обплетений вбивчими зміями, і поведе нас до світла... але, 
може, він був лише заклинателем змій, оскільки я не відки-
даю й такої можливосте. Я кажу тільки те, що мій останній 
батько — високий худий бородатий, з волоссям, зав'язаним 
у вузол на потилиці — видавався мені втіленням Міяна Аб-
дули; але, можливо, це одна велика ілюзія, народжена під 
час проби зв'язати його нитками моєї історії через суто по-
божні наміри. Різні ілюзії траплялися мені в житті; тож 
прошу не думати, що я цього не усвідомлюю. Однак ми на-
ближаємося до часу без ілюзій; не маючи іншого виходу, я 
мушу нарешті викласти чорним по білому кульмінаційний 
момент, який оминаю вже цілий вечір. 

Уривки пам'яті: не так має бути побудована кульмі-
нація. Вона повинна наростати доти, доки не сягне гіма-
лайських вершин; але у мене залишилися тільки стріпці, 
і я підскакую до власної кризи, мов та маріонетка на по-
рваних мотузках. Усе йде зовсім не так, як я задумав; од-
нак, може, розповідь наприкінці — це не та сама роз-
повідь, що з самого початку. (Давним-давно в блакитній 
кімнаті Ахмед Сінай придумував закінчення для казок, бо 
оригінальні завершення вже давно позабував; Мідна 
Мавпочка і я ознайомилися з найрізноманітнішими 
версіями подорожей Синдбада, пригод Хатіми Тайя... як-
би я почав спочатку, то хіба закінчив би деінде?) Ну що 
ж: я мушу задовольнитися уривками і стріпцями: як я пи-
сав уже багато століть тому, мистецтво полягає у запов-
ненні пустих місць за допомогою тих нечисленних підка-
зок, які дано кожному з нас. Більшість подій, вагомих для 
нашого життя, відбувається переважно за нашої відсут-
носте; отже, я буду керуватися спогадом тієї підозрілої 
теки з промовистими ініціалами; і ще іншими покинути-
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ми черепками минулого, що поневіряються в надійних 
сейфах моєї пам'яті, немов побиті пляшки на пляжі... 
Ніби стріпці пам'яті, по колонії чаклунів літали газетні 
аркуші, гнані вихором завмерлої півночі. 

Принесені вітром газети загостили і в мій дім, і з них 
я довідався про те, що мій дядько, Мустафа Азіз, став 
жертвою невідомих убивць; я навіть не пустив сльози. 
Ще там були інші повідомлення; і саме з них я мушу збу 
дувати реальність. 

На одному шматку газети (що смерділа ріпою) я про-
читав, що пані прем'єр-міністр Індії не відходить ні на 
крок від свого особистого астролога. В цьому уривку бу-
ло щось більше, ніж звичайний запах ріпи; дивним чином 
мій ніс знову вичув тут сморід особистої небезпеки. Який 
висновок я мав із цього зробити з цього амбре застере-
ження? Ясновидці мені напророчили, — то, може, це во-
ни допровадили мене до згуби? Може, Вдова, одержима 
зірками, довідалася від астрологів про таємну силу дітей, 
народжених у цій давній опівнічній годині? І, може, саме 
тому одному працівникові Цивільної Служби, знавцю ге-
неології, порадили дослідити... і чому наступного ранку 
він так дивно на мене дивився? От бачиш, уривки почи-
нають складатися в одне ціле! Падмо, та хіба ж це не оче-
видно? Індіра це Індія, а Індія це Індіра, — бо хіба вона 
не могла прочитати листа свого власного батька до якоїсь 
там опівнічної дитини, листа, який перечив її власній, пе-
ретвореній у гасло, центральній позиції, в якій роль дзер-
кала народу належить, власне, мені? Бачиш? Бачиш? І це 
не все, існує ще переконливіший доказ, і це наступний 
клапоть «Times of India», в якому агентство преси Вдови 
«Самачар» цитує її слова про «детермінації боротьби із 
розповсюдженим, прогресивним списком». Я тобі гово-
рю: їй зовсім не йшлося про партію Джаната Морца! Ні, 
надзвичайний стан мав не лише ясну сторону, але й тем-
ну; отже, ось як виглядає таємниця, що надто довгий час 
ховалася під маскою тих пригнічених днів: найправ-
дивіший, найглибший імпульс, що привів до оголошення 
надзичайного стану — знищення, крах, безповоротний 
розгром Опівнічних Дітей. (їхню конференцію, звичайно, 
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розпущено багато років тому; але самої ймовірности 
їхнього оновленого об'єднання вистачило, щоб включити 
гучну сирену). 

Астрологи — це однозначно — завели сигналізацію; в 
чорній теці з написом КДП зібрано прізвища з іще 
вцілілих файлів; і це теж не все. Були зради й одкровен-
ня; були коліна і ніс — ніс і ще коліна. 

Уривки, стріпці, фрагменти: хіба зразу перед тим, як я 
пробудився зі смородом небезпеки у ніздрях, мені снило-
ся, що я сплю? В цьому сні, що мене цілком обеззброїв, 
я прокидаюся і бачу у себе вдома незнайомця: чоловіка з 
поетичним виглядом, з (дуже рідкими на тім'ї) пасмами 
волосся, закрученими за вуха. Так: у моєму останньому 
сні, перед-тим-що-чекає-на-розповідь, мене відвідав при-
вид Надіра Хана, який витріщився на плювальницю, 
інкрустовану лазуритом, і запитався безглуздо: 

— Вкрав? Бо якщо ні, то, значить, ти... хіба це можли-
во?.. дитина моєї Мумтаз? 

І коли я підтакнув: 
— Звичайно, у власній персоні... — туманний дух 

Надіра-Касіма застеріг мене: 
— Ховайся. Часу обмаль. Ховайся, поки можеш. 
Надір Хан, що переховувався колись під килимом мо-

го діда, прийшов, щоб порадити мені зробити те саме; але 
надто пізно, занадто пізно, бо я вже цілком пробудився і 
відчув дух небезпеки, що гудів мені у носі, як фанфари... 
переляканий не знати чого, я зірвався на рівні ноги; і чи 
це мені привиділося, чи насправді Аадам Сінай розтулив 
повіки і серйозно поглянув мені просто у вічі своїми 
синіми очима. І невже в очах мого сина теж була триво-
га? Чи його клаповухі вуха почули те, що пронюхав ніс? 
Чи батько і син спілкувалися без слів за хвильку до того, 
як це все почалось? Я мушу лишити ці знаки запитання 
у повітрі, без відповіді; напевно відомо тільки те, що Пар-
ваті, моя Лейла Сінай також прокинулася і спитала: 

— Що таке, мій пане? Що сталося? 
І я, не цілком усвідомлюючи, чому, відповів: 
— Сховайся; залишайся тут, вдома, і нікуди не виходь. 
А сам вийшов на вулицю. 
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Мабуть, це був ранок, хоча морок нескінченної пів-
ночі висів над Гетто, як туман... у тьмавому світлі Надзви-
чайного стану я бачив дітей, що грали у сім-кісточок, і 
Картинку Сінгха зі згорнутою парасолею під лівою пах-
вою — він звільняв міхур просто під стіною п'ятничної 
мечеті; дрібненький голомозий ілюзіоніст вправлявся у 
просуванні ножів крізь шию його десятирічного учня, а 
один фокусник уже знайшов собі глядачів і змушував ве-
ликі клубки вовни випадати з-під пахов незнайомих лю-
дей; тим часом в іншому кутку Гетто музика Чанд Сагіб 
вправлявся у грі на трубі, — притуляючи старенький го-
лосник розбитого рогу до шиї, він видобував звуки лише 
за допомогою м'язів горла... і далі, там далі, були ще 
трійнята-акробатки, вони несли на головах сурахі з во-
дою, бо верталися до хати від одної-єдиної колонки на 
всю колонію... словом, на перший, погляд усе було як слід. 
Я уже почав себе картати за ті свої сни і носову тривогу; 
але тут усе почалось. 

Спочатку над'їхали фургони і бульдозери, прогур-
котіли по головній дорозі й зупинилися навпроти Гетто 
фокусників. Заревів гучномовець: 

— Програма благоустрою міста... правомочна і 
санкціонована акція Центрального Комітету Молоді Сан-
джая... усім негайно приготуватися до евакуації на інше 
місцепроживання... ці нетрі — більмо на оці суспільства, 
ми більше не можемо з ними миритися... усім належить 
підкорятися розпорядженням і не чинити спротиву. 

І поки гучномовець ревів, із фургонів висипали люди: 
поквапливо встановили яскравий барвистий намет, і роз-
кладачки, і хірургічне обладнання... і тоді з фургонів ви-
лився потік гарно вбраних молодих пань високого похо-
дження із закордонною освітою, а за ними так само гар-
но вбрані юнаки: добровольці, молодь Санджая допома-
гає, вносить свою лепту в справу служіння суспільству... 
але й тоді вже я зрозумів, що — ні, це не добровольці, бо 
усі як один чоловіки мали однакове хвилясте волосся і гу-
би-як-жіночі-статеві, і елегантні пані усі були ідентичні, 
всі як одна схожі на Менаку Санджай, яку на газетних 
полосах описували як «худорляву красуню», і яка колись 

603-



працювала моделлю, демонструючи нічні сорочки на за-
мовлення фабрики матрасів... я стояв у тому хаосі про-
грами ліквідації нетрів і знову подумав, що панівна ди-
настія Індії оволоділа здатністю самовідтворення; але тоді 
не було часу подумати, незліченні жоногубі парубки і ху-
дорляві красуні хапали фокусників і старих жебраків, 
тягли людей до фурґонів, і ось у колонії ілюзіоністів ви-
бухнула звістка: «Вони роблять насбанді — проводять 
стерилізацію!» — І зразу крик: «Рятуйте жінок і дітей!»— 
І починається бунт, діти, які щойно бавилися у сім-кісто-
чок, обкидають камінням елегантних напасників, а ось 
Картинка Сінгх згуртовує довкола себе фокусників, роз-
махує розлюченою парасолею, яка раніше творила гар-
монію, а тепер перетворилася на зброю, на замашний 
донкіхотський спис, і ось маги стали оборонним 
військом, якимсь дивом з'явилися і полетіли у ворогів 
коктейлі Молотова, фокусники витягають з торбин цеглу, 
повітря аж гусне від криків і снарядів і жоногубі, і худор-
ляві-красуні відступають перед суворим гнівом 
ілюзіоністів; і ось Картинка Сінгх веде людей на штурм 
намету для вазектомії... Парваті чи-то Лейла всупереч 
моєму наказові підходить до мене і питає: 

— Боже мій, що це вони... 
І в цю мить здійснюється нова і ще потужніша атака 

на нетрі: військові підрозділи виступають проти магів, 
жінок і дітей. 

Якось одного разу ілюзіоністи диво-картярі лялькарі 
фокусники і гіпнотизери ішли тріумфальним маршем по-
ряд із переможним військом, але тепер уже про це забу-
то, і на мешканцях Гетто випробовують радянську зброю. 
Які шанси мають чарівники-комуністи супроти соціа-
лістичних рушниць? Вони, ми, кидаємося врозтіч,— хто 
куди, лавина солдатів розділяє Парваті й мене, я гублю з 
очей Картинку Сінгха, а приклади рушниць б'ють і тро-
щать, я бачу, як одна з трійнят падає під шаленою люттю 
зброї, людей волочать за коси до фурґонів, що тим часом 
чекають, і позіхають; і тепер я теж біжу, але пізно, і зир-
каю через плече, спотикаюся об пачки з-під «БаМа» 
порожні кошики і покинуті торби переляканих ілюзіоніс-



тів і бачу через плече посеред тої мутної ночі Надзвичай-
ного стану, що все це — димова завіса, другорядна спра-
ва, бо ось крізь вир бунту суне міфічна постать, втілення 
долі та деструкції: майор Шіва приступає до дії і шукає 
тільки мене. Я біжу, а за мною біжать коліна моєї долі... 

... У голові зблискує образ домівки: мій син! І не тільки 
син: срібна плювальниця, інкрустована лазуритом! Десь у 
тому безладі Гетто дитина лишилась сама... десь залишив-
ся і талісман, який я беріг так довго. П'ятнична мечеть 
незворушно спостерігає, як я пірнаю поміж похиленими 
халупами, як ноги несуть мене до клаповухого сина і до 
плювальниці... але які я мав шанси супроти тих колін? 
Коліна героя війни все ближче, все ближче, а я все біжу, 
а суглоби моєї Немезіди гримотять за мною, і ось він 
стрибає, ноги пролітають в повітрі й змикаються, як ще-
лепи, на моїй шиї, коліна вибивають мені дух з грудей, я 
падаю, звиваюся, але коліна тримають міцно, і чути голос 
— голос ненависти підлости зради! — він озивається, по-
ки коліна впираються в груди і втискають мене в густий 
пил убогої вулички: 

— Так-так, багатенький хлопчику, ось ми й зустрілися 
знову. Салаам. 

Я захарчав; Шіва посміхнувся. 
О начищені ґудзики на уніформі зрадника! Сяючі бли-

скучі, як срібло... чому він це зробив? Чому це зробив 
він, той, хто колись водив малих апачі-анархістів нетря-
ми Бомбею, чому він став проводирем військової тиранії?. 
Чому він, опівнічне дитя, зрадив інших опівнічних дітей і 
прирік мене на мою долю? Через любов до насильства і 
узаконений блиск ґудзиків на уніформі? Через його ста-
родавню антипатію до мене? Чи — це видається мені 
найімовірнішим — в обмін на уникнення кари, яка 
спіткала всіх нас... так, так воно і є. О герою війни, що 
зрікся природного права! О за-миску-сочевиці-запрода-
ний супернику... Але ні, пора з цим скінчити і розповісти, 
що було далі, — якнайпростіше, якнайдоступніше: коли 
військові підрозділи переслідували арештовували витяга-
ли фокусників із ґетто, майор Шіва зосередився на моїй 
персоні. Мене теж грубо затягли до фурґона; коли буль-
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дозери в'їхали на територію нетрів, за мною захряснули-
ся двері... у темряві я кричав криком: 

— Де мій син! І Парваті — де вона, моя Лейла? Кар-
тинка Сінгх! Врятуй мене, Картинкоджі! 

Але гарчали бульдозери, і ніхто не чув моїх "зойків. 
Парваті-відьма, одружившись зі мною, стала жертвою 

прокляття наглої смерти, що нависло над моєю роди-
ною... Не знаю, чи Шіва, замкнувши мене у темному 
сліпому фургоні, пішов шукати її, чи лишив її на волю 
бульдозерів... бо ж тепер машини руйнації були у своїй 
стихії, а маленькі халупки нетрів осувалися, заточували-
ся, сповзали під натиском цих невблаганних створінь, ха-
тини ламалися, як галуззя, картонні коробки лялькарів і 
чарівні кошики ілюзіоністів перетворювалися на місиво; 
таким чином прикрашалося місто, і якщо це вимагало 
кількох смертей, якщо дівчина з блюдцеподібними очима 
і виразом жалю на вустах упала під колеса невблаганних 
рухомих монстрів, — ну то що ж тепер, зате усунули, 
врешті, більмо з ока стародавньої столиці... і дійшли чут-
ки, що у тій смертельній агонії гетто фокусників борода-
тий гігант, обвішаний Гірляндами змій (хоч, може, це й 
перебільшення), біг — ЗІ ВСІХ НІГ — через руїни, утікав, 
як шалений, від наступаючих бульдозерів, стискаючи у 
руці ручку безнадійно потрощеної парасолі, й шукав шу-
кав, ніби від тих пошуків залежало його життя. 

День ще не скінчився, а нетрі, які щойно громадились 
у затінку п'ятничної мечеті, зникли з лиця землі; але не 
всіх фокусників упіймали; не всіх доправили у табір за 
колючим дротом, табір під назвою Крічріпур, або місто 
всякої всячини, на тому березі річки Джамуни; ніколи не 
вдалося впіймати і Картинку Сінгха, і люди казали, що 
наступного дня після загибелі гетто під колесами бульдо-
зерів долинула чутка про те, що нові нетрі постали у 
серці міста, просто біля залізничного вокзалу у Нью-
Делі. Бульдозери помчали до нової дільниці фокусників, 
та нічого не знайшли. І потім існування цих пересувних 
нетрів невпійманих ілюзіоністів стало фактом, відомим 
усьому місту, але зловмисники ніколи їх так і не знайш-
ли. їх бачили у Меграулі; але коли стерилізатори і 
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військові загони пішли туди, то застали Кутб Мінар не 
заплямованим сусідством нужденних халуп. Інформато-
ри повідомляли, що втікачі з'явилися у садах Джантар 
Мантар, монгольській обсерваторії Джей Сінгха; але ма-
шини деструкції, що прибули туди, побачили тільки зграї 
папуг і сонячні годинники. І аж після того, як Надзвичай-
ний стан було скасовано, кочові халупи осіли на місці; 
але про це пізніше, бо зараз пора розповісти, врешті-
решт, і то якнайспокійніше, про мою неволю у Притул-
ку Вдів у Бенарес. 

Одного разу Резхам Бібі заводила: «Аі-о-аі-о!»— і не 
помилялася: я накликав погибель на оселі моїх рятівників; 
майор Шіва діяв, без сумніву, за недвозначним наказом 
Вдови; він опинився у тій колонії тільки для того, щоб за-
хопити мене; тим часом син Вдови вживав заходів із бла-
гоустрою міста і втілював у життя програму стерилізації 
(вазектомії), виконуючи диверсійний маневр — просто 
щоб відвернути увагу. Так, звичайно, так воно було запла-
новано; і (якщо так можна сказати) план цей був вельми 
ефективний. 

Чого досягли під час бунту в ґетто: ні більше ні менше 
як захопити непомітно єдину особу на світі, яка тримала 
у своїх руках ключ до місцеперебування кожного з 
опівнічних дітей — бо хіба ж я, ніч-у-ніч, не налаштову-
вався на кожного з них? Чи ж я не носив подумки увесь 
час, постійно, їхні імена адреси обличчя? На ці запитан-
ня відповідь одна: так. І мене забрали. 

Так, звичайно, усе було заплановано. Парваті-відьма 
розповіла мені усе про мого суперника; чи може таке бу-
ти, щоб вона не нагадала йому про мене? І на це питан-
ня також відповідь одна: не може бути. Тож наш воєнний 
герой знав, де у столиці переховується особа, яку 
найбільше прагнуло упіймати його начальство (навіть 
дядько Мустафа не знав, де я подівся, коли покинув йо-
го дім; а Шіва знав!), — і оскільки виявився зрадником, 
підкупленим, безперечно, чим тільки можна, від обіцянок 
підвищення по службі і до гарантій власної безпеки, то 
йому дуже легко було віддати мене в руки своєї повели-
тельки, Першої Пані, Вдови із двоколірним волоссям. 
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Шіва і Селім, — переможець і переможений; зро-
зумійте наше протистояння і отримаєте розуміння епохи, 
у якій ми живемо. (Обернене твердження також істинне.) 

Того дня я втратив ще щось, крім свободи: бульдозери 
проковтнули срібну плювальницю. Позбавленого остан-
ньої речі, що пов'язувала мене з моїм матеріалізованим, 
історично-достовірним минулим, мене забрали до Бена-
ресу, щоб поставити лицем до лиця з наслідками мого 
внутрішнього, дарованого опівнічною годиною життя. 

Так, власне там усе й відбулося, — у палаці вдів на бе-
резі Ґанґу у найстарішому з живих міст світу, в місті, яке 
бачив старим молодий Будда, Касі Бенарес Варанасі, 
Місто Божественного Світла, дім Пророчої Книги, той го-
роскоп над гороскопами, де записане кожне життя, — 
минуле теперішнє майбутнє. Богиня Ґанґа струменіла до-
долу, на землю, волоссям Шіви... Бенарес, святиня бога 
Шіви, став тим місцем, куди привів мене Шіва-герой на 
зустріч із долею. У домі гороскопів я пережив мить, на-
пророчену на горищі Рамрамом Сетхом: «солдати будуть 
карати його, тирани будуть смажити його» — пророкував 
ворожбит; що ж, не було ніякого формального випробу-
вання — коліна Шіви довкола моєї шиї, оце і все, —• але 
одного зимового дня я справді почув носом такий запах, 
ніби щось смажилося у неглибокій залізній сковороді... 

Понад річкою, коди проминути гірський хребет 
Сіндія-гхат, де молоді гімнасти у білих пов'язках на стег-
нах відтискаються на одній руці, коли залишити позаду 
гірський хребет Манікарніка-гхат, місце поховань, де 
можна купити святий вогонь у хранителів вогню, коли 
пройти повз трупи собак і корів, що пливуть за водою — 
нещасних, яким ніхто не купив вогню, коли проминути 
брамінів під солом'яними парасолями на хребті Дасашва-
медх, убраних в шафранове, що роздають благословен-
ня... і тоді вже можна почути цей дивний звук, схожий на 
далеке завивання псів... і йти іти іти на звук, і тоді він на-
бирає форми, і тоді стає зрозуміло, що це — потужний, 
невпинний лемент, і долинає він із осліплених вікон па-
лацу над річкою. Притулок Вдів! Колись тут жив махара-
джа, але тепер Індія — сучасна країна, і тому держава 
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конфіскувала такі маєтки. Тепер палац — це оселя для 
жінок, які зазнали тяжкої втрати; вони розуміють, що 
їхнє повноцінне життя скінчилося зі смертю їхніх чо-
ловіків, і оскільки їм уже не можна шукати розради в об-
ряді саті, вони прийшли до священного міста, щоб прове-
сти решту своїх марних днів у самозреченому завиванні. 
В палаці вдів живе плем'я жінок із непоправно потовче-
ними грудьми, бо вони невпинно гатять у них кулаками, 
із безнадійно повисмикуваним волоссям, і з голосами, по-
дертими від вічного, щирого, нещадного виливання смут-
ку. Це величезна споруда, лабіринт малесеньких кімна-
ток на горішніх поверхах нижче переходить у великі за-
ли плачу; і власне тут усе й відбулося, Вдова засмоктала 
мене у приватне серце своєї жахливої імперії, мене замк-
нули у малесенькій кімнатці на горішньому поверсі, і 
жінки, що зазнали тяжкої втрати, приносили мені тюрем-
ну їжу. Але були у мене також інші відвідувачі: герой 
війни запросив до мене на розмову двох своїх колеґ. 
Інакше кажучи: мене схиляли до розмови. Заохочували 
поганенько дібраним дуетом,— один огрядний, другий 
худий,— я називав їх Аббот-і-Костелло, бо їм ніколи не 
виходило мене розсмішити. 

Тут я констатую милосердний провал у пам'яті. Ніщо 
не змусить мене згадати прийомів (стратегії і тактики) 
діалогу тої занудної пари, запакованої в уніформу; ніякі 
чатні й маринади не зможуть бодай відхилити ті двері, за 
якими я залишив ті дні! Ні, я забув, не можу не скажу, 
як вони видобували з мене правду — але я не можу оми-
нути ганебної суті справи, яка полягає у тому, що, незва-
жаючи на відсутність жартів і загалом непривабливий об-
раз мого двоголового інквізитора, я, звичайно, заговорив. 
І навіть більш ніж заговорив: під впливом їхнього неви-
мовного — забутого — тиску я зробився надзвичайно 
говірким, Те, що виливалося з булькотом з моїх вуст (і те-
пер вже не ввіллється), — імена адреси портрети. Так, я 
сказав їм усе, я назвав усі п'ятсот сімдесят вісім дітей (бо 
Парваті, як мені ввічливо повідомили, померла, Шіва пе-
рейшов на бік ворога, а п'ятсот-вісімдесят-перший якраз 
давав свідчення,..) — змушений до зради підступом іншо-
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го, я видав опівнічних дітей. Я, Засновник Конференції, 
доклав рук до її закінчення, тим часом як Аббот-і-Костел-
ло, без посмішок, час від часу вставляли зауваження: 

— Ага! Дуже добре! Про неї ми не знали!— або:— Мо-
лодець, ти поміг нам; це вже для нас щось новеньке! 

Таке буває. Статистика, мабуть, розглядає мій арешт у 
певному контексті; хоча й існують поважні розбіжності у 
питанні про кількість «політичних» в'язнів, затриманих 
під час Надзвичайного стану; але чи то тридцять тисяч, чи 
чверть мільйона людей, звичайно, втратили волю. Вдова 
сказала: 

— Це лише зникомий відсоток населення Індії. 
Всілякі речі відбуваються за Надзвичайного стану: по-

тяги рушають вчасно, перелякані спекулянти сплачують 
податки, навіть погода знає своє місце і сприяє небувалим 
урожаям; існують, повторюю, і світлі сторони, так само, 
як і темні. Але, власне, в темній стороні я сидів скутий 
ланцюгами у крихітній кімнатці на солом'яному матрасі, 
що був єдиним дозволеним мені предметом меблів, і 
ділився своєю щоденною мищиною рису з тарганами і му-
рашками. А стосовно опівнічних дітей — тої зграї небез-
печних змовників, яку необхідно було приборкати за 
будь-яку ціну — тої банди затятих головорізів, перед якою 
астрологічно-підкована пані прем'єр тремтіла від жаху — 
тих Гротескових недоречних чудовиськ незалежносте, для 
яких сучасна держава-нація не могла знайти ні часу, ні 
співчуття — їх, тепер двадцятидев'ятарічних, плюс-мінус 
місяць-два, привезли до Притулку Вдів, із квітня по гру-
день виловили всіх, і їхнім шепотінням тепер повнилися 
мури палацу. Стіни моєї келії (тонкі-як-папір, облуплені, 
голі) почали шепотіти мені на вухо — одне хворе, одне 
здорове — про наслідки моїх ганебних зізнань. Огірково-
носий в'язень, оточений залізними прутами і обручами, 
що робили неможливим здійснення будь-яких природних 
функцій, не давали ходити, користуватися бляшаним гор-
щиком, сидіти навпочіпки, спати — лежав скулений під 
облізлою штукатуркою і вишіптував свій крик. 

Це був кінець; Селім піддався горю. Протягом усього 
життя, а також протягом більшої частини цих спогадів я 
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намагався тримати свої муки під замком, зачиняти їх на 
ключ, не дозволяти їм плямувати мої речення солоними 
сентиментальними патьоками; але більше не можу. Я не 
отримав жодних пояснень (аж поки Рука Вдови...), жод-
них причин мого затримання: але кому зі всіх тих трид-
цяти тисяч чи-то чверті мільйона було сказано, чому і 
навіщо? Кому це було потрібно? В тих стінах я чув голо-
си опівнічних дітей: не потребуючи дальших пояснень, я 
заплакав у облуплену стіну. 

Що Селім шепотів стіні десь між квітнем і груднем 
1976-го року: 

... Дорогі мої Діти. Як мені це сказати? І що я маю ка-
зати? Моя вина, моя ганьба. Хоча можливі й виправдан-
ня: я не беру на себе вини за Шіву. Всілякий народ хова-
ють по в'язницях, то чому б і не нас? А вина — це склад-
не питання, бо хіба ж усі ми разом і кожен зокрема не 
несемо певної відповідальности — бо хіба не маємо 
вождів, на яких заслуговуємо? Але не пропоную таких 
виправдань. Я зробив це, я. Дорогі діти, і моя Парваті по-
мерла. І моя Джаміля зникла. І всі. Зникнення — це, 
здається, ще одна властивість, що вічно повторюється у 
моїй історії: Надір Хан зник із підземелля і лишив по собі 
листочок; Аадам Азіз також зник, перш ніж моя бабця 
встала'нагодувати гусей; і — де Марія Перейра? Я сам 
зник у кошику; а Лейла чи то Парваті зникла — пафф — 
без всіляких чарів. І ось тут ми, ті-що-зникли-з-лиця-
землі. Прокляття зникнення, дорогі мої діти, очевидно, 
просочилося і у вас. Ні, у питання провини я категорич-
но відмовляюся від ширшого погляду; ми занадто близь-
ко до того-що-коїться, перспектива тут неможлива, може, 
згодом аналітики скажуть, чому і навіщо, наведуть ос-
новні економічні тенденції і врахують політичну ситу-
ацію, але зараз ми сидимо надто близько від екрана, 
фільм розпадається на цятки, тут можливі тільки 
суб'єктивні судження. Отже, суб'єктивно, опускаю голо-
ву від сорому. Дорогі мої діти, простіть. Хоча я не 
сподіваюся від вас прощення. 

Політика, діти, навіть у найкращі часи це — погана 
брудна справа. Нам треба було уникати її, мені ніколи не 
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слід було мріяти про мету, я зробив висновок, що все 
особисте, скромні життя окремих людей вартісніші, важ-
ливіші, ніж уся ця роздмухана макрокосмічна діяльність. 
Але вже пізно. Уже не можна зарадити. А що не можна 
полікувати, те доведеться прийняти. 

Добре питання, діти; що доведеться прийняти? Чому 
нас тут накопичують, одне по одному, чому прути і обручі 
звисають з наших ший? І ще дивніші обмеження (якщо 
вірити шепотінню стін): того хто-мав-дар-левітації прику-
вали за ноги до підлоги, вовкулаці вдягли намордник; той-
хто-вміє-утікати-крізь-люстра тепер мусить пити через 
дірочку у кришечці пляшки, щоб не зник крізь дзеркаль-
ну поверхню питва; і та-чий-погляд-може-вбити тепер но-
сить мішок на голові, та чарівні красуні Бода також сиділи 
з торбами на голові. Один із нас міг їсти залізо; тому голо-
ву його затиснули у лещата і знімали їх тільки за їжею... 
що нам тут готують? Щось погане, діти. Я ще не знаю що, 
але воно надходить. Діти, і нам треба приготуватись. 

Передай далі: дехто з нас утік. Я носом чую крізь стіни 
їхню відсутність. Добра новина, діти! Усіх нас їм не перело-
вити. Наприклад, Сумітра, мандрівник у часі — о молодеча 
глупото! О нерозумні діти, що так йому й не повірили! — 
зараз не з нами; певно, блукає у якихось щасливіших часах, 
— він вислизнув з пазурів переслідувачів назавжди. Ні, я не 
заздрю йому, хоча і я теж інколи мрію втекти у минуле, 
скажімо, в ті дні, коли я дитям був зіницею в оці світу і 
тріумфальною ходою пройшов палацами Вільяма Метволда 
— о підступна ностальгія за часами більших можливостей, 
поки ще історія, як та вуличка відразу за Головною поштою 
в Делі, не звузилася аж до цієї остаточної крапки, — але за-
раз ми тут; такі ретроспективи висушують нам душу, 
радійте просто, що дехто з нас на волі! 

І дехто з нас помер. Мені розповіли про мою Парваті. 
Крізь її обличчя до самого кінця проглядало зруйноване 
розпадом примарне лице тієї... Ні, нас уже не п'ятсот 
вісімдесят один. Скільки ж нас сидить у цих стінах, трем-
тить від грудневого холоду і чекає? Питаю про це у свого 
носа; і він відповідає — чотириста двадцять, число зради і 
підступу. Чотириста двадцятеро, ув'язнені вдовами; і ще 



один тупотить черевиками довкола притулку — я нюхом 
чую, як він то віддаляється, то наближається, той сморід, 
той дух зради! — майор Шіва, герой війни, Шіва-з-коліна-
ми, наглядач нашої неволі. Чи задовольнить їх чотириста 
двадцять? Я не знаю, як довго вони готові чекати. 

... Ні, ви насміхаєтеся з мене, зупиніться, не жартуй-
те. Чому звідки яким-чином збереглася ця добро-
душність, приязність у вашому передай-далі шепотінні? 
Ні, ви ж маєте засудити мене, негайно і безповоротно — 
не мучте ж мене своїми радісними вітаннями, одне-за-од-
ним, так як сидите у тюрмах; тут не час і не місце на та-
ке салаамс, намаскарс, як-ся-маєте? Діти, хіба ви не ро-
зумієте, — вони могли б зробити з нами що завгодно — 
ні, як можна таке говорити, що означає ваше «що-вони-
нам-зроблять» ? Я скажу вам, друзі, гомілки дуже болять 
від металевих прутів; приклади карабінів залишають 
синці на чолах. Що можуть зробити? Підключити елект-
ричний струм до ваших пісуарів, дітки; але це ще не все, 
бо ще вони можуть підвісити вас за ноги, а свічка — о, 
цей чарівливий, романтичний блиск свічки! — це не най-
краще, що можна придумати, коли вона горить і тор-
кається вашої шкіри! Перестаньте зараз же, покиньте цю 
компанійність, хіба ж ви не боїтеся? Хіба не хочете мене 
забити затоптати розірвати на шматки? Навіщо ці вічні 
спогади пошепки, ця ностальгія за колишніми суперечка-
ми, за війною ідеї і речі; чому ви мені так жорстоко 
дорікаєте своєю врівноваженістю, нормальністю, силою 
бути-вищими-над-кризою? Правду кажучи, діти, я враже-
ний: як ви можете, проживши по двадцять дев'ять років, 
сидіти в камерах і так кокетливо перешіптуватися? Це не 
дружня зустріч, чорт забирай! 

Діти, діти, пробачте. Я визнаю, що останнім часом я 
сам не свій. Я був Буддою, привидом зі скрині, і так і не 
став рятівником-нації... Селім блукав сліпими вуличками, 
боровся з дійсністю, відколи плювальниця звалилася з 
неба, ніби окрайчик... поспівчувайте мені, — я втратив 
навіть плювальницю. Ну от, і знову заблукав, я зовсім не 
збирався просити співчуття, я тільки хотів сказати, що, 
може, тепер побачив — це не ви, а я проґавив усе, що 



діялось довкола. Неймовірно, діти: ми, що і п'яти хвилин 
не мо.ли спілкуватися без суперечки: ми, хто ще дітьми 
сперечалися билися відсторонювалися осуджували розпа-
далися, раптом знову опинилися разом, знов стали одним 
цілим! О, дивовижна іроніє: Вдова, зібравши нас тут для 
знищення, насправді нас згуртувала! О, самонищівна па-
раноя тиранів... бо що вони можуть зробити нам тепер, 
коли ми всі по один бік, позбавлені мовних суперечок, 
вивільнені від релігійних упереджень: врешті-решт нам 
уже по двадцять дев'ять років, я не повинен звертатися 
до вас, як до дпчгй!.. Так, це мій хворобливий оптимізм: 
колись вона все одно буде змушена випустити нас 
звідсіля, і тоді... а тоді чекайте, може, ми створимо, — ага, 
я знаю, нову політичну іартію, — так, Опівнічну піртпо; 
які шанси має політика від людей, здатних розмножува-
ти риб і перетворювати звичайний метал на щире золо-
то? Діти, щось нарощується, тут, у цих похмурих часах 
нашої неволі: нехай собі Вдова вдається до найгіршого; 
сила в єднанні! Дітки, ми перемогли! 

Це надто болісно. Оптимізм, як троянда, виріс на купі 
гною: мене аж пересмикує на саму згадку про це. Досить: 
все інше я забув.—Ні! — Ні, ну добре, я пам'ятаю... Чи 
існує щось страшніше від прутів ґратів свічок-прикладе-
них-до-шкіри? Щось, що перевершує висмикування 
нігтів 1 мосіння голодом7 Я відкрию Всім найвитон-
ченіший, найвигіюватіший жарт Вдови: замість того, щоб 
нас катувати вона дала нам надію. Тобто ми отримали 
щось — ні, більше, ніж щось: це була найпрекрасніша 
річ, яку вона могла у нас забрати. А тепер, зовсім не-
вдовзі, я буду змушений описати, як вона її відтяла. 

Ектомія (якщо не помиляюся, з грецької) — вирізу-
вання. До нього слова медицина додає цілий ряд 
префіксів: вазектомія сальпінгектомія мастектомія тон-
зиллектомія апендектомія тестектомія гістеректомія. 
Селім був би не проти додаги від себе ще одну позицію 
— безкоштовно безплатно без будь-якої вигоди — до цьо-
го переліку відрізань; але цей термін належить тільки 
історії, хоча вимагає, вимагав втручання медицини: 

Сперектомія — дренаж надій 
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Напередодні Нового Року до мене прийшов гість. 
Скрип дверей, шурхіт дорогого шифону. Забарвлення — 
зелено-чорний. Окуляри зелені, черевички чорні, як сама 
чернь... У газетних статтях цю жінку називали «чарівна 
пані з великими танцюючими стегнами... перед тим, як 
зайнятися суспільною діяльністю, тримала ювелірну 
крамничку... під час надзвичайного стану керувала 
напівофіційними акціями стерилізації». Але я назвав її 
по-своєму — була Рука Вдови. Вона — одне за одним, і 
діти — ппфф — і летять-летять маленькі м'ячики-ядер-
ця... Зелено-чорно вона припливла в мою камеру. Діти, 
починається. Готуйтеся, діти. З'єднаймо сили. Нехай Ру-
ка Вдови зробить те, що їй наказала Вдова, але пізніше, 
пізніше... подумайте про наше потім. Про зараз неможли-
во думати... а вона — сердечно, помірковано: 

— Ось бачите, це все з волі Божої. 
(Ви слухаєте, діти? Ну, далі.) 
— Люд Тндії, — пояснила Рука Вдови, — любить нашу 

Пані, як самого Бога. Індуси поклоняються тільки одно-
му-єдиному Богові. 

Але я виріс у Бомбеї, де Шіва Вішну Ганеш Ахурамаз-
да Аллах і багато інших мали свої банди... 

— А патеон, — я сперечаюсь. — Хоч би триста трид-
цять мільйонів богів у самому індуїзмі? А іслам і 
Бодхісатваз?... 

У відповідь: 
— О, так! Мій Боже, мільйони богів, це правда! Тільки 

ж це прояви того самого ОМ. Я — мусульманин: знаєш, 
що таке ОМ? Чудово. Для нас наша Пані — це прояв ОМ. 

Нас — чотириста двадцять; лише 0.00007 відсотків шес-
тисотмільйонного сильного населення Індії. Статистично це 
всього-на-всього незначна групка; навіть якщо розглянути 
нас, як відсоток арештованих тридцяти (чи двісті п'ятдеся-
ти) тисяч людей, ми становили лише якісь там 1,4 відсотки. 
Але від Руки Вдови я довідався, що ті псевдобоги найбільше 
в світі боялися інших потенційних божеств; отже, тому, і 
тільки тому ми, магічні опівнічні діти, стали жертвами не-
нависти страху знищення Вдови, яка була не лише 
Прем'єр-міністром Індії, а ще й посягала на гідність Деві, 
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богині-матері у її найстрашнішому образі, власника шакті 
богів, багаторукого божества з проділом і шизофренічним 
волоссям... І таким чином я зрозумів сенс власного існуван-
ня в палаці жінок з посиняченими грудьми, у палаці, що 
розвалювався на очах. 

Хто я зараз? Ким ми були? Ми були є будемо богами, 
яких ви ніколи не мали. А ще чимось більшим: щоб пояс-
нити це, я, нарешті, мушу розказати те — найстрашніше. 

Одним духом, бо інакше я ніколи на це не наважусь, 
розкажу вам: в день Нового 1977 року від чудової жінки 
з виляючими стегнами, я довідався, що, звичайно, їх за-
довольнить і чотириста двадцять, що сто тридцять 
дев'ятьох уже визнано мертвими, що втік якийсь мізер, а 
отже незабаром почнеться «чах-чах», наркоз і відраху-
нок-до-десяти, числа помарширують — один два три, а я 
буду шепотіти до стіни. Нехай так, нехай, поки ми живі 
й тримаємося разом, хто нас зупинить?.. І хто нас попро-
вадить, одного за другим, до залу в пивниці, де — тому 
що ми не дикуни, прошу пана — був кондиціонер стіл, а 
над ним лампа; потім прийшли лікарі, медсестри — зеле-
но-чорні, у них було зелене вбрання і чорні очі... Хто це 
з непереможними вузлуватими колінами завів мене до 
зали моєї згуби? Адже ви знаєте, здогадуєтесь, що в цій 
розповіді є лише один герой війни; я, не у змозі проти-
стояти отруті його колін, покірно ішов туди, куди він мені 
наказував... коли ж я опинився в потрібному місці, чудо-
ва жінка з розлогими, хиткими стегнами сказала: 

— Врешті-решт, не маєш чого нарікати, ти ж не запе-
речиш, що колись присвоїв собі роль Пророка? — бо во-
ни знали все, Падмо, все-все, мене поклали на стіл, мас-
ка наблизилася до мого лиця, відрахунок-до-десяти і чис-
ла, що гули — сім вісім дев'ять... 

Десять. 
І: 
— Боже милосердний, він досі притомний, прошу вас, 

порахуйте до двадцяти... 
...Вісімнадцять дев'ятнадцять двад... 
То були хороші лікарі: уникали всякого ризику. Не для 

нас примітивні посудини-і-тубектомія, призначені для ве-



личезних мас населення; там існував ризик, маленький 
ризик, що наслідків такої операції можна уникнути... нам 
робили ектомію, але безповоротню: яєчка були видалені 
з мішечків, а матки зникли назавжди. 

Тестектомізовані і гістеректомізовані опівнічні діти 
були позбавлені можливости репродукції... але то був ли-
ше побічний ефект, оскільки операції робили насправді 
виняткові лікарі, що видренували з нас щось більше: нам 
видалили надію, хоч як це сталося достеменно, я не знаю, 
бо числа вже марширували через мене, і я вже збився з 
ліку, скажу тільки, що через вісімнадцять днів, протягом 
яких виконувалися ці божевільні операції з вражаючою 
швидкістю по 23 — 33 на день, коли у нас вийняли не 
просто кульки і внутрішні мішечки, але й щось 
незрівнянно більше: у цьому сенсі мені пощастило 
більше, ніж іншим, бо дренаж-горішніх-частин давно уже 
відібрав у мене даровану-північчю телепатію, і тепер я не 
мав що втрачати, а чутливість носа не піддавалася дрена-
жеві; натомість, для решти, для усіх тих, хто прибув до 
палацу ридаючих вдів зі своїми магічними обдарування-
ми в усій їх непорушності й повноті, повернення до тями 
після наркозу було справді жахливе, і шепіт переносив 
крізь стіни звістку про їхній крах, доносив безпомічний 
плач дітей, що втратили свою магію: бо ця жінка вийня-
ла з нас усе, неперевершено, з широкими розгойданими 
стегнами, вона запланувала операцію нашої згуби, ми 
стали нічим, бо ким же ми були, якоюсь 0, 00007 відсот-
ка, нездатною ні розмножувати риб, ні перетворювати 
звичайні метали; назавжди знищені здатності левітації, 
вовкулацтва і первинно-тисячі-і-одної чудової обіцянки 
одної надприродньої півночі. 

Дренаж нижніх частин тіла: наслідки операції безпо-
воротні. 

Ким ми були? Зламаними обіцянками; створеними для 
того, щоб нас потім зламати. 

І тепер я мушу розказати тобі про запах. 
Так, ти мусиш знати все: немає різниці, чи помпезне, 

чи таке, що разить мелодрамою бомбейського звукового 
кіно, ти мусиш цим перейнятися, мусиш зрозуміти! Що 
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одного вечора 18 січня 1977 року Селім винюхав: щось 
смажилося у залізній неглибокій пательні, щось м'яке, 
бридке, приправлене кмином коріандром куркумою і па-
житником... гострий, всюдисущий сморід того-що-було-
вирізане, того, що зараз тушкувалося на повільному вогні. 

Коли чотириста двадцять людей піддалося ектомії, 
мстива Богиня потурбувалася про те, щоб деякі вирізані 
частини приправили каррі, цибулею, зеленим чілі та ви-
кинули бездомним псам Бенаресу. (Виконано чотириста 
двадцять одну ектомію, бо один із нас, по імені Нарада, 
чи Маркандея, вмів змінювати свою стать; його чи, може, 
її змушені були оперувати двічі.) 

Ні, я не маю доказів, жодних доказів. Докази пішли з 
димом: частина з них пішла на поживу бездомним соба-
кам; а потім, 20 березня, мати з двоколірним волоссям і 
її улюблений син спалили усі файли. 

Але Падма знає, на що я більше не здатен; Падма, яка 
колись вигукнула з досадою: 

— О Боже, яка з тебе користь у ліжку? 
Принаймні це можна перевірити: в хатині Картинки 

Сінгха я накликав на себе прокляття своєю брехнею про 
імпотенцію; і не можу сказати, що без застережень, бо 
він сказав мені: ~ 

— Все може статися, приятелю. 
І сталося. 
Інколи я почуваюся так, ніби мені тисяча років: або 

(і навіть тепер не можу зректися форми), якщо бути точ-
ним, тисяча один. 

Рука Вдови мала рухливі стегна, а колись ще й ювелірну 
крамничку. Я теж починався серед коштовностей: у 
Кашмірі, у 1915-му, були рубіни та діаманти. Мої прабать-
ки тримали крамницю коштовного каміння. Форма — зно-
ву, ще раз, повторення і форма! — і від цього не втекти. 

У стінах безнадійне шепотіння приголомшених чоти-
рьохсот дев'ятнадцятьох; і тут чотириста двадцятий відво-
дить душу — лише раз, лише хвилинне забуття припустиме 
— і ставить незручне запитання... не своїм голосом волаю: 

— А як же він? Майор Шіва, той зрадник? Чому б вам 
не потурбуватися про нього? 
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І відповідь тої красуні-з-рухливими-стегнами: 
— Майор добровільно пройшов вазектомію. 
І тепер, у своїй сліпій келії Селіма розбирає сміх, — 

щирий, нестримний: ні, я не насміхався злостиво зі сво-
го головного суперника і водночас не обертав цинічно 
слова «добровільно» на інший лад; ні — я згадував роз-
повіді Парваті, чи то Лейли, — ті легендарні історії про 
любовні походеньки героя війни, про цілі легіони байст-
рят, що бубнявіли у неектомізованих лонах світських дам 
і повій; я сміявся, тому що Шіва, кат опівнічних дітей, ви-
конав також іншу функцію, приховану в його імені, 
функцію Шіви-Лінґама, Шіви-Плодючого, тож у будуарах 
і нетрях цієї країни, власне, зростало майбутнє нації, но-
ве покоління дітей, породжених найтемнішою постаттю 
з-поміж опівнічних дітей. Кожна Вдова може пропустити 
щось важливе. 

Наприкінці березня 1977-го року мене несподівано ви-
пустили з палацу невтішних вдів, і я стояв, кліпаючи очи-
ма, ніби сова у променях сонця, і не знав — як що чому? 
Згодом, коли до мене повернулася здатність ставити запи-
тання, я довідався, що 18-го січня (якраз коли скінчилося 
«чах-чах» і певні субстанції смажилися у неглибокій 
залізній сковороді: яких ще доказів треба, щоб зрозуміти, 
що власне нас, чотириста двадцятьох, Вдова найбільше бо-
ялась?) Прем'єр-міністр, дивуючи всіх навколо, проголоси-
ла загальнонаціональні вибори, (Але тепер, коли ви знаєте 
про нас, вам буде легше зрозуміти її самовпевненість.) Але 
на той час я нічого не знав про її нищівну поразку, ані про 
спалені документи; тільки пізніше дізнався, що подерті на 
шмаття надії нації були віддані під опіку старого-престаро-
го старця, який їв фісташки та горішки кеш'ю і щоденно 
випивав склянку «власної води». Сечопивці прийшли до 
влади, Партія Джаната з одним зі своїх лідерів, що мав 
пунктик на штучній нирці, аж ніяк не видавалася мені (ко-
ли я про це почув) здатною репрезентувати новий день, 
але... напевно, я просто нарешті впорався з бацилою оп-
тимізму — і, може, інші, "з бацилою в крові, сприймають 
це інакше. В кожному разі я маю — мав того березневого 
дня — досить, аж з вершком, тої політики. 



Чотириста двадцятеро нас стояли, кліпаючи очима, у 
променях сонця й у гаморі завулків Бенаресу; чотириста 
двадцятеро дивилися одне на одного і бачили в очах од-
не одного пам'ять про їхню кастрацію, і тоді, не в силах 
знести такого, кожен мимрив «прощавай» і так усі 
розійшлися востаннє, у заспокійливу самотність юрб. 

А як же Шіва? Майор Шіва за нового режиму потра-
пив до військової в'язниці, але не затримався там на-
довго, бо йому дали дозвіл на одні відвідини: Рошанара 
Шетті пролізла кокетством і підкупом до його камери, 
та сама Рошанара, яка на іподромі Махалаксмі влила 
йому отруту до вух, і яку відтоді довів до шалу Гі неза-
конний син — він не говорив і не робив нічого, крім то-
го, що сам бажав робити чи говорити. Дружина стале-
вого магната вийняла з сумочки здоровецький німець-
кий пістолет, що належав Гі чоловікові, й вистрелила ге-
рою війни просто в серце. Смерть, як то кажуть, була 
миттєва. 

Майор загинув, так і не довідавшись про те, що колись 
давно, у шафранно-зеленій пологовій клініці серед 
міфічного хаосу незабутньої півночі, одна маленька зне-
тямлена жіночка замінила бирки новонародженим, 
відібравши у нього тим самим право первородства, тобто 
світу на вершині двоповерхового пагорба у коконі з гро-
шей і накрохмаленій білій одежі, серед речей речей ре-
чей — світу, якого він так пристрасно прагнув. 

А Селім? Уже не пов'язаний з історією, вичищений 
зверху-і-знизу, я знову повернувся до столиці, усвідо-
млюючи, що епоха, яка розпочалася давним-давно, з уда-
ром тої опівночі, у певному сенсі (нібито) добігає кінця. 
Як я дістався до місця? А так: чекав на пероні вокзалу у 
Бенаресі чи Варанайї лише з перонним квитком у руці й 
стрибав на ходу у вагон першого класу, коли потяг рушав 
на захід. І тепер я, нарешті, знаю, що означає триматися 
мертвою хваткою за життя, коли часточки сажі пороху 
попелу застилають зір і муляють очі, а ви мусите валити 
у двері та волати: 

— Огей, махараджо! Відчиніть! Впустіть мене, великий 
пане, коли Ваша ласка! 
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А тим часом, як усередині чийсь голос промовляє зна-
йомі слова: «Ні, навіть не думай відчиняти. Це просто 
безбілетники, зайці, тільки й того». — у Делі: Селім роз-
питує. Ви бачили, куди? Ви знаєте, чи фокусники? Ви 
знайомі з Картинкою Сінгхом? Листоноша зі спогадом в 
очах про заклинателя змій вказує на північ. Але потім 
чорноротий-продавець-бетелю скеровує мене назад — ту-
ди, звідки я прийшов. Але врешті сліди перестають блука-
ти; вуличні артисти показують мені стежку. Маг Діллі-де-
ко з кінетоскопом, дресирувальник мангустів-і-кобр у па-
перовому капелюсі, подібному на дитячий вітрильник, ка-
сирка у кіно, яка носить у собі ностальгію за дитинством, 
проведеним у науці у чарівника... як і той рибалка, усі во-
ни вказують пальцями. На захід на захід на захід — аж 
поки Селім приїздить у містечко Шадіпур, до автобусної 
станції на західній околиці. Голодний спраглий ослабле-
ний хворий, він мляво пропускає автобуси, що з ревом 
в'їжджають і виїжджають — кумедно-розмальовані авто-
буси з написами спереду ВОЛЯ БОЖА та іншими, і ззаду 
теж, наприклад, ХВАЛА БОГОВІ!— він підходить до скуп-
чення обдертих наметів, що притулилося під бетонним 
залізничним мостом, і бачить у тіні бетонної конструкції 
велетенського чарівного заклинателя змій, який відкриває 
у раптовій широкій усмішці почорнілі зуби, а на руках 
тримає маленького хлопчика віком десь двадцять один 
місяць, вбраного у сорочечку, розмальовану рожевими 
гітарами, з вухами як у слона, з блюдцеподібними 
величезними очима, і з обличчям — суворим, як могила. 

абракадабра 

Правду кажучи, я збрехав про смерть Шіви. Це моя 
перша підла брехня — хоча мій опис Надзвичайного ста-
ну як шістсот-тридцяти-п'яти-денної півночі також, ма-
буть, занадто романтичний, і звичайно ж, суперечить до-
ступним метеорологічним даним. І все-таки, незалежно 
від того, хто і що може подумати, брехня нелегко дається 
Селімові, тож тепер, згадуючи про це, я присоромлено 



опускаю голову. Звідки ж тоді ця єдина ганебна брехня? 
(Бо насправді я зовсім не знаю, де подівся мій вічний су-
перник після Притулку вдів; він міг би уже бути в пеклі 
або в придорожньому борделі, і я не бачу тут суттєвої 
різниці.) Падмо, спробуй зрозуміти: я досі його боюся. 
Ще не все скінчилося між нами, і я живу, здригаючись на 
думку про те, що герой війни міг би так чи інакше 
відкрити таємницю свого народження — може, йому ко-
ли-небудь показували течку з промовистою абревіатурою 
із трьох літер? — А що як, розгніваний безповоротною 
втратою минулого, він може захотіти знайти мене, щоб 
задушити — і так помститися... — чи так воно й станеть-
ся врешті, що життя з мене витисне пара нелюдських,, не-
щадних колін? 

Так чи інакше, саме тому я прибрехав, тому уперше 
піддався спокусі, властивій усім, хто пише ав-
тобіографічний твір, ілюзії, що оскільки минуле існує ли-
ше у пам'яті людини, а слова лише марно намагаються 
його вхопити, то можна творити минулі події просто 
стверджуючи, що вони відбулися. Мій живий страх вклав 
зброю до рук Рошанари Шетті, коли дух. командора Са-
барматі визирав з-за мого плеча, я дозволив їй за допомо-
гою кокетства і підкупу проникнути до його камери... 
словом, згадка про один із моїх найперших злочинів ство-
рила (хоч і фіктивні) обставини останнього. 

Сповідь закінчено, і тепер я наближаюсь на небезпеч-
ну відстань — впритул — до кінця моїх ремінісценцій. За-
раз — ніч; Падма на місці; на стіні у мене над головою ге-
кон щойно проковтнув муху; нестерпна серпнева спека, 
здатна замаринувати людині мозок, радісно булькоче 
мені поміж вухами; а п'ять хвилин тому останній паса-
жирський потяг протягнув жовто-брунатною стьожкою 
свій шлях на південь до станції Чачгейт, тож я недочув, 
що сказала Падма, ховаючи за сором'язливістю свою 
рішучість, всевладну, як нафта. І довелося просити її по-
вторити ще раз, аж м'язи недовіри затремтіли у її литках. 
Мушу відразу зазначити, що наша квітка лотоса запропо-
нувала мені одружитися, «щоб я могла про тебе піклува-
тися, не наражаючись на зневагу і ганьбу в очах світу». 
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Цього я й боявся! Але тепер шило вилізло з мішка, а 
Падма (можу вас запевнити) просто так не відступиться, 
Я впираюся, мов засоромлена невинна дівиця: 

— Так несподівано!.. А як же ектомія і те-що-пішло-на-
поживу бездомним псам: що ти на це? Падмо, Падмо, є 
ще те-що-гризе-кістки, воно зробить тебе вдовою! — і за-
думайся на хвилинку, є ще прокляття наглої смерти, поду-
май про Парваті — ти певна, ти певна, що ти певна?.. 

Але Падма, затиснувши зуби у бетон велично непохит-
ного рішення, відповіла: 

— Але послухайте ж мене, пане, — ніяких але! Нема 
чого морочити голову всіма цими вигадками. Пора дума-
ти про майбутнє. 

Медовий місяць ми маємо провести в Кашмірі. 
У палкій спеці Падминого наміру мене охоплює шале-

на думка, що це могло б мати успіх, попри все, що вона 
може змінити фінал моєї історії феноменальною силою 
свого бажання, що тріщини — і навіть сама смерть — мо-
жуть уступити потужній силі її невтоленної турботи. «По-
ра думати про майбутнє», — застерегла вона мене, і, мо-
же (дозволю собі подумати вперше, відколи почав цю 
розповідь), — може, й справді! Незчисленні нові фінали 
ходять мені по голові, гудуть, як мухи у спеку... 

— Одружіться зі мною, пане, — запропонувала вона, 
аж метелики хвилювання заворушилися у мене в животі, 
ніби вона промовила якусь кабалістичну формулу, якусь 
жахливу абракадабру і визволила мене від моєї долі, — 
але дійсність бурчить на мене, Ні, любов не може пере-
могти усе, хіба що у бомбейському звуковому кіно; тріск 
скрегіт хруст не можна подолати звичайною церемонією; 
а оптимізм — це хвороба. 

— Може, на Ваш день народження? — пропонує вона. 
— У тридцять один рік чоловік є чоловіком і може мати 
жінку. 

Як їй це сказати? Як їй сказати, що у мене на цей день 
інші плани, що я перебуваю — завжди перебував — у ла-
бетах схибленої-на-формі долі, яка любить чинити спус-
тошення у знакові дні... коротше кажучи, як я маю ска-
зати Падмі про смерть? Ніяк; натомість лагідно і вдячно 
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я приймаю її пропозицію. Отже, я сьогодні щойно зару-
чений чоловік; не слід мене суворо засуджувати за те, що 
я дозволив собі — і своїй нареченій-лотосові — цю остан-
ню, марну, несуттєву приємність. 

Падма, пропонуючи шлюб, проявила готовність відки-
нути усе, що я розповів їй про своє минуле, як купу «ви-
гадок»; та коли я повернувся і знайшов Картинку Сінгха, 
розпроміненого у посмішці під тінню залізничного мосту, 
раптом виявилося, що і фокусники втрачають пам'ять. 
Десь у тій невпинній кочівлі пересувних нетрів вони загу-
били свої спогади, і тому тепер втратили здатність до влас-
них суджень, бо забули все, з чим можна було б порівню-
вати поточні події. Навіть враження від Надзвичайного 
стану швидко вивітрилися, відпливли у забуття, у минуле, 
і фокусники зосередилися на сьогоденні з мономанією 
равликів. І навіть не зауважили змін у собі; вони геть за-
були, що колись були інакші. Комунізм із них висяк, і йо-
го проковтнула змучена спрагою, швидка-як-ящірка земля; 
вони стали втрачати свої вміння в хаосі голоду, хвороб, 
спраги і поліційного переслідування, що складалися (як 
звичайно) у сьогодення. Однак мені ця зміна у моїх давніх 
друзях видавалася щонайменше — ганебною. Селім сам 
пережив амнезію і пізнав ступінь її аморальности; з кож-
ним днем минуле оживало у його думках, тоді як те-
перішнє (від якого його назавжди відрізали ножі) здавало-
ся безбарвним, переплутаним, незначним; я, що пам'ятав 
кожну волосину на головах в'язнів і хірургів, був глибоко 
вражений небажанням фокусників озиратися назад. 

— Люди — як ті коти, — сказав я своєму синові, — їх 
не можна нічого навчити. 

Він поглянув на мене серйозно, але нічого не відповів. 
Коли я віднайшов фантомну колонію ілюзіоністів, мій 

син Аадам Сінай уже позбувся будь-яких ознак туберку-
льозу, який мучив його з найперших днів. Звичайно, я 
був переконаний, що хвороба зникла з поваленням Вдо-
ви; однак Картинка Сінгх повідомив мені, що вдячність 
за лікування належиться одній пралі на ім'я Дурґа, яка 
годувала його груддю під час хвороби, щодня забезпечу-
ючи порцією молока зі своїх колосальних запасів. 
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— Ця Дурґа, приятелю, — сказав старий заклинатель 
змій, а його голос викривав секрет, що на старість він 
упав жертвою зміїних чарів тої дхобан. — Оце жінк~! 

Вона була жінкою з опуклими біцепсами; у її надзви-
чайних грудях було стільки молока, що його вистачило б, 
щоб виплекати цілий полк; і вона, як сповіщали похмурі 
чутки (хоч я підозрюю, що випливали вони з її ж вуст), 
мала дві матки. В ній було повно пліток і всіляких звісток, 
так само, як і молока: щодня з її вуст виливалася нова дю-
жина історій. Вона володіла безмежною енергією, прита-
манною всім представникам її професії; вибиваючи на 
камені життя з сорочок і сарі, вона, здавалося, росла на 
силі, ніби вбирала життєву енергією з одягу, який вихо-
див із її рук — вимучений, без ґудзиків, геть вибитий. Во-
на була монстром, що забував кожний день, як тільки він 
минав. Дуже неохоче я погодився познайомитися з нею; 
дуже неохоче я впускаю її на ці сторінки. Її ім'я, ще до 
того, як я зустрівся з нею, мало запах чогось нового; во-
на уособлювала нове, початки, появу нових історій подій 
проблем, а я уже не цікавився нічим новим. Однак якось 
Картинкаджі розповів мені, що збирається з нею одру-
житися, і я вже не мав виходу; але тут приділю їй стільки 
уваги, скільки вимагає ретельність — не більше. 

Отже, дуже стисло: праля Дурґа була суккубом! Кро-
вожерною ящіркою у людській подобі! І її вплив на Кар-
тинку Сінгха можна порівняти лише з її владою над по-
битими на камені сорочками: одне слово, вона сплющу-
вала його. Пізнавши її, я зрозумів, чому Картинка Сінгх 
мав тепер такий старечий і нещасливий, занедбаний ви-
гляд ; уже без своєї парасолі гармонії, під якою чоловіки і 
жінки збиралися на пораду і ховалися в затінку, він, зда-
валося, зсихався день у день; імовірність перетворення 
його на другого Колібрі танула на очах. А Дурґа квітла: її 
плітки дедалі більше набували скатологічного характеру, 
її голос ставав дедалі гучніший і хрипкіший, аж поки на-
решті вона почала нагадувати мені Преподобну Матінку 
на схилі віку, коли бабця розрослася, а дідо зсохся. Це 
ностальгійне відлуння моїх дідуся і бабусі було єдиним, 
що цікавило мене в особі грубої пралі. 



Але неможливо заперечити щедрість її грудних залоз: 
Аадам, у свої двадцять один місяць, усе ще ссав блажен-
но її пипки. Спочатку я мав твердий намір відлучити йо-
го від грудей, але потім пригадав собі, що мій син робить 
тільки те і саме те, що хоче, і вирішив не наполягати. (Як 
з'ясувалося згодом, я вчинив слушно.) Що ж до припу-
щень про її подвійну матку, то тут я не мав анінайменшо-
го бажання знати, правда це чи ні, і тому не допитувався. 

Я згадую тут Дхобан Дурґу головним чином тому, що 
вона перша одного разу за вечерею, коли на кожного з 
нас припадало по двадцять сім зерен рису, напророчила 
мою смерть. Роздратований її невпинним потоком новин 
і пліток, я вигукнув: 

— Дурґа Бібі, ці твої історії нікому не цікаві! 
А вона відповіла незворушно: 
— Селіме баба, досі я була чемна з тобою, бо Картин-

каджі твердить, що після того арешту ти, мабуть, не мо-
жеш зібратися докупи; але щиро кажучи, тебе, здається, 
нічого не цікавить, ти тільки й робиш, що б'єш байдики. 
Але треба розуміти, що коли хтось втрачає інтерес до но-
вого, то відкриває двері Чорному Ангелові. 

І хоча Картинка Сінгх намагався її заспокоїти: 
— Ну-ну, товаришко, не зачіпай хлопця, — але стріла 

Дхрбан Дурґи влучно у мене поцілила. 
Виснажений своїм осушеним поверненням, я відчував, 

як порожнеча днів затягає мене грубою студенистою по-
волокою; і хоча наступного ранку Дурґа, мабуть, у пориві 
щирого каяття за вчорашні різкі слова, запропонувала 
відновити мої сили і для цього дала мені поссати свою 
ліву грудь, тим часом як мій син смоктав праву, «бо мо-
же тоді ти знову будеш думати як слід», передчуття 
смерти заповнило мої думки; а потім я знайшов дзеркало 
покори на автобусній станції у Шадіпурі, й здобув пере-
конання свого близького кінця. 

То було кутове дзеркало над входом у автобусний га-
раж; походжаючи без мети територією станції, я звернув 
увагу на миготливі відблиски сонця. Тоді згадав, що вже 
багато місяців, а може, й років не бачив себе у дзеркалі, й 
підійшов до нього і став під ним. Задер голову догори і по-

626-



бачив себе самого, — побачив, що я претворився на голо-
ватого, розрослого у верхній частині карлика; у тому при-
низливо зменшеному відображенні я помітив, що моя го-
лова сива, як дощова хмара; карлик у дзеркалі — з поора-
ним зморшками обличчям і стомленими очима — жваво 
нагадав мені мого діда, Аадама Азіза, у той день, коли ого-
лосив нам, що побачив Бога. Дні недуги, поліковані Пар-
ваті-відьмою, знову почали (внаслідок дренажу) мені до-
шкуляти; дев'ятипалий, з-рогами-на-скронях, з чернечою-
тонзурою, плямолиций, кривоногий, огігжовоносий, каст-
рований, а тепер ще й передчасно постарілий, я побачив у 
дзеркалі покори людину, якій історія вже нічого більше не 
могла зробити, Гротескову істоту, випущену з рук до лі, пи-
саної згори, що так його понівечила, так розбила, аж він 
зробився напівпритомний; одним добрим вухом і одним 
поганим я почув м'яку ходу Чорного Ангела смерти. 

На молодо-старому обличчі карлика у дзеркалі відбив-
ся вираз глибокої втіхи. 

Я роблюся похмурий; пора міняти тему... Рівно за до-
бу перед тим, як шпилька продавця бетелю спонукала 
Картинку Сінгха рушити до Бомбея, мій син Аадам Сінай 
вирішив те, що дозволило нам супроводжувати заклина-
теля змій у його подорожі: раптово, без будь-якого попе-
редження, на превеликий подив і страх його годуваль-
ниці, яка тепер була змушена зціджувати молоко у 
п'ятилітрові пачки від маргарину, клаповухий Аадам 
відмовився від грудей, беззвучно відмовляючись ссати 
пипку і вимагаючи (безмовно) соліднішої дієти: товчено-
го рису, вареної квасолі, сочевичних бісквітів. Скидалося 
на те, ніби він вирішив дозволити мені досягти моєї влас-
ної, вже-дуже-близької фінішної лінії. 

Німа автократія менш-ніж-дворічної дитини: Аадам не 
говорив, коли він хоче їсти чи спати чи справити природ-
ню потребу. Він сподівався, що ми самі це маємо знатгі. 
Безмежна увага, якої він вимагав, мабуть, стала однією з 
причин, завдяки яким я зумів, всупереч усім зловісним 
ознакам, залишатися при житті... не здатний ні на що у 
ті часи після звільнення з арешту, я зосереджено спос-
терігав за своїм сином. 
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— Кажу тобі, приятелю, це просто щастя, що ти по-
вернувся, — жартував Картинка Сінгх, — бо інакше цей 
хлопець усіх нас зробив би няньками. 

Я знов усвідомив, що Аадам був представником друго-
го покоління чарівних дітей, які виростуть значно 
сильнішими від тих перших і не шукатимуть своєї долі ні 
у пророцтвах, ні по зірках, але викують її у незламних 
кузнях своєї волі. Вдивляючись в очі дитини, що була і не-
моїм-сином, і разом з тим більшою мірою моїм-сином, ніж 
могла б ним бути будь-яка дитина з моїх крови-і-кості, я 
знайшов у його порожніх, прозорих зіницях ще одне 
дзеркало смиренности, і воно показало, що відтепер мені 
належить така сама периферійна роль, як і кожному ста-
риганові: очевидно, традиційна функція оповідача, казка-
ря, байкаря... я питав себе, чи по всій країні Шівині бай-
стрята так само тиранізують нещасних дорослих, і вдруге 
уявив собі це грізне плем'я могутніх діток, що росте чекає 
слухає, вичуває момент, коли світ стане іграшкою в їхніх 
руках. (Як їх можна розпізнати в майбутньому: їхній бімбі 
замість того, щоб ховатися, виступає назовні.) 

Але настав час взятися до діла: шпилька, останній по-
тяг на південь на південь на південь, останній бій... на-
ступного ранку після того, як Аадам сам себе відлучив від 
грудей, Селім супроводжував Картинку Сінгха на Конна-
угхт Плейс, щоб асистувати йому при заклинанні змій. 
Дхобан Дурґа погодилася взяти мого сина на дхобі-ґхат: 
Аадам провів цілий день, спостерігаючи, як та жінка-сук-
куб вибиває силу з одягу багатіїв, а потім сама її погли-
нає. Того доленосного дня, коли тепло поверталося до 
міста, як бджолиний рій, мене охопила ностальгія за 
моєю згубленою-бульдозерами срібною плювальницею. 
Картинка Сінгх подарував мені щось-замість-плюваль-
ниці, а саме — порожню пачку з-під маргарину «ОаИа 
Уапазраії», але хоч я і використовував її, щоб розважати 
сина своєю незрівнянною майстерністю у вишуканому 
мистецтві вціляти-в-плювальницю, посилаючи довгі реак-
тивні струмені бетелевого соку крізь липке повітря ко-
лонії фокусників, я залишався невтішним. Питання: 
звідки такий жаль за звичайною посудиною для соків? 
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І ось моя відповідь — ніколи не можна недооцінювати 
плювальниці. Елеґантно позуючи в салоні пані Куч Нахін, 
ця плювальниця давала змогу інтелектуалам вправлятися 
у мистецтві мас; зблискуючи у підвалі, вона перетворила 
Надір Хана на другого Тадж Махала; збираючи пил у 
старій бляшаній скрині, вона товаришила мені впродовж 
усієї моєї історії, бо потай вбирала інциденти у білизня-
них-скринях, пригоди-з-духами, замороження-і-розморо-
ження, дренаж, вигнання; спадаючи з неба, ніби окраєць 
місяця, вона спричинила перетворення. О плювальнице, 
мій талісмане! О прекрасна загублена посудино спогадів 
і слини! Хто з вразливих людей не поспівчував би мені у 
моїй ностальгійній тузі за цією втратою? 

...Біля мене у задній частині автобуса, напханого людь-
ми, сидів Картинка Сінгх із кошиками, повними змій, не-
винно згорнутих у клубки. Поки ми гуркотіли і теліпалися 
через усе місто, так само переповнене воскреслими духа-
ми давніх міфічних втілень Делі, Найчарівніший Чоловік у 
Світі перебував у пригніченому стані, начебто бійка в да-
лекій темній кімнаті була вже позаду..-, аж до мого повер-
нення ніхто не розумів, що справжній і невимовний страх 
у Картинкиджі викликає наближення старости і, 
відповідно — втрату сил і перспективу безпорадно плисти 
за течією, не знаходячи собі місця у світі, якого вже не 
зможе розуміти: так само, як і я, Картинка Сінгх чіплявся 
за присутність малого Дитятка Аадама, начебто це дитя бу-
ло променем світла в довгому темному тунелі. 

— Прекрасна дитина, приятелю, — сказав він мені, — 
яка гідна дитина: навіть не помічаєш тих його вух. 

Того дня, однак, мого сина не було з нами. 
Запахи Нью-Делі обсіли мене на Коннаугхт Плейс — 

бісквітний аромат реклами Д.Б.Мангхарама, сумовита 
крейдяність облущеної штукатурки; до того ж трагічний 
дух водіїв моторикш, зморених голодом через зростання 
цін на бензин; зелений-запах-трав з округлого скверу по-
серед транспортної круговерти змішувався зі смородом 
спекулянтів, що переконують іноземців міняти гроші під 
тінистими аркадами за курсом чорного ринку. З 
«Індійської Кав'ярні», з-під її шатрів, долинало нескінчен-



не шкварчання пліток, а ще пробивався менш приємний 
аромат початків нових історій: сварок шлюбів інтриґ, — 
і їхні запахи перемішувалися з запахами чаю і чилі-па-
кор. Що я винюхав на Коннаугхт Плейс: близьку при-
сутність молодої жебрачки з обличчям-знівеченим-шра-
мами, яка колись була надзвичайно-прекрасною Сундарі; 
і втрату пам'яті, повернення-в-минуле і насправді-нічого-
не-змінюється... відвертаючись від цих нюхових перед-
чуттів, я зосередився на всюдисущих і буденніших аро-
матах сечі (людської) і екскрементів (худоби). 

Під колонадою блоку Б на Коннаугхт Поейс, поруч із 
книжковим кіоском, розташованим на тротуарі, мав свою 
невеличку нішу один продавець бетелю. Він сидів у позі 
лотоса за зеленим скляним прилавком, ніби якийсь місце-
вий божок: я допускаю його на ці останні сторінки, бо хоч 
він і випромінював аромат бідности, але насправді був 
людиною заможною, власником автомобіля «Лінкольн 
Континенталь», якого паркував за межами поля зору на 
Коннаугхт Циркус і якого купив за гроші, отримані від 
продажу контрабандних імпортних цигарок і транзистор-
них радіоприймачів; рік у рік він два тижні проводив у 
в'язниці своєрідну відпустку, а решту року щедро платив 
кільком поліцейським. У в'язниці з ним поводилися, як із 
королем, але за своїм зеленим скляним прилавком він 
справляв враження людини цілком безневинної, звичай-
ної, тож було зовсім нелегко (без такого чутливого носа, 
як у Селіма) розпізнати в ньому когось, хто знає все про 
все, людину, яку безмежна мережа контрактів зробила 
посвяченою у таємне знання... я винюхав у ньому, не без 
зворушення, схожість із одним чоловіком, якого я зустрів 
у Карачі під час рейсів Ламбретта; я так зосередився на 
вдиханні знайомих ароматів ностальгії, що коли він заго-
ворив, то це неабияк мене здивувало. 

Ми зі своїм атракціоном розмістилися біля його ніші; 
коли Картинкаджі поквапливо полірував флейти і замо-
тував здоровенний шафрановий тюрбан, я бавився у за-
охочувача: 

— Завітайте, подивіться, така можливість трапляється 
тільки раз у житті, пані та панове, сюди до нас сюди до 
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нас сюди до нас! Хто це? Це не якийсь там звичайний 
бханґі; це не вуличний шахрай, це, шановне панство, пані 
і поні, Найчарівніший Чоловік Світу! О, так, сюди до нас 
сюди до нас: його фотографію зробила фірма «Eastman-
Kodak Limited»! Не бійтеся підійти ближче — ось, перед 
вами КАРТИНКА СІНГХ власною персоною! 

... І інші дурниці; але тоді заговорив продавець бетелю: 
— Я знаю дещо інше. Цей чоловік — не заклинатель 

номер один; це точно. У Бомбеї є майстерніший за нього. 
Таким чином Картинка Сінгх довідався про існування 

суперника; він покинув свій задум про власний ат-
ракціон, підійшов до глумливо усміхненого продавця бе-
телю, добув із себе свій колишній всемогутній голос і 
промовив: 

— Зараз же кажи мені правду про того шахрая, чуєш, 
бо коли ні, то я так запущу твої зуби в горлянку, що во-
ни покусають тобі шлунок! 

Продавець на те, без крихти остраху, заспокоєний 
присутністю трьох захованих поліцаїв, що при потребі 
кинулися б рятувати свою зарплатню, відкрив нам по-
шепки таємницю свого всевідання, заходився розказува-
ти хто коли де, аж Картинка Сінгх перебив його тоном, 
рішучість якого ховала приховане побоювання: 

— Я поїду туди і покажу цьому бомбейцю, де раки зи-
мують. На одній планеті замало місця для двох Най-
чарівніших Чоловіків. 

Продавець делікатесів із горіха бетелю стенув плечи-
ма і сплюнув нам під ноги. 

Ущипливе зауваження продавця бетелю, ніби магічне 
заклинання, відімкнуло ворота, через які Селім повернувся 
до рідного міста, до оселі його найглибшої ностальгії. Так, 
це було «Сезаме-відкрийся», і після повернення до обтріпа-
них наметів під залізничним мостом Картинка Сінгх по-
шпортався у землі і викопав зав'язану у вузол носову хус-
тинку зі своїм запасом на чорний день, вицвілу забрудне-
ну ганчірочку, в яку збирав на старість пенні; і коли праля 
Дурґа відмовилася їхати з ним разом, кажучи: «Невже ти 
думаєш, Картинкоджі, що я така багата, мов якийсь крор-
паті, що можу брати відпустку і роз'їжджати, куди зама-
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неться?», — він поглянув на мене благальними очима і по-
просив скласти йому компанію, щоб не вступати у ту най-
страшнішу битву, випробування його старости, без товари-
ша... Так, Аадам також це чув, своїми лопухатими вухами 
він уловив ритм магії, я бачив, як засвітилися його очі, ко-
ли я погодився; і невдовзі ми опинилися у вагоні третього 
класу, і мчали на південь на південь на південь, а у п'яти-
складовій монотонності коліс мені вчувалося таємниче сло-
во: «абракадабра абракадабра абракадабра», — його співа-
ли колеса, повертаючи нас назад до Бом (бея). 

Так я покинув назавжди колонію фокусників, і мчав 
— абракадабра абракадабра — у саме серце ностальгії, 
що мала протримати мене при житті так довго, аби я 
встиг написати ці сторінки (і приготувати відповідну 
кількість банок маринадів); Аадам і Селім і Картинка 
Сінгх їхали у тисняві вагону третього класу і везли з со-
бою безліч кошиків, зв'язаних мотузкою; ті кошики 
викликали острах у стлумлених пасажирів вагона своїм 
безупинним сичанням, тож тлум усе посувався назад 
назад назад, подалі від зміїних погроз, забезпечивши 
нам, таким чином, певну міру комфорту і простору; а 
колеса тим часом співали «абракадабра» лопухатим 
Аадамовим вухам. 

Дорогою до Бомбея песимізм Картинки Сінгха зростав, 
аж поки став неначе фізичною істотою, що прибрала ли-
ше зовнішню оболонку заклинателя змій. В Мархурі по-
серед какофонії торговців, що продавали глиняних звіря-
ток і горнятка чхалу-чхай до нашого вагону зайшов моло-
дий американець з прищатим підборіддям і поголеною під 
нуль головою; він обмахувався віялом із павичевих пер, і 
це віяло — як символ невдачі й нещастя — незмірно 
пригнічувало Картинку Сінгха. Поки за вікном розгорта-
лася нескінченна панорама Індо-Ґанзької рівнини, посила-
ючи нам на муку гарячий шал полудневого вітру-луу, по-
голений американець читав пасажирам лекції про заплу-
таність індуїзму і цитував мантри, і простягаючи по мило-
стиню жебрацьку мисочку з волоського горіха; Картинка 
Сінгх залишався сліпий до цього несамовитого видовища 
а ще й глухий до абракадабри коліс. 
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— Це не має сенсу, приятелю, — звірився він мені по-
хмуро, — Цей тип з Бомбея, напевно, молодий і сильний, 
а я приречений бути лише другим у світі Найчарівнішим 
чоловіком свого часу. 

На той час, як ми дісталися до станції Котах, аромат не-
вдачі, що розливався від віяла з павичевих пер, остаточно 
пригнітив Картинкуджі, зруйнував його до такої небезпеч-
ної межі, що коли всі пасажири повиходили з вагона, щоб 
вилити вміст міхурів під потяг, він навіть не поворухнувся. 
Поблизу Переходу Ратлам, тим часом як моє хвилювання 
зростало, він упав у транс, у сон-не-сон, у прогресуючий 
параліч песимізму. «Якщо так далі піде, — подумав я, — 
він навіть не зможе кинути виклик цьому конкурентові». 
Проїхали Барода: без змін. У Сураті, на старій вузловій 
станції часів «Джон Компані», я зрозумів, що треба 
терміново щось робити, бо абракадабра з кожною хвили-
ною наближає нас до центрального вокзалу у Бомбеї, тож 
нарешті витягнув стару дерев'яну флейту Картинки Сінгха 
і заграв на ній так недоладно, що змії почали корчитися в 
аґонії, а молодий американець застиг і онімів, як камінь; я 
видобував такі пекельні звуки, що ніхто й не помітив, як 
промайнули Бессейн Роуд, Корла, Махім, і я таки подолав 
міазми павичевих пер; нарешті Картинка Сінгх слабко 
усміхнувся, струснувся з того розпачу, і сказав: 

— Краще б ти зупинився вже, приятелю, і дозволив 
мені заграти; бо інакше дехто з присутніх, напевно, по-
мре в муках. 

Змії злягли у кошиках; а потім колеса перестали співа-
ти, і ми опинилися на місці. 

Бомбей! Я міцно обіймав Аадама і не міг опиратися ви-
бухові давнього крику: 

— Знов-у-Бом! — вигукнув я на превеликий подив 
американського молодика, якому ніколи не доводилося 
чути цієї мантри, і ще раз, ще і ще: — Знову! Знов-у-Бом! 

Автобус рушив униз по Белласіс Роуд, до розв'язки 
Тардео, ми проїздили повз парсів із запалими очима, повз 
майстерні з ремонту велосипедів та іранські кав'ярні; аж 
праворуч з'явився Хорнбі Веллард — де колись люди, що 
вийшли на прогулянку, бачили, як Шеррі, собака садівни-
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ка, покинута напризволяще, надірвала серце в нерівній 
гонитві! Де картонні постаті спортсменів усе ще височіли 
над входами на стадіон Валлабхбхай Патель! — з гурко-
том і туркотом ми проїжджали повз працівників дорож-
ньої поліції під захисними дашками, храм Махалаксмі — і 
ось уже Варден Роуд! Плавальний басейн Бріч Кенді! І 
далі, поглянь, крамниці... але назви їхні змінилися: де «Рай 
для Читачів» з цілими полицями коміксів про Супермена? 
Де пральня «Бенд Бокс», і де «Бомбелло» з Цілим Ярдом 
Шоколадок? І Боже мій, поглянь, на вершечку двоповер-
хового пагорба, де колись стояли палаци Вільяма Метвол-
да, обплетені квітучими буґенвіліями, і гордо поглядали на 
море... дивися — велетенська рожева споруда, потворний 
рожевий хмарочос-обеліск жінок Нарлікара височів на 
місці стертого з лиця землі майданчика мого дитинства... 
так, це був мій Бомбей, але заразом і не-мій, бо коли ми 
доїхали до Кемп Корнер, то побачили, що десь поділися 
орди малих раджів із рекламних щитів «Air-India», а та-
кож Дитя Колінос, вони зникли назавжди, а також і ап-
течний склад «Томас Кемп і К°» зник безслідно... там, де 
колись видавали ліки, і ельф у хлорофіловій шапочці про-
менисто усміхався вулиці, тепер перехрещуються естака-
ди. Я елегійно пробурмотів під ніс: «Хай будуть зуби 
чисті, хай будуть зуби білі! І саме паста «Колінос» такими 
їх зробила!» Але незважаючи на це чарівне заклинання 
минуле не повернулося; ми спустилися вниз по Гіббс Ро-
уд і вийшли біля пляжу Чапатті. 

Чапатті, принаймні, майже не змінився: брудна піща-
на смуга, що кишить кишеньковими злодіями, і бурлака-
ми, і продавцями гаряча-чанна-чанна-гаряча, кулфі і 
бхель-пурі і чатар-матар; а далі, на Марін Драйв я поба-
чив, чого досягли тетраподи. На землі, видертій у моря 
консорціумом Нарлікара, здіймалися в небо потворні 
гіганти, а на них — дивні іноземні назви: OBEROI-
SHERATON кричало на мене здалеку. А де ж неонова 
реклама Джипу?.. 

— Ходімо, Картинкоджі, — сказав я нарешті, тулячи 
Аадама до грудей. — Ходімо, куди маємо іти, й робімо, 
що маємо робити; це місто змінилося. 
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Що можу сказати про Конфіденційний Опівнічний 
Клуб? А те, що його приміщення міститься в підземеллі, у 
таємниці (хоча про нього знають всюдисущі продавці бете-
лю); до нього провадять двері без напису; його клієнтуру 
становлять вершки бомбейського суспільства. Що ще? Ага, 
так: керує ним такий собі Ананд, «Енді» Шрофф, бізнесмен 
і плейбой, який за дня переважно засмагає у готелі 
«Sun'n'Sand» на пляжі Джуху, посеред кінозірок і визволе-
них принцес. Я запитую: індус загоряє? Але, очевидно, то 
цілком нормально, потрібно достеменно дотримуватися 
міжнародних правил плейбоїв, не оминаючи, звичайно, і 
того, що велить щоденно віддавати шану сонцю. 

Який же я наївний! — (а колись вважав простодушним 
Сонні зі слідами від щипців!) — я ніколи не міг запідо-
зрити, що на світі існують такі місця, як Конфіденційний 
Опівнічний Клуб. Але, звичайно, такі місця існують; з 
флейтами і повними змій кошиками у руках ми троє по-
стукали у двері. 

Рух, помітний через маленькі залізні ґрати, розташо-
вані на рівні очей: низький медовий жіночий голос попро-
сив повідомити причину візиту. Картинка Сінгх оголосив: 

— Я — Найчарівніший у Світі Чоловік. Тут у вас, у ка-
баре, працює ще один заклинатель змій; я хочу виклика-
ти його на поєдинок і довести свою перевагу. Я не про-
шу за це грошей. Це, приятелю, справа чести. 

Вечоріло; пан Ананд «Енд.і» Шрофф, за щасливим збігом 
обставин, був на місці. Тож щоб не затягувати розповіді, 
скажу тільки, що виклик Картинки Сінгха прийняли; і ми 
увійшли всередину, у те місце, сама назва якого мене тро-
хи збентежила, тому що у ній було слово опівнічний, і то-
му що її ініціали чаїли у собі мій давній таємний світ: 
М.С.С.. що означало Метро Cub Клуб, а колись також Кон-
фороніпш Опівнічних Аітей. а тепер їх привласнив 
підпільний нічний заклад. Словом: я відчув небезпеку. 

Дві головні проблеми рафінованої космополітичної мо-
лоді цього міста — як вживати алкоголь за умов пануван-
ня сухого закону у східній державі і як фліртувати з 
дівчатами у найліпших традиціях Заходу, як брати їх на 
нічні гульки і тримати це в суворій таємниці, щоб уник-
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нути найстрашнішої ганьби і скандалу? Клуб Опівнічних 
Друзів пана Шроффа ішов назустріч золотій молоді міста 
у вирішенні цих проблем. У своєму підземеллі розпусти 
він створив світ темряви Стіксу — чорної, як пекло; у 
таємниці опівнічної темряви зустрічалися тутешні ко-
ханці, попивали імпортні алкогольні напої і фліртували; 
сповиті в кокон відособлення штучної ночі, вони безкар-
но віддавалися пестощам. Пекло — для декого мрія: кож-
на саґа вимагає бодай раз оступитися в Джаханнум, тож 
я зі своїм маленьким сином на руках пішов за Картинкою 
Сінгхом у чорнильну смагу клубу. 

Нас повели вниз пишним чорним килимом — чорним, 
як опівніч, чорним, як кривда, чорним, як ворон, чорним, 
як гнів, чорним, як окрик «гей, чорномазий!»; коротше 
кажучи, дуже чорним килимом — нас вела хостесса, об-
дарована небувалим еротичним шармом, її сарі обвивало 
стегна знадливо низько, у її пупчику цвів жасмин; коли 
ми ступили у темряву, вона повернулася до нас, за-
спокійливо всміхнулася, і тоді я побачив, що повіки у неї 
заплющені, а на повіках намальовані неземні люміне-
сцентні очі... Я не міг не спитати: 

— Чому?.. 
І вона відповіла просто: 
— Я сліпа; і, до того ж, ніхто з тих, що приходять сю-

ди, не хоче, щоб його побачили. Ви потрапили у світ без 
лиць і без імен; тут люди позбуваються пам'яті, сімей і 
минулого; тут існує тільки «тепер», нічого окрім «тепер». 

І темрява поглинула нас; ми ішли крізь ту кошмарну 
прірву, де ґрати і кайдани ув'язнювали світло, у тому 
місці поза часом, у тому місці поза історією... 

— Сидіть тут, — сказала вона. — Ваш суперник не-
вдовзі підійде. Коли настане час, на вас скерують промінь 
рефлектора, тоді й почнете змагання. 

Ми сиділи там — скільки? Хвилини, години, тижні? 
Блискучі очі сліпої хостесси провадили невидимих гостей 
на місця; потрохи у тій темряві я зрозумів, що нас оточує 
тихий любовний шепіт, ніби від єднання оксамитових ми-
шей; я чув дзвін склянок у сплетених руках і ніжні доти-
ки губ; одним здоровим і одним хворим вухом я чув зву-
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чання недозволеної еротики, що переповнювала ауру 
опівночі... але ні, я не хотів знати, що діється довкола; хо-
ча мій ніс вчував у тихому шамотінні Клубу безмежне 
розмаїття нових романів і початків — історії екзотичної і 
забороненої любови, і невидимі дрібні поразки і вседоз-
воленість, і розкішні ласі шматочки на вибір, але я зби-
рався знехтувати ними, бо це був новий світ, у якому для 
мене не було місця. І мій син, Аадам, сидів біля мене, йо-
го вуха горіли від фантазій; його очі сяяли в темряві, а він 
слухав, і запам'ятовував, і вчився... і тут загорілося світло. 

Єдиний струмінь світла пролився калюжею на підлогу 
Клубу Опівнічних Друзів. Із темряви за межею освітленої 
сцени ми з Аадамом побачили Картинку Сінгха, він на-
пружено сидів у позі лотоса поряд із красивим юнаком з 
напомадженим волоссям; обох оточували музичні інстру-
менти і закриті кошики їхнього мистецтва. Гучномовець 
оголосив початок легендарного змагання за титул Най-
чарівнішого Чоловіка у Світі; але хто його чув? Чи хто-
небудь звернув на них увагу, чи усі до одного були погли-
нуті руками язиками губами? Ім'я супротивника Картин-
киджі звучало так — махараджа Кук Нахін. 

(Сам не знаю: титул прийняти легко. Але може, може 
й справді це був онук тої колишньої Рані, що колись дав-
но, багато років тому, приятелювала з лікарем Аадамом 
Азізом; може, нащадок прибічниці Колібрі мав за іронією 
долі виступити супроти чоловіка, який би міг стати дру-
гим Міаном Абдуллою! Це цілком можливо; багато маха-
радж жили тепер бідно, відколи Вдова скасувала їхню 
урядову пенсію.) 

Як довго вони змагалися у тій тьмавій печері? Місяці, 
роки, сторіччя? Я не можу сказати: я дивився, мов 
загіпнотизований, як вони намагалися перевершити один 
одного, заклинаючи найрізноманітніші види змій, вимага-
ючи представників рідкісних Гатунків, що поступали зі 
змієферми у Бомбеї (де колись доктор Шаапстекер...); і 
махараджа не відставав від Картинки Сінгха, він навіть 
зумів зачарувати пітонів (констрікторів), що доти вдава-
лося лише Картинці Сінгху. В тому пекельному Клубі, мо-
рок якого був ще одним проявом одержимости власника, 



веліли їм зав язуватисм самистіини у вузли чи не і лі, ш і т 
воду з келихів, стрибати через вогненні обручі... всупе-
реч втомі, голоду і прожитим рокам Картинка Сінгх де-
монстрував феєрію усього свого життя (але чи хтось це 
бачив? Хоч хто-небудь, бодай хтось?) — і врешті стало 
ясно, що юнак виснажився першим; його змії припинили 
танцювати у такт мелодії флейти; і врешті, таким швид-
ким рухом, що я не встиг нічого зауважити, Картинка 
Сінгх зав'язав вузлом довкола шиї махараджі королівську 
кобру. 

І тоді Картинка зажадав: 
— Визнай мою перемогу, приятелю, або я звелю їй те-

бе вкусити. 
Так змагання і скінчилося. Переможений принц ви-

йшов із Клубу і, як повідомлялося згодом, застрелився у 
таксі. А Картинка Сінгх упав, як повалене дерево баньян, 
на арену своєї останньої великої битви... сліпі хостесси 
(одній з них я довірив Аадама) допомогли мені винести 
його з поля бою. 

Але Опівнічний Клуб тримав за пазухою ще один сюр-
приз. Один раз за ніч — лише заради спортивного інте-
ресу — бродячий рефлектор вихоплював одну з незакон-
них пар і показував її прихованим очам решти гостей: 
блискучий дотик російської рулетки, яка, без сумніву, 
пожвавлювала життя тутешніх молодих космополітів... і 
хто був обраний жертвою тої ночі? Хто, плямолиций 
скронерогий огірковоносий, потрапив у калюжу скан-
дального світла? Хто, осліплений так само, як тутешні 
жінки-хостесси, допитливістю ламп, мало не впустив ніг 
свого непритомного приятеля? 

Селім повернувся до рідного міста — і опинився у 
підземеллі під безжальним оком рефлектора, а земляки, 
огорнені темрявою, насміхалися з нього. 

А тепер мерщій, бо ми вже підійшли до краю всіх 
подій, я тільки зазначу, що у задній кімнаті, де було 
світло, Картинка Сінгх опритомнів, і поки Аадам міцно 
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шиилш^пц і»ші_ичлсі чаїні — ЗИЛЄНОШ, ООЖЄ МІЙ, ЗЄЛЄНО-
го, як коник-стрибунець... і зараз же пурі опинився у ме-
не в руках; і чатні опинилось на пурі; і я це скуштував, і 
мало теж не звалився без тями — вслід за Картинкою 
Сінгхом, бо чатні перенесло мене у той день, коли я, 
дев'ятипалий, вийшов з лікарні й потрапив на вигнання у 
дім Ханіфа Азіза й отримав найсмачніше чатні на світі... 
смак цього чатні був не тільки відлунням того давнього 
смаку — це був просто той самий давній смак, той 
самісінький, що має силу повертати минуле, ніби воно 
ніколи не минало... Страшенно схвильований, я схопив 
сліпу офіціантку за руку і сам не свій випалив: 

— Чатні! Хто його готував? 
Я, мабуть, надто голосно кричав, бо Картинка все 

вмовляв мене: 
— Тихо, приятелю, збудиш малого... і в чому справа? 

У тебе таке лице, ніби ти щойно побачив духа свого 
найгіршого ворога! 

А сліпа офіціантка досить холодно: 
— Вам не смакує чатні? 
Я мусив стриматися, щоб не заревти як звір. 
— Мені смакує! — промовив я голосом, здушеним у 

горлі, як за залізними ґратами. — Дуже смакує, а тепер 
скажіть мені, будь ласка, звідки воно? 

І дівчина, перелякано, з виразним бажанням якнай-
швидше піти звідси, відповіла: 

— Воно з маринадної фабрики «Браґанза»; найкращої 
в Бомбеї, це кожен знає, 

Я попросив її принести баночку; і там, на етикетці, бу-
ла адреса будинку з миготливою шафранно-зеленою нео-
новою богинею над воротами, фабрики під охороною не-
онової Мумбадеві, попри яку місцеві поїзди тяглися жов-
то-брунатною стрічкою вдалину: Маринадна фабрика 
«Браґанза (приватна) Ltd», на північній околиці міста. 

Знову, ще раз — абракадабра, Сезаме-відкрийся: сло-
ва, надруковані на банці чатні, відкрили останні ворота у 
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моєму житті... мене охопило нездоланне прагнення знай-
ти того, хто приготував це неймовірне чатні спогадів, і я 
сказав: 

— Картинкоджі, мені треба іти... 
Я не знаю, чим скінчилася історія Картинки Сінгха; 

він відмовився супроводжувати мене у моїх пошуках, а 
по його очах я побачив, що надзусилля, покладені ним у 
тій боротьбі, щось у ньому зрушили, що його перемога 
обернулася насправді поразкою; але не можу сказати, чи 
він досі у Бомбеї (можливо, працює на п. Шроффа), чи 
повернувся назад до своєї жінки-пралі; чи він досі живий, 
чи ні, я не можу сказати... 

— Як я лишу тебе самого? — спитав я розпачливо, але 
він відповів: 

— Не будь дурнем, приятелю; коли треба щось зроби-
ти, то не лишається нічого іншого, як тільки робити це. 
Іди, йди, нащо ти мені здався? Так як казала тобі стара 
Резхам: іди, йди, йди мерщій! 

Тож я взяв Аадама на руки і пішов. 
Кінець Дороги: зі злочинного світу сліпих хостесс я 

пішов на північ північ північ із сином на руках; і нарешті 
дійшов туди, де гекони поїдають мух, дзбани киплять, і 
м'язисті жінки обмінюються між собою масними жарта-
ми; до світу язикатих бригадирок із конічними грудьми,-
де з цеху розливу долинає різкий дзенькіт банок з мари-
надами... і хто ж наприкінці моїх мандрів загородив мені 
дорогу, хто став руки-в-боки, а руки були пухнасті й зро-
шені потом? Хто, як завжди, просто і безпосередньо, і 
навіть суворо звернувся до мене: 

— Гей, пане, чого Вам треба? 
— Я! — волає раптом Падма, схвильована і трохи збен-

тежена цією згадкою. — Ну, звичайно, хто ж іще? Я я я! 
— Добридень, бегум, — сказав я. (Падма вставляє за-

уваження: «О, Ви завжди такий ввічливий і взагалі!») 
— Добридень; чи міг би я поговорити з директором? 
О сувора, обачна, уперта Падма! 
— Ні, не вийде, бегум директор має справи. Треба до-

мовитися, приходьте пізніше, а зараз, будь ласка, йдіть 
собі. 
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Послухайте: я неодмінно залишився б, переконував би 
її, погрожував би і навіть застосував би силу, щоб пройти 
через шлагбаум Падминих рук; аж тут згори почувся 
крик — з того помосту, за кабінетами! — з того помосту, 
звідки хтось, кого я досі не бажав називати, дивився 
униз, повз велетенські дзбани маринадів і булькотливих 
чатні — вона — помчала вниз тими гучними залізними 
сходами, волаючи на все горло: 

— О Боже мій, Боже мій, о ласкавий Ісусе, Ісусе, ба-
ба, мій сину, погляньте-но тільки, хто до нас прийшов, ар-
ре баба, подивися на мене, як же ти схуд, ходи-но, ходи 
до мене, дай-но я тебе поцілую, хай-но ти зараз спробуєш 
моїх пирогів! 

Так, як я й припускав, бегум директор Маринадної фа-
брики (приватної) «Браґанза Ltd», що назвала себе пані 
Браґанзою, була не хто інша як, звичайно ж, моя колиш-
ня айя, опівнічна злочинниця, панна Марія Перейра, єди-
на мати, яка мені лишилася на цьому світі. 

Опівніч, чи майже опівніч. Чоловік несе згорнуту (і 
неушкоджену) чорну парасолю, підступає до мого вікна з 
боку залізничних колій, зупиняється, сідає навпочіпки, 
робить купу. Тоді помічає мій силует проти світла і 
замість образитися за моє підглядання, гукає: 

— Подивися сюди! — і далі робить найбільшу купу, 
яку я тільки коли-небудь бачив. — Більше, ніж сорок сан-
тиметрів! — кричить він. — А ти яку робиш? 

Колись, коли мав більше сили, я хотів би розповісти йо-
го історію; та пізня година і парасоля у руці становили б не-
обхідні зав'язки, щоб розпочати процес вплітання його у 
моє життя; і навіть більше, я неодмінно довів би його важ-
ливість для кожного, хто бажає зрозуміти моє життя і давні 
часи, сповиті мороком ночі; але сьогодні я вимкнений, 
від'єднаний, лишилося тільки написати епітафію. Тож я ма-
хаю на прощання рукою чемпіонові дефекації і відгукуюся: 

— Як добрий день, то двадцять, — і тут же забуваю 
про нього. Завтра. Чи післязавтра. Тріщини почекають до 
15-го серпня. Ще є трохи часу: закінчу завтра. 

Сьогодні я зробив собі вихідний і відвідав Марію. Дов-
га гаряча запилюжена їзда на автобусі вуличками, що по-
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чинають схвильовано кипіти у передчутті наступаючого 
Дня Незалежносте, хоча я відчуваю в повітрі інші, знач-
но неприємніші запахи: запах розчарування, корупції, 
цинізму...майже-тридцяти-одно-річний міф волі перестав 
бути тим, чим він був колись. Існує потреба у нових 
міфах; але це мене не стосується. 

Марія Перейра, що тепер просить називати себе пані 
Браґанзою, мешкає зі своєю сестрою Аліцією, а нині пані 
Фернандес, у кімнатці в рожевому обеліску Нарлікаро-
вих жінок на двоповерховому пагорбі, де вона спала ко-
лись у зруйнованому палаці на килимку для прислуги. Її 
спальня була завбільшки з ту, в якій вказівний палець ри-
балки спрямував пару хлоп'ячих очей до обрію; у кріслі-
гойдалці з червоного дерева Марія заколисує мого сина і 
наспівує «Червоні вітрила на заході сонця». Червоні 
вітрила дхоу напинаються на тлі далекого неба. 

Дуже приємний день, сьогодні ми згадуємо минуле. 
Згадуємо час, коли я зрозумів, що стара клумба з какту-
сами пережила революцію Нарлікарових жінок, і, пози-
чивши у малійця лопату, викопав похований багато років 
тому світ: бляшаний глобус зі схованим у ньому листом 
від прем'єр-міністра і старе, пожовкле, поїджене мураха-
ми велетенське фото немовляти, зроблене Калідасом Гуп-
тою. І пізніші дні: вже не знати скільки ми розмовляли 
про те, як разюче змінилася доля Марії Перейри. І як во-
на всім цим завдячує коханій сестрі Аліції. Аліції, чий 
бідний містер Фернандес загинув через дальтонізм, бо 
їхав старим «Фордом Перфектом» і переплутав світла 
світлофорів, на-той-час-зовсім-не-поширених у Бомбеї. 
Як Аліція відвідала її в Ґоа з новиною, що її працедавці, 
грізні та активні жінки Нарлікара, хочуть інвестувати ча-
стину тетраподогрошей у фабрику маринадів. 

— Я сказала їм, що ніхто не робить такого ачхар-чатні, 
як наша Марія, — дуже слушно зауважила Аліція, — бо 
вона вкладає в нього свою душу. 

Отже, Аліція виявилася доброю дівчиною. І що та на 
це, баба, хіба могла я подумати, що цілий світ вподобає 
мої невибагливі розсоли, а їх тепер навіть в Англії люб-
лять. І тепер, тільки подумай, я сиджу тут, на місці твого 
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колишнього коханого дому, а ти Бог-знає-скільки часу по-
невіряєшся, так довго живеш як жебрак, що за неспра-
ведливість, баапу-ре! 

І солодкаво-гіркі скарги: 
— О, бідні твої мама-татко! Така достойна пані — і по-

мерла! А той бідака — він ніколи не знав, ні хто його лю-
бить, ані як треба любити! І навіть Мавпочка... — але тут 
я перебиваю її: ні, не померла: ні, це неправда, вона жи-
ва. Переховується в монастирі і живе хлібом. 

Марія, яка привласнила прізвище бідної королеви 
Катрін, що віддала ці острови британцям, втаємничувала 
мене у секрети мистецтва маринадів. (Завершуючи про-
цес пізнання, що почався колись у цій же тісній атмо-
сфері, коли я вистоював на кухні, поки айя домішувала 
почуття провини до зеленого чатні.) Тепер вона сидить 
вдома, відпочиває собі на старість, вона знову щаслива 
няня, бо знову виховує дитя. 

— А тепер, баба, коли ти вже покінчив з цією писани-
ною, мусиш знаходити більше часу для сина. 

— Але, Маріє, це ж задля нього уся моя праця. 
Та вона змінює тему, бо її думки останнім часом стри-

бають, як блохи: 
— О баба, баба, хай-но я приглянуся до тебе — 

скільки ж то вже тобі літ? 
Багата Марія, якій багатство ніколи й не снилося, досі 

не вміє спати в ліжку. Зате випиває щоденно по шістнад-
цять пляшок Кока-Коли, не турбуючись про зуби, бо во-
ни вже й так повипадали. І знову думка — як блоха: 

— Чого тобі так раптом припекло женитися? 
— Бо Падма так хоче. Ні-ні, не мусить, хіба це можли-

во з моїм здоров'ям? 
— Ну добре, баба, я просто спитала. 
І день добіг би кінця тихо і непомітно, день сутінків 

наприкінці часу, якби не те, що аж тепер, нарешті, у три 
роки, один місяць і два тижні зроду Аадам Сінай уперше 
промовив слово: 

— Аб... 
— Арре, о Боже мій, слухай-но, баба, хлопчик щось 

сказав! 
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А Аадам знову, дуже старанно: 
— Абба... 
Тато. Він назвав мене татом... Але ні, він ще не дого-

ворив, виразне зусилля з'являється на його личку і на-
решті мій син, що має стати магом, щоб упоратися зі 
світом, який я залишаю йому у спадок, — промовляє до 
кінця своє моторошне перше слово: 

— ...кадабба. 
Абракадабра! Але нічого не змінюється, ми не пере-

творюємося на жаб, ангели не злітаються до наших вікон: 
хлоп'я даремно напружує м'язи. Я не побачу його чарів... 
Під зливою радісних вигуків Марії, захопленої успіхом 
Аадама, я повертаюся до Падми і до фабрики; незбагнен-
ний перший стрибок мого сина у мову залишив тривож-
ний аромат у моїх ніздрях. 

Абракадабра: зовсім не індійське слово, кабалістична 
формула, що виводиться від імени верховного бога ва-
силіан гностиків і таїть у собі число 365, число днів у році, 
і небес, і духів-еманацій бога Абраксаса. «Цікаво, — запи-
тую себе вкотре, — що цей хлопчик про себе думає?» 

Мої спеціальні розчини: я їх беріг на потім. Сим-
волічний вимір маринування: усі шістсот мільйонів яй-
цеклітин, які дали життя усім мешканцям Індії, можна 
вмістити в один звичайний слоїк маринаду стандартного 
розміру; шістсот мільйонів сперматозоїдів можна зачерп-
нути однією ложкою. Отже, кожна банка маринаду (будь 
ласка, пробачте мені цю миттєву екстравагантність сти-
лю) містить найґрандіозніші перспективи: можливість 
чатніфікації історії; величезне сподівання замаринувати 
час! Однак я замаринував розділи. Сьогодні ввечері я 
міцно закручую (затискаю) кришку на банці, оздобленій 
написом: Спеціальна рецептура № ЗО: «Абракадабра», — 
і закінчую свою дещо затягнуту автобіографію; у словах 
і розсолах я увічнив свої спогади, хоча перекручення й 
упущення неминучі в обох цих сферах діяльности. На 
жаль, мусимо жити з відтінком недосконалости. 

У ці дні я керую фабрикою замість Марії. Аліса — «пані 
Фернандес» — керує фінансами; моя відповідальність сто-
сується творчих аспектів нашої праці. (Звичайно, я проба-
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чив Марії той злочин; мені потрібні матері, і батьки та-
кож, а мати завжди — поза провиною.) В оточенні суто 
жіночого колективу Фабрики Маринадів Браґанза, під ша-
франно-зеленим миготінням неонової Мумбадеві, я виби-
раю плоди манго помідори лимони у жінок, що приходять 
сюди на світанку з кошиками на голові. Марія через свою 
стародавню ненависть до «мужчин» не впускає у свій но-
вий, комфортний світ жодних чоловіків, крім мене... крім 
мене і, звичайно, мого сина. Я підозрюю, що Аліса все-та-
ки крутить час від часу невеличкі романи; а Падма закоха-
лася з першого погляду, бо побачила у мені вихід для своїх 
величезних запасів тлумленої віддавна турботи; я не можу 
нічого сказати про інших, але загрозлива діловитість 
Нарлікарових жінок безперечно відбилася на цьому фаб-
ричному поверсі у фанатичному завзятті працівниць над 
дзбанами. 

Що потрібно для чатніфікації? Очевидно, сировина — 
плоди, овочі, риба, оцет, приправи. Щоденні візити жінок 
із племені колі у тих своїх сарі, підв'язаних високо поміж 
ногами. М'ята баклажани огірки. І до того ж: очі, бла-
китні, як лід, що не піддаються зовнішній оманливості 
плодів — завжди здатні побачити гнилизну під цитрусо-
вою шкіркою; пальці, найлегший дотик яких відгадує 
таємницю незрілих серць зелених помідорів; а понад усе 
(насамперед) — ніс, здатний вчути приховану мову того-
що-слід-замаринувати, мову його настрою, бажань і по-
чуттів... я контролюю на фабриці Браґанза виробництво 
маринадів за легендарними рецептами Марії; але існують 
також і мої власні спеціальні рецепти, до яких я, завдяки 
своїм дренованим носовим ходам, вмію додавати спогади, 
мрії, думки, ідеї, тож як тільки мої маринади потраплять 
у масове виробництво, усі, хто скуштує їх, довідаються, 
що накоїли перцівнички у Пакистані або що таке опини-
тися у Сундарбанах... Вір-не-вір, але це правда. На полиці 
стоїть тридцять банок, готових кожної миті пробудити 
народ, хронічно хворий на амнезію. 

(А збоку — одна банка порожня.) 
Процес внесення змін і доповнень має ще тривати і 

тривати; не треба думати, нібито я цілком задоволений 
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тим, що зробив! Серед моїх невдач: занадто різкий смак 
вмісту тих банок, що містять спогади про мого батька; 
якась двозначність в любовному ароматі «Джалілі Співач-
ки» (Спеціальна рецептура № 22), що може допровадити 
малочутливих осіб до висновку, ніби я вигадав цілу 
історію з підміною немовлят заради виправдання кро-
возмісної любови; певна неправдоподібність у банці з на-
писом: «Випадок у білизняній скрині» — бо цей маринад 
навіює питання, що так і залишаються без відповіді, на-
приклад: чому саме цей випадок знадобився Селімові, 
щоб здобути свій дар? Більшість дітей обійшлися без цьо-
го... Або у «Всеіндійському радіо» і деяких інших — якась 
фальшива нота в гармонії ароматів: чи зізнання Марії 
могло стати таким ударом для справжнього телепата? Ча-
сом у маринадній версії історії Селім, здається, знає за-
мало; іншим разом — аж забагато... так, мені слід би бу-
ло ще доробляти і доробляти, поліпшувати і поліпшувати; 
але нема вже ні часу, ні сил. Почуття обов'язку спонукає 
мене не говорити більше нічого, крім лиш одної впертої 
фрази: Це було так, бо так воно власне було. 

Залишається ще питання спецій (приправ). Вибаг-
ливість куркуми і кмину, делікатність базиліку, секрет 
вибору великого (чи малого) кардамону; незліченні 
ймовірні ефекти часнику, дагат таБаїа, паличок кориці, 
коріандру, інжиру... не кажучи вже про ароматичні зба-
гачення від випадкової крихти землі. (Селім уже перестав 
проявляти ознаки манії чистоти.) У справі приправ я зми-
рився з неуникненними неточностями у процесі марину-
вання. Маринування ж дарує безсмертя: риба, овочі, 
фрукти висять забальзамовані у спеціях-та-оцті; невелич-
ке відхилення, незначна інтенсифікація смаку — це ж 
дрібничка, правда? Мистецтво має міняти лише градус, 
ступінь насичення смаку, а не його якість; а над усе (у 
моїй тридцять одній банці) — надати вигляду і форми, 
іншими словами, сенсу. (Я згадав свій давній страх без-
сенсовности.) 

Може, світ колись скуштує маринадів історії. Може, 
вони виявляться занадто гострими для деяких піднебінь, 
може, їхній запах когось знесилить, може, сльози виступ-
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лять на очах; але я живу надією, що про них можна буде 
сказати: вони мають справжній смак правди ... і що по-
при все вони — плід любови. 

Одна порожня банка... і який кінець? Щасливо: Марія 
у кріслі-гойдалці червоного дерева і син, що почав роз-
мовляти? Серед рецептів і тридцяти банок з назвами 
розділів на етикетках? Меланхолійно, потопаючи у спога-
дах про Джалілю, Парваті і навіть Еві Барнс? Чи з диво-
вижними дітьми... але відтак чи мені тішитись, що деко-
му вдалося втекти, чи закінчити трагедією згубних 
наслідків дренування? (Бо саме в отих дренуваннях бе-
руть початок мої тріщини: моє нещасне, спорохнявіле 
тіло, видренуване, осушене зверху і знизу, так висохло, 
що почало тріскати. Випалене, як пустеля, воно нарешті 
скорилося наслідкам нещадної експлуатації. І тепер на-
стає тріск хруст скрип і з розколин видобувається сморід 
— і, мабуть, це і є запах смерти. Контроль: я мушу якнай-
довше зберігати контроль.) 

А може, нехай усе закінчиться запитаннями: тепер, 
коли, присягаюся, бачу на власні очі тріщини на тильно-
му боці рук, тріщини вздовж проділу і між пальцями на 
ногах — чому немає крови? Невже я такий випалений 
висушений замаринований? Невже я — власна мумія? 

Чи, може, снами: тому що минулої ночі мене навідав 
дух Преподобної Матінки; вона споглядала вниз крізь 
отвір у дірявій хмарі, вичікуючи моєї смерти, щоб могти 
розридатися сорокаденним мусоном... і я сам плив над 
власним тілом, поглядаючи згори на крихітну свою подо-
бу, і побачив у ній сивого карлика, який колись у дзер-
калі видався собі вільним. 

Ні, цього не досить, мені треба ще описати майбутнє, 
так, як я описав минуле — викласти його на папері з не-
похитною впевненістю пророка. Але майбутнє не можна 
замаринувати у банці; одна банка має бути порожня... 
Чого не можна замаринувати, бо воно ще не відбулося — 
це того, що я доживу до свого сьогоднішнього дня наро-
дження і мені виповниться тридцять один рік, і, без 
сумніву, шлюб теж відбудеться, і Падма пройде цере-
монію малювання хною і буде мати візерунки на долонях 

647-



і стопах, і нове ім'я — може, Нашім, — на честь пильно-
го духу Преподобної Матінки, і за вікном будуть 
феєрверки і тлум, бо станеться це якраз у День Незалеж-
ности, і багатоголове юрмище затопить вулиці, і Кашмір 
чекатиме. У мене в кишені будуть квитки на потяг, і ру-
шить таксі, за кермом якого сидітиме сільський хлопчик, 
який колись, у кав'ярні «Піонер», мріяв про кар'єру 
кінозірки, ми поїдемо на південь південь південь, у саме 
серце гучних юрб, які жбурлятимуть одне в одного й у 
зачинені вікна таксі кульки, наповнені фарбою, ніби на 
святі Холі; і на Горнбі Веллард, де конала одна покинута 
сука, у натовп, щільний натовп, безмежний натовп, що 
дедалі ростиме, аж поки заповнить цілий світ, зробить 
неможливим будь-який поступ, ми покинемо те таксі і 
мрії його водія, увійдемо у ту кипучу юрбу, яка мене, о 
так, відріже від Падми, мого лотоса-лайна, що простягає 
до мене руки з цього бурхливого моря, аж поки потоне у 
тлумі, і я залишуся один у нескінченності чисел, чисел, 
що марширують один два три, я — під штурханами спра-
ва і зліва, а тим часом тріск скрегіт хрускіт доходить до 
кульмінації, й усе моє тіло кричить, не витримує більше 
цього натиску, але ось я бачу в юрбі знайомі обличчя — 
тут є всі, мій дідо Аадам і його жінка Назім і Алія і Мус-
тафа і Ханіф і Емеральда і Аміна, що була Мумтаз, і 
Надір, що став Касімом, і Пія і Зафар, що мочив постіль 
і генерал Зульфікар, усі вони товчуться коло мене штов-
хають тиснуть трощать, і щілини розходяться, шматки 
тіла відвалюються, є тут і Джаміля, що пішла з монасти-
ря, щоб бути присутньою тут у цей останній день, ніч за-
падає, запала, настає зворотний відлік — тік-ток — до по-
луночі, феєрверки і зорі, картонні силуети борців, і я ро-
зумію, що ніколи вже не дійду до Кашміру, так як Дже-
хангір, монгольський імператор, я помру з Кашміром на 
вустах, так і не побачивши омріяної долини, куди люди 
приходять, щоб натішитися життям або щоб покінчити з 
ним, або і те й друге разом; бо ось я бачу у натовпі інші 
постаті, моторошну постать воєнного героя зі смертоно-
сними коліньми, який дізнався, як я відібрав у нього 
невід'ємне право народження, він проштовхується до ме-
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не крізь натовп, який тепер увесь складається лише зі 
знайомих облич, тут є Рашід, хлопчик-рикша, пліч-о-пліч 
з Рані Куч Нахін, і Айюба Шахид Фарук з Мутасімом 
Прекрасним, і з іншого боку, від могили Хаджі Алі на 
острові, насувається моя міфічна з'ява, Чорний Янгол, од-
нак, коли він наближується до мене, я бачу, що обличчя 
його зелене, очі його чорні, центральний проділ у його 
волоссі, зеленому зліва і чорному справа, і очі його — очі 
Вдів; Шіва і Янгол все ближче, все ближче, я чую брехні, 
мовлені ночами, про те що — станеш тим, ким тільки за-
бажаєш, ця найбільша у світі брехня тріскає по швах, 
розпад Селіма, я тепер — бомба в Бомбеї, щомиті готова 
вибухнути, кості ламаються, трощаться під нестерпним 
натиском тлуму, купа кісток падає додолу додолу додолу, 
так, як колись у Джалліянвалі, хоча Дайєра, здається, тут 
сьогодні нема, ані меркурохрому, тільки зруйнована істо-
та, що розвалюється і падає уламками посеред вулиці, то-
му що досі у мені було стільки — так багато — такий 
безмір осіб, а життя, на відміну від синтаксису, допускає 
лише на одну більше, ніж три, і зрештою десь б'є годин-
ник, дванадцять ударів, пуск. 

Так, вони розтопчуть мене ногами, числа марширують 
один два три, чотириста мільйонів п'ятсот шістсот, роз-
дроблюючи мене на крихти безмовного пилу, так, як, усьо-
му свій час, розтопчуть і мого сина, який не є моїм си-
ном, і його сина, який не буде його сином, і далі його си-
на, що не буде його сином, аж до тисяча першого по-
коління, аж поки тисяча й одна опівнічна година складе 
свої жахливі дари, аж поки тисяча й одна дитина помре, 
бо — привілей і прокляття опівнічних дітей у тому, щоб 
бути водночас і володарями і жертвами свого часу, зрек-
тися власного життя і віддатися на волю нищівного виру 
незліченности чисел, і ні в житті, ні у смерті не знати 
спокою. 





Словник 

Ладам — згідно з легендою Аллах створив світ схожим 
на невідшліфоване дзеркало, дихнув на нього, щоб побачи-
ти своє відображення, і так з'явився перший чоловік — 
Аадам, який і став віддзеркаленням Бога. 

аб — назва одного із давніх арабських племен, 
абба — батько. 
Абдула Мохаммед, шейх (Abdullah Mohammed) — (1905 

— 1982) — кашмірський політичний діяч, відомий під іменем 
«Лев Кашміру». Соціаліст-радикал, засновник партії Му-
сульманська Конференція (1932) (згодом — Конференція 
Джамми і Кашміру). Відіграв визначну роль у політичному 
врегулюванні кашмірського питання. Упродовж 1948—1959 і 
1975—1982 очолював уряд Джамми і Кашміру. 

Абот і Костелло (Abbott-and-Costello) — пара амери-
канських коміків. 

Абраксас (Abraksas) — магічне слово, закляття, складене 
з грецьких літер. Вважалося, що амулети і прикраси із зоб-
раженням цього слова мають магічну силу. Близько І-ІІІ ст. 
окремі християнські секти персоніфікували його й уявляли 
космологічною істотою. Культ Абраксаса протримався аж до 
XVIII ст. Бог Абраксас — відповідно до цифрового значення 
літер свого імени — керує 365 сферами, що відокремлюють 
людську душу від належного їй місця обік Бога. 

Абу Бакр (Abu Bakr) — (573—634) — друг і порадник Ма-
гомета. Його дочка Айша була улюбленою дружиною Про-
рока. Після смерти Магомета (632 р.) він став першим 
каліфом у Медині. 
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Абул Калам Азад (Abul Kalam Azad) — (1888—1958) — 
керівник демократичного крила руху індійських мусульман 
за визволення країни. У 1940—1946 лідер Партії Конгресу. 
У незалежній Індії — міністр освіти. 

аватар(а) (awatar(a) — (санскр.) «пришестя», «сходжен-
ня»; втілення бога, особливо Вішну, в годину смертельної 
небезпеки для порятунку людства від загибелі. Індуїзм ви-
знає десять таких втілень — «сходжень» Вішну. 

Агура Мазда (Ahura Mazda) — давньоіранське божество 
космічної гармонії, світла, розуму і правди; Заратустра (VI 
ст. до Р.Х.) твердив, що до вічного двобою, який точиться 
між Агура Маздою та Аріманом, богом зла, можуть долуча-
тися і наділені вільною волею люди. 

ад (ad) — назва міфічного племені велетів і будівничих 
грецьких фортець. Народ ад, який часто згадується в арабсь-
ких переказах і в Корані, Аллах знищив, караючи його за 
пиху і безбожність. 

Адгарваведа — «Знання магічних формул»; четверта (по-
ряд з Ригведою, Аджурведою, Самаведою) зі священних ве-
дичних книг. Вони датуються XV—VIII ст. до Р.Х. Адгарва-
веда містить гімни і замовляння, скеровані як до богів, так і 
до духів та демонів. 

Азіз (Aziz) — «дорогий, коханий, улюблений» — популяр-
не мусульманське ім'я. 

Айюб Хан (Ajub Khan) — (1907—1974) — пакистанський 
військовий та політичний діяч. У 1947 організував еваку-
ацію мусульман зі східного Пенджабу. З 1951 — військовий 
головнокомандувач. З 1958 по 1969 займає пост президен-
та і провадить диктаторську політику. Зрікається влади на 
користь Ях'ї Хана. Керівник Загальнопакистанської Му-
сульманської Ліги, автор головних засад системи самовря-
дування. 

айя (aja) — тубільна (місцева) доглядальниця, вихователь-
ка, няня. 

Алі (Ali) — Алі ібн абі Таліб, страчений 661 p., небіж і 
зять Пророка, четвертий каліф (з 656 p.). Нащадки і 
прибічники його створили «партію Алі», від назви якої 
(«shiat Ali») походить назва сучасних шиїтів. 

Алі Хан (Ali Khan) — див.: Лійякат Алі Хан. 
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Аллах-тоба (Allah-toba) — (араб.) — «Господи, помилуй 
(сохрани)». 

альміра (аішіга) — шафа для зберігання зброї, коштовно-
стей, документів — загалом цінних речей. 

Аль-Хаджджадж ібн Юсуф — видатний правитель і 
політик епохи Омманів. У 694—714 pp., під час приготувань 
до військового походу на Сіндх і Мультан (нині тер. Пакис-
тану) був губернатором Іраку. У шиїтських легендах — об-
раз людини несправедливої і підступної. 

Amar Sonar Bangla — (бенг.) «Наш золотий Бенгал» — 
перші слова вірша Рабіндраната Тагора. Цей вірш став 
національним гімном Народної Республіки Бангладеш. 

Аміна (Amina) — «вірна»; ім'я матері Магомета. 
амма (amma) — мама. 
Ананд Марґ (Anand Marg) — (санскр.) «дорога щастя» — 

назва екстремістського політичного угруповання, що діяло в 
Індії у 60—70 pp. За терористичну діяльність партію Anand 
Marg було ліквідовано, а її керівників засуджено до трива-
лих термінів ув'язнення за схиляння людей до ритуальних 
убивств. 

анна (anna) — індійська грошова одиниця; до 1957-го ро-
ку індійська рупія містила 16 анн; нині рупію складають 100 
нових пайсів. 

ап (ар) — пан, пані. 
Arabia Deserta — Аравія Пустельна; стародавня назва 

центральної ділянки Аравійського півострова. Інші дві час-
тини — Arabia Petrea (Аравія Кам'яниста) на півночі та 
Arabia Felix (Аравія Щаслива) на півдні. 

Арджуна (Ardjuna) — герой Магабгарати, воїн з роду 
Пандавів, син богів Індри і Кунті, приятель Крішни. Про-
грав битву з богом Шівою, але отримав від нього чарівну 
зброю — лук Пінак і неомильні нищівні стріли. Потужну 
зброю Арджуна отримав також і від інших богів — бога во-
гню Агні, бога води Варуни, бога підземного світу і смерти 
Джами та від Індри. Ця зброя допомогла Пандавам пере-
могти Кауравів. Арджуна в Індії — взірець мужности і ви-
тривалосте. 

аре бап (are bap) — «Господи!», «О Боже!» — вираз над-
звичайно сильної емоції, враження, подиву. 
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Аунґ Сан (Aung San) — (1915—1947) — народний герой і 
керівник Бірми, убитий під час замаху. Один із найак-
тивніших борців за незалежність Бірми. 

Ауранґзеб (Aurangzeb) — (1618—1707) — «Оздоба трону» 
— Останній великий володар з династії Моголів. Син Шах-
джахана, заради влади убив трьох своїх братів. 48-річне ца-
рювання Ауранґзеба скінчилося падінням царства. Сучасни-
ки вважали його деспотом і фанатиком. 

афіціонадо (aficionado) — (ісп.) — любитель, обожнювач. 
Ахмед (Ahmed) — «Уславлений» — одне з імен Маго-

мета. 
ачча (achha) — добре, гаразд. 
баба (baba) — дитинка, малюк; пестливе звертання до ди-

тини, яке використовувалося переважно прислугою, але де-
коли і батьками. 

Бабар (Бабур), Захір ад Дін Мухаммед — (1483—1530) — 
нащадок Тимура і Чингісхана, зачинатель індійської династії 
Великих Моголів. У 1526—1527 роках він захопив північну 
Індію; у 1529 році під його владою були землі від Кабулу до 
Бенгалу. Окрім військової слави він ще й здобув славу по-
ета і теоретика літератури. 

бабу (babu) — урядовець нижчого рівня, чиновник; 
освічена людина. 

баджра (badjra) — різновид проса (Рапісит spicatum), 
важлива складова харчування убогих прошарків населення 
Індії; так само називаються й інші Гатунки проса, відносно 
недавно завезені до Індії. 

бадмаш (badmash) — (з перської) покидьок, негідник, 
хуліган. 

Бану Ханіфа (Banu Hanifa) — назва арабського племені, 
в якому ще до виникнення ісламу існувала віра в Єдиного 
Милосердного Бога. 

баньян (banijan) — бенгальське фігове дерево (Ficus ben-
galensis)-, священне дерево індусів. Крона одного з 
найбільших відомих баньянів становить близько 500 м у 
діаметрі. Це дерево має величезне культове значення, наса-
джується поблизу святинь і символізує космічне дерево. 

бап-ре-бап (bap-re-bap) — зворот, що вживається у хви-
лини зачудування. 
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бапу (bapu) — батько, тато; популярна прикладка Ганді. 
бас (bas) — (з перс.) — вистачить, досить, годі, 
басматі (basmati) — «пахучий, запашний»; особливо 

цінний ґатунок рису. 
Бгарат-Мата — (з санскр.) — «Мати Індія»; назва Індії — 

Бгарат, Бгаратварша — пов'язується, з одного боку, з пра-
давнім племенем бхаратів, ведійських аріїв, що жили на цих 
землях, а з іншого — з нащадками міфічного короля Бгара-
ти, пандавів і кауравів, про яких ідеться в книзі «Велика 
Війна Бгаратів», або ж «Магабгарата». 

бгаратанатьям (bharatanatjam) — мистецтво класичного 
танцю, культивоване у півд. Індії. 

behenchod — поширена лайка, сенс якої пов'язаний із 
порушенням табу кровозмішення. 

беґум (begum) — (з перс.) — пані, королева; вишукане 
звертання до мусульманських жінок. 

бегум сагіба (begum sahiba) — королева, княгиня; зворот, 
запозичений із придворного етикету, вживається щодо му-
сульманських жінок аристократичного походження. 

бенгальці — народ, що населяв Бангладеш (понад 95 млн) 
і Західний Бенґал в Індійській Республіці (майже 65 млн). 
В Тндії бенгальці були переважно індуїстами, в Банґладеші 
— мусульманами. Бенгальська мова належить до індоєвро-
пейської мовної групи. 

Бі-Аппа (Ві-Арра) — «шановна пані»; жіноче ім'я, найпо-
ширеніше в півд. Індії. 

бібі (bibi) — (з перс.) пані, дама, дружина; ввічливе звер-
тання до заміжніх мусульманських жінок. 

бірджані (biijani) — (з перс.) — страва з молодого овечо-
го м'яса (ягняти) та рису. 

бірі (bin) — дешеві вітчизняні цигарки, згорнуті з листя 
тютюну, з особливо гострим запахом. 

Бірла, Гануджам Дас (Birla, Ghanujam Das) — індійський 
промисловий магнат. Підтримував партію Конгресу та 
діяльність Ганді. Навіть після того як Ганді організував пер-
ший робітничий страйк на одній із його фабрик, 
підприємець приймав його у своїй резиденції у Делі (Бірла 
Хаус). І власне у саду цієї гостинної оселі Ганді став жерт-
вою замаху — це сталося ЗО січня 1948 року. 
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Бланко (Blanco) — фірмова назва засобу для вибілення 
ременів та інших деталей військової форми та обладунку у 
британському війську. 

бодхі (bodhi) — (санскр.) пробудження, осяяння; також 
назва «дерева Пробудження (одкровення)» (Ficus religiosa), 
під яким Будда після тривалої медитації зумів здобути ос-
таточну перемогу над спокусами світу і зрозуміти сенс 
людського існування. Місце, де росло це дерево, стало ме-
тою паломництва буддистів із усієї Азії (Бойях Гайя у 
Біхарі). 

бодхісаттва (bodhisattva) — (санскр.) «той, чиєю сутністю 
(sattva) є пробудження (bodhi)». 

Босе Субхас Чандра — (1897 — 1945) — індійський 
політик і публіцист, активний діяч руху за права і свободи 
людини. У 1938 — 1939 pp. був головою Індійського Народ-
ного Конгресу. 1940 р. відвідує Німеччину і Японію, де зна-
ходить підтримку для ідеї створення Уряду Незалежної Індії 
(Сінгапур, 1943) та Індійської народної армії (що перебувала 
у німецькому та японському підпорядкуванні). Підрозділи 
ІНА брали активну участь у битвах проти британських і со-
юзницьких індійських військ на бірманському фронті. 
Спроби організувати індійські підрозділи у Європі зазнали 
поразки. Босе загинув за невідомих обставин. Нині він — 
один з індійських народних героїв. 

Браві, Ачарія Віноба — (1895—1982) — індійський гро-
мадський діяч, близький приятель та однодумець Ганді. За-
початкував рух на користь безземельних селян, яких не 
торкнулися половинчасті реформи і яких не охопила «Про-
грама загального розвитку». Упродовж тривалих особистих 
подорожей країною домагався від землевласників «дару 
землі» (1951) або ж «дару села» (1955). Користувався вели-
кою прихильністю народу як продовжувач ідей Гянді, але 
зусилля його не увінчалися успіхом. 

брамін — (санскр. brahmana) — представник найви-
щої касти в індійському суспільстві. Спочатку браміни 
належали до окремого стану (warna) — священиків, слу-
жителів культу та учителів. Нині, утративши частину ко-
лишніх привілеїв, браміни поділяються на майже 2000 
підгруп і часто провадять світську професійну 

656-



діяльність. 
Брахма — творець світу, один із трьох верховних богів 

індуїзму (Брахма, Вішну і Шіва). Існує у народній уяві як 
червоний бородатий чоловік із чотирма обличчями і чотир-
ма руками, що сидить на лотосі або на лебеді, 

брінджал (brindjal) — (з перс.) баклажан. 
Будда — (санскр.) «пробуджений»; деіфікований за-

сновник буддизму. Власне ім'я його — Сіддхартха Гаута-
ма Шак'ямуні (з роду Шак'я). Жив імовірно у 563—483 
pp. до Р.Х. Як свідчить леґенда, покинув рідний дім у 29 
років, сім літ мандрував, піддавав випробуванням своє 
тіло і дух, і нарешті відкрив спосіб, завдяки якому люди-
на може перебороти життєві страждання. Решту життя 
присвятив справі проповідництва і навчання спраглих. В 
індуїзмі Будда уособлює передостаннє, дев'яте втілення 
Вішну, послане на землю, щоб захопити своєю наукою 
безбожників і відрізнити правовірних людей від 
безвірних. 

бульбуль (bulbul) — (перс.) птах, поширений в Азії та 
Африці, з родини Pycnonotidae, часто ототожнюється з со-
лов'єм завдяки чудовому мелодійному співові. 

бурка (burka) — (араб.) головний убір мусульманських 
жінок, що закриває все обличчя, крім очей, 

бхай (bhai) — брат. 
бханґ (bhang) — наркотичний напій, який готують з мо-

лодого листя індійських конопель (Cannabis sativa). 
бханґі (bhangi) — представник однієї з найнижчих про-

фесійних груп у кастовій ієрархії — двірник, прибиральник; 
у переносному значенні — ненадійна, безсовісна людина; 
негідник. 

бхель пурі (bhel puri) — смажений пиріг, який подають 
із рисом, чечевицею, цибулею та соусом чатні. 

Бхіма (Bhima) — славний своєю великою силою герой, 
оспіваний у Магабгараті, син Вайю, бога вітру, другий із 
п'яти братів Пандавів. 

Бхімута (bhimuta) — диявол; демон, 
бхудан (bhudan) — кампанія передання землі у володіння 

безземельним селянам, розпочалася 1951-го року у провінції 
Андгра Прадеш під керівництвом Віноби Бхаві. 
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Бхутто, Зульфікар Алі (Bhutto, Zulfikar Ali) — (1928— 
1979) — пакистанський політик, засновник Народної партії 
Пакистану, активний пропагандист ідеї ісламського 
соціалізму, виступав проти самостійности Східного Пакис-
тану (Бангладеш). З 1971 по 1973 pp. був президентом, з 1973 
по 1977 — прем'єром. Після перемоги у виборах 1977 р. йо-
го було звинувачено у фальшуванні результатів. Військовий 
державний переворот під проводом генерала Зіа-уль Хака 
змусив Бхутто відійти від влади. У 1978 р. його посадили за 
ґрати, а ще через рік стратили. 

Вавелл, Арчибальд Персівал Ерл (Wavell, Archibald 
Percival Earl) — (1883—1950) — британський маршал, у 
1943—1947 pp. — віцекороль Індії. 

Вакіл — (з араб.) «юрист, адвокат, захисник»; слово, що 
іронічно використовується як прізвисько, типове для 
політеїстичної бомбейської метрополії: Джонні Вакіл 
(Джонні Захисник), судячи з імени, — християнин, а з 
прізвища — мусульманин. 

валіма (walima) — (араб.) урочистий прийом, що ор-
ганізовується з нагоди важливих родинних подій (похорон, 
шлюб) і часто передбачає декламацію Корану. 

Ванаспаті (Wanaspati) — (санскр.) «пан рослин»; фірмо-
ва назва олії. 

Варуна (Waruna) — у стародавній індійській міфології — 
бог небес, сторож одвічного космічного спокою (і суспільно-
го порядку), суддя грішників. В індуїзмі Варуна втрачає 
свою первинну силу і стає лише володарем вод і охоронцем 
західної півкулі Землі. 

вежі мовчання — місця поховань парсів, прихильників 
зороастризму. Останки людей залишають у вежах для 
птахів-падальників (грифів), щоб мати певність, що стихії 
землі, води і вогню не будуть осквернені зіткненням зі 
смертю. Вежі мовчання — характерна складова бомбейсь-
кого пейзажу, однак у Делі, всупереч описові автора, їх 
немає. 

Ві Віллі Вінкі — популярна постать з англійських дитя-
чих віршиків і колисанок; хлопчик у піжамі, який стежить, 
чи діти вже заснули; герой оповідання Редьярда Кіплінґа. 

Вімто (Vimto) — газований тонізуючий напій. 
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віна (\vina) — (санскр.) струнний (щипковий) музичний 
інструмент, що використовується у класичній індійській 
музиці; міфічний винахідник цього інструменту — віщун 
Нарада. 

Вінґейт Орде Чарльз (1903—1944) — британський во-
як; під час II світової війни його бригада, у якій були 
англійці, гурки і бірманські індійці, переслідувала знач-
но сильніші підрозділи японців у джунглях північної 
Бірми. 

Вішванатх — (з санскр.) «Опікун усього сущого»; одне із 
втілень Шіви, яке вшановують у відомому храмі у Бенаресі. 

Вішну — у ведичній релігії другорядний солярний божок. 
В індуїзмі один із трьох найвищих богів, опікун світу. Дру-
жина Вішну — Лакшмі, богиня щастя і добробуту. У час за-
грози для світу Вішну сходить на землю (аватара), щоб вря-
тувати людей. Донині Вішну уже дев'ять разів сходив на 
землю — у постаті Риби, Черепахи, Кабана, Людинолева, 
Карлика, Рами з сокирою, Рами, Крішни і Будди. Востаннє 
Вішну прийде на землю як Калкін — герой на білому коні з 
вогняним мечем у руці. Найчастіше Вішну змальовують як 
чотирирукого чоловіка, що тримає символи релігійного і 
правового порядку (лотос і конха — та мачуга і вогненний 
диск дхармачакра). 

«Вказівний палець рибалки» — картина, описана у 
тексті, належить пензлеві Джона Еверетга Міллайса (1829— 
1896), одного із перших прерафаелітів. 

Ганді, Індіра Пріадаршіні (санскр. — «та, що вабить 
очі») — (1917—1984) — дочка Джавахарлала і Камали Неру. 
Тривалий час очолювала Партію Конгресу; у 1966—1977 рр. 
була прем'єр-міністром Індії. У 1975 р. в Аллахабаджі суд 
визнав її винною у порушенні виборчого законодавства, тим 
самим анулюючи її парламентський мандат, зобов'язав піти 
у відставку з посади прем'єра і позбавив на шість років пра-
ва висувати свою кандидатуру на будь-яку виборну посаду. 
Тоді Ганді подала президентові пропозицію запровадити у 
країні надзвичайний стан, пропозицію було враховано, над-
звичайний стан в Індії тривав до 1977 р. Того ж року Індіра 
Ганді програла парламентські вибори. У 1980 знову поверну-
лася до влади і стала прем'єром. Загинула внаслідок замаху 
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від руки власного охоронця-сікха — так він помстився їй за 
наказ стріляти у сікхських сепаратистів, які захопили Золо-
ту Святиню в Амрітсарі. 

Ганді, Мохандас Карамчанд (1869—1948) — безперечний 
духовний провідник індійського визвольного руху, тісно 
пов'язаний із Партією Конгресу. Переконано виступав про-
ти застосування сили у політичній боротьбі, розробив ме-
ханізми «громадянської непокори» і «відстоювання правди». 
Кілька разів потрапляв до в'язниці. Брав активну участь у 
переговорах з британською владою щодо незалежности 
Індії. Відомий у всьому світі як Махатма — «Великий ду-
хом». Загинув унаслідок замаху. 

Ганді, Раджів (нар. 1945) — перший син Індіри Ганді. У 
1983— 1984 pp. — генеральний секретар, з 1984 р. — лідер 
Партії Конгресу. Після смерти Індіри Ганді (1984) став 
прем'єром. 

Ганді, Санджай (1946—1980) — другий син Індіри Ганді. 
У 1976 став членом Виконавчого комітету Всеіндійського 
Конгресу молоді, у 1980 — генеральний секретар Партії 
Конгресу. Директор фабрики малолітражних автомобілів 
«Maruti». Загинув за штурвалом власного літака. 

Ганді, Фероз (1912—1960) — політичний діяч лівого спря-
мування; походив із бомбейської родини заможних парсів. 
Журналіст, член індійського парламенту. З 1942 р. — чоловік 
Індіри Ганді, батько її синів. У 1947 р. розлучився з дружи-
ною. Виступав проти принципів внутрішньої політики Неру. 

Ганеш — (санскр.) «пан заступник»; бог мудрости, до 
якого зверталися по допомогу, розпочинаючи важливі спра-
ви, бо вірили, що він усуває перешкоди. Син Шіви і Парваті 
(Дочки Гір). Його зображають як огрядного чоловіка з голо-
вою слона, так і називають: слоноголовий Ганеш. 

Гарун ар-Рашід (763—809) — п'ятий каліф з династії Аб-
басидів (з 786 p.), один з найславетніших мусульманських 
правителів, увічнений у книзі «Тисяча і одна ніч». 

гекон — велика ящірка родини Gekkonidae з характер-
ним скрипучим голосом. 

Геть з Індії! (Quit India!) — гасло кампанії відмови 
співпраці з представниками колоніальної влади, організова-
ної у 1942 р. Партією Конгресу; автором гасла був Ганді. 
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Гір — лісовий заповідник на півострові Катхіявар у Гуд-
жараті (зах. Індія). 

Гоа — розташована на західному узбережжі Індії тери-
торіальна частина союзу Гоа, Даман і Діджу. З XVI ст. до 
1961 р. — португальська колонія, приєднана до Індії внаслідок 
блискавичної воєнної операції. 

годам — склад, гуртівня. 
гулаб-джаман — (перс, і інд.) солодощі у вигляді райсь-

ких яблучок (Eugenia jambos), просякнуті розтопленим мас-
лом, а потім занурені у солодкий сироп і обсушені. 

Гульмарг — (перс, і кашм.) «квітуча лука»; впорядкована 
британцями для відпочинку гірська лука, звідки видно як на 
долоні всю Кашмірську долину і хребет Нанга Парбат. Бри-
танські чиновники і військові ховалися там від спеки 
індійських міст. Нині елітарна відпочинкова зона, яка вітає 
гостей навіть узимку. 

Гумайюн (Humajun) — (1508—1556) — другий цар із ди-
настії Моголів, син і наступник Бабара (Бабура), перебував 
при владі у 1530-^1539 рр. П'ятнадцять років провів у ви-
гнанні в Ірані, а потім, у 1555 р., знову став правити у Пен-
джабі і Делі. 

гунда — збитошник, капосник, шибеник. 
ґайвала (gaiwala) — пастух, ковбой. 
Ґайя (Gaja) — місто у Біхарі, поблизу якого Будда зазнав 

осяяння (пробудження). 
Ґанапаті - (Ganapati) — (санскр.) «пан заступник» — 

епітет слоноголового бога Ганеша, згідно з леґендою — си-
на Шіви. 

Ґанг — священна ріка індусів, уособлення богині Ґанґа. 
Ґандгарва (Gandharwa) — у ведичній міфології небесна 

істота, сторож божественного напою безсмертя. Ґандгарву 
пов'язують із сонцем і денним світлом; у пізнішій міфології 
— множинне, збірне поняття, означає божественних музик 
і співаків. 

гарам масала (garam masala) — (хінд. і перс.) гостра при-
права, суміш кориці, гвоздики, перцю, кмину, коріандру, му-
скатного горіха. 

Гарі (gari) — візок, карета; вагон, потяг. 
ґарібі хатао (garibi hatao) — «геть бідність!» або «геть 
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нужду!»; виборче гасло Індіри Ганді, яке забезпечило їй вра-
жаючу перемогу на виборах 1971 р. 

Ґаруда (Garutmant) — (санскр.) міфічний птах, божест-
венний орел, споконвічний ворог демонічних змій і варто-
вий бога Вішну. Існує в народній уяві у вигляді крилатого 
чоловіка з головою птаха. 

Ґодсе, Натурам Вінайяк (Godse, Nathuram Winajak) — 
(1912—1949) — убивця Ганді, брамін з Пуни поблизу Бом-
бею. Активіст партії Махасабха та її парамілітарного крила 
(RSS). З 1944 р. видає газету «Hindu Rashtra», яка виступала 
проти політики Ганді. Разом з іще кількома фанатиками за-
планував замах на Ганді, якого вважав винним у поділі Індії. 
Сам став і виконавцем цього плану. За це його засудили до 
страти і повісили згідно з рішенням суду. 

ґуджараті — індоєвропейська мова, якою послуговується 
близько 40 млн людей у штатах Гуджарат і Магарапггра на 
заході Індії. 

ґуджари — група племен, що разом з гуннами прибула 
до Індії (VI ст.). На північно-західних територіях Індії ґуджа-
ри займаються скотарством. 

ґур (gur) — нерафінований цукор із цукрової тростини, 
що продається невеличкими головками. 

Гулам, Мохаммед (Ghulam, Mohammed) — пакистансь-
кий політик; у 1951—1955 pp. — генерал-губернатор Пакис-
тану. 

ґхат (ghat) — спеціальне місце для ритуальної купелі на 
березі річки; на одному такому ґхаті у Бенаресі спалюють 
трупи людей. 

ґхі (ghi) — топлене очищене масло, лише жир, без будь-
яких залишків молока, придатний для тривалого зберігання 
в умовах індійської спеки. 

даіс — (англ.) підвищення, весільний подіум. 
Дайєр, Реджинальд Едвардс (1864—1927) — британський 

генерал (бригадир), відповідальний за проведення поліційної 
акції і розстрілу мирної демонстрації в Амрітсарі 13 квітня 
1919 року. («Промовисте» ім'я, від англійських дієслів «to 
die» — вмерти, вмирати і «to dye» — фарбувати, зафарбува-
ти; англ. «dyer» означає «фарбяр».) 

дактарі — (з англ.) лікарський, лікувальний; лікарська 
і 
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практика. 
дал — загальна назва багатьох гатунків індійської чече-

виці; страва з чечевиці із каррі. 
Далгоусі, Джеймс Ендрю Лорд (1812—1860) — британсь-

кий політик; в 1848—1856 pp. — генерал-губернатор Східної 
Індії. Провадив політику територіальних анексій та кон-
солідації британської влади. Провів адміністративну реформу. 

Данге, Шріпад Амріт — індійський політик, діяч міжна-
родного робітничого руху; у міжвоєнний період був ор-
ганізатором страйків, часто перебував в ув'язненні. Співзас-
новник КП Індії. З 1949 р. — генеральний секретар 
Індійського Конгресу Профспілок; у 1962—1980 р. — лідер 
КП Індії. У 1981р. його виключили з партії. 

дарбар (darbar) — (з перс.) урочистий прийом; аудієнція, 
в якій беруть участь васали правителя, придворні і можно-
владці.- Офіційні аудієнції генерал-губернаторів і віце-ко-
ролів у Британській Індії нагадували придворні церемонії 
Моголів. 

Дауд (Daud) — Давид, біблійний король євреїв Ізраїлю, 
син Соломона (Сулеймана); про нього згадується у Ко-
рані. 

дахі — йогурт, що подають до пікантних страв. 
Деві (Devi) — (санскр.) богиня; має багато імен і поста-

тей, залежно від натури свого чоловіка (напр. Шіви чи 
Вішну), активну силу (шакті) якого виявляє. 

Делійський султанат — у 1206—1526 pp. феодальна му-
сульманська держава у північній Індії, зі столицею в Делі. 
Засновником держави був Кутб уд-Дін Айбак; у першій по-
ловині XIV ст. займала майже всю територію сучасних Індії 
та Пакистану. Султанат почав занепадати після нашестя орд 
Тимура (1398—1399 pp.) і остаточно перейшов під владу Мо-
голів (Бабар, 1526 p.). 

День Брахми — у космології індуїзму — кальпа або ж 
4320 млн земних років. 360 днів-кальп становлять рік Брах-
ми, життя якого має тривати 100 таких років. Нині Брахмі 
51 рік. 

День Кокоса — свято, яким вітають у Бомбеї закінчення 
мусонів. Відбувається воно на межі липня і серпня. Урочис-
тості супроводжуються спільним купелем у морі. 
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День Республіки — 26 січня, свято встановлення в Індії 
республіканського устрою і впровадження в життя нової 
конституції. У цей день у Делі відбуваються пишні святкові 
паради. 

део (deo) — бог. 
деодар (deodar) — «божественне дерево»; індійський 

кедр (Cedrus deodara). 
Десай, Морарджі Ранджходджі — видатний індійський 

політик. Міністр фінансів в уряді Неру і головний претен-
дент на його пост від правого крила Партії Конгресу. У 
1967—1969 був віце-прем'єр-міністром в уряді Індіри Ганді. 
Після розколу Партії Конгресу у 1969 р. став лідером опо-
зиції. У 1974—1975 був одним із співорганізаторів акцій гро-
мадської непокори і керівником Народного Фронту (Джана-
та Морча). Після запровадження надзвичайного стану у 1975 
його інтернували. У 1977 очолив антиконґресовий виборчий 
блок «Народної Партії» (Джаната). У 1977—1979 посідав 
пост прем'єр-міністра Індії. 

джаван — вояк; бравий вояк; юнак, 
джавар — назва індійського різновиду сорго (Sorghum 

vulgare, Andropogon sorghum, Holcus sorghum), а також проса 
і кукурудзи. 

джайніст (djinist) — послідовник джайнізму, релігії, запо-
чаткованої в Індії Вардханамом Махавірою, якого називали 
також Джайні («Переможець»), у 540—468 р.до Р.Х. Доктри-
на джайнізму твердить, що у світі існує дві вічні сутності: 
джіва — душа; і аджіва — не-душа; душу мають і тварини, і 
рослини. Головною засадою джайнізму є закон, що заборо-
няє кривдити одухотворених істот, а сенсом і метою життя 
є вихід із коловороту втілень. Ченці-джайністи часто носять 
маски з прозорої тканини, щоб ненароком не проковтнути 
жодної живої істоти, і мають з собою вінички, щоб замітати 
перед собою дорогу. 

Джаліджанвала Багх (Dalijanwala Bagh) — майдан у 
Амрітсарі (Пенджаб), на якому було розстріляно мирну 
демонстрацію, що виступала проти депортації Ганді з 
Пенджабу. Підрозділ британського війська за наказом ге-
нерала Дайєра відкрив вогонь по мирних демонстрантах. 
Згідно з опублікованими даними урядової комісії, на 
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площі було вбито 379 чол. і поранено 1200. Згідно з дани-
ми Конгресу кількість убитих становить 1200 осіб, а пора-
нених 3600. 

Джаміля — «гарна»; поширене жіноче ім'я; Джаміля 
Співачка асоціюється з ім'ям арабської артистки, що співа-
ла в Медині 720 року. 

Джана Санґх (Djana Sangh) — «Народна Асамблея», 
індійська партія правих сил; у 1977 р. увійшла до складу 
партії Джаната. 

Джаната — від Бхаратьї Джаната Парті (Індійська На-
родна партія), індійська політична партія, що утворилася 
шляхом об'єднання опозиційних Конгресові партій. У 
1977—1979 pp. була при владі. 

Джаната Морджа (Djanata Moija) — «Народний Фронт», 
виборча коаліція опозиційних партій та організацій, утворе-
на напередодні виборів у Ґуджараті (зах. Індія). У цих вибо-
рах партія Конгресу зазнала поразки. 

Джахангір (Djahangir (1569—1627) — (перс.) «Покоритель 
світу», син і наступник Акбара, найвеличнішого володаря з 
тимуридської династії Великих Моголів. До сходження на 
трон відомий як князь Селім. Був при владі у 1605—1627 pp. 

Джаханнум — (араб.) пекло (в ісламі). 
Джей Сілверхілз — індійський актор, зіграв одну з голов-

них ролей у відомому американському фільмі «Самотній 
вершник» разом із Клейтоном Муром. 

джеллаба (djellaba) — арабський просторий вовняний 
чоловічий одяг з каптуром, довгими рукавами і пелериною. 

джин (djinn) — (араб.) у доісламські часи — безлике бо-
жество. Вважається, що Аллах створив джинів з вогню. Во-
ни не мають тіла, зате володіють розумом. Можуть набува-
ти різного вигляду і виконувати людські бажання. Також 
можуть опанувати людиною і зробити її божевільною 
(«маджнум»). 

джихад (djihad) — (араб.) «священна війна», поширення 
чи оборона ісламу за допомогою зброї; обов'язок кожного 
справжнього мусульманина. 

джі — відповідник українського «пан, пані, добродій»; 
додається до імен, прізвищ, прізвиськ, іноді творить з ними 
нерозривну єдність. 

665-



джівандан (djivandan) — (з санскр.) «дар життя»; один із 
лозунгів кампанії бхудан (ЬЬі^ап), організованої А.В.Бхаві 
на користь безземельних селян. Бхаві стверджував, що зе-
мельна реформа має відбутися насамперед у серцях земле-
власників. 

Джіннах, Мохаммед Алі (1876—1948; .ІіппаЬ) — засновник 
Пакистану; спершу працював у Партії Конгресу, у 1934 р. 
очолив Мусульманську Лігу. У 1947 р. став першим генерал-
губернатором Пакистану. 

джулус — (з араб.) кортеж (коронаційний); урочистий 
марш, процесія. 

династія «султанів-невільників» — лінія правителів Делі 
у 1206 — 1290 рр., зачинателем якої став невільник, а згодом 
намісник Мухаммада Гхорі в Індії — Кутб уд-Дін Айбак. На-
ступні правителі не мали між собою кровних зв'язків, але 
всі починали свою військово-політичну кар'єру невільника-
ми. 

Дівалі — «Свято Каганців»; припадає на кінець збирання 
осіннього врожаю і, відповідно, розпочинає новий фінансо-
вий рік, Світло лампад, запалених у цей святковий вечір, 
має прикликати до кожної оселі богиню Щастя і Добробуту 
(Лакшмі). 

діван-і-хас — (перс.) зала приватних аудієнцій у палацах 
індійських правителів. 

дійя, діва — гасова лампада, каганець; запалювання ка-
ганця — важливий елемент більшости релігійних церемоній. 

Діллі деко — «подивіться на Делі!» 
БМК Шгалуігїа Мішпеїха Ка]адаш) — Дравідійська Партія 

Поступу. 
Дубаш (БиЬакЬ) — «промовисте» ім'я: (з санскр.) «дво-

язикий» — перекладач, посередник, медіатор; на початку 
колонізації — особа, що знала англійську чи французьку мо-
ву і заразом одну з головних індійських мов. Фахівці цієї 
справи, користаючи зі співпраці з представниками ко-
лоніальної влади, створили підвалини нової індійської еліти. 

дунья деко — «подивіться на світ!» 
Дурга (Бигда) — (санскр.) «неприступна»; богиня, 

пов'язана з місцевим культом гір, вегетації та вогню, втілен-
ня нищівної сили Шіви. У десятьох жахливих формах-поста-
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тях (зокрема, Калі) перемогла грізних велетів — демонічних 
супротивників божественного ладу. 

дхармачакра — (санскр.) коло дхарми; символ всеохоп-
люючої (необмеженої) королівської влади і сутности 
космічного коловороту, в якому обертаються також і люди. 
Згідно з ученням буддистів, воно було запущене в рух пер-
шою проповіддю Будди у Сарнаті. Буддисти вважають цей 
момент переломним в історії людства: уперше було проголо-
шено «чотири шляхетні правди (закони)» — про 
невід'ємність страждань від несвідомого буття, про постан-
ня страждань, про їх знищення і про шлях, що веде до їх 
знищення — шлях, який є «восьмеричною шляхетною стеж-
кою», доступною усім людським істотам, 

дхобан — праля, 
дхобі — прач. 
дхоті — поширений у пн. і зх. Індії чоловічий одяг; шма-

ток бавовняної тканини (переважно білої), що огортався до-
вкола бедер; вільний кінець дхоті перекладали між ноги і 
чіпляли ззаду за пояс. 

дхоу — однощоглевий арабський човен, зазвичай з дов-
гим, задертим угору носом, високою кормою і відкритою па-
лубою. 

дюпатта — довга муслінова жіноча шаль, зшита з двох 
полотнищ. 

ек-дам (ek-dam) — раз-два, швидко. 
Ельфінстон, Монстюарт Лорд (1779—1859) — британсь-

кий урядовець найвищого ранґу в Індії, у 1819—1827 pp. гу-
бернатор Бомбею, прогресивний діяч. Автор двотомної 
Історії Індії. 

Еттлі Клемент Ричард (Attlee, Clement Richard) — (1883— 
1967) — англійський політик, лідер Партії Праці (1935— 
1955), співзасновник НАТО, прем'єр (1945—1951); його уряд 
визнав незалежну Індію, Пакистан, Бірму і Цейлон. 

заміндар (zamindar) — (з перс.) землевласник, поміщик, 
зенан (zenan) — (з перс.) частина будинку («внутрішні 

кімнати») призначена для жінок, що мешкають у ньому. 
Золота Святиня — Хармандір («Святиня Всевишнього»); 

головний осередок культового життя сікхів і місце палом-
ництва в Амрітсарі, Пенджаб. Споруджена на землях, пода-
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рованих царем Акбаром четвертому гуру сікхів (1479—1574), 
Амару Дасу. 

Ібн Сіна Абу Алі аль-Хусейн (980—1037; Авіценна) — 
арабський філософ, лікар, біолог, поет і політик. Походить з 
перської родини, з Таджикистану. Поєднав іслам із антич-
ною грецькою філософією. Його книга «Канони медицини» 
(Kanun fi tibb) аж до XVIII ст. була у світі головним підруч-
ником з медицини. 

Ід аль-Фітр (Id al-Fitr) — свято закінчення «місяця посту» 
— рамадану. 

Ікбал, Мухаммад (1873—1938) — індійський поет, мисли-
тель і політичний діяч, що писав кількома мовами: персь-
кою, урду та англійською. Мусульманин. З 1930 р. відстою-
вав самостійність і незалежність Пакистану. Вважається на-
родним поетом Пакистану. 

ікка (ikka) — легкий однокінний повіз. 
Ілліюн (Illijun) — назва сьомого з мусульманських небес, 

над яким розташований трон Аллаха; те місце на сьомому 
небі, куди линуть душі вірних і де лежать книги з записами 
людських вчинків. 

Ільтутміш, Шамс уд-дін — султан з делійської династії 
турецьких «королів-невільників». Володар Делі у 1211—1236. 
За його правління тут було збудовано вежу Кутб Мінар. 

Імперія Великих Моголів — держава, створена ди-
настією Тимуридів, що правила в Індії з 1526 до 1857. За-
сновником імперії був Бабар (Бабур), що у битві під Паніпа-
том (1526) розгромив сили Делійського Султанату. За часів 
правління наступників Бабара — Гумаюна, Акбара Велико-
го, Джахангіра і Шахджана — країна почала розвиватися, 
з'явився новий особливий різновид культури, що гар-
монійно поєднував мусульманські та індійські елементи. 
Найбільшої потужности імперія досягла за цезаря Аурангзе-
ба. Після його смерти (1707) імперія почала розколюватися 
на ворогуючі недовговічні країни. З 1803 царі почали отри-
мувати ренту від Східноіндійської Компанії. Останнього з 
династії Моголів, царя Бахадуршана II, скинули з престолу 
британці після поразки повстання сіпаїв (1858). 

Індійський Народний Конгрес (Партія Конгресу, Кон-
грес) (IHK) — найперша політична партія Індії, утворена 27 
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грудня 1885 р. в Бомбеї. Початково — ліберальна організація. 
На межі XIX і XX ст. була оплотом боротьби індійців проти 
колоніальної влади. У міжвоєнні роки перетворилася на ма-
сову політичну партію, програма якої містила постулат про 
непідлеглість Індії. У 1942 р. Конгрес поставили поза зако-
ном, а його лідерів (Ганді та Неру) заарештували. З 1947 р. 
Конгрес — головна політична сила незалежної Індії. З 1978 
p., після розколу, викликаного політикою Індіри Ганді, та ча-
стина Конгресу, що пішла за нею, додала до назви ім'я сво-
го лідера: IHK (Індіра), — і з 1980 р. стала партією влади. 

Індра (Indra) — один з головних індо-іранських богів; 
ведійський бог вітру, бурі і воєн. Індра-громовержець пе-
реміг дракона, який стримав небесні води. Його зображали 
як чотирирукого чоловіка з очима по всьому тілу. 

Іншалла(х) (Inshallah) — (араб.) якщо так хоче Бог, згідно 
з волею Бога. 

Ica (Isa) — Ісус Христос, в ісламі — один із п'яти 
найбільших пророків, попередників Магомета. 

Іскандер Великий (Іскандер Шах) — імена, якими на 
Сході називали Олександра Македонського (356—323 pp. до 
Р.Х.). У 327 р. до Р.Х. Олександр вирушив з Бактрії на схід, 
переправився через Інд і вторгся у Пенджаб. 

Ісмаіл (Ізмаель) — у мусульманстві — праотець північно-
арабських бедуїнських племен, неодноразово згадуваний у 
Корані. 

ітр — запашна олія, що застосовується для виробництва 
парфумів. 

Йє Акашвані хаі — «це голос з ефіру» («говорить радіо»); 
оскільки у мові бідніших верств слово акаш означає «небо, 
небеса», то словосполучення акаш-вані (радіо) переважно 
тлумачиться в народі як «голос з неба». 

Кааба — (араб.) «куб»; найбільша святиня ісламу, знахо-
диться у великій мечеті у Мецці. Мета паломництва мусуль-
ман. 

кабадді — популярна командна чоловіча спортивна гра, 
поширена в Індії і Пакистані. 

Каід-і-Азам (Kaid-i-Azam) — (перс, і араб.) «великий 
вождь»; прикладка (додаток) до імени Мохаммеда Алі 
Джіннаха, засновника Пакистану. 
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Кайласа — (санскр.) міфічна біла гора у Гімалаях, 
домівка Шіви і Парваті. 

Калі — (санскр.) «чорна»; в індуїзмі грізна постать'Дурґи, 
дружини Шіви. Культ богині Калі супроводжувався аж до 
XIX ст. принесенням кривавих жертв, на яких обиралися 
тварини і люди. Нині в жертву приносять лише тварин. Калі 
в народній уяві існує як чорна десятирука жінка з відразли-
вим обличчям, з намистом із людських голів, а в кожній її 
руці — різні види зброї та атрибутів для офіри. Калі — 
уособлення нищівної сили жіночого начала і матерії. Культ 
Калі особливо популярний у Бенґалі. 

Калідаса — (санскр.) «підданий (невільник) Калі»; найви-
датніший поет і драматург, що писав санскритом, жив у 
IV—V ст., придворний палацу Гуптів. Автор славної «Шакун-
талі» — трагедії, яку особливо високо цінував Ґете. 

каліф — (араб.) «наступник»; світський і духовний му-
сульманський володар, наступник Магомета; шиїти визнава-
ли за каліфом лише світську владу, а духовну — за імамом. 

каліюга — (санскр.) «залізний вік» у традиційному 
індійському відлікові часу, остання з чотирьох епох так зва-
ної махаюги — «великого еону», що становить 4 320 000 
людських років і 12 000 років богів. Каліюга дорівнює одній 
десятій «великого еону» і почалася 18 лютого 3102 р. до Р.Х., 
— власне тоді, коли скінчилася велика війна Магабгарати. 

каміз — (з араб.) сорочка; див.: салвар-каміз. 
Карамстан (КагатзШап) — (з санскр.) в індійській астро-

логії десятий, зловісний дім у колі гороскопу. 
Карна (Кагпа) — легендарна постать з Магабгарати. Син 

Сонця і Кунті, матері трьох перших з-поміж п'яти братів 
Пандавів. Мати зберегла в таємниці його народження, за-
мкнула у скрині й пустила на волю хвиль. Доля виявилася 
прихильною до нього, Карна врятувався, здійснив низку по-
двигів і став взірцем мужности, героїзму і непорушної 
правди. 

касаунді — різновид фруктових або овочевих маринадів, 
готованих на олії. 

Катаріна Браґанза (1638—1705) — португальська принце-
са, дочка короля Португалії, Яна IV.1 Завдяки її шлюбові з 
Карлом II, королем Англії, у 1662 англійцям вдалося здобути 

670-



Бомбей, який став головним центром британської експансії 
в Індії. 

каурави — «чорні» герої Магабгарати; сто синів сліпого 
короля Дхрітараштри, які під проводом Дурджодхана воюва-
ли з пандавами за владу над північною Індією. Обидва роди 
походили від одного міфічного предка — Куру. 

качча — «сирий, неварений»; вживається і стосовно 
будівель, збудованих із нетривкого матеріалу. 

Каш'япа — один із міфічних пророків (ріші), натхненних 
творців ведійських гімнів; божественний мудрець, який в 
індійській міфології вважається учасником створення світу — 
Каш'япа («черепаха»), син Брахми і чоловік 13 дочок Дакші, 
батько богів, демонів, гандхарвів, зміїв, птахів і тварин. 

Кент, Кларк — альтер его Супермена, героя американсь-
ких коміксів, надзвичайно популярних в Індії. 

Керзон, Джордж Натаніель Лорд (1859—1925) — бри-
танський політик, у 1898—1905 — віце-король Індії і гене-
рал-губернатор. Зміцнив британські впливи у Тибеті, Персії 
та Афганістані. 

кіф — кайф (kif) — (з араб.) розкіш, блаженство; стан на-
солоди після вживання гашишу або опію; країна Кіф — 
східний синонім Шляраффенлянду. 

Колахой — льодовик (близько 5400 м над р.м.) поблизу 
Пахальгам в Кашмірі. 

колі (коїі) — назва однієї з місцевих племінних груп, по-
ширених у період нашестя аріїв (XV—XII ст. до Р.Х.) на ве-
ликих просторах північної та центральної (середньої) Індії. 
Нині нащадки цих племен посідають навеликі анклави у се-
редній і західній Індії, а також в околицях Бомбею, який, 
очевидно, лежить на їхніх колишніх племінних землях. 

Коннаугт Плейс (Connaught Place) — центральна площа 
Нового Делі і головний центр «дорогої» торгівлі. Під арками 
будинків довкола круглої площі веде свій промисел армія 
жебраків, ворожбитів, шахраїв, дрібних торговців. Улюбле-
не місце дружніх зустрічей і побачень. 

Коран (al-Kuran) — (араб.) «декламація, читання»; свя-
щенна книга ісламу; зібрання текстів, писаних арабською 
мовою, в основі яких лежать проповіді пророка Магомета, 
виголошені у Мецці та Медині. Коран містить 114 віршова-
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них розділів (сур). Близько 650 текстів Корану канонізовано 
й укладено в єдину книгу, зміст якої залишається незмінним 
з VIII ст. 

корма (когта) — (з тур.) м'ясо, тушковане в йогурті, під 
маково-кокосовим соусом; запечене м'ясо з гострими при-
правами. 

Корнвалліс, Чарльз Лорд (1738—1805) — англійський 
політик. Був генерал-губернатором у Бенґалі. Створив 
індійський правничий кодекс. 

Королівське джерело (СЬавІшіа БЬаЬі) — найменший з 
монгольських садів у Кашмірі, близько 9 км від Шрінагару, 
закладений Джахангіром і закінчений його сином, Шахджа-
ханом у XVII ст. Вода з цього джерела славиться своїми ліку-
вальними властивостями. 

Кріппс, Стаффорд сер (1889—1952) — британський 
політик, міністр від Партії Праці в коаліційному військово-
му уряді Хурхілла. У березні 1942 року від імени британсь-
кого уряду видав декларацію, згідно з якою після війни ряд 
провінцій отримували домініальний статус. Через кілька 
днів цю декларацію він відкликав. 1946 в Індії був головою 
Урядової Комісії. 

Крішна — (санскр.) «чорний»; один з найулюбленіших 
богів індуїзму, восьме втілення бога Вішну. Змальовували 
Крішну як молодого чоловіка з блакитною шкірою і з флей-
тою біля вуст. У VI книзі Магабгарати (Бгаватгіта) Крішна 
описується як король Ядавів, ворог (суперник) Пандавів, що 
передає Арджуні знання про божественність суспільного і 
космічного порядку. 

Крішнаммачарі, Т.Т. — до 1958 р. — міністр фінансів в 
уряді Неру; пішов у відставку, почуваючи відповідальність 
за корупційний скандал; повернувся в уряд у 1963—1965 рр. 
Прихильник розбудови державного сектору. 

крорпаті (кгограії) — (з санскр.) «власник десяти 
мільйонів»; мільйонер. 

кульфі (киШ) — (з перс,) індійське морозиво з шафраном 
і горіхами. 

кундаліні — (санскр.) «зміїна сила», що дрімає у непо-
свячених людей в основі хребта; пробуджена наділяє влас-
ників надлюдською силою і знанням. 
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кураві — плем'я післяведійського періоду, що населяло 
узбережжя в центральному відтинку Ґанґу і Ямуни. Магаб-
гарата описує суперечку між двома гілками роду вождів 
цього племені (Пандавами і Кауравами). 

Курукшетра (Kurukshetra) — (санскр.) «поле кураві»; 
історична рівнина поблизу Делі, місце, де відбулася 
вісімнадцятиденна битва королів Індії проти Пандавів і Кау-
равів. 

Кутб Мінар (Kutb Міпаг) — (араб.) «висока вежа; пік»; 
73-метрова вежа перемоги у південній частині Делі. 
Будівництво її розпочав Кут буд-Дін Айбак, перший султан 
із династії делійських королів-невільників, що панувала у 
Делі з XII ст. Будівництво вежі завершилося у XIII ст. за па-
нування його зятя Ільтутмішем. 

Куч Нахін Рані — «володарка князівства Ніц»; графиня 
без земель. 

кхічрі — рис з чечевицею; у переносному значенні — 
«горох і капуста». 

ладду (laddu) — індійські солодощі; кульки з борошна во-
лоського гороху з додаванням цукру і топленого масла, по-
силані кокосовою стружкою; ладду часто офірують богам у 
храмах, зокрема, Ганешу. 

лайла (lajla) — (араб.) ніч, вечір. 
Лайла і Маджнун — пара романтичних коханців в 

арабських народних поемах і легендах, символ ідеальної лю-
бови. Маджнун (досл. «божевільний від кохання») епітет 
арабського поета VII ст.., Каіси ібн аль-Мулауваха, який по-
мер від любови до прекрасної Лайли. 

Лакхнау (Lakhnau) — столиця індійського штату Утгар 
Прадеш, понад мільйон мешканців. Місто славне високо-
розвинутими декоративно-ужитковими ремеслами 
(ткацтво, гаптування). За часів Великих Моголів — осере-
док царів і мусульманської аристократії, столиця Індії. Ак-
цент, характерний для Лакхнау, свідчив про шляхетне похо-
дження. 

Лакшмі Баі (1835—1858) — народна героїня Індії, прин-
цеса і регентша маленької країни Джхансі (нині у штаті 
Мадх'я Прадеш), анексованої британцями у 1854 р. У 1857 
Лакшмі Баі долучилася до повстання сіпаїв і сама віддавала 
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накази своєму військові у багатьох битвах з британцями. За-
гинула на полі бою під час оборони фортеці у Гвалійорі. 

дала (lala) — 1) звичайно: купець, торговець; 2) коханий, 
пестунчик, любий, — слово, часто вживане у контексті го-
мосексуальних зв'язків. 

лассі (lassi) — тонізуючий напій, готується з йогурту, 
збитого з льодом і дрібкою соли. 

латхі (lathi) — кий, окута залізом бамбукова палиця; бам-
буковий поліційний кийок. 

Ліга Авамі (Народна Ліґа) — лівоцентристська партія у 
Банґладеші; заснована у 1949 р. у тодішньому східному Па-
кистані з політичних діячів, що створили опозицію прав-
лячій Мусульманській Лізі у питанні про Бенґал. У 1958— 
1962 і в 1971 pp. перебувала в підпіллі. Після утворення дер-
жави Бангладеш (1971 р.) стала при владі. 

Лінга (Лінгам) — (санскр.) символ бога Шіви, фалічний 
символ плодючости і творчої енергії, сили чоловічого на-
чала. 

Ліфафа Дас (Lifafa Das) — «промовисте» ім'я. Ліфафа 
(перс.) означає «опакування, конверт», а також «позолота, 
фальшивий блиск, ілюзія». Дас (хінді) — це «слуга, неволь-
ник». Отже, це ім'я означає «Невольник Ілюзій» або «Слуга 
Позолоти». 

Ліякат, Алі Хан (1895—1951) — юрист, видатний 
індійський і пакистанський політик. Близький соратник 
М.А.Джіннаха. В роки Другої світової війни — впливовий 
поборник ідеї незалежного Пакистану. Перший прем'єр Па-
кистану, убитий противниками політичних реформ і 
світської держави. 

Лок Сабха (Lok Sabha) — Народна Палата, нижня палата 
індійського парламенту. 

лу — сильний, гарячий вітер, що дме щоденно у жарку 
пору року (травень-червень) в пустелі Тхар у Раджастані. 

лунґі (lungi) — (з перс.) відріз бавовняної тканини, який 
обвивали навколо стегон, зазвичай на голе тіло, — чоловічий 
одяг, поширений у південній Індії у спекотну пору. 

Лутіенс, Едвард Ландсір Сер (1869—1944) — славетний 
англійський архітектор, прославився головним чином за-
вдяки своєму проектові нової столиці Британської Індії 
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(1920 — 1930 pp.). Нью Делі, яке називали «містом Лутіен-
са». Його споруди містили елементи традиційної індійської 
архітектури. 

Магалакшмі (Mahalakshmi) — в індуїзмі Велика Богиня 
Потойбічної Долі, що поєднує у собі риси усіх богів і уособ-
лює силу (шакті) бога Вішну. 
- Магомет (Mahomet) (близ. 570—632; Мухамед ібн Абд Ал-
лах) — засновник і перший організатор ісламу, універ-
салістичної релігії, в основі якої лежать арабські релігійні 
традиції і деякі елементи жидівсько-християнського моно-
теїзму. Походить із племені Курайшітів, збагатився завдяки 
торгівлі. Приблизно з 40 років Магомет почав розголошува-
ти зміст своїх видінь, які пізніше було внесено до Корану. 
Через неприязнь торгової олігархії до впливу його науки на 
суспільство, він був змушений покинути Мекку (622, 
хіджра) і відправився до Медини, де заснував релігійно-
політичну організацію, що керувалася засадами ісламу. Ма-
гомет підпорядкував собі бедуїнські племена і в 630-му~ 
тріумфально повернувся в Мекку. Завдяки йому об'єднали-
ся арабські племена. Місце поховання Пророка в Медині 
стало метою паломництва. 

майдан (majdan) — (з араб.) площа, місце збору і огляду 
військ. 

майя (maja) — (санскр.) в різних течіях індуїзму і буддиз-
му основна релігійно-філософська категорія; сила, що при-
писується богу-творцю, магічна сила, магія, облуда; також: 
нереальність і змінність матеріального світу — як відобра-
ження єдиносущого і незмінного Брахми. 

малаялам (malajalam) — одна з чотирьох головних 
дравідійських мов, якою послуговується близько ЗО млн лю-
дей, передусім у штаті Керала, 

малі (mali) — садівник, 
маму (mamu) — дядько, дядечко, 
ман (man) — індійська міра ваги, прибл. 40 кг. 
Манекшав, Сем (Manekshav, Sam) (Manekshaw) — один із 

провідних індійських генералів в індо-пакистанській війні з 
1971р. 

марати — одна з головних етнічних груп Індії, мешканці 
індійського штату Махараштра. В XVII ст. конфедерація ма-
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ратських держав виступила проти Моголів і погрожувала 
знищити їхню імперію. На поч. XIX ст. марати зазнали по-
разки у війні з британцями. Слово «марати» протягом 
кількох століть викликало страх у жителів цілої Індустансь-
кої Низовини і Декану. 

маратхі (marathi) — індоєвропейська мова, якою послуго-
вується більш ніж 50 млн населення західноіндійського шта-
ту Махараштра. 

Маркандея (Markandeja) — в індійській міфології — один 
із легендарних мудреців (ріші); він був щирий обожнювач 
Шіви. Герой однієї з легенд Маркандеї, рятуючись від пото-
пу, зайшов до вуст малого Вішну, що летів на листку 
баніяну, і побачив усередині бога цілий всесвіт. Ласлама — 
сучасник Магомета — пророк із племені Вану Ханіфа, що 
навчав людей від імени Бога Милосердного (араб, рахман). 

маулаві, маулві (maulavi, maulvi) — (араб.) мусульмансь-
кий правознавець, учитель арабської мови і Корану. 

маулана (maulana) — (араб.) титул мусульманського пра-
вознавства; знавець Корану і арабської мови. 

Маунтбаттен, Едвіна (Mountbatten, Edvina) — дружина 
Ерла Моунтбаттена. Коли першого дня після приїзду до Індії 
вона попросила у військових їжі для своїх двох валійських 
тер'єрів, то через півгодини їй принесли срібні таці з ке-
рамічними полумисками, де лежали печені курячі грудинки. 
Вражена віце-королева, що давно не бачила в Англії такої 
їжі, замкнулася у ванні і з'їла все сама. 

Маунтбаттен, Льюіс Ерл (Mountbatten, Louis Earl) (1900-
1979) — британський адмірал і політик, що породичався з 
британською королівською родиною. В 1943—1946 pp. го-
ловний полководець союзних військ у Пд.-Сх Азії. Останній 
віце-король Індії (1947). Автор плану, що передбачав поділ 
Індії на дві країни — Індію і Пакистан. Згідно з планом Ма-
унтбаттена кордони нових країн проходили через Пенджаб 
і Бенґал. На 73 дні перед переданням влади Моунтбаттен 
звелів видрукувати настінний календар з відривними лист-
ками, який вивісили у всіх установах Делі. Кожного дня він 
виділяв червоним квадратиком кількість днів, які залиши-
лись до 15 серпня 1947, дня незалежностй Індії. Маунтбат-
тен загинув від замаху ірландських екстремістів. 
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маусі (mausi) — сестра мами; матінка. 
Маха Гуджарат Парішад — (санскр.) «Рада Великого 

Гуджарату»; об'єднання ґуджаратських націоналістів, що 
діяло головним чином під час мовних заворушень у Бомбеї 
(1955—1960). 

махагуру (mahaguru) — (санскр.) великий гуру — вели-
кий учитель. 

махараштрі (maharashtri) — одна з середньоіндо-
арійських літературних мов, якою послуговувалися у І тися-
чолітті після Р.Х на землях північно-західного Декану; пря-
ма попередниця мови маратхі. 

махасір (mahasir) — велика індійська прісноводна риба 
(Barbus mosut). 

махатма (mahatma) — (санскр.) «великий духом»; титул 
яким в Індії обдаровували великих аскетів, містиків і філо-
софів; епітет Ганді з легкої руки Рабіндраната Тагора (1913 p.). 

махаюга (mahajuga) — великий еон, 4 320 000 людських 
років і 12 000 літ богів; одна тисячна кальпи або ж дня Брахми. 

Maxima (Mahisha) — в індійській міфології демон, який 
досяг такої сили, що скинув з неба богів. З об'єднаних сил 
богів зродилася жахлива богиня Дурґа, яка вступила у 
двобій з демоном, що постійно міняв свій образ. Коли по-
став в образі чорного буйвола (Maxima), убила його. 

Махмуд із Газни (971—1030) — найславетніший прави-
тель з турецької династії Газнавідів, султан Афганістану і 
східної частини Ірану. В 17-ти грабіжницьких вилазках спу-
стошив пн. Індію і підпорядкував собі Пенджаб, Султан і 
Сіндх. 

мела (mêla) — велике згромадження людей з релігійною 
або торгівельною метою, щорічний ярмарок. 

Менон, Вонгаліл Крішнан Крішна (Menon, Vongalil 
Krishnan Krishna) (1896—1974) — індійський політик, міністр 
оборони в уряді Неру. 

менхді (menhdi) — хна, рослина (Lawsonia alba); цере-
монія орнаментування рук і стоп обраниці (нареченої) хною. 

Мечеть п'ятнична (Велика) — мечеть, у якій щоп'ятниці 
відбуваються великі зібрання вірних; Велика Мечеть (з 
араб.). Делійська п'ятнична мечеть, найбільша в Індії, поста-
ла за правління Шахджахана у XVII ст. 
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Мінакші (Minakshi) — (санскр.) «рибоока»; богиня з 
шіванського пантеону, пов'язана з культом плодючости, 
божественна дочка короля Пандів з Мадураї, що у пд. 
Індії вважалася перевтіленням Парваті, дружини Шіви. 
За міфом Мінакші з народження мала троє грудей і 
риб'ячий запах. Після зустрічі з Шівою, у якому Мінакші 
впізнала свого божественного чоловіка, обидві прикмети 
зникли. 

мінарет (minaret) — (з араб.) вежа при мечеті, з якої му-
едзин закликає вірних до молитви. 

Мірза, Іскандар (Mirza, Iskandar) (1899—1971) — пакис-
танський політик; у 1955 — генеральний губернатор Пакис-
тану, у 1956—1958 перший президент. 

Мішра, Л. Н. — міністр залізничного транспорту в уряді 
Індіри Ганді; загинув від замаху в 1975. 

могалла (mohalla) — (з араб.) район, блок будинків; 
сусідство. 

мопли, мапілли — мусульманські фермери і рибалки, що 
населяли невеликий анклав на Малабарському Узбережжі в 
Кералі; нащадки ранньої мусульманської міграції з 
Аравійського Півострова. 

Мубарак (Mubarak) — (араб.) «благословенний»; мусуль-
манське ім'я. 

муджахед — (араб.) зусилля, битва (на захист віри). 
муездзин (muezzin) — (араб.) працівник п'ятничної ме-

четі, що утримується за рахунок святині. Особливим співом 
з вежі п'ятничної мечеті (мінарету) муедзин закликає 
вірних, перед кожною із п'яти денних молитв, виконати свій 
релігійний обов'язок. 

Мукті Бахіні (Mukti Bahini) — (санскр.) «Загони Визволи-
телів»; партизанські загони, що з березня 1971р. боролися за 
незалежність Східного Пакистану (Бангладеш). У завер-
шальній фазі війни, коли' їхня чисельність сягнула близ. 
50 тис., вони почали співпрацювати з індійськими війська-
ми. До Мукті Бахіні приєдналися регулярні бенгальські 
Війська Визволителів (Мукті Фаудж). 

мулла — (з араб.) «патрон, захисник»; в шиїтів — титул 
священнослужителя найнижчого ранґу; в сунітів — титул 
вчених і чудотворців. 

678-



мумані (mumani) — тітка. 
Мумбадеві (Mumbadevi) — богиня Мумба, їй поклоняли-

ся місцеві племена, що колись заселяли територію 
нинішнього Бомбею. Нині її вважають втіленням дружини 
Шіви. Мовою маратхі Бомбей називається Мумбай, що вка-
зує на походження назви міста від імени Мумби. 

Мумтаз (Mumtaz) — славетна своєю красою друга жінка 
монгольського царя Шахджахана (з 1612). Справжнє ім'я — 
Арджуманд-бану Бегум; ще її називали Мумтаз Махал 
(«Вінець Палацу»), Мумтаз ул-Замані («Обрана Часом») і 
Тадж Махал («Корона Палацу») (перс.-араб.). Народила ца-
реві чотирнадцять дітей, з яких вижили лише четверо синів 
і двоє дочок. Померла під час пологів у 38 років (1631). Шах-
джахан для увіковічення пам'яті про свою дружину побуду-
вав мавзолей — Тадж Махал в Агрі. 

Муса (Musa) — арабське чоловіче ім'я, синонім до імені 
Мойсей (якого іслам теж вважає пророком). 

Мусайліма (Musajlima) — див.: Маслама. 
Мусульманська Ліґа — пакистанська політична партія; 

заснована у 1906 як Індійська Мусульманська Ліґа для захи-
сту прав індійських мусульман. З 1940 р. боролася за утво-
рення в межах Індії незалежної ісламської держави. Головні 
представники того часу — М.А.Джіннах і Ліякат Алі Хан. 
Після поділу Індії і утворення Пакистану — головна політич-
на сила. В період кризи, викликаної відокремленням Східно-
го Пакистану (Бангладеш), розпалася на три партії. 

муфті (mufti) — (з англо-інд. військ, сленгу) цивільне 
вбрання, яке носили військові після служби. 

Мухаммед бін Касім (Muhammad bin Kasim) (VIII ст.) — 
один із найславетніших арабських вождів. 711-го року, у 
сімнадцятилітньому віці, він керував походом арабських 
військ з Іраку до Індії; в 712—715рр. підкорив Сіндх, Бе-
лудістан, дельту річки Інд і дійшов зі своїм військом до 
Гімалаїв. 

Мухаммед Гхорі (Muhammad Ghori) (1173—1206) — аф-
ганський султан, який отримав владу над Газною після ви-
гнання з династії Газнавідів. Після численних наїздів захо-
пив частину Пн. Індії, подолавши опір індійських королів. 
Держава, створена Мухаммедом Гхорі в Індії, стала осеред-
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ком Делійського Султанату, наступники дали початок так 
званій Невільницькій Династії (перший султан Делі, Кут 
буд-Дін Айбак, був невільником Мухаммеда Гхорі). 

Мухаммед Туглак (Muhammad Tughlak) — делійський 
султан, правитель у 1325—1351рр. Весь період свого пану-
вання присвятив спробам консолідації Делійського Султана-
ту і впорядкування адміністрації. На сім років переніс сто-
лицю з Делі до Даулатабаду. В очах своїх сучасників він був 
катом і деспотом. 

набоб, наваб (nabab, navab) — (араб.) намісник провінції 
і імперії Моголів у Індії; багач; або європеєць, що розбагатів 
У Індії. 

Нага, Нагарадж (Naga, Nagaradj) — (санскр.) бог змій; 
королівська кобра. 

наги — спільна назва приблизно 20 тибето-бірманських 
племен, що заселяли штати Нагаланд і Маніпур в Пн.-Сх. 
індії Ще до половини минулого століття Наги дотримували-
ся ритуальних звичаїв полювання на ворогів і колекціону-
вання їхніх черепів. Словом «Наги» давня індійська літера-
тура називала багато місцевих племен, які перед приходом 
аріїв населяли майже всю пн. Індію, частину Декану і, 
ймовірно, послуговувалися мовами австро-азіатської групи. 

наги — в індуїзмі — напівбожественні істоти з людсь-
кими головами і зміїними тілами, відомі, як опікунчі духи 
села. 

Надір (Nadir) — (араб.) «незвичайний, чудовий»; чоловіче 
ім'я. Часто вживане у тексті ім'я Надір Хан можна тлумачи-
ти по-іншому, якщо розглядати слово надір (з араб, назір) у 
значенні «пункт протилежний до зеніту», тоді ім'я Надір 
Хан може означати «Пан Надіру», «Пан Нижнього Світу». 
Також «на-дір» — це склади, що використовуються для 
відлічування такту в індійському танці. 

накку (nakku) — «довгоносий»; переносно: допитливий, 
цікавий. 

наксаліти — члени маоїстського екстремістського політич-
ного угруповання, що діяло у пн.-сх. Індії на межі 60—70 pp.; 
організатори селянського повстання у місцевості Бенгалу На-
ксалбарі (1967—1968). У великих містах, особливо в Калькутті, 
наксаліти застосовували методи міської партизанської війни 
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(убивства, вибухи у публічних місцях) і допровадили до цілко-
витого занепаду громадського порядку (у 1968—1971 pp.). У 
1975р., після запровадження надзвичайного стану, угрупован-
ня наксалітів було оголошене поза законом. 

намаскар (namaskar) — (санскр.) «уклін»; спосіб 
привітання серед індусів. 

Намбудіріпад Е. М. С. (Nambudiripad E.M.S.) — 
індійський політик з кералійського родинного клану Нам-
будіріх; у 50—60 роках — прем'єр штату у Кералі. 

Нанак, гуру (Nanak, guru) — (1469—1539) — заснов-
ник сікхізму, індійської універсалістичної релігії. Індус за 
походженням, на тридцятому році життя став мандрівним 
учителем, проповідував любов до єдиного бога. Виступав 
проти кастової системи індійського суспільства, аскетиз-
му, ритуалізму брамінів. Послідовникам радив активно 
працювати і долучатися до справ світу. Організовував 
групи послідовників і учнів довкола гуру — посередника 
між вірними і Богом. Діяв головним чином у Пенджабі. 
Перший гуру сікхів, автор кількох сотень поем, вміщених 
у Adigranthu (санскр. «Книга Початку») — священна кни-
га сікхів. Об'єднання сікхів з часом розрослося і здобуло 
військову та політичну силу, а їхня країна (перша пол. 
XIX ст.) поставила під загрозу британське панування в 
Індії. 

Нанга Парбат (Nanga Parbat) — «Гола Гора», названа ще 
Діамір, «Королем Гір», одна із найвищих гімалайських вер-
шин (8126 м над р. м.). 

Нарада — у староіндійській міфології — напівбожест-
венний мудрець, якому приписується авторство кількох 
гімнів Ригведи; в індуїзмі — вождь гандхарвів і посередник 
між богами і людьми. 

Нараджан, Джай Пракаш (Narajan, Djaj Prakash (1902— 
1979) — індійський політичний та громадський діяч. З 1934 
лідер Соціалістичної партії Конгресу; у 1948 пориває зв'яз-
ки з Конгресом. З 1953 бере участь у русі А.В.Бхаві за 
«Розвиток для всіх» (sarwodaja) і за добровільне передання 
земель безземельним (bhudan). У 1974—1975 pp. започат-
кував рух проти політики Конгресу в Біхарі і Ґуджараті, 
організував «Народний Фронт» (Djariata Morcha). При-
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хильник радикальних змін у політичній системі. Після про-
голошення надзвичайного стану потрапив до в'язниці 
(1975). 

наргіші кофті (nargisi kofty) — (з перс.) гостро приправ-
лені тефтелі з меленої баранини. 

Народна Партія Пакистану — пакистанська партія 
соціалдемократичного спрямування; заснована у 1967 р. 
Зульфікаром Алі Бхутто. При владі була у 1971—1977 pp. 

насбанді (nasbandi) — (з перс.) стерилізація. 
насталік (nastalik) — різновид поширеного у Персії та 

Індії елегантного «похилого» стилю в каліграфії арабського 
письма. 

Нель (Nell) — вл. Елеонор Гвінн (Eleanor Gwynn) (1650— 
1687) — англійська акторка; спочатку вона продавала у те-
атрі апельсини, потім стала актрисою. Коханка Карла II, 
який був батьком двох її синів; про неї писав Семюел Пепіс 
у своєму «Щоденнику...». 

Нельсон, Гораціо Лорд (1758—1805) — славетний 
адмірал, народний ГРООЙ Англії; під час війни з Францією 
втратив у морських баталіях око і руку, у битві під 
Абукірком (1798) знищив французький флот, у битві під Ко-
пенгагеном розбив данський флот. Загинув під час пере-
можної битви проти об'єднаних франко-іспанських морсь-
ких сил під Трафальгаром. Його перемоги забезпечили 
столітнє панування Великобританії на морі. 

Немає бога окрім Бога... — перша частина мусульмансь-
кого символу віри (шахада). Друга частина звучи і ь: а Му-
хаммед (Магомет) пророк його. Промовляння шахади (араб.: 
«...la ilaha illa-l-lahu... Muhammadan rasulu-1-lahi») означає 
прийняття ісламу. 

Неру, Джавахарлал (1889—1964) — індійський політик 
і чоловік штату; батько Індіри Ганді. Від 1921 соратник 
Ганді, від 1929 багаторазовий голова Індійського Народно-
го Конгресу, Славетний керівник руху за незалежність, 
неодноразово ув'язнений британцями. Після здобуття 
Індією незалежносте він обійняв посаду прем'єр-міністра 
(1947—1964). Прихильник планового господарства. 
Співтворець засад мирного співіснування держав і актив-
ної нейтральности. 
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Неру, Камала (Nehru Kamalà) (1901—1936) • від""1Чіо-р. 
— дружина Д. Неру; мати Індіри Ганді. Організаторка руху 
за визволення жінок. 

нізам (nizam) — (араб.) (губернатор, адміністратор»; з 
XVIII ст. титул славетних багатством мусульманських прави-
телів Хайдарабаду. Країна нізамів з Хайдарабаду, на час 
британської колоніальної влади була найбільшою «правля-
чою державою» Індії. Сьогодні — частина штату Андхра. 

Нілгірі (Nilgiri) — (з санскр.) «Блакитні Гори»; гірський 
хребет (вис. від 1800 до 2600 м н.р.м.) в зах. частині штату 
Тамілнаду і пд.Індії; частина масиву Західних Гхатів. 

німбу пані (nimbu рапі) — лимонад, 
ніпа (піра) — пальма (Nipa fiuticans) поширена у 

тропічних лісах Бенґалу; її плоди їдять недозрілими. 
Ніязі Хан (Niazi Khan) — пакистанський генерал, голо-

внокомандувач західнопзкистанських експедиційних сил у 
Сх. Пакистані (зараз Бангладеш) під час війни з Індією в 
1971р. 17 грудня 1971 підписав Акт капііуляції своїх військ, 
які нараховували приблизно 90 тис. солдатів. Після капіту-
ляції вищі офіцери обох армій, вишколені у тих самих бри-
танських військових академіях, провели спільний вечір, де 
обмінювалися спогадами і пили алкоголь. 

Нун, Фероз Хан (Nun, Firoz Khan) (Noon) — пакистансь-
кий політик, що у 1957 р. оошмав посаду прем'єра. Прізви-
ще Нун в англійській транскрипції означає «полудень». 

Оклі, Енні (Oakley, Annie) (1860—1926) — легендарна 
американська героїня, що протягом 17-ти років виступала як 
снайпер в шоу ».Дикий Захід Буффало Біла». 

ОМ — в індуїзмі — священний склад (мантра). Вперше 
згадується в Упанішадах. Перекладається приблизно як 
«так; насправді; хай буде так», тобто відповідає значенню 
єврейського саменэ. Вища сила приписується не тільки 
цілому складові, але і його частинам: «а-у-м». Згодом у 
буддизмі цей склад став символом триєдиности Брахми, 
Шіви і Вішну, а заразом і символом багатьох інших тріад. 
Склад ОМ ставиться на початку кожного релігійного тек-
сту і вимовляється на початку і в кінці ведійських гімнів. 
У ламаїзмі ОМ — перший елемент мантри «от тапі 
padme hum». 



Омайяди — .династія каліфів, що правили в Дамаску 
(661—750). Панування омайядів припадає на найвищий 
період арабської експансії країни, коли до її складу ввійшли 
європейські (Піренейський Півострів), африканські 
(Маґреб), середньоазійські та індійські (Сіндх) території. 

OSS — Office of Secret Services; аґентура британської 
розвідки. 

паан — «листок». 1) листя перцевого бетелю (Piper betle), 
2) бетель, збуджуючий засіб, який в Індії прийнято жувати: 
подрібнене насіння пальми, паста з гашеного вапна і тютю-
ну, загорнуті в листок перцевого бетелю. Має тонізуючу 
дію. Під час жування бетелю слина і зуби набувають черво-
ного кольору. 

Падма (Padma) — (санскр.) «лотос». В Індії лотос — сим-
вол чистоти, яку неможливо забруднити, стану душі, визво-
леної від пут буденности. Один із санскритських синонімів 
слова означає «народжений з болота». Падма в індуїзмі — 
одне з імен дружини Вішну — Лакшмі, богині щастя і доб-
робуту. Лакшмі-Падма часто змальовується як прекрасна 
жінка в ясному світлі, що сидить на квітці лотоса. В народі 
Лакшмі вшановують як богиню родючости та врожаю: після 
осінніх жнив їй складають шану як Гобарваті — «Цариці 
гною». Падма — це також одна з найважливіших водних ар-
терій у Бангладеш. 

пайс (pajs) — індійська монетарна одиниця; 100 пайсів = 
1 рупія (колись 1/64 рупії). 

Пакистан (Pakistan) — «Країна чистих» (з перс, пак — 
«чистий» і стан — «місце, країна»); згідно з іншою версією 
назва виникла способом складання перших літер країн, які 
мали ввійти до складу майбутньої держави (Пенджаб, Аф-
гані, Кашмір, Сінд і Белуджістан). 

пакорі — пиріжки, начинені гостро приправленою горо-
ховою пастою (деколи з додаванням інших овочів), смажені 
на олії. 

палія — вільний кінець сарі. 
пандави — герої Магабгарати, п'ятеро синів короля Пан-

ду («Блідого»), брата сліпого короля Дхрітараштри (батька 
Кауравів). У Магабгараті розповідається про втрачене ди-
тинство пандавів, про їхнє вигнання (в якому їх супрово-
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джувала спільна дружина — Драупаді) і переможну битву з 
Кауравами. 

парамаханса (РагатаЬапва) — (санскр.) «найгарніша, 
найпрекрасніша з лебідок» (пор. ханса); символ визволеної 
душі; титул, що надавався деяким жінкам-йогам. 

паратхі (рагаШу) — пироги з пшеничного тіста, багато 
разів перевернутого і розкачаного, смажені на маслі або 
скроплені маслом. 

Парваті (Рагуаії) — (санскр.) «Дочка гір»; одна з богинь 
шіванського пантеону, пов'язана з культом родючости. У 
відомій леґенді розповідається, що Парваті на сто років 
піддалася випробуванням, щоб стати дружиною Шіви. Від 
подружжя Шіви і Парваті з'явилися на світ двоє богів — Та-
неш, якого Парваті під час любовної гри зліпила з власного 
поту, і Сканда, індійський бог війни, народжений з сім'я 
Шіви, випущеного у води Ґанґу. Сканда переміг демона Та-
раку, що становив загрозу для богів. 

парда (рагсіа) — (перс.) заслона, вельон, фата; високопос-
тавлені мусульманські жінки могли розмовляти з чужими чо-
ловіками тільки з-під парди. В пн. Індії цей звичай перейняло 
багато ортодоксальних індуських родин. Назва «парда» нині 
охоплює саму інституцію відокремлення жінок від чоловіків. 

парси — індійські прибічники зороастризму; нащадки 
персів, які після завоювання держави сасанідів арабами 
(VIII ст.) не прийняли ісламу і втекли до західної Індії. 
Більшість парсів живе у Бомбеї; серед них — найпотужніші 
індійські промислові магнати і фінансисти. 

пасанді (раБапсІу) — (з перс.) м'ясні зрази, відбивні. 
Патель, Валлабхбхай Джхаверабхай (1875—1950) — 

індійський юрист і політик, один із керівників народовиз-
вольного руху. З 1917 працює з Ганді; в 1931 чільник Партії 
Конгресу. Після здобуття Індією незалежности став першим 
віцепрем'єром, міністром внутрішніх справ і міністром 
інформації. 

Патії, С. К.(РаШ, Б.К.) — індійський політик, що належав 
до консервативного крила Партії Конгресу; голова партії в 
Бомбеї. Від 1957 міністр в уряді Неру. Один із «босів» т.зв. 
«синдикату». Після розламу в Конгресі (1969) соратник 
М. Десая у протистоянні Індірі Ганді. 

685-



пачулі (pachuli) — (з дравід.) запашна олійка для виготов-
лення парфумів і мила. 

пенджабці — мешканці Пенджабу, «Країни П'ятьох 
Річок», нині поділеної на індійський штат Пенджаб (бл. 20 
млн, столиця — Чандігар) і пакистанську провінцію Пенд-
жаб (бл. 50 млн, столиця — Лахаур). Індійські пенджабці — 
це переважно сікхи або індуїсти, а пакистанські — 
прибічники мусульманства. 

пехельван (pehelvan) — (з перс.) борець; юнак, вояк, 
піжама, паджама — (з перс.) «вбрання для ніг, ногавиці»; 

вільні, переважно білі бавовняні штани, перев'язані на талії 
стрічкою; завдяки англійцям поширилися по всій Європі як 
нічний одяг. 

піста-кі-лауз (pista-ki-lauz) — (з перс.-араб.) фісташковий 
десерт; різновид миґдально-фісташкових солодощів. 

прапор Індії — у 1919 р. задуманий Ганді як прапор 
Партії Конгресу: три горизонтальні смуги — шафранна 
(барва вбрання індійських аскетів), біла і зелена (барва 
ісламу), на середній смузі коліщатко як символ праці. 
Коли Індія здобула незалежність, члени Конґресу 
замінили коліщатко на дхармачакру, коло космічного по-
рядку, знак влади буддійського царя Ашоки (III ст. до 
Р . Х . ) . 

пуджа — (санскр.) «обожнювання»; в індуїзмі — цере-
монія складання офіри. Зображення божества вшановують 
як королівського гостя. 

Пульчінелло (Pulcinello) — комічний слуга, блазень з 
неаполітанської комедії дельФар-те. 

Пурана Кіла (Purana Kila) — (санскр. і перс.) «Старий 
Форт»; фортеця, збудована на місці стародавньої столиці 
Пандавів (Індрапрастха) Шером Шахом, правителем Делі у 
1540—1545 роках. 

пурани (ригапу) — (санскр.) «старі (розповіді)»; священні 
тексти індуїзму, вісімнадцять санскритських зборів космо-
гонічного і міфологічного змісту, в яких містилися генеалогії 
богів, святих мужів і королівських родів. Найдавніші пура-
ни походять з початку І тис. н.е. 

пурі (рип) — тоненькі пшеничні пироги, смажені в олії 
або топленому маслі, їх подають як додаток до інших страв. 
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Пурушоттам (Purushottam) — (з санскр.) «Найкращий з 
чоловіків»; часто вживаний епітет Вішну і його восьмого 
втілення — Крішни. 

пушту, пашту (pushtu, pashtu) — державна мова Аф-
ганістану, якою спілкуються переважно Патани (бл. 16 млн.) 
в Афганістані і Пакистані. Мова пушту належить до родини 
індоєвропейських мов. Найдавніші літературні пам'ятки по-
ходять із XIII ст. 

Радж — «панування»; британська влада в Індії. 
раджа — (санскр.) принц, правитель. 
Раджпути — «сини королів»; загальна назва багатьох 

родів і каст у цілій Пн. Індії. Раджпути, як припускається, 
мають неіндійське походження; в Індію вони прибули бл. 
V—VI ст., тобто в період нападу гуннів. Після прийняття в 
частину штату воїнів, раджпути дали початок багатьом но-
вим династіям. Ті, що панували в Раджастані, аж до XVII ст. 
вперто протистояли мусульманським правителям Делі. 

Радха (санскр.) — в індуїзмі — проповідниця, кохана 
Кришни-проповідника, символ душі, спрямованої до Бога. 
Окремі секти вважають Радху за втілення богині Лакшмі, 
дружини бога Вішну. 

Радхакрішнан Сарвепаллі (Radhakrishnan) — (1888—1975) 
— індійський філософ і видатний державний діяч. Автор мо-
нументальної праці «Індійська філософія». У 1952—1962 pp. 
— віце-президент Індії і голова верхньої палати парламенту, 
у 1962—1967 pp. — президент Індії. 

Раффлес, Томас Стемфорд Сер (1781—1826) — високий, 
посадовець британської колоніальної влади, засновник Сін-
гапуру. Він був одним із творців потужної імперії на Дале-
кому Сході. 

сагіб (sahib) — (з араб.) «пан, володар»; ввічливе звертан-
ня, що переважно вживається разом з іменем або прізви-
щем; словом «сагіби» у колоніальні часи називали також 
європейців. 

сагіба (sahiba) — (з араб.) пані. 
сагібзада (sahibzada) — (араб.-перс.) «син сагіба»; або ма-

лий європеєць. 
садху (sadhu) — (санскр.) «правильний, простий»; 

мандрівний індуський аскет, пустельник. Садху припису-
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ються в Індії магічні здібності, зокрема, здатність до зцілен-
ня і пророцтва 

Сайїд Ахмад Барлеві (Sajjid Ahmad Barlevi) (1776—1831; 
Барелі) — чільник руху сунніцьких фундаменталістів (ва-
хабітів) у Пн. Індії, понад чотири роки він провадив свя-
щенну війну (джіхад) з країною сікхів. Загинув у битві з 
сікхами. 

салдм (salam) — (араб.) «мир»; скоротчена форма 
привітання, яке використовують мусульмани («мир з то-
бою»); також: церемоніальне, поєднане із низьким покло-
ном, привітання на мусульманському Сході. 

салан (salan) — гостра рибна юшка приправлена каррі і 
іншими :пеціями. 

сальвар-каміз (salvar-kamiz) — жіночий наряд, пошире-
ний у Пн. Зх. Індії (Пенджаб) і Пн. Пакистані; складається з 
піаооварів (з перс, шальвар — «штани») і туніки-сорочки (з 
араб, каміз), зібраної в поясі, розрізаної з боків, завдовжки 
майже до колін. 

самска (samosa) — смажені трикутні пиріжки, начинені 
меленим м'ясом, рибою або овочами. 

Самуд (Samud) (Thamud) — міфічне стасюарабське 
ПЛРМ'Я, яке, згідно з Кораном, було знищене Богом за те, 
що, попри повчання пророка Саліха, не відреклося ідолопо-
клоніння; див. також: Ад. Плем'я Самуд вимерло вже в пе-
редісламський період. 

сарангі (sarangi) — струнний (смичковий) музичний 
інструмент, поширений у пн. Індії та Пакистані. 

Сарасваті (Sarasvati) — міфічна річка. Її підземна течія 
має з'єднуватися із Гангесом і Джамуною (Джамною) в Ал-
лахабаді; індуси вважають місце сполучення цих трьох річок 
святим. 

сарі (sari) — традиційне індійське жіноче вбрання; шес-
ти-восьмиметрове полотнище легкої бавовняної або шовко-
вої тканини, обмотане довкола тіла; кінець сарі закидається 
на голову або перекидається через плече. 

саркар (sarkar) — (з перс.) пан; уряд, влада; також — ти-
тул, що вживається у значенні «Ваша Величність». 

Сарнах (Sarnath) — руїни старого міста поблизу Бенаре 
су. Як місце першого казання Будди, Сарнах — мета палом-
і 
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ництва буддистів з цілої Азії. Різьблена капітель колони ца-
ря Ашоки (III ст. до н. е.) з Сарнаху — державний герб Індії 
(леви, що чатують кола дхарми, див. дхармачакра). 

сарод (sarod) — (з перс.) струнний (щипковий) музичний 
інструмент, що використовується у класичній індійській му-
зиці. 

саті — (санскр.) «чесна, вірна, віддана (дружина)»; 
жінка, яка увійшла у погребальне багаття і згоріла разом зі 
своїм чоловіком; індуїстський звичай самоспалення вдів. 
Британський колоніальний уряд у 1829 р. заборонив саті, 
але випадки сповнення цього обряду траплялися до середи-
ни XX ст. 

Саті — одна з богинь ліванського пантеону. Стара леґен-
да розповідає, що Саті прагнула поєднатися з Шівою у 
шлюбі. Але батько був проти, і вона кинулася у палаюче ба-
гаття. Шіва у горі вихопив її тіло і блукав з ним небесами, 
аж поки Вішну порубав його на шматки. Ті місця на землі, 
куди впали шматки тіла богині, стали священні, і тепер це 
місця паломництва (напр., Бенарес). Саті відродилася у по-
статі Парваті, Дочки гір. 

Сатьяґраха (satjagraha) — (з санскр.) слово складене з 
двох частин: сатья — «правда» і аграха — «опір перед чи-
мось», «тривання у...». Сатьяґраха — опрацьована Ганді так-
тика битви без використання сили; необхідний елемент цієї 
тактики — повна правдивість у приватному і публічному 
житті. 

Сватантра (Svatantra) — (санскр.) «Вільна»; «Партія 
Волі» — консервативна прозахідна індійська партія (засн. 
1959). Сватантру формують представники великого капіта-
лу, противники політики Партії Конгресу щодо приватного 
сектору. 

Середня держава — період в історії стародавнього Єгип-
ту, що охоплює правління XI—XVII династій (бл. 2052—1570 
до н. е.); час культурного, господарчого і політичного 
розквіту, який завершився з наїздом Хіксосів. 

сетх (seth) — багатий купець, банкір. 
«Синдикат» — неофіційна назва правої фракції Партії 

Конгресу; після драматичного з'їзду у 1969 р. «Синдикат» 
(лідерами якого були тодішні віце-прем'єр і мініст фінансів 
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Морарджі Десай та колишній міністр залізничного транс-
порту С.К. Патіл) утворив партію Індійський Народний Кон-
ґрес-Опозиція. У 1971 —1975 «Синдикат» відігравав головну 
роль в організації Фронту опозиційних партій, який рефор-
мувався у Народну Партію (Джаната) і здобув остаточну пе-
ремогу на всеіндійських парламентських виборах 1977 р. і 
на два роки став партією влади (1977—1979 pp.). 

Сідджін — в ісламі назва місця, у якому зберігаються 
списки грішників (або ж книга поганих вчинків). Ангел 
смерти, Азраїл забирає душі невірних лівою рукою і запро-
ваджує їх туди. Там ці грішні душі мають чекати на кінець 
світу і свій вирок. 

Сікандар Бут-Шікан (Sikandar But-Shikan) (Ikonoklasta) 
— мусульманський правитель Кашміру в 1394—1416 pp.; він 
прославився систематичним нищенням індуських святинь і 
змушуванням люду до прийняття ісламу. За часів його пану-
вання індуїзм в Кашмірі став релігією меншости. 

сікхи — (пенджаб.) «учні»; члени релігійної секти, засно-
ваної на початку XVI ст. гуру Наком. Осередок сікхізму — 
пенджабське місто Амрітсар (дослівно «Озеро Нектару»), де 
на землях, подарованих секті царем Акбаром (1542—1605), 
розташований храм Золотої святині, де й зберігається 
Адігрантх. Цікаво, що сікхи не курять тютюну, 

сікх-кабаб (sikh-kabab) — (з перс.) шашлик. 
Сін — люнарне (місячне) божество, якому поклонялися 

у доісламські часи у південноарабській країні Хадрамаут. 
Священною твариною Сіна був бик, а знаком — серпик 
місяця. 

Сінгх (Singh) — (пендж.) «Лев»; назва усіх сінгхів від ча-
су реформ гуру Гобінда. Назви Сінгх також використовува-
ли деякі роди Раджпутів, тому прислів'я: «Усі сікхи — 
сінгхи, але не всі сінгхи — сікхи» — цілком правомірне. 

сіндхи — народ провінції Сінд (Sindh) у Пакистані, роз-
порошений також у північних і західних штатах Індії. Паки-
станські сіндхи — мусульмани, індійські — індуїсти. В Па-
кистані друга за кількістю етнічна група. Розмовляють мо-
вою сіндхі, що належить до індоєвропейської мовної групи. 

Сінха, Мохан Лал (Sinha, Mohan Lai) — суддя штатного 
суду в Аллахабаді, який 12 червня 1975 визнав Тндіру Ганді 
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винною в недотриманні закону під час передвиборчої кам-
панії в 1971 і позбавив її депутатського мандата. 

сір (sir) — традиційна індійська міра ваги, що в різних ча-
стинах Індії і Пакистану дорівнює від 600 г до 1 кг. 

Сіта (Sita) — (санскр.) «Зморшка, борозна»; в Рамаяні — 
дружина Рами. Сіта зродилася із зораної борозни. Викраде-
на демоном Раваною, вона спричинила велику війну, в якій 
демони були остаточно знищені. Розлука і з'єднання Сіти і 
Рами — це відбиток селянської міфології, алегоричне відоб-
раження циклу засіву і дозрівання урожаю. Для індійців 
Сіта — ідеал подружньої вірности. 

сітар (sitar) — (з перс.) семиструнний (щипковий) музич-
ний інструмент, що використовується у класичній індійській 
музиці, походить із Персії. 

срактья (sraktja) — (санскр.) назва рослини (Sympiocos 
racemosea), що в стародавній Індії використовувалася у лю-
бовних чарах. 

Старий Форт — див.: Пурана Кіла. 
Сундарбани — (з санскр.) «Прекрасні ліси»; приморсь-

ка ділянка дельти Ґанґу і Брахмапутри на кордоні Індії та 
Бангладеш. Територія Сундарбанів багниста, поросла 
тропічними лісами і порізана численними розгалуження-
ми річок на окремі острови, які затоплює під час при-
пливів. 

сундрі (sundri) — (з санскр.) «гарне»; дерево поширене 
на території дельти Гангесу і Брахмапутри (Heritiera minor), 
що використовується у будівництві човнів, 

сура (sura) — (араб.) розділ Корану. 
сура «Корова» — друга і заразом найдовша сура Кора-

ну — складається із 286 віршів; ідеться в ній, поміж 
іншим, про вищість ісламу над іншими релігіями 
(юдаїзмом і християнством); містить правові засади і 
релігійні повчання. 

cypaxi (surahi) — (з араб.) пористий глиняний дзбан для 
зберігання води. 

суфізм — містична течія в ісламі (з VIII—IX ст.). 
Сухраварді, X. С. (Suhravardi, H.S.) — пакистанський 

політик; у 1956—1957 р. — прем'єр Пакистану; один із за-
сновників Ліґи Авамі. 
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табла (tabla) — (з араб.) пара бубнів, що використову-
ються в індійській музиці; на таблі потрібно гарти пальцями 
однієї і долонею другої руки. 

Тадж Махал — (з перс.) «Корона Палацу»; мармуровий 
мавзолей Мумтаз Махал, збудований її чоловіком, царем 
Шахджаханом, у 1632—1653 pp. в Агрі. Завдяки доскона-
лим пропорціям Тадж Махал вважається найкращою 
архітектурною спорудою мусульманства і одним із чудес 
світу. 

такалуф (takalluf) — (з араб.) церемонії. 
Такшака (Takshaka) — (санскр.) індійське зміїне божест-

во; в Магабгараті Такшака — затятий ворог людського роду, 
тамаша — (з перс.) вуличне видовище, шоу. 
таміл (tamil) — найстаріша дравідійська літературна мо-

ва, поширена у південноіндійському штаті Тамілнад. 
тамільці (таміли) — народ, що населяє південну Індію. 

Творець багатої літературної та культурної спадщини (почи-
наючи від І тисячоліття). 

тандурі нан (tanduri пап) — (з перс.) великий пиріг, спе-
чений у печі. 

тантризм — в індійських релігіях (особливо в шіваїзмі і 
певних формах буддизму) містична доктрина, що поєднує 
неортодоксальні екстатичні методики (алкоголь, статевий 
акт) з магічними обрядами і культом богинь. Сутність докт-
рини викладена в тантрах — трактатах, укладених у формі 
діалогу між Шівою і його дружиною, Парваті (Шакті). 

тахт (tacht) — (з перс.) «трон»; дерев'яне сидіння або не-
велика платформа, що у Пн. Індії використовується для 
сидіння або спання; переважно тахт накривають полотня-
ною капою, на яку кладуть подушки-валики. 

тітар (titar) — хижий птах (Francolinus pondicerianus) із 
родини куріпок. 

тола (tola) — головна індійська міра ваги, що дорівнює 
11,66 грамів; офіційна вага золотої рупії. 

тонга (tonga) — двоколісна чотиримісна легка бричка, за-
звичай з дашком. 

Тромбей (Trombaj) — район у пн. частині бомбейського 
конгломерату, де розташований індійський осередок атом-
них досліджень. 
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ту (tu) — «ти»; фамільярна форма звертання, свідчить 
про вищий соціальний статус мовця. 

тумбрівала (tumbrivala) — заклинатель змій, що послуго-
вується пищавкою, зробленою з гарбуза (tumbri). 

тхалі — металевий таріль, на якому подається повний 
набір страв до сніданку, обіду і т.ін. 

Ума — (санскр.) «Льон»; одна з богинь шіванського пан-
теону, яку колись було заведено зображати з коровою. Як 
дружина Шіви, з'являлася разом з ним наприкінці кожного 
еону. В міфах розповідається, що Ума годує людство 
життєдайними фруктами, які дозрівають у пору дощів. Час-
то ототожнюється з Парваті. 

урду (urdu) — літературна новоіндійська мова, набли-
жена до хінді. На відміну від хінді, що використовує пись-
мо деванагарі, урду послуговується арабським письмом. 
Державна мова Пакистану. Одна з офіційних мов Індії. 
Містить багато запозичень з арабської, перської, турецької 
мов та пушту. 

Урядова Комісія — у березні 1946 р. ця комісія від 
англійського уряду працювала у Нью Делі над вирішенням 
індійської проблеми. Члени комісії відкинули плани роз-
дроблення Тндії (деякі праві політичні угруповання пропону-
вали розбити Індію на п'ять домініонів, а Комуністична 
партія — на 14 незалежних республік) і розробили власний 
план утворення Індійської Унії, федерації трьох великих 
об'єднань індійських провінцій і князівств. Спершу і Му-
сульманська Ліґа, і Конгрес схвалили цей план, але потім до-
сягнуте порозуміння зірвалося. 

фалуда (faluda) — різновид охолодженого солодкого мо-
лочного супу з тонкої локшини, подається з желе, 

фантуш — скінченний, знищений. 
Фатіха (Fatiha) — перша, «Вступна», сура Корану. Повто-

рюється перед кожною молитвою і за важливих подій бу-
денного життя. 

фаудж (faudj) — (з араб.) військо. 
Frontier Mail — швидкий потяг з Бомбею до Патханкоту 

у Джеммі; він долав цей шлях за півтори доби. 
хаддж — (араб.) «іти, прямувати кудись» — палом-

ництво; з часів Магомета — паломництво до Мекки, один із 
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п'яти приписів ісламу. Кожен мусульманин принаймні раз у 
житті повинен здійснити хадж. 

хадді-пехельван (haddi-pehelvan) — (хінд. і перс.) «бо-
рець (твердий) як кістка»; іронічно — худорбатина. 

хаджі — мусульманин, який здійснив хадж. 
Хадіджа — перша дружина Магомета, 
хадіс (hadith) — розповідь про слова і діла Магомета 

та його приятелів. Збірка хадісів, написана у IX ст., 
містить важливі релігійно-правові постулати мусульман-
ства і допомагає тлумачити не цілком зрозумілі місця Ко-
рану. 

Хадрамаут (Hadramaut) — гориста, малонаселена країна 
на півдні Аравійського півострова. Народ цієї країни, що ве-
де свій початок від Хадрамаута, сина Катхена, належить до 
т.зв. «загублених народів» і так згадується в Корані та Ста-
рому Заповіті. 

Хазратбал (Hazratbal) — мечеть у Шрінагарі (Кашмір), 
де зберігається волосся Магомета. 27 грудня 1963 р. цю 
священну реліквію мусульман було викрадено. Подія ви-
кликала тривале напруження та протистояння у Кашмірі та 
Пакистані. 

Хайбер — перевал, через який пролягала дорога з Аф-
ганістану до Пакистану; важливий прикордонний стра-
тегічний пункт у горах, на захід від Пешавару. 

хакім (hakim) — (араб.) лікар, який послуговується при-
писами і законами арабської медицини, що спирається на 
вчення Гіпократа, Арістотеля і Галена. 

хакімі (hakimi) — (перс., араб.) арабська медицина, 
халал (halal) — (араб.) «відповідний до закону»; такий, 

що надається до споживання; про тварину — убита в риту-
альний спосіб, як належить за правилами ісламу 
(відповідник поняття «кошерний» у юдейській релігії). 

Халід ібн Сінан — доісламський святий, що заповідав 
кінець світу і появу Пророка. 

Халіла — (араб, halilullah) — «приятель Бога»; епітет Ав-
раама (Абрахама). 

хамал (hamal) — (з араб.) носій, слуга. 
Хан зала ібн Сафван — до ісламський святий, що 

провіщав кінець світу і появу пророка. 
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Хан Йах'я (1917—1980; Yahya Khan) — генерал, головно-
командувач пакистанського війська; після відставки Айюба 
Хана (1969) запровадив у Пакистані надзвичайний стан, 
призупинив дію конституції й оголосив заборону діяльности 
політичних партій. Був президентом Пакистану у 1969- -1971 
pp. Після перемоги на виборах 1970 року східнопакистансь-
кої Ліґи Авамі і посилення руху бенгальських автономістів 
віддав наказ про військову пацифікацію Східного Пакиста-
ну, що стало причиною збройного конфлікту з Індією і ут-
ворення держави Бангладеш (1971). У 1972—1974 перебував 
в ув'язненні як зрадник народу. 

Ханіф (Hanif)— «той що схиляється»; арабське чоловіче 
ім'я; епітет святих чоловіків, які ще у доісламські часи відхо-
дили від ідолопоклонства і схилялися до монотеїзму. 

ханса (hansa) — (санскр.) дикий гусак або лебідь; в 
індуїзмі — символ вільного духу. 

хансама — (перс.) — «пан (володар) запасів»; кухар, 
ханум — пестливе звертання: любий мій, щастя моє, сер-

денько. 
Ханумант (Hanumant) — міфічний вождь мавп із Рамая-

ни, що допоміг Рамі подолати демона Равана. 
харе (hare) — (санскр.) «о Боже!»; звертання до бога, 

особливо Вішну. 
хартал (hartal) — день «скорботи»; загальний страйк. 
Хатім аль-Таі — герой і поет доісламської доби, жив у VI 

— VII ст. Сповідував християнство, але став для арабів 
втіленням щедрости і гостинности. Про нього також зга-
дується у «Тисячі і одній ночі». 

хе Рам (he Ram) — (з санскр.) «О Рамо!» — О Боже! 
хіджра (hidjra) — (араб.) втеча Магомета з Мекки до Ме-

дини. Від дня цієї втечі (16 липня 622 p.), починається му-
сульманський відлік часу. 

Хіра — гора поблизу Мекки. На цій горі архангел 
Джібріїл розповів Магометові про місію пророка, покладену 
на нього Богом, і наказав йому промовити слова перших 
віршів Корану. 

Холі — індійське свято весни. Припадає на повню напе-
редодні весняного рівнодення, а його учасники обсипають-
ся кольоровим порошком і обливаються водою. 



чаванні — вилучена з обігу монета вартістю 4 анни. 
чадар — (з перс.) — простирадло, скатертина, покрива-

ло для ліжка; різновид мантильї, накидки, пошитий з одно-
го шматка бавовняної матерії, що вкриває людину з голо-
ви до ніг. 

чал — великий житловий будинок, що переважно 
здається в оренду, особливо у промислових дільницях вели-
ких міст. 

чалу-чай — «чай на ходу»; міцний чай з молоком і цук-
ром, що продавався на вулицях міст і на залізничних 
станціях. 

чамбелі — квітка з дуже сильним ароматом, різновид жа-
смину (іазтіпип дтапйійотит). 

Чамунда — одна зі страшних постатей богині Дурґи, дру-
жини Шіви. Згідно з легендою, вона вискочила зі зморще-
ного в гніві чола Дурґи і вбила двох демонів, що загрожува-
ли існуванню людства — Чанду і Мунду. Чамунда — чорна, 
худа, стара, жахлива на вигляд, вбрана у криваву шкуру, 
здерту зі слона, і обвішана гірляндами з людських трупів. 
Демонстрація сили розуму, яку символізує Дурґа. 

чана — італійський горох (Сісег агіеіепхт)-, смажений го-
рох із гострими приправами, популярна закуска, що про-
дається вуличними торговцями. 

Чанд Бібі — реґентка деканського королівства Біджапур, 
захисниця фортеці у Ахмаднагарі; загинула під час облоги 
фортеці військом Великого Могола Акбара (1600 р.). 

Чанда Сагіб — претендент на найвищу владу в Карнатіку 
в період франко-англійських змагань за Декан (півд. Індія, 
1749—1752). Союзник французів. 

чанделі — клан раджпутів, імовірно споріднений з або-
ригенами гонда з центральної Індії. У X—XI ст. чанделі бо-
ролися за гегемонію на усій території, що нині приблизно 
відповідає штатові Мадх'я Прадеш. Спорудили багато храмів 
у Кхаджураго. На початку XIV ст. землі чанделі увійшли до 
Делійського Султанату. 

Чанді — (санскр.) «люта, розгнівана»; жахлива постать 
богині Дурґи, дружини Шіви, яку вона прибрала для того, 
щоб перемогти демона Махішу. 

Чанд-ка-тукра — окраєць місяця. 
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Чандні Чоук — «Срібна вулиця»; головна вулиця Старо-
го Делі, що веде від Старого Форту до мечеті Фатехпурі. 

Чандрігар Ю.С. — пакистанський політик, перебував на 
посаді прем'єра у жовтні 1957 р. 

чапаті — тонкі печені хлібці з прісного тіста, які спожи-
вають у північній Індії замість хліба, 

чаппале — шкіряні сандалі, 
чапрасі — посланець, слуга; рядовий у поліції, 
чарас — наркотик, приготований із квітів індійських ко-

нопель (Cannabis sativa). 
чарпаі — (з перс.) «чотиринога»; різновид ліжка з моту-

зяним матрацем. 
чатар-матар — різновид дикорослого гороху (Pisum 

sativum), що дозріває під час весняного збору врожаю; за-
звичай служить пашею для худоби, але також домішується 
до ячменю і вживається в їжу бідними верствами індійсько-
го люду. 

чатні — (англ. chutney) — густий пікантний соус, що го-
тується з кислих плодів (яблук, помідорів, манго) з родзин-
ками, цибулею, оцтом і приправами. 

Чаудгрі, Мухаммад Алі (Chaudhri) — пакистанський 
політик, у 1955—1956 pp. прем'єр Пакистану. 

чача — дядько, дядечко; популярний додаток до імени 
Джавахарлала Неру. 

Червоний Форт (Lai Kila) — висока фортеця, спорудже-
на в Делі в середині XVII ст. за царя Шахджахана. На тери-
торії форту, оточеного високою стіною з червоного піскови-
ку, розташовані палаци, зали для аудієнцій, лазні, павільйо-
ни для відпочинку, а також мечеті. 

чинар — (з перс.) кашмірський платан (Platanus oriental-
is). 

чирія — птах; чирва у картах, 
чі-чі — фе, бе. 
Чорна Діра Калькутти — підвал у калькуттському форті, 

де уночі 25 липня 1756 року задихнулося через нестачу 
повітря 123 з 146 англійців, узятих у полон бенгальським на-
бобом Сіраджем уд-Даулом. 

Чорний Камінь — (араб.: al-Hadjar al-asvad) — 
найбільша мусульманська святиня, що зберігається у 
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Мецці, у храмі Кааба. Камінь, найімовірніше метеоритно-
го походження, близько ЗО см у діаметрі, вбудований у 
куб (араб.: кааба) на висоті близько 1,5 м, біля східного 
кута. 

чота пег — «малий напій»; півпорції напою, переважно 
віскі або віскі з содовою. 

чугха — (з тур.) кафтан, вільний верхній одяг кашмірців. 
чуп — тихо, ша! 
чхайя — тінь; пополуденна пора. 
Чхамб — гориста місцевість у південно-західній частині 

Кашміру, перерізана стратегічним шосе Джемма-Шрінагар. 
У першому періоді другої індо-пакистанської війни за 
Кашмір (1965), викликаної безпосередньо проникненням до 
Кашміру диверсійних пакистанських груп, індійське військо 
зайняло прикордонний перевал. Пакистан відповів масова-
ним наступом у місцевості Чхамб, намагаючись відрізати 
індійську підмогу від Шрінагару. 

шакті — (санскр.) «міць, сила»; в індуїзмі також: божа 
сила, енергія. 

Шакті — в індуїзмі богиня, що уособлює енергію бога, 
головним чином Шіви. Найшанованішою Шакті бога Шіви 
вважається богиня Калі (Дурґа). 

Шалім ар Багх — сади у Лахорі (теперішній Пакистан), 
насаджені царем Шахджаханом і в Шрінагарі (Кашмір) — 
його батьком, Джахангіром (XVII ст.). 

Шанкарачарія — храм Шіви над Шрінагарською вер-
шиною (відомий також під назвою ТасЬі:-і-Зи1е]тап — 
«Трон Соломона») споруджений на згадку про те, що 
близько 788—820 рр. тут побував видатний індійський 
філософ і релігійний реформатор. Шанкарачарія навчав, 
що єдиною реальністю є Брахман (духовне начало), а 
уявлення про існування речей — це лише ілюзія (майя) і 
плід невігластва. Проповідуючи власну концепцію відро-
дження індуїзму, він мандрував по всій Індії і заснував 
на околицях країни чотири осередки традиційної науки і 
культу. 

Шарабі — (перс.) «пияк, пияцюга»; доктор Шарабі, що 
видавав своїм пацієнтам рецепти на алкоголь, дослівно — 
лікар Пияк. 
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шаріфи — (араб.) «гідні, шляхетні, доброго роду»; нащад-
ки двох синів Алі з його подружжя з дочкою Пророка 
Фатімою; титул турецьких губернаторів Мекки. 

Шастрі Лал Бахадур (1904—1966 рр.) — індійський 
політик, наступник Неру. У 20 рр. учасник акцій грома-
дянської непокори, ув'язнений британцями; діяч індійського 
Народного Конгресу. В 1964—1966 рр. — прем'єр Індії. Ра-
зом з президентом Пакистану, Айюбом Ханом, був причет-
ний до мирного врегулювання кашмірського питання (дек-
ларація у Ташкентї, 1966 р.) 

шатрандж — (з перс.) шахи. 
Шахбазз Каландар — святий чоловік із суфітського чер-

нечого ордена Каландаріїв, обдарований величезною шаною 
у провінції Сінд в Пакистані. Шахбаз жив у XIII—XIV ст.; до 
його уславленої дивами гробниці щороку з'їжджаються ти-
сячі людей. 

Шахджахан (1592—1666 рр.) — (перс.) «Володар світу»; 
п'ятий правитель Індії з династії' Великих Моголів, син Джа-
хангіра. Панував у 1628—1658 рр. Започаткував будівництво 
славетного мавзолею Тадж Махал в Агрі, а також міського 
фундаменту в Делі (Шахджаханабад) з Червоним Фортом (Ьаі 
Кііа) і Великою П'ятничною Мечеттю (Б]'ата МаБсЦісІ). Ски-
нутий з трону й ув'язнений до кінця життя власним сином. 

Шахид (БЬаІіісІ) — (араб.) «мученик (у бою за віру)»; му-
ченицька смерть, за мусульманськими віруваннями, очищає 
від гріхів і відкриває ворота до раю. 

шахі-корма (зЬаЬі-кошіа) — (з перс.) «королівська їжа»; 
вишукана м'ясна страва. 

Шахріяр — (перс.) «володар»; герой книги «Тисяча і од-
на ніч», принц, який на знак помсти за зраду першої дружи-
ни кожну ніч проводить з новою жінкою, а на ранок віддає 
її на страту. Розумна і прекрасна Шахерезада щоночі роз-
повідає йому казки, уриваючи їх над ранок на найцікавішо-
му, аж поки нарешті Шахріяр закохується у неї. 

шехнай — (з перс.) індійський музичний інструмент, що 
нагадує Гобой; поширений у пн. Індії в народній і класичній 
музиці. 

Шіва — один із трьох верховних богів в індуїзмі (Брама, 
Вішну і Шіва). Шіва — руйнівник світу, але заразом і його 
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відтворювач. Його змальовують у вигляді чотирирукого чо-
ловіка, який танцює у вогненному колі, або як триокого ас-
кета з серпом місяця на чолі. Як бог плодючости зобра-
жається у вигляді фалічного кам'яного стовпа (лінга). Його 
божественну силу уособлюють його дружини (Шакті). 

Шіваджі (1627—1680 рр.) — засновник феодальної дер-
жави маратів у західній Індії, з 1674 р. — король Махараш-
три. Провадив численні війни проти цара Аурангзеба. У 
своїй державі запровадив індуїзм, відновив колишні привілеї 
касті брамінів. Спираючись у своїй боротьбі з Моголами на 
релігійні гасла, спричинив поглиблення конфлікту між 
індуїстами й ісламістами. Нині Шіваджі — один із народних 
героїв Індії. 

шікара — різновид пласкодонного човна для переправ-
ляння людей і товарів озером Дал у Кашмірі; кашмірська 
гондола. 

Шрі — (санскр.) «шановний, преподобний; титул, що 
ставлять перед прізвищами індусів (напр. Шрі Джагджіван 
Рам) на знак поваги. 

яар, яара — товариш, приятель; також зворот: мій доро-
гий; мій друже. 
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Ахмед Салман Рушді, сучасний англійський 
письменник індійського походження, автор 
сімох романів, а також всесвітньовідомого 
роману «Сатанинські вірші», народився 
1 9 4 7 року в Бомбеї. Дебютував у літературі 
романом «Грімус» (1975] . 
«Опівнічні діти» (1 9 8 1 ] — другий роман 
Рушді. 
Саме він і приніс своєму творцеві визнання 
критиків і читачів, переклади багатьма 
мовами і кілька престижних літературних 
премій, зокрема «Букерівську премію». 
Якщо роман «Сатанинські вірші» викликав 
суперечливі оцінки, то «Опівнічні діти» досі 
збирають щедрий урожай схвальних, 
захоплених відгуків. 




