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РОЗДІЛ 1

Сільський староста, чолов’яга років десь так п’ятдесяти, 
схрестивши ноги, сидів посеред хатини, коло багаття, котре 
жевріло у ямі, видовбаній прямісінько у долівці; він 
розглядав мою скрипку. Серед манаття двох «парубків з 
міста», якими були для нього ми з Лю, ця скрипка становила 
єдину річ, од котрої відгонило якимсь присмаком чужин- 
ства, духом цивілізації, котрий міг збудити підозру в селян.

Якийсь чоловік узяв гасового каганця і підійшов ближче, 
аби полегшити розпізнання цієї химерної штуки. Староста 
підняв скрипку сторчма і, наче доскіпливий митник, що 
дошукується наркотиків, заглянув у чорну діру в деці. В 
його лівому оці я зауважив три криваві цяти, одну чималу і 
дві зовсім крихітні, — всі вони були однакового ясно-шарла- 
тового кольору. Піднісши скрипку до очей, він скажено 
струсонув нею, немовби очікуючи, що з темного нутра цієї 
лункої скриньки щось випаде. На мить мені здалося, що 
струни луснули, а кріплення, не витримавши, розприслося 
на шматки.

Тут, біля цієї хати на палях, що стояла на вершині 
височенної гори, зібралося майже всеньке село. Чоловіки, 
жінки, дітлахи гомоніли біля порога, чіплялися надворі за 
віконні лутки, юрмилися за дверми. З мого інструменту 
нічого не випало, а тому староста притулив носа до чорної
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діри і чимдуж нюхнув. Кількоро грубих, довгих і брудних 
волосин, що стирчали з його лівої ніздрі, почали вібрувати.

І знову ж ніяких нових вказівок.
Він провів своїми шкарубкими пучками зразу по одній 

струні, відтак по другій... Од нечуваного звуку юрма в 
однісінький мент сторопіла, — так, ніби це гучання змусило 
її перейнятися якоюсь повагою.

— Це іграшка, — урочисто виголосив староста.
Ми з Лю збули цей вирок мовчанкою. Тільки перезир- 

нулися — крадькома, однак із тривогою. Подумки я запитав 
себе, чим усе це скінчиться.

Один селянин узяв у старости цю «іграшку», постукав 
кулаком по задній деці, а потім передав іншому чолов’язі. 
Скількись часу моя скрипка блукала по руках. На нас, 
вутлих, тонких, зморених і кумедних міських парубійків, 
ніхто не звертав уваги. Цілий день ми йшли під гору, і наше 
вбрання, обличчя, й волосся було вкрите пилюгою. Обоє ми 
скидалися на плюгавих реакційних вояк із пропаган
дистського фільму, котрих зайняла у полон могутня армія 
комуністичного селянства.

— Іграшка для недоумків, — хрипко сказала якась 
молодиця.

— Ні, — поправив її староста, — це іграшка міської 
буржуазії.

Хоча посеред хатини було здоровезне багаття, мене 
зненацька обсипало морозом. Я почув, як староста докинув:

— Треба її спалити!
Це веління негайно ж викликало в юрмі жваву реакцію. 

Всі щось вигукували, репетували, колотилися: кожен 
силкувався загарбати цю «іграшку» й потішитися з того, що 
власноруч пожбурить її у полум’я.

— Це музичний інструмент, старосто, — з недбалим 
виглядом сказав Лю. — Мій друг незлецький музика, без 
жартів.

Староста ще раз узяв скрипку й оглянув її наново. Потім 
простяг мені.
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— Мені шкода, старосто, — засоромлено мовив я, — однак 
я не дуже добре граю.

Нараз я уздрів, що Лю моргає на мене. Я зачудовано узяв 
скрипку до рук і почав її ладнати.

— Зараз ви почуєте сонату Моцарта, старосто, — так само 
незворушно виголосив Лю.

Перелякавшись, я подумав було, що він рішився ума: вже 
кілька років твори Моцарта і взагалі всіх західних компози
торів перебували у нашій країні під забороною. У мокрих 
шкарпетках мої ноги були, мов крига. Я весь дригонів од 
холоду, котрий пійняв мене з новою силою.

— Що воно таке, ця соната? — недовірливо поспитав 
староста.

— Не знаю, — затинаючись, пробурмотів я. — Ну, це... як 
на нього... таке західне...

— Пісня?
— Щось таке, — ухиливсь я од відповіді.
В очах старости зненацька спалахнула гостра пильність 

правовірного комуніста, й голос його зробився ворожим:
— Як вона зветься, твоя пісня?
— Вона скидається на пісню, але насправді це соната.
— Я питаю в тебе, як вона зветься! — гаркнув староста, 

невідступно дивлячись мені у вічі.
Криваві цяти в його лівому оці знову викликали у мене 

жах.
— Моцарт... — вагаючись, почав я.
— Моцарт що?
— «Моцарт думає про товариша Мао», — продовжив 

замість мене Лю.
Оце зухвальство! Однак воно дало добрі плоди: грізне 

обличчя старости зненацька пом’якшало, немовби він почув 
щось воістину чудовне. Од блаженної посмішки його очі 
зробилися наче дві шпарини.

— Моцарт завжди думає про товариша Мао, — промовив 
він.
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— Так, завжди, — потвердив Лю.
Як тільки я напнув волосінь смичка, довкруги зненацька 

вибухнули гарячі оплески і мені знову зробилося страшно. 
Неслухняними пальцями я почав притискати скрипкові 
струни, і мов щонайвірніші друзі, у моїй свідомості знову 
постали чудовні Моцартові акорди. Обличчя селян, такі 
понурі ще хвилю тому, з кожною хвилиною м’якшали під 
впливом ясної моцартівської радости, мов суха земля під 
дощем, а далі спроквола розчинилися у мерехтливому світлі 
гасового каганця.

Я грав досить довго — упродовж цього відтинку Лю встиг 
запалити цигарку і тепер незворушно димів нею, наче 
справдешній чоловік.

Таким був перший день нашого перевиховання. Лю на 
ту пору виповнилося вісімнадцять, а мені сімнадцять років.

Кілька слів про перевиховання: наприкінці 1968 року 
Великий Керманич Революції товариш Мао розпочав у 
червоному Китаї політичну кампанію, що докорінно 
змінила всю країну, — він закрив університети, і «молода 
інтелігенція», себто ліцеїсти, котрі отримали середню освіту, 
були відправлені на село «для перевиховання в середовищі 
незаможного селянства». (Іншого азіатського вождя, 
камбоджійця, що відзначався більшою амбітністю і набагато 
глибшою радикальністю, ця безпрецедентна ідея через 
кілька років надихнула на те, щоб вислати «на село» все 
населення столиці, старих і молодих гамузом).

Невідомо, якою ж була справжня причина, що змусила 
Мао Цзедуна прийняти це рішення: може, таким робом він 
хотів покінчити зі хунвейбінами, котрі вже почали виходити 
з-під його контролю? Може, це була одна з фантазій 
великого революційного мрійника, що прагнув створити 
нову Генерацію? Відповіли на це запитання не знала жодна 
душа. За тої пори ми з Лю часто сперечалися з цього 
приводу, — потайці, наче двоє змовників. Висновок наш був 
такий: Мао ненавидить інтелігенцію.
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Ми були не першими й далеко не останніми піддос
лідними кріликами, яких використали у процесі цього 
Грандіозного експерименту над людьми. До тієї хати на 
палях, що стояла на самісінькій вершині гори, до цієї оселі, 
де мені довелося грати на скрипці для сільського старости, 
ми прийшли наприпочатку 1971 року. Не слід гадати, ніби 
ми були найнещаснішими з-поміж усіх людей. Перед нами 
те ж саме сталося з мільйонами молоді — й мільйони зазнали 
цього після нас. Була одна притичина, котру можна було б 
розглядати як іронію долі: ні Лю, ні я не були ліцеїстами. 
Ми ніколи не мали ані однісінького шансу сісти за парту 
ліцею. Коли нас вислали в гори як «інтелігентів», ми просто 
скінчили три курси коледжу.

Без прямого і злочинного підтасування фактів нас було 
б непросто зарахувати до інтелігенції, тим паче що в коледжі 
ми здобули, по суті, нульові знання: з дванадцяти до 
чотирнадцяти років ми очікували, поки ущухне Революція 
й наш навчальний заклад нарешті знову відчинить свої 
двері. Та коли ми туди вступили, нас огорнуло гірке розча
рування: математику з навчального плану було усунуто, так 
само як і фізику та хемію, й «базові знання» віднині 
обіймали тільки промисловість та сільське господарство. На 
палітурках підручників було намальовано робітника — на 
голові в нього була каска, в руках, мускулястих, як у 
Сталлоне, він тримав величезного молота. Біля нього стояла 
комуністична жінка у селянському вбранні з червоною 
хустиною на голові. (Учні коледжу вульгарно жартували, 
що ця жінка пов’язала голову свою гігієнічною проклад
кою). Ці підручники і Малий Червоний Цитатник Мао 
упродовж кількох літ були для нас єдиним джерелом 
інтелектуальних знань. Всі інші книги було заборонено.

Не дали нам вступити до ліцею і змусили взяти на себе 
ролю молодих інтелігентів через наших батьків, котрих за 
тої пори оголосили ворогами народу, хоча серйозність 
злочинів, що інкримінувалися моїм батькам і батькам Лю, 
була дуже неоднаковою.
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Мої батьки займалися медициною. Батько був пульмо- 
нолоґом, а мати фахівцем із паразитарних захворювань. 
Обоє вони працювали у шпиталі міста Ченду, що налічувало 
чотири мільйони мешканців. їхній злочин полягав у тому, 
що вони були «пихатими вченими авторитетами», хоч 
доправди вони мали скромну репутацію провінційного 
масштабу, — адже Ченду був столицею Сичуаня, провінції 
зі стомільйонним населенням, досить далеко розташованої 
від Пекіна, але дуже близько до Тибету.

Батько Лю в порівнянні з моїм був справжньою знамени
тістю, славетним дантистом, котрого знали у всьому Китаї. 
Якось напередодні культурної революції він обмовився 
своїм учням, що вставляв зуби і Мао Цзедунові, і дружині 
Мао, і тодішньому голові республіки Чан Кайші, причому 
ще до того, як комуністи прийшли до влади. Правду сказати, 
оскільки ми змушені були упродовж кількох літ щодня 
бачити портрети. Мао, то дехто з нас уже помітив, що зуби 
його були жовті, сливе брудні, — але, звичайно, кожен 
мовчав. І ось уславлений дантист публічно дав на здогад, 
що у Великого Керманича Революції штучна щелепа; це 
була виняткова зухвалість, нечуваний і непрощенний 
переступ, гірший навіть, ніж розголошення військової 
таємниці. Як на горе, його провина обтяжувалася ще й тим, 
що він насмілився згадати подружжя Мао поруч із най- 
мерзеннішою з усіх нечистей — Чан Кайші.

Родина Лю вже здавна мешкала поруч із нашою сім’єю, 
на одному сходовому майданчику третього (і останнього) 
поверху цегляної кам’яниці. Він був п’ятим сином у свого 
батька і єдиною дитиною в матері.

Не буде ніякого перебільшення, коли я скажу, що Лю був 
і найкращим другом у моєму житті. Росли ми вкупі й зазнали 
всіх випробовувань, декотрі з яких були аж надто жорсто
кими. Сварилися ми вкрай рідко.

Мені назавжди запам’ятався той день, коли ми побилися 
єдиний раз у житті, чи радше, коли він ударив мене, — це 
було літо 1968 року. Йому було майже п’ятнадцять років, а
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мені насилу виповнилося чотирнадцять. Хилилося вже за 
полудень; у шпиталі, де працювали наші батьки, на баскет
больному майданчику під відкритим небом тривало велике 
політичне зібрання. Обоє ми знали, що предметом цих 
зборів був батько Лю — на нього чекало нове публічне 
розвінчання його злочинів. До п’ятої години ще ніхто не 
повернувся, і Лю попрохав мене піти з ним туди.

— Ми запам’ятаємо тих, що виступають проти мого 
батька і б’ють його, — сказав мені він, — і відплатимо їм, 
коли станемо дорослі.

На баскетбольному майданчику вщерть чорніли людські 
голови. Було дуже спекотно. Гучномовець горлав як навіже- 
ний. Батько Лю стояв навколішках посеред трибуни. До 
його шиї було прикручено дротом великий і важенний 
бетонний щит — дріт врізався в тіло і майже щез у складках 
шкіри. На щиті було написано його ім’я і злочин: РЕАК
ЦІОНЕР.

Навіть з віддалі тридцяти метрів мені здалося, що я бачу 
велику чорну калюжу поту, який стікав із його похиленої 
голови.

У гучномовці ревонув громохкий чоловічий голос:
— Зізнавайся, що ти переспав з тією санітаркою!
Батько похнюпив голову, схиляючи її нижче й нижче,

аж врешті здалося, ніби його шия зараз трісне під тягарем 
бетонного щита. Якийсь чоловік підніс йому до вуст 
мікрофона, і ми почули «так» — дуже кволе, майже тремтяче 
і вкрай невиразне.

— Як все це сталося? — загорлав інквізитор у гучно
мовець. — Ти її перший зачепив чи вона тебе?

- Я .
— А потім?
Упродовж кількох секунд тривала мовчанка. Відтак уся 

юрма гаркнула як один:
— А потім?
Цей рев двох тисяч горлянок прозвучав, неначе удар 

грому, і струсонув повітря над нашими головами.
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— Я пішов далі... — промимрив злочинець.
— Ну, ну! Детальніше!
— Але щойно я її торкнувся, — зізнався батько Лю, — як 

я... перестав розуміти, на якому світі я живу.
Коли натовп фанатичних інквізиторів почав горлати, 

наче з цепу зірвався, ми пішли геть. Дорогою я зненацька 
відчув, що з очей у мене котяться сльози, і це було доказом 
того, як я любив нашого старого сусіду-дантиста.

В цю мить Лю, не кажучи й слова, дав мені ляпаса. Удар 
був настільки несподіваний, що я мало не звалився додолу.

*
Того далекого 1971 року син пульмонолоґа та його друг, 

син великого ворога народу, котрому випало щастя торкну
тися зубів товариша Мао, були всього-на-всього двома 
«молодими інтелігентами» з-поміж сотні таких же хлопців 
та дівчат, котрих відправили на цю гору, що називалася 
Небесним Ф еніксом. Досить поетичне ім ’я, і доволі 
химерний спосіб для того, щоб виразити її воістину жахливу 
висоту: бідолашні горобці чи звичайні собі польові птахи 
ніколи не могли злетіти на її вершину — туди могла сягнути 
лише могутня, легендарна, глибоко самотня істота, котра 
мала якийсь стосунок до неба.

На вершину цієї гори не вела жодна дорога, лише вузька 
стежина, що пнулася поміж велетенськими потворними 
брилами, скелями, урвищами і хребтами найрозмаїтіших 
розмірів і кшталтів. Щоб уздріти силует автомобіля, почути 
сигнал клаксона, який був ознакою цивілізації, або запах 
ресторанної кухні, треба було цілих два дні спускатися в 
діл. За сто кілометрів звідти, на березі річки Йа, розташо

ване містечко Янь Цзин; це було найближче міське посе
лення. Єдиним європейцем, котрий відвідав цю місцевість, 
був отець Мішель, французький місіонер, котрий у соро
кових роках шукав новий шлях у гори Тибету.

«Янь Цзин не позбавлене інтересу, особливо ж одна гора, 
котру прозивають Небесним Ф еніксом, — писав цей
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посланець єзуїтів у своїх дорожніх нотатках. — Гора 
славиться своєю жовтою міддю, котра використовувалася 
для карбування старосвітських монет. Розповідають, що в 
першому сторіччі імператор династії Хань подарував її 
своєму коханцеві, головному придворному євнухові. Коли 
я поглянув на верхівки її карколомних скель, котрі височіли 
зусібіч, то мої очі уздріли вузьку стежину, що звивалася 
поміж темними тріщинами вивітрених брил і немовби 
розчинялася в імлі. Нею спускалося кількоро селян, немов 
худоба навантажених здоровецькими тюками з міддю, котрі 
держалися на спині за допомогою шкіряних пасів. Проте 
мені казали, що видобуток міді вже давно занепав, головно 
через те, що бракує засобів для її перевезення. Нині 
своєрідне розташування цієї гори спричинилося до того, що 
її мешканці виробляють опіум. Щоправда, мені не радили 
потикати туди носа: всі виробники опіуму озброєні до зубів. 
Після повстання вони тільки те й роблять, що нападають 
на подорожніх. Отож, я тільки здаля розглядав цю дику, 
відлюдну місцину, котра потонула в хащах велетенського 
деревляччя, поснованих виткими бур’янами і буйною 
рослинністю, місцину, де так і стережися, що з гущавини 
вискочить якийсь драбуга, щоб накинутися на мандрівців».

Гора Небесного Фенікса налічувала зо два десятки сіл, 
що були розкидані обабіч стежини або ж ховалися в темних 
роздолах. Зазвичай кожне село приймало п’ятеро або 
шестеро молодих вигнанців із міста. Проте наше село, котре 
гніздилося на самісінькій вершині, було настільки вбоге, що 
змогло взяти на перевиховання лише дві душі, Лю й мене. 
Нас поселили прямісінько в хатині на палях, де сільський 
староста оглядав мою скрипку.

Ця споруда, що належала всьому селу, не призначалася 
для мешкання. Внизу, поміж дерев’яними палями, була 
свиняча загорода, в котрій рохкала здоровезна льоха, що теж 
належала до спільної власносте. Сама ж хата була збудована 
з грубих дерев’яних колод, її ніколи не білили, всередині не
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було стелі, тож вона служила за комору, де зберігали 
кукурудзу, рисове зерно і ріжне причандалля; крім того, це 
було місце, де потайці зустрічалися закохані пари і кувалися 
подружні зради.

Упродовж усього терміну перевиховання в нашому 
помешканні не було жодних меблів, навіть стола чи бодай 
одного стільця, — тільки двоє саморобних ліжок, що стояли 
під стіною в крихітній глухій комірчині.

Попри це, наше помешкання раптом зробилося центром 
села: сюди ходила вся людність, в тому числі й староста зі 
своїм оком, де виднілися криваві цяти.

Причиною був «фенікс», геть малий, сливе крихітний, 
радше земного, ніж небесного походження, — і паном його 
був мій друзяка Лю.

*
Доправди ж ще був не фенікс, а гордовитий півень із 

павичевим хвостом зеленкуватої барви, в котрій перели
валися темно-сині пасмуги. Крізь трохи замурзане шкло 
годинника видно було, як він раптово схиляє голову і, поки 
секундна стрілка поволі оббігає коло, його хижий ебеновий 
дзьоб раз по разу вдаряє по невидній землі. Потім він 
піднімає роззявленого дзьобака догори і розпушує пір’я, 
вочевидь, задоволений із того, що доста наклювався зернят 
неіснуючого рису.

Який же ж він був маленький, цей будильничок із півнем, 
що відмічав ударом свого дзьобака кожнісіньку секунду! 
Немає сумніву, що лише завдяки своїм розмірам він 
уникнув пильного ока старости в той день, коли ми 
прийшли у село. Годинник був не більший, ніж долоня, 
одначе в нього був напрочуд гарний, мелодійний дзвоник.

До нашої з ’яви у цьому селі ні в кого не було ні 
будильника, ні ручного чи настінного хронометра. Людність 
тут жила за сонцем і знала тільки ранок і вечір.

Ми були дуже подивовані, побачивши, яку величезну, 
майже сакральну владу взяв будильник над цими селянами.
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Люди приходили тільки для того, щоб поглянути на нього, 
немовби наша клуня була якимсь храмом. Кожного ранку 
відбувався той самий ритуал: пахкаючи довжелезною 
бамбуковою люлькою, що скидалася на старосвітську 
рушницю, староста ходив і ходив довкола нашої клуні, 
гостро пильнуючи за стрілкою  будильника. Аж ось 
надходила дев’ята година — і тут-таки лунав оглушливий 
протяжний свист, котрий давав наздогад, що пора вирушати 
в поле.

— Вже пора! Ви чуєте чи ні? — ритуально горлав цей 
чолов’яга, звертаючись до хатин, що височіли доокруж. — 
Пора вже гарувати, ледацюги! Чого ви там ще огинаєтеся, 
годі яйця чухати!

Ох, як не любили ми з Лю ходити на роботу, як не 
любили дряпатися цими крутими вузькими стежками, що 
здіймалися вище й вище і врешті щезали у хмарах, — адже 
тут не годен був проїхати навіть малесенький візок і єдиним 
засобом перевезення були наші плечі.

Найжахливіше було тоді, коли нас примушували носити 
лайно — для цього служили дві напівкруглі дерев’яні 
цеберки, змайстровані спеціяльно для транспортування 
людських і бидлячих нечистот; цілими днями ці «заплічні 
цеберки» доводилося наповнювати розведеними екскре
ментами, завдавати на плечі і перти під гору, на поле, котре 
часом було на такій верховині, що від того аж голова 
обертом ішла. Щокроку чутно було, як у цебрі, тут-таки за 
вашою потилицею, лунко бовтає рідке лайно. Згодом 
смердюча гноївка починає вихлюпуватися з-під кришки і, 
ляпаючи вам на шию, поволі стікає по хребту. Любі мої 
читачі, я не буду змальовувати, як ми падали з цією ношею, 
адже, як ви самі здогадуєтеся, фатальним тут міг бути кожен 
крок.

Якогось ранку, ще геть удосвіта, перспектива цієї роботи 
видалася для нас настільки нестерпною, що ми не захтіли 
вставати з ліжка. Коли староста почав підходити до нашої
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клуні, ми ще лежали. Зближалася дев’ята ранку, і півень 
незворушно чекав на поживу, як зненацька Лю прийшла в 
голову ґеніяльна ідея: він простяг мізинець і обернув стрілку 
будильника у зворотному напрямку, аж на годину назад. І 
ми спали собі й далі. Як же ж приємно було поспати всмак, 
надто ж знаючи, що староста нетерпляче ходить і ходить 
попід клунею зі своєю бамбуковою люлькою в зубах. Цей 
сміливий і надзвичайно зухвалий виверт майже цілком 
угамував ту злість, котру ми почували до колишніх 
виробників опіуму, що під владою комуністичного режиму 
зробилися «незаможним селянством» і повинні були нас 
перевиховувати.

З цього історичного ранку ми не раз міняли годину 
пробудження. Все залежало від нашого фізичного стану чи 
й просто від гумору. Інколи, для того, щоб скоротити 
робочий день, ми переводили стрілки не назад, а на годину 
чи то й на дві вперед.

Врешті-решт дійшло до того, що, не знаючи, яка ж зараз 
година, ми згубили будь-яке уявлення про реальний час.

*

Над горою Небесного Фенікса часто йшли дощі. Це 
траплялося кожні два дні з трьох. Тут рідко бували грози та 
зливи, а зазвичай сіялася дрібна, безугавна, похмура 
мжичка, котрій, здавалося, ніколи не буде кінця. Скелі та 
вершини довкруг нашої комори тонули у зловісному 
густому тумані, й цей трохи нереальний пейзаж наводив на 
нас нудьгу, тим паче що всередині помешкання завжди було 
вогко, геть усе просякло вологою і що далі, то більше 
мокріло усе довкруг нас. Це було так, наче мешкаєш у болоті.

Часто вночі Лю не міг заснути. Він підводився, запалював 
каганець і рачкував під ліжко, вишукуючи у напівтемряві 
недопалки, які жбурляв туди вдень. Потім, схрестивши ноги, 
сідав на ліжку, зсипав окрушини вогкого тютюну в папірець 
(часто це був клапоть з листа від батьків, а цими листами
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він дуже дорожив) і сушив їх над полум’ям каганця. Відтак 
дуже ретельно, щоб не згубити й крихти з цієї січки, починав 
скручувати цигарку. Зробивши самокрутку, він закурював 
і дмухав на каганець. Він завжди палив навсидячки, 
вслухаючись у нічне безгоміння, де лунало тільки рохкання 
свиноматки, котра прямісінько під нашою комірчиною 
нагромадила своїм рилом цілу купу гайна.

Часом бувало так, що дощі тривали довше, ніж зазвичай, 
і без тютюну ставало й геть кепсько. Якось Лю збудив мене 
прямо посеред ночі.

— Я вже не можу знайти жодного недопалка, ні під 
ліжком, ні деінде.

— Ну то й що?
— Мені дуже зле, — зізнався він. — Може, ти зіграв би 

що-небудь на скрипці?
Я почав грати. Ще не зовсім прокинувшись, я раптом 

згадав про наших батьків: от якби пульмонолоґ або 
славетний дантист змогли побачити це миготливе світло 
каганця, що горить у коморі на палях, якби змогли почули 
скрипку, що звучить на тлі свинячого рохкання... Але 
довкруги не було й душі. Не було навіть людей, котрі 
мешкали в цьому селі. Найближча хата була розташована 
метрів за сто від нашої комори.

Надворі дощило. Сьогодні це був не звичайний собі дощ, 
а справжнісінька рясна злива, котра без угаву барабанила 
по ґонтовій покрівлі над нашими головами. Певна річ, 
депресія Лю від цього тільки зросла: він вважав, що ми 
приречені всеньке життя провести в селі. Зазвичай дитина 
з нормальної робітничої сім’ї або ж виходець із родини 
революційної інтелігенції, котрий не має за собою якихось 
гріхів, міг вважати, що, як писали в офіційній партійній 
пресі, в нього є всі шанси пройти курс перевиховання за 
два роки і повернутися в місто до своєї рідні. Проте для 
дітей, чиї родини потрапили до списку «ворогів народу», 
шанси на повернення були вкрай мізерні — три із тисячі. 
Якщо виходити з математичних обрахунків, то ми з Лю були
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«пропащими». Нас чекала пречудова перспектива, що в цій 
хатині на палях доведеться вікувати до кінця своїх днів, що 
ми тут полисіємо, постаріємо, а потім умремо і нас 
поховають у цій землі в білих полотняних саванах. Було від 
чого тужити, мордуватися і не спати цілісінькими ночами.

Цієї ночі я спочатку зіграв уривок із Моцарта, потім 
Брамса, далі Бетовена, проте навіть його музика не змогла 
поліпшити кепського настрою мого друга.

— Спробуй зіграти щось інше, — попросив він мене.
— А що ти хотів би почути?
— Щось веселіше.
Я трохи подумав, перебираючи мій убогий музичний 

репертуар, однак нічого такого не знайшов.
Тоді Лю почав насвистувати мотив якоїсь революційної 

пісні.
— Як воно тобі? — поспитався він.
— Клас.
Я відразу ж почав акомпанувати йому на скрипці. Це була 

тибетська пісня, китайці замінили в ній слова і співали на 
цей мотив хвалу Мао Цзедунові. Попри все це в мелодії 
збереглася радість від життя і неприборкана сила. Присто
сування до нових політичних умов не змогло її дощенту 
знівечити. Дедалі дужче переймаючись її запалом, Лю 
схопився з ліжка і почав танцювати, крутячись на одному 
місці, не зважаючи на здорові краплини дощу, котрі 
потрапляли до нашої комірчини через шпарини у ґонтовій 
покрівлі.

Три шанси з тисячі, раптом подумав я. В мене є три шанси 
з тисячі, а в цього сумовитого любителя тютюну, котрий 
вдає із себе танцюриста, таких шансів іще менше. Може, 
одної пречудової днини, коли я сягну високої майстерности 
у грі на скрипці, якийсь місцевий чи крайовий пропаган
дистський гурт, наприклад, з Янь Цзин, візьме мене до себе 
і дозволить грати на червоних концертах. Однак Лю не вміє 
грати на скрипці — навіть у баскетбол чи у футбол не вміє 
він грати. В нього немає жодного козиря, з яким він міг би

18



взяти участь у нечувано жорстокій боротьбі за «три з 
тисячі». Гірше того, він про це навіть мріяти не може.

Єдиний талант його полягав у тому, що він умів 
розповідати ріжні історії, і їх було, певна річ, приємно 
слухати, але, на жаль, з цього таланту не було пожитку і в 
нього не було великого майбутнього. Що й казати, ми жили 
не за доби Тисячі й Одної Ночі. В сучасному суспільстві, 
соціялістичному чи капіталістичному, професія оповідача 
вже геть непотрібна.

Єдиним чоловіком на світі, котрий зумів по-справж
ньому оцінити його талант і навіть винагороджував за це, 
був наш староста, останній із великих шанувальників 
мистецтва усних оповідок.

Гора Небесного Фенікса була настільки відірвана від 
цивілізації, що більша частина людности ніколи в житті не 
була в кіно і навіть поняття не мала, що це таке. Час від часу 
ми переповідали старості який-небудь фільм, і йому це так 
припало до вподоби, що він хтів слухати ще. Якось він 
дізнався про щомісячний показ кінофільмів у Янь Цзин й 
вирішив послати туди нас обох. Два дні на дорогу туди, два 
дні назад. Ми зобов’язані були потрапити на кіносеанс у той 
вечір, коли дістанемося до міста. Після повернення на 
верховину нам потрібно було переповісти старості й геть 
усьому селу зміст цілого фільму, від А до Я, причому 
розповідь повинна тривати рівно стільки ж часу, скільки 
тривав сеанс.

Ми прийняли цей виклик, але, щоб перестрахуватися, 
переглянули кінофільм два рази поспіль, — його демонстру
вали на спортивному майданчику міського ліцею, перетво
реному у літній кінотеатр. Місцеві дівчата були просто-таки 
янгольської вроди, але свою увагу ми зосередили головно 
на екрані, уважно пильнуючи за діялоґами, костюмами 
акторів, за їхніми порухами, за обстановкою кожного 
епізоду й навіть за музикою.

Після того як ми повернулися на верховину, перед 
нашою клунею на палях відбувся безпрецендентний сеанс
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усного кіно. Певна ж річ, сюди зійшлося всеньке село. В 
першому ряду сидів староста — в одній руці він тримав свою 
довжелезну бамбукову люльку, а в другій нашого «земного 
фенікса», тобто будильничка, за яким він вивіряв тривалість 
нашої вистави.

Мене охопив жах, і я мимохіть випускав зі своєї оповіді 
значну частину обстановки з кожного епізоду. Проте Лю 
показав себе ґеніяльним оповідачем: він не стільки 
розповідав, скільки грав ролю кожного персонажа, наслі
дуючи його порухи й голос. Він переказував сюжет, робив 
напружені павзи, ставив запитання, змушував публіку 
реагувати на них, а потім підказував правильні відповіді. 
Він зробив геть усе. Коли ми чи, радше, коли він урешті 
закінчив цей сеанс, точнісінько вклавшись у визначений час, 
то наші слухачі були такі щасливі й захоплені, що не хотіли 
розходитися по домівках.

— Коли наступного місяця буде ще один показ, — владно 
посміхаючись, заявив староста, — я пошлю вас туди знову. 
За це ви отримаєте таку ж платню, як і за роботу в полі.

Наприпочатку все це видалося нам кумедною грою; ми 
й уявити собі не могли, що від цього в нашому житті чи, 
принаймні, в житті Лю зайдуть дуже поважні зміни.

Принцеса Небесного Ф енікса носила ясно-рожеві 
черевички з грубого і дуже м’якого полотна, через котре 
добре видно було, як ворушаться її пальчики, коли вона 
притискає ногою педаль швейної машинки. Це були 
звичайнісінькі саморобні й уже добряче стоптані черевички, 
однак у цім краю, де сливе геть уся людність ходила босяка, 
це взуття відразу кидалося у вічі й уявлялося чимсь вельми 
витонченим і коштовним. Її ніжки були воістину прегарних 
кшталтів, і цю зграбність підкреслювали білі нейлонові 
панчохи.

Довга товста коса звисала їй нижче стану, а на кінці яснів 
новісінький червоний бант із сатину й шовку.
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Вона сиділа за своєю швацькою машинкою, і в поліро
ваній металевій поверхні відбивалася її білим-біла сорочка, 
її овальне личко і тихе сяєво її оченят, котрі були найзваб- 
ливішими очима в усій провінції Янь Цзин чи навіть в 
усьому окрузі.

Її селище лежало на тому боці долини. Її батько, єдиний 
кравець на всій оцій горі, нечасто бував удома, в старому 
величезному будинку, що слугував їм одночасно і майстер
нею, й помешканням. Він був по самісіньке горло зайнятий 
роботою. Коли якась родина вирішувала пошити нове 
вбрання, то передовсім вона вирушала до крамниці в Янь 
Цзин (це те місто, куди ми ходили дивитися кіно), щоб 
купити тканину, а потім домовлялася з кравцем про фасон, 
ціну і день, коли він з б о л и т ь  виконати це замовлення. У 
призначену днину до нього шанобливо приходили ще на 
досвітку, прихопивши з собою кількох кремезних чоловіків, 
котрі по черзі мали двигати на плечах швейну машинку.

Цих машинок у нього було аж дві. Одну кравець носив із 
собою від села до села, й на ній вже годі було розгледіти 
марку чи ім’я фабриканта. Друга була новою, виготовили її 
в Шанхаї, і стояла вона у нього вдома — на ній працювала 
його донька, Маленька Кравчиня. Кравець ніколи не брав 
із собою дочку, й це мудре, однак жорстоке рішення 
змушувало зітхати з розпуки всіх сільських парубків, котрі 
сподівалися завоювати її серце.

Кравець жив як король. Коли він приходив у село, там 
наче наступало народне свято. Дім його клієнта, де лунало 
стрекотіння швацької машинки, ставав центром усенького 
села, і це давало тій родині добру нагоду продемонструвати 
свою заможність. Для кравця готували найліпші страви, а 
часом, якщо його візит припадав на кінець року й переддень 
новорічних свят, то для нього навіть кололи свиню. Ночував 
кравець у своїх замовників і в одному селі часто проводив 
тиждень чи навіть і два.

Якось ми з Лю вибралися відвідати Окуня, нашого 
приятеля, котрий мешкав у іншому селі. Падав дощ;
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обережно ступаючи, ми піднімалися спадистою слизькою 
стежкою, котра губилася в молочно-білому тумані. Хоч 
рухалися ми вкрай обережно, кілька разів нам усе ж не 
пощастило і ми обербенилися у грязюку, викачавшись у ній 
з ніг до голови. Зненацька з-за повороту виринула низка 
людей, котрі тягли на плечах ноші з кріслом, у котрому, 
неначе король на троні, сидів чолов’яга років п’ятдесяти. 
За цим троном якийсь чоловік ніс швацьку машинку, 
приторочивши її на карк шкіряними попругами. Кравець 
нагнувся до носіїв і, вочевидячки, поцікавився, хто ми такі.

Цей чолов’яга видався мені куцим, худорлявим і 
зморшкуватим, однак видно було, що він ущерть сповнений 
енергією. Його крісло, котре було чимсь на кшталт 
примітивного паланкіну, кріпилося на двох бамбукових 
тичках, котрі лежали на плечах двох носіїв, — один ішов 
попереду, а другий позаду. Чутно було, як це крісло разом 
із бамбуковими* перекладинами ритмічно порипує у такт 
повільним розміреним крокам носіїв.

Коли ноші порівнялися з нами, кравець раптом так 
низько нахилився до мене, що я почув його від дих.

— Way-o-lin! — щодуху загорлав він англійською.
І зареготався, побачивши, що я прямо-таки підскочив на 

місці від цього несамовитого ревиська. Все це справді 
скидалося на поведінку якого-небудь свавільного пана.

— Ви знаєте, що з-поміж усіх людей на цій горі найдалі у 
світи мандрував наш кравець? — поспитався в нас один з 
носіїв.

— Замолоду мені довелося бувати аж у Яані, за двісті 
кілометрів од Янь Цзин, — гордо звістив цей великий 
мандрівець, не давши нам і слова промовити. — Щоб 
справити враження на замовників, мій хазяїн вішав на стіну 
такий же музичний інструмент, як і ваш ото.

Відтак він замовк, і кортеж рушив з місця.
Коли він уже мав щезнути за поворотом, кравець 

обернувся і знову загорлав:
— Way-o-lin!
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Носії й ще з десяток селян, котрі йшли за паланкіном, 
поволі підняли голови і голосно, протяжно закричали — це 
був радше болісний стогін, аніж перекручене англійське 
слово:

— Way-o-lin!
І вибухнули божевільним реготом, наче ватага розбиша

куватих недолітків. Відтак носії нагнулися і поправили на 
плечах паланкін. За мить уся ця процесія вже щезла в 
тумані.

Через кількоро тижнів нам випало побувати у кравця 
вдома. Великий чорний пес у дворі глипнув на нас, але 
вирішив не гавкати. Ми зайшли до крамниці. Старий 
подався на села, і ми познайомилися з його донькою, 
Маленькою Кравчинею, — Лю треба було на п’ять санти
метрів наточити холоші штанів, адже, незважаючи на 
кепські харчі, безсоння і постійну тривогу за майбутнє, він 
усе-таки ріс.

Балакаючи з Маленькою Кравчинею, Лю розповів про 
те, як на слизькій туманній стежині ми зустріли її татуся, 
не втримавшись при цьому, щоб не змавпувати і жахливо 
перекривити його кепську англійську вимову. Вона дзвінко 
зареготала. Талант пересмішника Лю успадкував од своїх 
батьків.

Я зауважив, що, коли вона сміється, то її очі стають якісь 
дикуваті, як очиці брудних замурзаних дітлахів із нашого 
села. їхнє сяєво скидалося на блиск шляхетного необроб- 
леного каміння, на полиск невідполірованого металу, і довгі 
вії та вузькі гострі контури цих очей тільки посилювали 
враження.

— Не гнівайтеся на нього, — мовила вона, — це старий 
бешкетник.

Її обличчя зненацька спохмурніло, і вона опустила 
погляд. Потім провела кінчиками пальців по швейній 
машині.

— Моя матуся померла іще замолоду. Врешті, він викидає 
ці фортелі тільки задля розваги.

23



Контури її смаглявого личка були чисті, майже шляхетні. 
Воно дихало звабною чуттєвою красою, аж хотілося тільки 
сидіти біля неї й дивитись, як жваво справується вона коло 
своєї шанхайської машинки.

Кімната слугувала заразом крамницею, майстернею та 
їдальнею; дерев’яна підлога була брудна, скрізь видніли 
жовті й чорні плями від плювків, що їх залишили після себе 
клієнти, і зразу впадало в око, що її давно вже не мили. 
Готове вбрання, почеплене на вішалки, висіло на довгому 
мотузкові, що тягнувся через усю кімнату. По кутках 
валялися сувої тканини та зіжмаканий одяг, і все це аж 
кишіло мурашнею. В цім приміщенні відчувався безлад, 
брак естетичного смаку і цілковита неохайність.

На столі валялася якась книжка, і я вельми зчудувався, 
угледівши цю дивину, таку незвичну для тутешньої 
неписьменної людности; від тих пір, як я перегорнув 
сторінку останньої книги, здавалося б, минула цілісінька 
вічність. Я потягнувся до неї, але мене чекало розчарування: 
це був каталог розцвітки, виданий підприємством, що 
займалося фарбуванням тканин.

— Ти вмієш читати? — поспитавсь я у неї.
— Та не дуже, — нітрохи не соромлячись, відказала вона. 

— Тільки не подумайте, що я така дурненька — мені дуже 
подобається балакати з людьми, котрі вміють читати й 
писати, з міською молоддю. Хіба ви не помітили, що собака 
на вас і разу не гавкнув? Він знає, хто мені до вподоби!

Вона вочевидячки не хтіла нас відразу відпускати. 
Схопившись зі свого стільця, вона запалила металеву піч, 
котра стояла насеред кімнати, поставила на неї горнятко й 
налляла води. Пильнуючи за кожним її кроком, Лю 
поспитав:

— Чим ти нас будеш пригощати, чаєм чи окропом?
— Радше окропом.
Це вже було по знаку, що ми їй припали до серця. Якщо 

на цій горі когось запрошують на окріп, то це означає, що в 
гарячу воду розбивають декілька яєць, додають туди цукру 
і готують із цього суп.
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— А ти знаєш, Маленька Кравчине, — озвався зненацька 
Лю, — що в нас із тобою є одна спільна риса?

— В тебе і в мене?
— Авжеж! Давай закладемося?
— На що ж саме?
— А на що завгодно! Я вмить доведу тобі, що в нас є така 

риса.
Вона трохи поміркувала.
— Якщо я програю, то виконаю твоє замовлення 

безкоштовно.
— Згода, — відказав Лю. — А тепер зніми свій лівий 

черевичок і панчоху.
Маленька Кравчиня завагалася, одначе цікавість була 

дужчою і вона хутко роззулася. Її ступня була така ж 
тендітна, як  і вона, однак дуже чуттєва; спочатку ми 
побачили її зграбні кшталти, потім щиколотку, а потім 
пальчики з перлистими нігтями. Геть маленька, смаглява 
ступня з прозорою шкірою, крізь яку просвічували голубі 
жилки.

Коли Лю поставив коло неї свою брудну засмалену 
кощаву лапу, я навіч побачив, у чому тут схожість: в обох 
другий палець був довший од решти пальців на нозі.

*

Попереду в нас була ще довга дорога назад, а тому 
вирушили ми годині о третій пополудні, щоб повернутися 
в село ще завидна.

Коли ми простували стежиною, я запитав:
— Тобі подобається Маленька Кравчиня?
Лю йшов понуривши голову і не відразу відповів на це 

запитання.
— Ти закохався в неї? — знову поспитавсь я.
— Вона некультурна чи, принаймні, не досить культурна 

для мене! — нарешті відказав він.
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У глибині довгої вузької галереї, де панувала непрогляд
на темрява, помалу рухався кволий пломінець світла. Час 
від часу ця крихітна світляна цятка хилиталася, падала, 
однак усе ж підводилася і знову починала повзти вперед. 
Інколи галерея різко пірнала в діл, і пломінець на якийсь 
мент щезав; тоді звідти долинало тільки рипіння тяжкого 
коша, якого тягли по кам’янистому підложжі, і надсадне 
кректання, котрим та людина супроводжувала кожне своє 
зусилля; ці звуки гучно дудоніли в чорнильній пітьмі й 
відлунювали так далеко, що часом аж подив од того брав.

Аж ось пломінець знову з’являвся у полі зору — мовби 
око якоїсь худобини, що, геть невидна в пітьмі, хисткою, 
непевною ходою суне до тебе, як та примара зі страшного 
сну.

Це був Лю зі своїм каганцем, що кріпився на голові 
ремінним пасом, — він гарував у вугільній копальні. Коли 
склепіння галереї знижувалося, йому доводилося пересу
ватися рачки. Він був голісінький, плечі його до крові 
змуляла ремінна упряж, котра глибоко вп’ялася у шкіру. 
Запряжений наче худобина, він тягнув здоровезного, мов 
човен, коша, навантаженого кавалками антрациту.

Коли він урешті приповз, я перейняв од нього цю ношу. 
Так само голий, до найдрібнішої бганки свого тіла укритий 
грубою верствою вугільної куряви, я попхав коша поперед 
себе, замість того, щоб тягнути його в упряжі. Перед 
самісіньким виходом з галереї треба було здолати довгий 
крутий схил, проте склепіння тут було вищим; Лю часто 
допомагав мені висадити коша нагору, витягти надвір й 
інколи навіть пособляв у тому, щоб вивернути його на купу 
вже готового вугілля: у повітрі піднімалася густа хмара 
чорної пилюги, а ми горізнач падали додолу, не в змозі й 
пальцем поворухнути од виснаження.

Я вже згадував, що за старосвітчини гора Небесного 
Фенікса славилася мідними копальнями. (Цим копальням 
пощастило увійти в історію й завдяки тому, що їх подарував 
своєму коханцеві перший у Китаї гомосексуаліст-імпера-
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тор). Однак тепер вони вже давно були занедбані й 
обвалилися. Вугільні ж копальні, неглибокі, видовбані 
вручну, були спільною власністю всіх сіл і постійно 
розроблялися, приносячи горянам певний прибуток. Як і 
вся інша молодь, котру прислали з міста, ми з Лю повинні 
були пройти перевиховання й у копальнях, — це мало 
тривати упродовж двох місяців. Від цього нас не могли 
звільнити навіть наші успіхи в царині «усного кіно».

Як по правді, то на це пекельне випробування ми зважи
лися ще й тому, що хотіли «бути в курсі», хоча наші шанси 
повернутися додому були сміховинні й обчислювались як 
«три із тисячі». Ми й уявити собі не могли, що ця копальня 
залишить прикрий слід не лише на нашому тілі, але й 
передовсім у наших душах. Слова «вугільна копальня» й 
сьогодні наводять на мене жах.

Галерея тільки при вході, на відтинку десь двадцяти 
метрів, підпиралася сволоками і балками, нашвидкуруч 
витесаними з грубелецьких деревляних стовбурів і сяк-так 
скріпленими одне з одним, — решта ж копальні, себто метрів 
сімсот, взагалі не мала жодного захисту. Кожної миті на наші 
голови могло обвалитися каміння, і троє сільчан-гірняків, 
що розробляли в забої вугільний пласт, увесь час розпо
відали нам про нещасні випадки, що призвели до загибелі 
наших попередників.

Кожен кіш із вугіллям, котрий треба було витягти надвір, 
був для нас чимось на кшталт російської рулетки.

Пхаючи якось удвох коша по крутому довгому схилу на 
виході з галереї, я  почув, як Лю пробурмотів:

— Одколи ми сюди потрапили, в мене чомусь не виходить 
з голови, що в цій копальні я неодмінно помру.

Я занімів од цієї фрази. Ми й далі рухалися вгору по 
схилу, однак я зненацька відчув, як мене пройняло 
холодним потом. Від цього моменту я заразився його 
страхом перед загибеллю в цій норі.

Мешкали ми разом із гірняками в убогій дерев’яній 
халупі, що приліпилася на схилі гори під кам’яним
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карнизом. Прокидаючись, я кожного ранку чув монотонний 
стукіт крапель води, котрі, стікаючи по скелі, падали на дах 
тієї халупи, укритий простісінькими шматками кори, і з 
полегшенням думав, що я ще живий. Коли ж ми покидали 
хатину, то я не був певен, що доживу до вечора. Навіть такі 
незначущі події, як, наприклад, якась фраза, почута од 
гірняків, похмурий дотеп або ж зміна звичного перебігу дня, 
набували для мене пророчого значення і ставали передвіс
никами смерти.

Часом бувало, що під час роботи мені ввижалися різні 
видива. Ні з того ні з сього я відчував, що земля піді мною 
вгинається, я задихаюся, і допіру мені спадало на думку, що 
це вже смерть, як перед очима з неймовірною швидкістю 
проходило всеньке моє дитинство, як це зазвичай трап
ляється із вмирущими. З кожним кроком земля все дужче 
вгиналася під ногами, а потім над моєю головою лунав 
страшенний оглушливий гуркіт, наче обвалилося склепіння. 
Не тямлячи себе від шалу, я чимдуж рачкував до виходу, а 
в чорній пітьмі галереї зринало обличчя моєї матері, котре 
потім заступало батькове лице. Все це тривало насилу кілька 
секунд, і видиво щезало, — я знову був у копальні, голий 
мов хробак, і переді мною була ноша, котру треба було 
випхати надвір. Я починав дряпатися до виходу: в колих- 
кому сяєві каганця я був, наче комаха, котра поволі повзе 
вперед, бо нею рухає воля до життя.

На третій тиждень я раптом почув, як у галереї хтось 
плаче, — однак світла од каганця там не було видно.

Це було не розпачливе хлипання чи болісний стогін 
зраненої душі, а довге нестримне квиління, що виливалося 
в цілковитій пітьмі рясними гарячими сльозами. Відби
ваючись од стін, це квиління відлунювало по всіх закутках 
копальні, посилювалося і врешті-решт немовби зливалося 
з цією глухою непроглядною темрявою. Звичайно ж, це 
плакав Лю.

Наприкінці шостого тижня його підкосила хвороба. Це 
була малярія. Пополудні, коли ми обідали під деревом
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напроти входу в копальню, він раптом поскаржився, що 
йому холодно. І справді, за кількоро хвиль руки його почали 
так дригоніти, що він геть не здужав утримати ні паличок, 
ні чашки з рисом. Коли він рушив до хатини, щоб трохи 
полежати, ноги його запліталися. В очах у нього все пливло. 
Біля дверей, котрі стояли навстежень, він почав кричати до 
когось невидного, щоб той дав йому пройти. Гірняки, що 
обідали під деревом, зареготали з того.

— До кого це ти балакаєш? — загукали вони до нього. — 
Там же ні душі!

Вночі він знову почав скаржитися на холод, хоча його 
було вкрито кількома ковдрами, а посеред халупи горіло 
здоровецьке багаття.

Між селянами зав’язалася довга, однак тиха суперечка. 
Вони казали, що Лю треба одвести до річки і скупати у 
крижаній джерельній воді. Шок від цієї купелі повинен 
призвести до негайного одужання. Однак цю пропозицію 
врешті відкинули, побоюючись, що в таку глупу ніч він може 
втопитися.

Один із сільчан вийшов надвір і небавом повернувся з 
двома лозинами; «одна з персика, друга з верби», — пояснив 
він мені. Інші дерева не годилися. Він змусив Лю підвес
тися, зняв з нього куртку і геть усю одіж, а потім заходився 
шмагати його цими лозинами по голому тілу.

— Дужче, дужче! — горлали інші сільчани. — Якщо будеш 
панькатися, то ніколи не виженеш з нього недугу!

Лозини одна за другою свистіли у повітрі. Шмагання 
дужчало, й на тілі почали набрякати криваво-червоні 
басамани. Лю був при повній свідомості і сприймав удари 
без особливої реакції — так, наче це був сон, де шмагають 
когось іншого. Я не знав, про що він думає, однак мені було 
страшно, і крізь несамовите хльоскання у вухах моїх 
відлунювали слова, котрі я  почув од нього в галереї кілька 
тижнів тому: «Одколи ми сюди потрапили, в мене чомусь 
не виходить з голови, що в цій копальні я неодмінно помру».

Мордувальник нарешті ухоркався і попросив, щоб його 
змінили. Натомість, одначе, не зголосився ніхто. Сон почав
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уже брати своє, селяни повкладалися у ліжка і хтіли спати. 
Тоді лозини з персика і верби вручили мені. Лю підняв 
голову. Його лице було мов крейда, на лобі виступили дрібні 
краплини поту. Він подивився на мене відстороненим 
поглядом.

— Гаття, — ледве чутно промовив він.
— А ти не хочеш трохи перепочити? — поспитавсь я. — 

Поглянь, як тремтять у тебе руки. Ти що, геть не відчуваєш 
їх?

— Ні, — промовив він і підніс руку до очей, щоб її 
роздивитися. — І правда, я ввесь тремчу, і мене проймає 
такий холод, наче я старезний дід, котрий от-от має померти.

Я знайшов у кишені недопалок самокрутки, запалив його 
і дав Лю. Однак він вислизнув з-поміж його пальців і впав 
додолу.

— Курва! Він такий тяжкий, — промовив Лю.
— Ти що, справді хочеш, аби я тебе шмагав?
— Так, від цього я хоч трохи зігріюся.
Перш ніж розпочати це катування, я вирішив знайти 

цигарку і змусити його бодай раз добряче затягнутися. Я 
нагнувся і підняв недопалок — він ще й погаснути не встиг 
за цей час. Нараз у вічі мені кинулося щось біле; це був 
конверт, що валявся біля ліжка.

Я взяв його до рук. Конверт був запечатаний, на ньому 
видніло ім ’я Лю. Я поспитався в селян, як  він сюди 
потрапив. Хтось відказав із ліжка, що кілька годин тому його 
приніс один чоловік, який прийшов купити вугілля.

Я розірвав конверт. Лист займав насилу сторінку, і 
писали його олівцем, причому знаки то тіснилися між 
собою, то розбігалися навсібіч; часто ієрогліфи були кепсько 
виведені, однак від ц ієї невправності віяло дівочою 
безпосередністю і якоюсь дитинною щирістю. Я поволі став 
читати:

Лю, котрий розповідає фільми,
не смійся з моєї писанини. Я  ніколи не ходила до школи. Ти 

ж знаєш, що найближча школа знаходиться у  місті Янь Цзин
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і  добиратися туди два дні. Читати й писати я навчилася 
від тата. Можеш зарахувати мене до «осіб з початковою 
освітою».

Нещодавно я  почула, що ви зі своїм другом дуже гарно 
розповідаєте фільми. Я  ходила до нашого старости, і він 
погодився надіслати двох сільчан, котрі упродовж двох днів 
працюватимуть замість вас у  копальні. А ви прийдете до 
пасу село і будете розповідати фільм.

Я  хтіла сама звістити вам цю новину, але мені сказали, 
що чоловіки в копальні геть зовсім голі й дівчині з ’являтися 
там не годиться.

Коли я думаю про копальню, то захоплююся твоєю 
хоробрістю. Єдине, чого я боюся, це щоб вона не завалилася. 
Я  добилася для вас два дні перепочинку, себто ризик буде 
менший на два дні.

До зустрічі. Передай від мене вітання своєму другові, 
котрий грає на скрипці.

Маленька Кравчиня.
08.07.1972

Я  вже скінчила свого коротенького листа, аж мені спало 
на думку, що треба сповістити тобі одну жахливу річ: після 
вашої гостини мені довелося зустрічати вже кількох людей, 
у  котрих другий палець на нозі довший од великого пальця, 
як ото у  нас із тобою. Я  страшенно розчарувалася, але таке 
вже воно життя.

Ми вирішили переповісти сюжет із фільму «Маленька 
квітникарка».

З-поміж трьох фільмів, котрі нам пощастило подивитися 
на баскетбольному майданчику, найпопулярнішою була 
північнокорейська мелодрама, де головною дійовою особою 
виступала «дівчина з квітами». Ми переповіли цю комедію 
мешканцям нашого села, і наприкінці сеансу, коли, імітуючи
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тремтливий сентиментальний голос за кадром, я виголосив 
заключну фразу: «Прислів’я мовить: щире серденько і 
камінь зворушить. Та хіба серденько «дівчини з квітами» 
не було достатньо щирим»? — ефект був такий самий, як і 
від справдешнього показу. Всі наші слухачі ридма ридали; 
навіть староста, хоч він був чолов’яга мов кремінь, не здужав 
погамувати гарячих сліз, що котилися з його лівого ока, де 
все ще темніли три криваві цяти.

Попри часті напади гарячки Лю почувався вже ліпше, а 
тому вирушив у дорогу із запалом справдешнього завойов
ника. Однак ми й до села не встигли дійти, як його спіткав 
новий напад малярії.

Хоч сонце пряжило як навіжене, він поскаржився, що 
його знову починає морозити. Коли він сів біля вогнища, 
котре я хутко розпалив, наносивши гілляк і сухого листя, 
то відчуття холоду не вщухло, а зробилося просто-таки 
нестерпним.

— Нічого не вдієш, — сказав він мені й підвівся. (Його 
так трясло, що зуб на зуб не попадав).

По дорозі ми чули шум потоку, крики мавп і всякої іншої 
звіроти. Лю переживав жахливі напади гарячки і холоду. 
Уздрівши, як він, похитуючись, прямує простісінько у 
прірву, а з-під ніг його починає осипатися груд дя, котре так 
довго летить униз, що звук його падіння насилу можна 
почути, я перепинив його і посадив під скелею, поки 
минеться напад гарячки.

Прийшовши до Малої Кравчині, ми дізналися, що її 
батько, слава Богу, знов у мандрах. Як і минулого разу, 
чорний пес у дворі обнюхав нас, але не загавкав.

Коли Лю переступив поріг, його лице було червоне мов 
буряк; він горів. Напад малярії був такий несамовитий, що 
Маленька Кравчиня перелякалася. Вона тут-таки побігла 
сказати, що сеанс «усного кіна» відміняється, й, одвівши Лю 
до своєї світлиці, уклала його в ліжко, завішене білим тюлем. 
Потім вона скрутила на голові свою довгу косу і зашпилила 
її у вигляді зачіски. Відтак роззулася і, покинувши свої 
рожеві черевички в хаті, вибігла надвір.
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— Ходи зі мною! — гукнула вона мені. — Я знаю щось 
дуже помічне проти цієї хвороби.

Де був звичайнісінький бур’ян, котрий ріс на березі 
річечки неподалік од селища. Такий собі кущик сантиметрів 
тридцять заввиш, із ясно-рожевими квітами, що пелюст
ками скидалися на квіття персика, тільки трохи більші, — 
мов у дзеркалі, відбивалися вони в тихій плиткій воді. Ліком 
було його листя, гостре, кутасте, навбач подібне до гусячої 
лапи, — Маленька Кравчиня набрала його цілий оберемок.

— Як прозивають цю рослину? — поспитавсь я  в неї.
— «Друзки розбитої чаші».
Вдома вона стовкла це листя у ступі з білого каменю. 

Коли воно зробилося такою собі зеленого кашею, Мала 
Кравчиня наклала його на ліве зап’ястя Лю, котрий попри 
гарячку вже трохи добрів до тями. Він мовчки дивився, як 
вона обвинула йому зап’ястя довгою тасьмою із лляного 
полотна.

Надвечір його подих зробився рівнішим, і він заснув.
— Не знаю, може, ти й не віриш у такі речі... — вагаючись, 

мовила мені Маленька Кравчиня.
— Які це речі?
— Ну, такі... не зовсім природні.
— Часом вірю, а часом ні.
— Ти говориш так, наче боїшся, що я на тебе донесу.
— Та ні, що ти!
— То яка ж твоя думка?
— Як на мене, то в них не можна цілковито вірити, але не 

варто й геть відкидати їх.
їй начебто сподобалася така позиція. Вона глянула на 

ліжко, в якому спав Лю, і поспиталася:
— Хто його батько? Буддист?
— Не знаю. Принаймні він славетний дантист.
— А що воно таке, дантист?
— Ти що, не знаєш, хто такий дантист? Це ж той, хто лікує 

зуби.
— Ти не жартуєш? Ти хочеш сказати, що є люди, котрі 

можуть повиганяти хробаків, що живуть у зубах?
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— Звичайно, — відказав я без тіні посмішки. — Я навіть 
можу тобі звіритися з одної таємниці, але ти повинна 
заприсягнутися, що нікому її не відкриєш.

— Ну, присягаюся...
— Його батько, — пошепки сказав я, — виганяв хробаки 

із зубів самого товариша Мао.
Шанобливо помовчавши, вона поспиталася:
— А не буде він гніватися, якщо я приведу відьом, щоб 

вони посиділи цю ніч коло його сина?
Десь опівночі довкола Лю, котрий не переставав марити, 

зібралися чотири баби з трьох сіл, вбрані в довгі спідниці 
чорного та білого кольору, із заквітчаними косами і 
нефритовими браслетами на руках. Вони сиділи на 
чотирьох кутах ліжка і дивилися на Лю крізь білу запону. 
Всі вони були такі старі та зморшкуваті, що несила й 
визначити було, котра з них найпотворніш а і може 
найдужче залякати темний забитий люд.

Одна з-помїж них, геть зігнута й засушена, тримала в руці 
лук і стрілу.

— Будь певен, — сказала вона мені, — злий дух копальні, 
що завзявся на твого побратима, не зважиться прийти до 
нього цієї ночі. Цього лука зробили в Тибеті, а стріла його 
зі срібним вістрям. Коли я стріляю нею, то вона співає в 
повітрі, немов сопілка, і прошиває груди будь-якому 
демонові, яким би могутнім він там не був.

Проте ні їхній поважний вік, ні пізня година справи не 
поліпшили. Збігло трохи часу, й одна за одною вони почали 
позіхати. І хоч наша господиня настійно частувала їх міцним 
чаєм, вони все-таки поснули. Лучницю теж пійняв сон. Вона 
поклала свою зброю на ліжко, і її підфарбовані брезклі 
повіки втомлено заплющилися.

— Збуди їх, — звеліла мені Маленька Кравчиня. — 
Розкажи їм який-небудь фільм.

— Про що?
— Не має значення. Треба, щоб вони попрокидалися...
І тоді я розпочав найбільш химерний сеанс усного кіно в 

своєму житті. У селі, що лежало в гірській долині, стоячи
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перед ліжком, де в стані якогось заціпеніння марив мій друг, 
я розповідав північнокорейський фільм вродливій юній 
дівчині й чотирьом старезним відьмам, котрі бовваніли 
переді мною в миготливому світлі гасового каганця.

Я старався як тільки міг. За кількоро хвиль історія 
сердешної «дівчини з квітами» заполонила увагу моїх 
слухачок. Вони навіть почали ставити запитання; і що далі 
текла розповідь, то менше стуляли вони очі.

Однак чар від цієї оповіді був геть не такий, як тоді, коли 
провадив її Лю. Я не був уродженим оповідачем. Я взагалі 
не був оповідачем. За півгодини «дівчина з квітами» з горем 
таки знайшла трохи грошей і бігцем подалася до шпиталю, 
однак її мати вже сконала, з відчаєм вигукнувши перед 
смертю наймення своєї доньки. Справдешній пропаган
дистський фільм. Як за нормальних обставин, то це був 
перший кульмінаційний пункт нашої розповіді. Під час 
демонстрації фільму або коли ми розповідали його селянам, 
люди в цей момент обов’язково плакали. Втім, ці відьми, 
напевне, були виліплені з іншої глини. Слухали вони мене 
досить уважно і навіть виявляли певні емоції, — я відчував, 
як інколи по спині в них пробігають дрижаки, — однак сліз 
од них годі було чекати.

Розчарований своєю невдачею, я вдався до таких деталей, 
як «тремтяча дівоча рука» і «банкноти, що вислизали з-поміж 
пальчиків»... Все намарне: моїх слухачок це не зворушувало.

Зненацька з-за тюлевої запони почувся голос, котрий 
промовляв до нас немовби з глибокої криниці:

— Прислів’я мовить, — прохрипів Лю, — щире серденько 
і камінь зворушить. То скажіть же ж мені, хіба серденько 
цієї «дівчини з квітами» не було достатньо щирим?

Те, що Лю зарання виголосив заключну фразу фільму, 
вразило мене набагато дужче, ніж його раптове пробуд
ження. Та який же ж був мій подив, коли я озирнувся 
доокруж: усі чотири відьми ридма ридали! Сльози вщерть 
переповнили їхні очі й потоком текли по марних, зморшку
ватих обличчях.
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Отакий талант оповідача був у Лк>! Він міг заволодіти 
публікою, всього лиш озвавшись до неї голосом з-за кадру, 
причому навіть тоді, коли його мордував жорстокий напад 
малярії.

В міру того, як  оповідь розвивалася, мені почало 
здаватися, ніби в Маленькій Кравчині щось міняється, і ось 
я  завважив, що її коса перетворилася в буйний потік 
волосся, котрий нестримною повінню спадає на плечі. Я 
здогадався, що це зробив Лю — його гарячкова рука раз у 
раз висовувалася з-за тюлі. Зненацька дмухнув протяг, 
пломінь каганця заколихався й, коли світло на мить погасло, 
мені видалося, ніби Маленька Кравчиня підняла тюлеву 
запону, потемки схилилася над Лю й хутко поцілувала його.

Якась із відьом знову запалила світло, і мені ще довгенько 
довелося розповідати історію корейської дівчини. Хлипан
ня моїх слухачок, яке супроводжувалося шмарканням і 
сяканням, білБше не вгавало.
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РОЗДІЛ 2

В Окуня була потаємна валіза, котру він старанно 
приховував од стороннього ока.

Він був нашим другом. (Якщо пам’ятаєте, я  вже згадував 
його ім’я, розповідаючи про зустріч із батьком Маленької 
Кравчині, — ми тоді якраз ішли до Окуня). Село, в котрому 
він проходив перевиховання, лежало нижче од нашого 
селища, на схилі гори Небесного Фенікса. Коли нам 
щастило роздобути кавалок м’яса, плящину горілки чи 
потягти де-небудь свіжої городини, то ми часом ходили до 
Окуня готувати вечерю. Все в нас ділилося на трьох, наче 
ми були одною розбишацькою ватагою. Тим-то й дивувало 
нас, що він так ревно ховає оцю таємничу валізу.

Його родина мешкала в місті, де працювали наші батьки; 
його батько був письменником, а мати поетесою. Оскільки 
у влади вони нещодавно потрапили в неласку, то їхньому 
коханому синові залишилися «три шанси із тисячі» — ні 
більше, ні менше, аніж нам із Лю. Однак потрапивши 
завдяки своїм батькам у цю безнадійну ситуацію, вісімнад
цятирічний Окунь майже постійно перебував у полоні 
страху.

З ним усе довкруги здавалося небезпекою. Враження 
було таке, наче ми троє змовників, що зібралися в його 
хатині біля гасового каганця і снуємо план якогось замаху.
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Наприклад, вечеряємо: от хтось постукав у двері, а ми 
сидимо за столом, де парують і смаковито пахнуть пригото
вані нами страви із м’яса, і в нас аж слина тече од утіхи, — 
на Окуня ж цей стукіт наводив невимовний жах. Він 
схоплювався з місця, ховав те м’ясо у куток, неначе ми його 
вкрали, і ставив на стіл убоге вариво із маринованих овочів, 
котрі геть скисли і смердять на ввесь дім; їсти м’ясо 
здавалося йому непрощенним злочином, котрий здатна 
чинити лише буржуазія, до якої належали і його батьки.

На другий день після сеансу усного кіно, котрий ми 
продемонстрували отим чотирьом відьмам, Лю трохи 
піддужчав і вирішив повернутися в село. М аленька 
Кравчиня не дуже затримувала нас у себе — я бачив, що вона 
падає з ніг од утоми.

Після легкого сніданку ми з Лю вирушили в дорогу. 
Вогка вранішня прохолода остудила наші гарячі обличчя. 
Лю йшов собі й палив цигарку. Стежина то піднімалася 
вгору, то пірнала в діл. Часом я провадив його за руку, тому 
що спускатися було нелегко. Земля була мокра і слизька; 
вгорі виднілися переплетені крони деревляччя. Проходячи 
повз село, де відбував перевиховання Окунь, ми побачили 
його на рисовому полі, — він ходив за плугом, у який було 
запряжено буйвола.

Годі було розгледіти якусь борозну од плуга, тому що на 
поле пустили воду і воно так розкисло, що перетворилося в 
непролазне болото сантиметрів із п’ятдесят углиб. Напів
голий, у коротких штанцятах, наш ратай по коліна брьохав- 
ся у грязюці, прямуючи за чорним буйволом, котрий тягнув 
важкого плуга. Перші досвітні промені кривавими блищи
ками відбивалися від шкелець його окулярів.

Буйвіл той був звичайнісінької статури, проте хвостище 
його просто-таки вражало своїми розмірами, та ще й махав 
він ним на кожному кроці — так, наче поклав собі всю 
грязюку та іншу всяку гидоту неодмінно жбурляти просто 
в лице своєму молодому недосвідченому панові. Отож, 
попри всі намагання уникнути цього лиха, Окуневі доста
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було заґавитися на однісінький мент, як буйволячий хвіст, 
немов батіг, із маху хвисьнув його по мармизі — й окуляри 
тут же полетіли в багно. Окунь вилаявся, віжки і плуг 
випали з його рук. Він підніс обидві долоні до очей, зойкнув, 
а потім вибухнув такими матюками, наче йому тут-таки 
відібрало розум.

Він так розлю тився, що не почув наших вигуків, 
сповнених приязні та втіхи од того, що ми здибали його на 
дорозі. Окунь був такий короткозорий, що, навіть витріщив
ши очі з усієї сили, геть нездатен був упізнати нас за якихось 
двадцять кроків і відрізнити від селян, що працювали на 
сусідніх полях і кепкували з нього, як тільки могли.

Схилившись над калюжею, він по самі лікті занурив у 
неї руки й почав наосліп бабратися довкола себе у густій 
грязюці. Очі його втратили людський вираз, вони страшен
но вирячилися, буквально вилізли на лоба, і мені зробилося 
страшно.

Скидалося на те, що він розбудив у своєму буйволові 
якийсь садистський інстинкт. Пхаючи плуга, той почав 
задкувати. Він, здавалося, вирішив затоптати окуляри в 
болото або ж розтрощити їх гострим лемешем.

Я скинув узувачку, закасав штани і, покинувши Лю 
сидіти побіч стежини, пішов на рисове поле. Окунь дуже не 
хтів, аби хтось втручався у його пошуки, які він провадив 
уже поза місцем падіння, але я почав наосліп мацати у болоті 
і врешті мені пощастило наступити на його окуляри. На 
щастя, вони були цілі.

Коли білий світ нарешті прояснів перед ним, Окунь із 
величезним подивом побачив, у якому стані перебуває Лю.

— Та ти ж на волосину од смерти, їй-право! — вигукнув 
він.

Оскільки йому не можна було покинути свою працю, він 
запропонував нам відпочити у нього вдома.

Його хатина стояла в самому центрі села. В Окуня було 
так мало особистого ж иття і таке велике прагнення 
продемонструвати свою довіру стосовно революційного
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селянства, що він ніколи не замикав дверей. Ця халупа, що 
служила колись коморою для збіжжя, збудована була на 
палях, однак до неї приробили ще й терасу на грубих 
бамбукових стовпах — там сушилося зерно, овочі або ж 
перець. Ми з Лю посідали там і почали грітися на сонці. 
Аж ось воно сховалося за вершинами гір, і зробилося зимно. 
Піт уже висох, і руки та ноги в Лю зробилися мов крига. Я 
розшукав у хаті старого светра і, накинувши цю одіж йому 
на спину, зав’язав рукави під бородою, наче шарф.

Хоча сонце знову виринуло з-за гір, Лю все ще скаржився 
на холод. Я знову подався до хати і хтів було взяти ковдру, 
аж мені спало на думку, що ліпше буде пошукати, чи немає 
десь іще одного светра. Під ліжком я загледів здорового 
дерев’яного ящика, схожого на ті, що використовуються для 
пакування недорогих товарів, — він був завбільшки з валізу, 
тільки глибший. Всередині лежало кілька футболок та 
брудне стоптане взуття.

Коли я відчинив його насеред хатини, де в сонячному 
промінні танцювали золоті порошини куряви, то враження 
було таке, наче там повнісінько ріжного вбрання.

Я почав порпатися у тому лахмітті, намагаючись знайти 
такого светра, котрий був би якраз до міри худому, 
кощавому Лю, аж зненацька пальці мої намацали щось 
делікатне, м’яке і гладеньке, наче жіночі черевички із добре 
вичиненої шкіри.

Аж ні, це була валіза, котра вилискувала в сонячному 
проміні, дуже елегантна, із вичовганої, однак делікатної 
шкіри. Валіза, од якої линув далекий дух цивілізації.

Її було зачинено на три замки. Вага її була трохи завелика 
для такої малої валізи, однак дізнатися, що ж там усередині, 
було неможливо.

Аж коли запала ніч і Окунь нарешті звільнився від 
боротьби зі своїм буйволом, я дістав нагоду поспитатися в 
нього, що то за скарб так ревно ховає він у цій валізі.

На мій подив, я  не отримав жодної відповіли. Ввесь той 
час, поки ми куховарили, він дотримувався незвичної для
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‘нього мовчанки й особливо ж намагався не проронити бодай 
одного слова про ту валізу.

Під час вечері я знову поспитався у нього про це, причому 
навпрямки. Але він і на те нічого не відповів.

— Як на мене, то це книжки, — нарешті порушив 
мовчанку Лю. — Вже те, як старанно ти ховаєш цю валізу та 
ще й зачиняєш на кілька замків, зраджує твою таємницю: 
звичайно ж, там заборонені книги.

В очах нашого друга промайнув якийсь панічний вираз; 
потім він згас за шкельцями його окулярів, а обличчя 
зробилося чимсь на кшталт усміхненої маски.

— Ти мариш, старий, — промовив він.
Він простяг руку і помацав його чоло.
— Господи, оце гарячка! Не дивно, що ти мариш і тобі 

ввижаються такі ідіотські речі. Знаєш, ми з тобою друзі, 
можемо й пожартувати часом, але якщо ти починаєш верзти 
всякі нісенітниці про заборонені книжки, то йди ти знаєш 
куди...

Після цієї розмови Окунь придбав у сусіда мідного замка 
і, йдучи з дому, завжди замикав двері на ланцюг, який 
пропускався через дужку.

Через два тижні «друзки розбитої чаші», котрими 
послуговувалася Маленька Кравчиня, зарадили хворобі Лю. 
Коли він зняв пов’язку, то побачив, що на зап’ясті вигнало 
прозору лискучу ґулю завбільшки з пташине яйце. Вона 
потроху почала стухати, й коли од неї залишився тільки 
темний шрам, напади малярії геть припинилися. Щоб 
відсвяткувати це одужання, ми пішли до Окуня і влашували 
обід. Цієї ночі ми спали в його хатині, полягавши утрьох на 
одному ліжку, — і я  переконався, що під ним так само стояв 
отой дерев’яний ящик, проте шкіряної валізи там уже не 
було.

*

Зростаюча підозріливість і недовіра, яку Окунь виявляв 
до нас, незважаючи на всі дружні стосунки, неначебто
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підтверджували припущення Лю : звичайно ж, валіза набита 
забороненою літературою. Ми з Лю часто балакали на цю 
тему, хоча так і не змогли реально уявити собі, які ж книжки 
були в тій валізі. (За тої доби під заборону потрапили всі 
книги, окрім творів Мао Цзедуна і його поплічників, та ще 
суто наукової літератури). Ми склали довгий список тих 
книг, які могли там бути: від «Трьох воюючих царств» до 
«Снів у червоному замку», не забувши при цьому й «Чжин 
Пін Мей», що уславилася своєю еротичною тематикою. 
Була там також поезія династій Тан, Сун, Мін і Цин. Або ж 
традиційний живопис Цю Да, Ші Тао, Тон Цічена... Згадали 
і Біблію, а також «Слова п’яти мудреців», книгу, що була 
несправедливо заборонена вже бозна од якого часу, — в ній 
п’ятеро велемудрих пророків династії Хань з вершини 
священної гори віщували про те, що станеться через дві 
тисячі літ.

Гасили ми каганця часто аж після півночі, а потім лягали 
кожен на своєму ліжку і палили. З тим димом із наших 
грудей струмували назви книжок, і в цих назвах були далекі 
незнані світи, а в їхньому звучанні, в порядкові ієрогліфів 
відчувалося щось таємниче й чарівливе, як запах тибетсь
кого ладану, — варто було вимовити його назву,«Цзян сян», 
і відразу ж вчувався отой вишуканий солодкий дух, і навіч 
увижалося, як починають куріти ароматичні палички, і 
шкіра твоя вкривалася краплями поту, котрі у світлі ламп 
лисніли, немов краплини рідкого золота.

— Ти чув що-небудь про західну літературу? — поспитав 
мене якось Лю.

— Та небагато. Ти ж знаєш, моїх батьків цікавила тільки 
їхня робота. Поза медициною вони мало в чому тямили.

— Мої теж. Але в тітки було кілька чужоземних книжок, 
їх переклали на китайську ще до культурної революції. 
Пам’ятаю, вона читала колись мені кілька уривків із 
книжки, що називалася «Дон Кіхот», там ішлося про досить 
кумедного старого лицаря.

— А де ж вони тепер, ці книги?
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— Обернулися в дим. Хунвейбіни конфіскували їх, а 
потім на очах у всіх безжально спалили прямісінько біля 
того будинку.

Скількись часу ми понуро мовчали, смалячи в темряві 
свої самокрутки. Ця історія про спалення книжок викли
кала в мене смертельний сум — у нас не було жодного шансу. 
Коли ми навчилися читанню, читати вже не було чого. 
Упродовж кількох літ у відділах іноземної літератури 
книжкових магазинів стояло тільки Повне зібрання творів 
керівника албанської компартії Енвера Ходжі, — з позоло
ченої палітурки на вас дивився літній чоловік у строкатій 
краватці, з бездоганно прилизаним сивим волоссям, його 
повіки були зморшкуваті, ліве око каре, а праве трохи менше 
од лівого і з райдужною оболонкою блідо-рожевого кольору.

— Навіщо ти розповідаєш мені про це? — запитав я.
— Так от, я подумав собі, що в шкіряній валізі Окуня 

якраз можуть бути книги саме такого штибу — західна 
література.

— Може, ти й маєш рацію, адже його батько письменник, 
а мати поетеса. В них могла бути ціла купа такої літератури, 
так само, як у бібліотеці мого чи твого батька було багато 
книжок з медицини західних авторів. Але як же цю валізу з 
книжками вдалося приховати од хунвейбінів?

— Не треба великого розуму, аби десь заховати ці 
книжки.

— Вони пішли на великий ризик, довіривши ці книжки 
Окуневі.

— Наші батьки завжди мріяли, що ми з тобою станемо 
медиками, а його батьки, напевне, так само хтіли, щоб він 
зробився письменником. І вважали, що для цього він 
повинен потайці прочитати всі ці книжки.

*

Холодного весняного ранку з неба почали падати здорові 
лапаті сніжинки, і за дві години земля вкрилася шаром снігу 
завгрубшки з десять сантиметрів. Староста дав нам один
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день на перепочинок. Ми з Лю відразу ж подалися до Окуня. 
До нас уже дійшли чутки, що його спіткало нещастя, — 
розбилися окуляри.

Проте я був певен, що працювати він не покинув, адже 
«революційне» селянство не вважало його короткозорість 
фізичною вадою. Він боявся, щоб його раптом не визнали 
за ледаря. Окунь взагалі боявся цих селян, адже це їм якоїсь 
чудової днини належало вирішувати, чи достатньо він 
«перевиховався», отож, теоретично вони мали право 
вирішувати його майбутнє. За таких умов міг бути 
фатальним найменший політичний прогріх чи навіть 
фізична недуга.

Хоч ішов сніг, але мешканці його села, на відміну від 
наших, не сиділи вдома: нав’ючені здоровецькими репту
хами, вони переносили рис у державну комору, котра була 
розташована за двадцять кілометрів од нашої гори, на березі 
річки, що бралагпочаток аж у Тибеті. Це був річний податок 
з їхнього села, і староста поділив увесь вантаж поміж 
членами громади; на кожного припадала частка вагою десь 
кілограмів із шістдесят.

Коли ми прийшли, то наш друг уже встиг наповнити свій 
мішок і збирався вирушати в дорогу. Ми почали жбурляти 
в нього кім’яхами снігу, однак він був такий короткозорий, 
що не зумів нас угледіти і тільки крутив головою на всі боки. 
Без окулярів зіниці його очей поробилися такі великі, що 
стали схожі на дурнуваті каламутні баньки отих китайських 
песиків, що прозиваються пекінесами. Його лице мало 
розгублений, страдницький вираз, бо якраз треба було 
завдавати собі того мішка на спину.

— Ти з глузду з’їхав, — сказав йому Лю. — Без окулярів 
, ти й кроку не пройдеш по стежці.

— Я вже написав матері. Вона має терміново надіслати 
мені нові окуляри, але я не можу сидіти склавши руки. Я 
тут для того, аби працювати. Принаймні так вважає 
староста.

Він говорив дуже хутко, наче не хотів гаяти часу з нами.
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— Чекай-но, — сказав йому Лю, — в мене є пропозиція: 
ми віднесемо твого мішка до комори, а ти за це даси нам 
прочитати кілька книг із валізи, яку ти так старанно ховаєш. 
Баш на баш, добре?

— Заткни пельку, — люто відказав Окунь. — Я не розумію, 
про що ти говориш, в мене немає ніяких захованих книжок.

Він так розлютився, що завдав тяжкого мішка на спину і 
подався геть.

— Одну-єдину книжку, — крикнув услід йому Л ю . — По 
руках!

Нічого не сказавши на те, Окунь почав спускатися в діл.
Виклик, який він кинув нам, був йому не під силу. Він 

потрапив у ситуацію, котру не можна було назвати інакше, 
як мазохізмом: замети були глибокі й у деяких місцях він 
грузнув по кісточки. Стежка зробилася дуже ковзка. Він 
витріщався собі під ноги, але не міг розгледіти каміння, 
котре служило б опорою під час спуску. Окунь рухався на 
безбач, він заточувався з боку на бік, його хода була немов 
у п’яного. Стежина різко пірнула вниз, він почав намацувати 
носаком якусь опору, але друга нога, на котру ліг увесь тягар 
його мішка, поковзнулася, і він упав на коліна в замет. 
Намагаючись утримати мішок, він спробував зберегти 
рівновагу, а потім, бабраючись ногами у снігу, розгортаючи 
його рукою, метр за метром намацав дорогу і врешті звівся 
на ноги.

Здаля нам добре було видно, як він виписував ногами 
кренделі на крутій стежці, а за кілька хвилин знову 
повалився додолу. Цього разу мішок ударився об скелю, 
підскочив і впав у сніг.

Ми спустилися в діл і допомогли йому позбирати рис, 
Щ о висипався з мішка. Ніхто не сказав і слова. Я не 
насмілювався й глянути на нього. Він сів під скелею, скинув 
черевики, повитрушував із них сніг, а потім спробував 
розтерти ноги, котрі вже геть заклякли од холоду.

Упродовж усього цього часу він кивав головою — так, 
наче вона раптом зробилася дуже тяжка.
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— В тебе що, голова болить? — поспитавсь я.
— Та ні, у вухах шумить, але не дуже голосно.
Сухий колючий сніг набився в рукави мого пальта, коли 

ми нарешті позбирали рис і засипали його у мішок.
— То що, рушаємо? — запитав я Лю.
— Так, допоможи мені завдати мішка, — відказав він. — 

Я змерз, і тягар на плечах розігріє мене.
Щоб донести шістдесят кілограмів до комори, ми з Лю 

не раз міняли одне одного упродовж отих п’ятдесяти метрів 
спуску. Наприкінці ми буквально падали з утоми.

Коли ми повернулися назад, Окунь вручив нам тоненьку 
пошарпану книжечку — роман Бальзака.

«Ба-ел-за-ке». Прізвище французького автора було 
перекладено словом із чотирьох ієрогліфів. Переклад — це 
справжнісінька магія! Незвична вимова перших двох 
складів і аґрееивне, войовниче звучання цього старосвіт
ського імени щезли в однісінький мент. Ці елегантні 
ієрогліфи, кожен із яких складався з невеликої кількости 
елементів, усі разом випромінювали незвичну красу, од 
котрої віяло чимсь екзотичним, чуттєвим і щедрим, — це 
було щось таке, як аромат старого вина, котре сторіччями 
зберігалося у погребі. (Через кілька років я дізнався, що 
переклав цю книжку великий письменник, якому з 
політичних причин заборонили друкувати власні твори, і 
він ціле життя змушений був перекладати з французької 
чужі книги).

Скільки ж часу вагався Окунь, перш ніж позичити нам 
цю книжку? І чи випадково вибрав він саме цю книгу? А 
може, вона дісталася нам тільки через те, що з-поміж усіх 
інших книжок у тій валізі була найменшою і в найгіршому 
стані? Невже його вибором керувала скнарість? Так чи 
йнак, а вибір цей, причини якого так назавжди й зосталися 
для нас невідомі, перевернув усе наше життя чи, принаймні, 
той період, що стосувався перевиховання на горі Небесного 
Фенікса.
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А звалася ця книжечка «Урсула Міруе».
Лю почав читати її того ж таки вечора й дійшов до 

останньої сторінки вже над ранок. Після цього він погасив 
каганця і передав її мені. Забувши про їжу і про будь-яку 
роботу, я не вилазив з ліжка до самого вечора, бо з головою 
поринув у цю французьку історію, сповнену кохання і чудес.

Уявіть собі дев’ятнадцятирічного цнотливця, котрий ще 
не позбувся підліткових марень, а на додачу ніколи в житті 
не читав нічого, крім партійної базгранини про патріотизм, 
комунізм, ідеологію та пропаганду. І раптом ця книжка — 
вона була немов чужинець, котрий розповів мені про те, як 
прокидається почуття, про стремління, бажання, любов, 
себто всі оті речі, про які досьогодні не говорив мені цілий 
світ.

Хоча я геть нічого не знав про країну, що називалася 
Францією (од батька я чув колись ім’я Наполеона, та й годі), 
однак історія Урсули видалася для мене такою ж правди
вою, як і життя моїх сусідів. Звичайно, брудна справа зі 
спадком і грішми, котра неждано звалилася на голову цієї 
дівчини, вельми сприяла достовірності цієї історії й 
посилила магічну владу слова. Наприкінці тої днини я вже 
почував себе так, немов перенісся в Немур, у її домівку, і 
сиджу біля курного коминка в товаристві отих лікарів і 
священиків... Навіть сторінки, де йшлося про магнетизм і 
сновиддя, видалися мені цілком вірогідними і захопливими.

З ліжка я підвівся лише після того, як прочитав останню 
сторінку. Лю ще не повернувся. Я здогадувався, що він із 
самого рання подався до Малої Кравчині, щоб переказати 
їй чудовну історію Бальзака. Я взяв шмат кукурудзяного 
коржа і спинився на порозі нашої комори, вдивляючись у 
темний силует гори, котра височіла на протилежному боці 
долини. З цієї відстані несила було розгледіти вогні того 
села, де мешкала Маленька Кравчиня. Я уявив собі, як Лю 
розповідає їй цю історію, й нараз мене охопило незнане, 
гірке і спустошливе почуття ревности.

Було холодно, і я  просто-таки дригонів у своїй кожушині 
з овечого хутра. Селяни вечеряли, вкладалися спати або ж
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під покровом ночі займалися якимись таємничими оборуд- 
ками. Однак тут, біля порога нашої комори, стояло 
безгоміння. Як правило, я  користався з цієї тиші, котра 
западала над горою, для того, щоб повправлятися на 
скрипці, однак зараз це безгоміння гнітило мене. Я 
повернувся до кімнати. Потім узявся за скрипку, але звук її 
видався мені прикрим і дисгармонійним — так, наче хтось 
змішав усі ґами. І раптом я втямив, що ж таки хочеться мені 
зробити.

Я вирішив слово в слово скопіювати уривки з «Урсули 
Міруе», котрі найдужче припали мені до вподоби. Вперше 
в житті у мене виникло бажання переписати книжку. У 
пошуках паперу я обнишпорив усю кімнату, але знайшов 
усього декілька аркушів, котрі призначалися для листів 
батькам.

.Тоді я вирішив записати текст прямісінько на своїй 
кожушині. Ця=вдягачка, котру дали мені в селі у перші ж 
дні мого перебування, зверху була вкрита вовною різної 
довжини, а всередині гола, мов бубон. Перш ніж обрати 
текст, я довго вагався, тому що місця там було намаль, а 
шкіра в деяких місцях вичовгалася й попроривалась. Я 
переписав той епізод із роману, де Урсула мандрує уві сні. 
Мені хотілося того ж самого — побачити уві сні, як за 
кількасот кілометрів звідси порядкує у домівці мати, 
дивитись, як вечеряють батьки, спостерігати за їхніми 
порухами, за тим, що вони їдять, якого кольору їхні тарілки, 
вдихати запах їхніх страв, чути їхню розмову... А ще дужче, 
ніж Урсулі, хотілося мені побачити уві сні ті краї, де я не 
бував ніколи в житті...

Писати на грубій шкурі з гірського барана було нелегко: 
вона була нерівна, шерехата і, щоб помістити на ній 
чимбільшу кількість тексту, я мусив писати якмога тісніш, 
а це потребувало надзвичайної зосереджености. Коли я 
нарешті помережив письмом усю шкуру до самісіньких 
рукавів, пальці в мене боліли так, наче хтось їх києм 
поперебивав. Аж після цього я вклався спати.
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Крізь сон я почув кроки Лю й прокинувся; була третя 
година ранку. Мені здалося, що спав я недовго, бо каганець 
іще продовжував горіти. Крізь напіврозтулені повіки я 
насилу побачив, як він увійшов до хати.

— Ти спиш?
— Та так, дрімаю.
— Вставай, щось покажу.
Він долляв гасу і, коли світло осяяло всеньку хату, 

узявши каганця в ліву руку, підійшов до мого ліжка й сів 
скраєчку, — очі його палали, чуприна була розкуйовджена 
й стирчала на всі боки. З кишені своєї куртки він дістав 
якусь білу шматину, старанно згорнуту в декілька разів.

— Бачу, бачу... Маленька Кравчиня подарувала тобі 
носовичка.

Він і пари з вуст не зронив. Однак що далі він розгортав 
цю шмату, тим більше я впізнавав у ній шмат гаптованої 
сорочки, котра, звичайно ж, належала Маленькій Кравчині.

В ній було загорнуто кілька сухих листків. Своїми 
прегарними кшталтами вони скидалися на крильця 
метеликів, а барви їхні мінилися від яскраво-оранжевої до 
брунатної з ясно-золотою, — і всі вони були поцятковані 
темними плямами крови.

— Це листя ґінкґо, — гарячково казав Лю. — Величезного 
прегарного дерева, що росте в затишній долині на схід від 
селища Маленької Кравчині. Ми кохалися з нею навстояч
ки, притулившись до стовбура. Вона була незайманою, і 
краплі її крови впали на землю й загусли на цих листках.

Якусь мить я не зміг і слова промовити. Коли я нарешті 
уявив собі це дерево, його величавий стовбур, його пишну 
гіллясту крону і грона його листя, то мимохіть перепитав;

— Навстоячки?
— Еге ж, мов коні. Може, через те вона так голосно, так 

несамовито реготалася опісля, що цей регіт пролунав на всю 
долину і наполохав геть усе тамтешнє птаство.
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*

Відкривши перед нами чарівний світ красного пись
менства, «Урсула Міруе» в обумовлений термін поверну
лася до свого законного власника, Окуня без окулярів. Ми 
плекали надію, що він дасть нам ще й інші книжки зі своєї 
потаємної валізи, якщо виконувати за нього якусь тяжку, 
фізично непосильну роботу.

Однак він більше й слухати не хтів про це. Ми ходили до 
нього день при дні, приносили їжу, гуляли з ним, грали йому 
на скрипці... Аж ось мати надіслала окуляри, котрі нарешті 
позбавили його короткозорости, і це поклало край уеїм 
нашим ілюзіям.

Як же шкодували ми за тим, що віддали йому ту книжку! 
«Її треба було залишити собі, — ввесь час повторював Лю. 
— Я хтів би прочитати її Маленькій Кравчині. Впевнений, 
що це зробило б її більш витонченою і культурною».

Схоже на та  що ця ідея виникла в нього по тому, як він 
прочитав їй уривок, записаний на моїй кожушині. Ми часто 
мінялися одягом, і якось у вихідний Лю позичив її в мене, 
коли вирушав на побачення з Маленькою Кравчинею, — як 
завжди, воно відбувалося під кроною ґінкґо в долині їхнього 
кохання. «Коли я прочитав їй текст Бальзака, — розповідав 
він мені, — вона взяла твою кожушину і, не зронивши й пари 
з уст, перечитала його сама. Тишу порушував тільки шелест 
листя над нашими головами та далекий шум потоку. Стояла 
гожа днина, в небесах ясніла райська, ніжно-лазурова 
голубінь. Скінчивши читання, вона так і завмерла з 
роззявленим ротом, вона була геть непорушна, твою куртку 
вона тримала так, наче святиню, котру віруючі носять у 
своїх долонях.

Цей дідуган Бальзак, — провадив він, — справжнісінький 
чарівник, який немовби поклав на голову цієї дівчини свою 
незриму десницю; вона геть змінилася, вона замріялася, і 
пройшло кілька хвиль, поки вона знову повернулася з неба 
на землю. Врешті вона одягнула твою вбогу кожушину на 
себе, — треба сказати, ця вдягачка їй личила, — і мовила, що 
доторк її тіла до Бальзакових слів надав їй щастя й розуму...»
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Реакція Маленької Кравчині просто-таки зачудувала нас, 
і ми ще дужче шкодували за тим, що повернули цю книжку. 
Проте нова нагода трапилася нам лише наприпочатку літа.

Була неділя. Окунь розпалив перед своєю хатою багаття, 
поставив на камінцях здорового казана і налляв у нього 
води. Прийшовши до нього в гості, ми з Лю вельми 
здивувалися із цього хазяйнування.

Спочатку він не озвався до нас і словом. У нього був 
сумний, страдницький вигляд. Коли вода закипіла, він з 
_ошдею-знявізхебе одяг, кинув його в казан і почав товкти 
довгим києм. Оповитий з ніг до голови хмарами пари, він 
знай місив ту бідолашну вдягачку в окропі, на поверхні 
якого спливали здорові темні бульки й тютюнові крихти, а 
запах був просто-таки мерзенний.

— Ти виварюєш бліх? — поспитавсь я.
— Еге ж, я набрався їх у Тисячометровій прірві.
Нам доводилося чути про цю прірву, але ми ніколи там 

не бували. Вона була дуже далеко від нашого села, за півдня 
ходи принаймні.

— А що ж ти там робив?
Окунь нічого не промовив у відповідь. Він методично 

скинув із себе сорочку, майку, штани, шкарпетки і втопив 
їх в окропі. Його худе кощаве тіло було геть поцятковане 
червоними плямами, а на роздертій до крові шкірі видніли 
сліди нігтів.

— В тій проклятій прірві блохи здоровецькі, мов собаки. 
Вони повідкладали гниди у всіх рубцях мого манаття, — 
мовив до нас Окунь.

Він виніс із хати свої труси. Перш ніж кинути їх в окріп, 
він показав, що там водилося... Боже милосердний! В усіх 
бганках тої одежини чорніли довгі разки гнид, котрі 
лисніли, неначе крихітні перлини. Тільки оком кинувши на 
них, я відчув, як у мене по спині аж мороз продер.

Вмоститись коло багаття, ми з Лю підкидали у вогонь 
Дрова, Окунь палицею перемішував ув окропі свої лахи. 
Слово по слову, і врешті він звірився нам зі своєї мандрівки 
в Тисячометрову прірву.
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Тижнів за два перед тим він отримав листа від своєї 
матері, поетеси, котра в нашій провінції знана була колись 
зі своїх віршів про туман, дощ і печальні спогади першого 
кохання. Вона писала, що хтось із її давніх друзів отримав 
посаду головного редактора літературно-революційного 
часопису і, попри всю хибкість становища їхньої родини, 
пообіцяв, що спробує знайти місце в тому часописі для 
нашого Окуня. Щоб, як то мовиться, це не було «по блату», 
він запропонував спочатку опублікувати пісні, котрі Окунь 
повинен зібрати серед місцевого люду, себто справжні 
народні пісні, просякнуті духом реалістичного романтизму.

Отримавши цього листа, Окунь поринув у полон 
пробуджених мрій. Геть усе в ньому змінилося. Вперше у 
своєму житті він відчув себе на вершині щастя. Він облишив 
роботу в полі й з гарячковим шалом кинувся полювати за 
верховинськими піснями. Він певен був, що збере цілу 
колекцію фольклору, і вже бачив, як давній шанувальник 
його матері виконує свою обіцянку. Однак минув тиждень, 
а йому не пощастило занотувати жодного рядка, якого 
можна було б опублікувати в офіційному виданні.

Він уже було написав матері листа, в котрому розповідав 
про свою невдачу і проливав гіркі сльози розчарування. Та 
коли він вручав своє послання поштареві, той розповів йому 
про старого верховинця з Тисячометрової прірви — 
мірошника, який знав усі народні пісні цього краю, 
неписьменного старого співака, що був справжнісіньким 
чемпіоном у тій царині. Окунь тут подер свого листа і знову 
вирушив на лови.

— Той дідуган просто нікчемний пияцюра, — розповідав 
він. — Я в житті своєму не бачив такого нікчеми. Знаєте, 
чим він закушує? Камінцями! Матір’ю клянуся, камінцями! 
Він умочає їх у солону воду, кидає до рота, смокче і 
випльовує на землю. Це в нього називається «нефритові 
кульки у млинарській підливі». Він і мені пропонував їх, 
але я відмовився. А на додачу до цього він ще й страшенно 
недовірливий. Після цього він так роззлостився, що як я  не
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вмовляв його, які гроші не пропонував, а він так і не схотів 
проспівати бодай одну пісню. Сподіваючись витягнути з 
нього хоч декілька пісень, я пробув у тому старезному млині 
дві днини, цілу ніч спав на його ліжку, під укривалом, котре 
не пралося, либонь, років із двадцять...

Ми уявили собі цю картину: Окунь лежить у ліжку, де 
кишить міріядами бліх, остерігаючись бодай на мить звести 
повіки, щоб не пропустити, як мірошник спросоння почне 
виспівувати щирі народні пісні. Блохи вилазили з усіх 
закутків і кидалися на нього в темряві, мов собаки; вони то 
смоктали з нього кров-, ато танцювали на ковзких шкельцях 
окулярі^ котрі він так і не зняв на ніч. Щоразу, як старий 
починав перевертатися, кректати, кашляти, наш Окунь 
затамовував подих, кожної миті ладен запалити свого 
ліхтарика і, мов шпигун, записувати за ним. Потім усе 
припинялося, і млинар знову починав хропти в такт із 
колесами свого млина, котрі оберталися вдень і поночі.

— Я дещо придумав, — недбало сказав Лю. — Ти даси 
нам іще одну книжку Бальзака, якщо ми зуміємо вицига
нити в твого мірошника декілька народних пісень?

Окунь відповів не відразу. Він втупився запітнілими 
шкельцями своїх окулярів у темну воду, що булькотіла у 
казані, неначе загіпнотизований дохлими блохами, котрі 
танцювали поміж бульками і тютюновими крихтами.

Аж ось він підвів погляд і поспитався в Лю:
— Як ви збираєтеся це зробити?

Якби ви побачили мене тої літньої днини 1973 року по 
дорозі до Тисячометрової прірви, то подумали б, що цей 
молодик неначе зійшов з офіційного фото з’їзду Комуніс
тичної партії або з весільної фотографії «перевірених 
революційних кадрів». Я був зодягнений у темно-синій 
кітель з сірим коміром, пошитий Маленькою Кравчинею. 
Це була до найменших деталей точнісінька копія того 
кітеля, котрого носив товариш Мао, — від коміра до форми 
кишень, включно з рукавами, кожен із яких прикрашали
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три малесенькі ясно-золоті ґудзики, що висявали кожного 
разу, як я ворушив руками. Щоб замаскувати мою молоду, 
анархічно наїжачену чуприну, наша художниця з костюмів 
наділа на мене старий кашкет свого татуся, котрий своєю 
темно-зеленою барвою скидався на картуз армійського 
офіцера. От тільки на мене він був трохи замалий, мені треба 
було бодай на розмір більшого.

Що ж до Лю, то він грав ролю секретаря і був зодягнений 
у бляклий солдатський однострій, котрого він позичив у 
парубка з нашого села, який щойно повернувся з війська. 
На грудях вогнем горіла медаль з позолоченим профілем 
товариша Мао, а чуприна була бездоганно зачесана догори.

Ми ніколи не бували в цьому дикому незнаному закуті й 
мало не заблукали в бамбуковому гаю, — високі стовбури 
обступили нас із усіх боків, вони перепліталися між собою, 
заступали дорогу, хащі були мокрі від дощу, темні, вогкі, 
просякнуті їдким духом невидної звіроти. Час від часу ми 
чули скрадливе тихе потріскування — це пробивалися крізь 
землю нові памолодки. Казали, що декотрі особливо живучі 
види бамбуку можуть виростати за добу до тридцяти 
сантиметрів.

Млин старого співака височів над потоком, що спадав із 
височезної скелі, і скидався на якусь старосвітчину своїми 
здоровецькими рипучими колесами, витесаними із білого 
каменя з чорними прожилками, колесами, котрі оберталися 
у воді з суто селянським непоквапом.

Підлога на першому поверсі млина просто-таки двигтіла. 
Дошки подекуди поламалися, й крізь діри видно було, як 
поміж здоровезним камінням під нашими ногами біжить і 
біжить вода. Рипіння млинового кола луною відбивалося у 
вухах. Похилого віку чолов’яга з голим торсом перестав 
кидати збіжжя у круглу виямку жорен і мовчки, з недовірою 
подивився на нас. Я сказав йому добридень, однак не 
сичуанським діялектом, котрим балакали в нашій провінції, 
а мандаринським, точнісінько, як у фільмі.

— По-якому це він балакає? — спантеличено поспитався 
він у Лю.
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— Він говорить офіційноір мовою, — відказав Лю. — Це 
мова, котрою розмовляють в Пекіні. А ви що, не знаєте?

— А де це той Пекін?
Це запитання просто-таки ошелешило нас, та коли ми 

второпали, що він таки справді не чув про Пекін, то мало не 
попадали од реготу. На однісінький мент я навіть позаздрив 
його цілковитому невігластву в тім, що стосується зовніш
нього світу.

— А про Пепін ви чули що-небудь? — поспитався Лю.
— Бейпін? — перепитав дідуган. — А певно, це таке 

здоровезне місто на півночі!
— Двадцять років тому це місто перейменували, дідусю, — 

пояснив Лю. — А цей пан, що прийшов зі мною, розмовляє 
офіційною мовою Бейпіну, як ти називаєш його.

Старий шанобливо глянув на мене. Він почав розглядати 
мій маоцзедунівський кітель і зупинив погляд на трьох 
малесеньких ґудзиках, що були попришивані до рукавів. 
Потім він підійшов і помацав їх пучками пальців.

— А ці штуки, для чого вони? — спитався він у мене.
Лю переклав мені те запитання. Своєю кепською

мандаринською говіркою я відказав, що не знаю. Проте мій 
драгоман пояснив старому млинареві, ніби я сказав, що це 
відзнака справжніх революційних кадрів.

— Цей пан із Бейпіну, — провадив Лю з незворушністю 
бувалого шахрая, — приїхав до нашого краю збирати народні 
пісні, тож усі громадяни, що знають такі пісні, зобов’язані 
йому їх проспівати.

— Оте верховинське блягузкання? — перепитав дідуган, 
кидаючи на мене підозріливий погляд. — Це не пісні, а 
просто співанки, старосвітські співанки, розумієте?

— Якраз їх і хоче почути од вас цей добродій, йому 
потрібні саме співанки, щирі й непідробні.

Старий млинар трохи подумав над цим проханням, а 
потім глянув на мене з якоюсь химерною лукавою посміш
кою.

— Ви справді гадаєте?..
— Так, — відрубав я.
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— Ви справді хочете, щоб я співав усю оту хріновину? 
Бо, розумієте, всі знають, що наші співанки — це...

Його балачку обірвав прихід кількох сільчан зі здоро
вецькими лантухами.

Тут я перелякався; мій «драгоман» також. «Може, 
дременемо?» — прошепотів я йому на вухо. Проте старий 
обернувся і поспитав у Лю: «Що це він сказав»? Я відчув, 
що червонію, і, щоб приховати своє збентеження, бігцем 
кинувся допомогти селянам зняти їхні лантухи.

їх було шестеро. Жоден із них ніколи не бував у нашому 
селі, і впевнившись, що вони не можуть нас упізнати, я 
заспокоївся. Нарешті вони поставляли долі свої важучі 
мішки з кукурудзою, котру треба було змолоти.

— Ідіть сюди, я познайомлю вас із молодим паном із 
Бейпіна, — сказав старий мірошник цим людям. — Бачите 
оці ґудзики на його рукавах?

Старий схимник геть перемінився, його лице променіло, 
він узяв мою руку, підняв її угору і струсонув, щоб сільчани 
змогли побачити ті прокляті золоті ґудзики.

— Знаєте, що вони означають? — загорлав він, і з його 
пельки, мов із барила, садонуло перегаром. — Це — символ 
революційного кадра!

Я ніколи не подумав би, що в цього кощавого дідугана 
може бути стільки сили: його мозоляста клешня замалим 
не розчавила моє зап’ястя. Ш ахрай Лю з поважним 
виглядом офіційного перекладача перекладав мені його 
слова на мандаринську. А я, мов той партійний працівник 
із фільмів, мусив із кожним вітатися за руку і, поважно 
киваючи головою, балакати своїм кепським мандаринським 
говором.

Ніколи в житті не доводилося мені займатися чимсь 
подібним. Я вже шкодував, що ми зважилися на цей 
таємний візит, аби виконати непосильне завдання за Окуня, 
цього невблаганного власника шкіряної валізи із книжками.

Коли я черговий раз кивнув головою, мій зелений 
кашкет, — чи, точніше, кашкет старого кравця, — зненацька 
упав додолу.
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*

Врешті-решт селяни забралися геть, залишивши у млині 
цілу гору кукурудзи.

Я падав з ніг од утоми, а тут ще й замалий для моєї голови 
кашкет все стискав і стискав її немов залізний обруч, і 
врешті в мене почалася мігрень.

Маленькою дерев’яною драбинкою, в котрій бракувало 
двох чи трьох щаблів, старий мірошник запровадив нас на 
другий поверх. Він притьма кинувся до лозового кошика й 
дістав звідти сулію з висушеного гарбуза, в якій хлюпотіла 
горілка, а також три шклянки.

— Тут менше куряви, — посміхаючись, мовив він. — 
Давайте хильнемо.

Підлога в цій здоровецькій темній кімнаті була майже 
геть устелена дрібними камінцями, «нефритовими куль
ками», про які розповідав нам Окунь. Як і на долішньому 
поверсі, тут не було ні стільців, ні ослінчиків, ні взагалі 
якихось меблів, котрі мають бути в приміщенні, де 
мешкають люди, — одне тільки здоровецьке ліжко, над 
котрим було прибито чорну, вичовгану шкуру леопарда чи 
пантери, а на ній висів музичний інструмент, щось на 
кшталт бамбукової віоли з трьома струнами.

І на це ж таки ліжко старий млинар нас запросив сідати, 
оте ліжко, від якого в Окуня, що побував тут перед нами, 
зосталися такі болісні спогади і такі рясні червоні плями 
по всенькому тілу.

Я крадькома зиркнув на свого перекладача—видно було, 
що він боїться послизнутися на камінцях, котрі валялися 
долі.

— Може, краще підемо надвір? — уперше втративши 
свою незворушність, пробурмотів Лю. — Тут дуже темно.

— Та це дрібниці!
Дідуган запалив гасового каганця й поставив його 

насеред ліжка. Виявилося, що гасу в нім обмаль, і він пішов 
узяти ще. Ось він повернувся з сулією, котра була наповнена 
гасом. Половину він долляв у каганець і поставив сулію на 
ліжку, поруч із тою, де була горілка.

57



Ми позалазили на ліжко й, уклякнувши навпочіпки 
довкруг каганця, вихилили по шклянці горілки. В кутку 
ліжка неподалік од мене валялася ковдра, зібгана разом із 
брудним одягом у безформний згорток. Допиваючи свою 
шклянку, я відчув, що під холошею по моїй нозі повзуть 
якісь комахи. Знехтувавши офіційним протоколом, котрий 
передбачав певні правила поведінки, я крадькома застромив 
руку в штани і зненацька відчув, що комахи атакують і другу 
ногу. Враження було таке, наче всі ці бестії, скільки їх там 
налічувалося, зненацька гуртом накинулися на моє тіло, 
тішачись із того, що з’явилося нове їдло і можна поласувати 
свіжою кров’ю із моїх жил. Перед моїми очима промайнув 
здоровецький казан, у котрому серед чорних бульок окропу 
спливало, тонуло й вирувало вбрання Окуня, яке врешті- 
решт почало перетворюватися в мій маоцзедунівський 
кітель.

Старий мірошник на мить покинув нас наодинці з 
блохами і тут же повернувся з тарілкою, мискою і трьома 
парами паличок. Він поставив їх біля каганця, потім знову 
видряпався на ліжко і вмостився навпочіпки.

Ми з Лю й подумати не могли, що старий наважиться 
утнути з нами трюк, який він утнув із Окунем. Однак було 
пізно. Перед нами стояла тарілка, по вінця наповнена 
гладенькими камінцями, що мінилися від сірого до зеленого 
відтінку, і миска прозорої води, котру до самісінького дна 
просвічувало сяєво гасового каганця. У тій мисці видніло 
декілька кристалів, і ми втямили, що це і є отой солоний 
соус. Блошині ватаги розлізлися по всенькому моєму тілу, 
вони позалазили навіть під кашкет, і я відчув, як моя 
чуприна просто-таки диба встає від страшенної сверблячки.

— Пригощайтеся, — сказав дідуган. — Це моя улюблена 
закуска — нефритові кульки в солоній підливі.

Після цих слів старий узяв паличками камінець, з якимсь 
майже ритуальним непоквапом умочив його в підливу, 
поклав до рота і почав смоктати. Він довго не виймав 
камінця з рота; я бачив, як той камінець обертається поміж
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його гнилими жовтими зубами, відтак він щез десь у 
глибині, але за мить знову з’явився. Дідуган виплюнув його 
краєм рота, і камінець закотився ген-ген у темряву.

Трохи повагавшись, Лю взяв палички і з подивом, у 
котрому поєднувалося захоплення й жалість, поклав до рота 
першу в своєму житті нефритову кульку. Добродій з 
Бейпіна, себто я, повторив його маніпуляції. Підлива була 
не дуже солоною, і камінець залиш ив у моєму роті 
делікатний, трохи гіркуватий присмак.

Старий усе наливав і наливав нам горілки, вимагаючи 
разом з ним пити «до дна», й нефритові кульки раз по разу 
вилітали з наших ротів, окреслювали в повітрі дугу й часом 
голосно, лунко та весело цокали об камінці, що валялися 
долі.

Дідуган був міцний мов дуб. Поза тим, у нього було 
чудове професійне чуття. Перш ніж співати, він спустився 
униз і зупинив рипуче млинове колесо. Відтак, аби 
поліпшити акустику, зачинив вікно. Оскільки сорочки на 
ньому й зараз не було, то він затягнув очкур, — такий 
мотузок, зсуканий із соломи, — і нарешті зняв зі стіни свій 
музичний інструмент із трьома струнами.

— Значить, ви хочете послухати старосвітських співанок? — 
поспитався він.

— Так, ми хочемо опублікувати їх у поважному офіцій
ному часописі, — зізнався Лю. — Тільки ви й можете нам 
зарадити, дідусю. Нам потрібні щирі народні пісні, просяк
нуті революційним романтизмом.

— А що воно таке, цей романтизм?
Трохи подумавши, Лю поклав руку на серце, немовби 

приносив клятву перед самісіньким небом:
— Пристрасть і кохання.
Кощаві пальці старого млинаря мовчки пробігли по 

струнах бамбукового інструменту, якого він тримав, наче 
гітару. Прозвучав перший акорд, і ледве чутно він почав 
співати.

Перше, що привернуло нашу увагу, це було коливання 
його живота, котре попервах геть перевершило враження
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від голосу, мелодії і всього іншого. Це був просто-таки 
дивовижний живіт! Як по правді, то дідуган був настільки 
худий, що взагалі не мав ніякого черева, — просто його 
висхла шкіра брижилася крихітними бганками. Коли він 
співав, ці бганки оживали і нуртували, мов хвилі припливу 
й відпливу на голому засмаглому животі, освітленому 
вбогим сяєвом каганця. Солом’яний очкур, котрим він був 
підперезаний, теж починав шалено підійматися й опуска
тися. Часом він щезав у складках черева і геть зникав із очей, 
але в той же мент, коли вже здавалося, що його більш ніколи 
не побачити у цих хвилях, він знову гордовито й незворуш
но вигулькував на світ Божий. Магічний очкур, що й казати.

Аж ось хрипкий і водночас дуже глибокий голос 
мірошника зазвучав на повну силу. Ввесь час зиркаючи то 
на мене, то на Лю, він співав то з дружнім, змовницьким 
виразом на обличчі, а то з виразом жорстокої ворожости.

Ось які буЛй слова тієї пісні:

Скажіть,
чого стара блоха боїться?
Вона боїться, 
страх як боїться 
в окропі знагла утопиться.
Скажіть,
чого боїться молода черниця?
Вона боїться,
страх як боїться
під чепчиком дебелим опиниться.

Ми так і пирхнули од сміху, спочатку Лю, а потім я. 
Спочатку ми намагалися стримуватися, однак сміх усе 
зростав і врешті-решт переріс у регіт. Дідуган знай співав, і 
на вустах його блукав гордовитий усміх, а хвилі так і ходили 
по його череву. Хапаючись за животи од реготу, ми з Лю 
попадали додолу, але так і не здужали зупинитися.

Аж ось Лю втер сльози і, підвівшись, узяв сулію й 
поналивав у шклянки, а старий співець врешті докінчив
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свою першу співанку — зразок щирої, народної творчости, 
просякнутої верховинським романтизмом.

— Давайте ж вип’ємо за ваш чудесний живіт! — запропо
нував Лю.

Узявши до рук шклянку, співець дозволив нам покласти 
долоні на його черево і почав дихати — він уже не співав, а 
просто хтів потішити нас дивовижним нуртуванням свого 
живота. Потім усі ми випили, і кожен вихилив свою 
шклянку одним духом. У перший момент ніхто й слова не 
промовив — ні я, ні вони. Та зненацька в роті я  відчув щось 
таке чудне, що забувся про свою ролю і поспитався в старого 
чистісіньким сичуанським діялектом:

— Це що, ваша оковита?
Насилу я промовив цю фразу, як усі ми сливе заразом 

виплюнули те, що допіру опинилося в нас у роті, — 
виявляється, Лю переплутав сулії. Він поналивав не 
горілки, а гасу для каганця.

Не

Либонь, уперше од того часу, як ми опинилися на горі 
Небесного Фенікса, обличчя Окуня осяяла щаслива 
посмішка. Стояла спекотна днина. Окуляри ввесь час 
сповзали з його короткого носа, укритого перлистими 
краплинами поту, і вже разів зо два замалим не розбилися 
об землю, а він усе читав і читав ті вісімнадцять пісень 
старого млинаря, що занотовані були на сторінках, замур- 
заних «підливою», горілкою і гасом. Ми з Лю повивер
талися горічерева на його ліжку, не з б о л и в ш и  навіть 
роззутися чи поскидати верхній одяг. Сливе цілісіньку ніч 
ішли ми гірськими стежками, продиралися через бамбуко
вий гай, де нас до самого досвітку супроводжувало гарчання 
невидної звіроти, — і тепер обоє падали од утоми. Зненацька 
посмішка зникла з обличчя нашого друга, і його вид 
спохмурнів.

— Ні хріна собі! — закричав він. — Та ви ж позаписували 
якусь бридоту!
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Він кричав, наче справжнісінький командир, що картає 
своїх підлеглих. Його тон мені не сподобався, однак я 
промовчав. Єдине, чого ми від нього хотіли, це одну чи дві 
книжки, які він обіцяв за наші труди.

— Ти ж просив, щоб ми записали пару народних 
верховинських пісень, — напруженим голосом заявив Лю.

— Боже милий! Та я ж поставив перед вами чітке 
завдання: це мають бути позитивні пісні, забарвлені 
реалістичним романтизмом.

Виголошуючи це, Окунь тримав листки з тими піснями 
поміж двома пальцями і вимахував ними перед самісіньким 
нашим носом; у наших вухах відлунювало прикре лопотіння 
паперу і дудонів його суворий учительський голос.

— Чому ввесь час вас обох заносить у якусь мерзоту, от 
скажіть мені?

— Не перебільшуй, — сказав Лю.
— Це я перебільшую? Ти хочеш, аби я відніс це у 

партійний комітет комуни? Твого старого мірошника зразу 
ж притягнуть до відповідальности за пропаганду сороміць
ких співанок і навіть можуть посадити до в’язниці, серйозно 
вам кажу.

В цей момент я відчув, що ненавиджу його. Однак 
гніватися було не з руки, адже треба було дочекатися, щоб 
він усе ж виконав свою обіцянку.

— Ти хочеш стати стукачем? Ну то йди, стукай! — озвався 
Лю. — А от мені подобається цей дідуган, голос його, 
нуртування його кумедного живота й усі його пісеньки. Я 
от піду та й занесу йому трохи грошенят.

Окунь умостився на краю ліжка і, поклавши на стіл свої 
кощаві ноги з плескатими ступнями, знову перечитав пару 
сторінок.

— І як могли ви згаяти стільки часу на записування оцієї 
хріновини! Я просто дивуюся! Невже ви настільки йолопи, 
що гадали, ніби таке можна опублікувати в офіційному 
часописі? Й це відкриє переді мною двері його редакції?

Він таки добряче змінився після того, як отримав листа 
від матері. Ще кілька днів тому ми й подумати не могли, що
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він отак розмовлятиме з нами. Я й гадки не мав, що 
найменший проблиск надії на зміну майбутнього може так 
разюче переінакшити людину, довести її майже до цілко
витого божевілля і наповнити її голос ненавистю й 
погордою. Про обіцяні книги він і не згадував. Ось він 
підвівся, жбурнув ті листки на ліжко і подався на кухню, — 
незабаром звідти почулось, як він готує обід і шаткує 
городину. Упродовж усього цього часу рот у нього не 
закривався.

— Зараз же заберіть оці свої записи і киньте їх у грубу 
або сховайте якомога далі. Я не хочу, щоб ця гидота валялася 
в мене на ліжку!..

Лю підвівся й почвалав на кухню.
— Дай нам пару книжок, і ми вшиваємося звідси.
— Яких книжок? — шаткуючи овочі, запитав у кухні 

Окунь.
— Тих, котрі ти нам обіцяв!
— Ти що, ума рішився? Ви принесли якесь чортіщо, від 

котрого тільки неприємностей слід чекати! І ще й запев
няєте мене, ніби...

Нараз він замовк і прямо з ножем у руці кинувся до 
кімнати. Ось він ухопив листки, що валялися на ліжку, 
підбіг до вікна і перечитав їх на світлі.

— Боже милий! Та я ж врятований! — заволав він. — 
Варто тільки поміняти декілька слів, дещо подописувати, 
трохи повикидати... Ні, все-таки голова в мене варить краще, 
ніж ваші дурні макітри. Що не кажи, а в мене більше клепки, 
ніж у вас!

І негайно ж прочитав свою, адаптовану версію першого 
куплета:

Скажіть,
чого буржуйська гнида 
так боїться?
Вона боїться, 
страх як боїться
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у  гніві пролетарському 
втопиться!

Я зірвався з ліжка і плигнув на нього, мов звір. Не 
тямлячи себе од шалу, я хтів було видерти у нього ті листки, 
але мій порух несамохіть переріс у добрячий удар кулаком, 
котрий влучив йому в мордяку з такою силою, що він аж 
поточився. Голова його глухо гупнула об стіну, сіпнулася, 
ніж упав додолу, а з носа дзюрком зацебеніла кров. Я хтів 
забрати в нього наші листки, подерти їх на клапті і запхати 
йому в пельку, але він держався за них, як вош за кожуха.

Я вже давно не встрявав у бійку, і в якийсь мент перед 
очима в мене усе попливло й свідомість ніби відключилася. 
Я бачив, як він широко роззявляє рота, одначе волання його 
не чув.

Отямивсь я лише надворі — ми з Лю сиділи побіч стежки 
під скелею. Лю показав на мій маоцзедунівський кітель, 
замурзаний кров’ю Окуня.

— Ти був як герой із воєнного фільму, — сказав він мені. — 
А от з Бальзаком віднині можна зав’язати.

Щоразу, коли мене запитають, яке ж було містечко Янь 
Цзин, я неодмінно відповідаю фразою мого друзяки Лю: 
воно таке маленьке, що коли в їдальні міськради тушкують 
яловичину з цибулею, то запах чутно по всенькому місту.

І справді, в містечку була одна-однісінька вулиця, метрів 
із двісті завдовж, де стояв будинок міськради, пошта, 
крамниця, книгарня, школа і ресторан, за котрим виднів 
готель на дванадцять кімнат. Наприкінці тієї вулиці, коли 
вже виходиш із міста, можна було побачити шпиталь, що 
височів на вершині пагорба.

Цього літа наш староста декілька разів посилав нас до 
міста на перегляд фільмів. Як на мене, то справжня причина 
цієї ліберальности полягала в тім, що його нестримно вабив 
наш маленький будильник з гордовитим півником, котрий, 
розпустивши пишного павиного хвоста, відмічав секунди
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ударами свого дзьобака; він просто-таки закохався в нього, 
цей колишній торговець опіумом, котрий записався в 
комуністи. Єдиним способом хоч на якийсь час заволодіти 
ним було послати нас в Янь Цзин. На чотири дні, котрі 
займала дорога туди й назад, він ставав господарем 
будильника.

Наприкінці серпня, коли минув уже цілісінький місяць 
од тої бійки, що призвела до розриву дипломатичних 
стосунків із Окунем, ми знову вирушили до містечка, але 
цього разу з нами була й Маленька Кравчиня.

На шкільному баскетбольному майданчику, що був 
переповнений глядачами, показували «Маленьку квітни
карку», північнокорейський фільм, котрий ми з Лю вже 
бачили і переповіли односельчанам, той самісінький фільм, 
котрий змусив чотирьох старих відьом плакати гарячими 
сльозами у хаті старого кравця. Це був кепський фільм. Нам 
не треба було переглядати його ще раз, аби упевнитися в 
цьому. Однак це нітрохи не зіпсувало нам доброго гумору. 
Перш за все ми тіш илися з того, що нам пощастило 
потрапити до міста. Що й казати, повітря в місті, навіть 
якщо це місто завбільшки з носовичок, зовсім інше, — 
далебі, навіть тушкована яловичина пахла тут не так, як у 
нашому селі. Крім того, тут було електричне освітлення, а 
не лише гасові каганці. Звичайно, я не хочу сказати, що ми 
були аж так закохані в місто, але оте завдання, що полягало 
в перегляді фільму, на цілих чотири днини звільняло нас 
від каторжної роботи в полі, цілих чотири дні ми не носили 
на горбі «людські та бидлячі екскременти» й не гарували 
по коліна в багні на рисових полях, де так і дивися, щоб тебе 
не хльоснув по мармизі своїм хвостищем запряжений у 
плуга буйвіл.

А ще дужче тішило нас товариство Маленької Кравчині. 
Коли ми прийшли, фільм уже розпочався і залишалися 
лише стоячі місця, потойбіч екрану, де все було наопач і всі 
постаті видавалися шульгами. Однак вона не хтіла пропус
тити цього рідкісного видовища. А для нас було справжні-
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сінькою втіхою дивитися на її прегарне личко, що мінилося 
у барвистих світляних відкидах екрану. Часом воно геть 
щезало у пітьмі, й тоді видно було тільки її оченята, що 
світилися, неначе дві фосфоричні цятки. Але допіру 
наступав новий кадр, як це обличчя освітлювалося, сяяло і 
просто-таки розквітало у світлому полоні мрій. Звичайно, 
з-поміж усіх дівчат, котрих тут набралося тисячі зо дві, якщо 
не більш, вона була найвродливішою. І коли ми заува
жували ревниві погляди інших парубків, то нас охоплювало 
суто чоловіче почуття гордости. Десь на середині фільму, 
коли втекло вже добрих півгодини, вона обернулася і 
прошепотіла мені на вухо таке, від чого я на мить занімів:

— Знаєш, набагато цікавіше було, коли ти про все це 
переповідав словами.

Готель, де ми зупинилися, був дешевий, кімната кошту
вала там сантимів з п’ятдесят, майже як порція тушкованої 
яловичини. Нічний сторож, лисий дідуган, що дрімав під 
дверима на стільці, вже знав нас із Лю, а тому тицьнув 
пальцем на освітлене вікно якогось із номерів й пошепки 
звістив, що там ночує розкішна жінка, років так із сорок за 
віком; вона приїхала зі столиці нашої провінції і завтра 
вирушає на гору Небесного Фенікса.

— Вона хоче забрати свого сина, — додав дідуган. — Для 
нього знайшлася добра посада у місті.

— Цей син тут на перевихованні? — поспитався Лю.
— Еге ж, так само, як і ви.
Хто ж він був, цей улюбленець долі, перший із сотні 

молодих душ, котрі відбували перевиховання на цій горі? 
Це питання не давало нам спокою сливе половину ночі, воно 
терзало наші думки, не давало як слід заснути, мордувало 
нас ревнощами. Готельні ліжка пекли нас, на них не можна 
було й повіки звести. Ми так і не змогли здогадатися, ким 
же був цей щасливець, хоча перебрали імена всіх молодиків, 
за винятком «буржуйських дітей», таких, приміром, як 
Окунь, або ж таких «дітей ворогів народу», як оце ми з Лю, 
себто всіх тих, чиї шанси дорівнювали трьом із тисячі.
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Другого дня, коли ми поверталися в село, я здибав цю 
жінку, що приїхала порятувати свого сина. Це було в тому 
місці, де стежина круто підіймається вгору і щезає поміж 
скеллям, оповитим білими хмарами. Під нами лежав довгий 
схил із цвинтарем, де була сила-силенна тибетських і 
китайських могил. Маленька Кравчиня захтіла показати 
могилу свого діда, материного батька, проте я страх як не 
люблю кладовиськ, а тому вони самі подалися у ці хащі 
надгробних каменів, декотрі з яких уже до половини вросли 
у землю, а інші геть оповила густа мурава.

Як завше, побіч стежини під крутою скелею я розвів 
багаття із сухого хмизу й торішнього листя, а потім дістав з 
торби кілька бататів і закопав їх у приск, щоб спеклися. 
Якраз у цей момент і з’явилася та жінка: вона сиділа на 
стільці, котрого двигав на шкуратяних попругах на спині 
молодий паруб’яга. Диво дивне, в цій небезпечній позиції 
вона зберігала просто-таки нелюдський спокій і навіть 
в’язала на шпицях, так, наче це діялося десь на балконі.

Була вона невисока, в темно-зеленому вельветовому 
жакеті, коричневих штанах і світло-зелених черевичках із 
м’якої шкіри без каблуків. Спинившись коло мене, її носій 
вирішив перепочити і поставив стільця на плескату брилу. 
Жінка й далі в’язала, не злазячи зі стільця й навіть на 
глянувши на мої печені батати та не мовивши жодного 
ґречного слова своєму носієві. Місцевою говіркою я 
поспитався в неї, чи це не вона зупинялася напередодні в 
міському готелі. Не припиняючи в’язати, вона просто 
кивнула та й годі. Це була елегантна і, звичайно ж, заможна 
жінка, для котрої, вочевидь, ніщо вже не було дивиною.

Я взяв лозину, нахромив батат, що димів у приску, і 
постукав ним, щоб пообтрушувати землю й попіл. Потім я 
вирішив, що краще буде змінити вимову.

— Може, скуштуєте верховинської печені?
— Ой, у вас вимова, як у Ченду! — вигукнула вона, і голос 

її був м’який і приємний.
Я пояснив, що мої батьки мешкають в Ченду, та й сам я 

звідти родом. Вона відразу ж злізла зі свого стільця і, не
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припиняючи в’язати, присіла навпочіпки біля вогнища. 
Видно було, що їй незручно сидіти в такій позі й у такому 
місці.

Вона взяла батат, котрим я її пригостив, і, посміхаючись, 
почала дмухати на нього. Облупити його вона все ще не 
зважувалася.

— Що ви тут робите, перевиховуєтеся?
— Так, на горі Небесного Фенікса, — відказав я, вишу

куючи в приску іще одного батата.
— Справді? — вигукнула вона. — Мій син теж відбуває 

перевиховання на цій горі. Може, ви його й знаєте. Здається, 
тільки він один з-поміж вас носить окуляри.

Я промахнувся, і моя шпичка штрикнула в землю. В 
голові у мене загуло, наче хтось дав мені ляпаса.

— Ви мати Окуня?
— Еге ж.
— Значить?» він буде перший, кого звільняю ть від 

перевиховання?
— О, то ви вже знаєте? Так, він працюватиме в редакції 

літературного часопису, що виходить у нашій провінції.
— Ваш син — великий фахівець із верховинських пісень.
— Я знаю. Попервах ми боялися, що він марно гаятиме 

час у цих горах. Аж вийшло навпаки. Він записував пісні, 
обробляв їх, пристосовував до потреб нашого часу, і ці щирі 
селянські співанки надзвичайно сподобалися головному 
редакторові.

— Все це він зміг зробити тільки завдяки вам. Ви ж давали 
йому читати силу-силенну книг.

— Та певно ж.
Нараз вона замовкла і недовірливо зиркнула на мене.
— Книг? Та ніколи в житті, — холодно відказала вона. — 

Дякую за гостину.
Вона була й справді дуже підозрілива. Побачивши, як 

вона кладе в присок той батат і встає, щоб піти геть, я вже й 
пошкодував, що згадав про книжки.

Зненацька вона обернулася і поспитала про те, чого я 
давно боявся:
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— Як ваше ім’я? Коли я прибуду в село, то розкажу 
синові, що зустріла вас по дорозі.

— Моє? — перепитав я з ваганням і нерішучістю. — Мене 
звуть Лю.

Насилу збрехавши це, я страшенно розлютився на себе. 
А мати Окуня раптом вигукнула своїм лагідним голосом, 
неначе давня знайома:

— О, то ви син великого дантиста! Яка несподіванка! Це 
правда, що ваш тато лікував зуби самому товаришеві Мао?

— Хто це вам сказав?
— Мій син писав про це в одному з листів.
— Я нічого про це не знаю.
— Ваш тато ніколи про це не розповідав? Що за 

скромність! Мабуть, він справді великий дантист.
— Зараз він у в’язниці. Його проголошено ворогом 

йароду.
— Та знаю я! Тато Окуня не в кращому становищі. — 

(Вона стишила голос і почала говорити пошепки). — Але 
не впадайте у відчай. Зараз мода на невігластво, проте 
настане така пора, коли суспільству знову потрібні будуть 
добрі медики, і товариш Мао ще раз покличе до себе вашого 
батька.

— Коли я знову побачу батька, то передам йому ваші 
підбадьорливі слова.

— А ви теж не опускайте руки. Ось я все знай плету 
голубого светра, однак це тільки для людського ока: 
насправді ж подумки я пишу поезії.

— Ну, ви просто-таки ошелешили мене! — вигукнув я. — 
І про що ж ці поезії?

— А це вже професійний секрет, мій друже.
Вона спритно нахромила батат в’язальною шпицею, 

облупила його та так гарячим і поклала до рота.
— А ви знаєте, що мій син дуже любить вас? Він часто 

пише про вас у своїх листах.
— Правда?
— Звичайно. А от вашого приятеля, з котрим ви мешкаєте 

в одному селі, він страх як ненавидить.
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Це було справжнісіньке відкриття. Подумки я зрадів од 
того, що назвався іменем Лю.

— Чому ж це? — поспитавсь я, намагаючись говорити 
якмога спокійніше.

— Мабуть, за те, що в нього не всі вдома. Він підозрює, 
що мій син ховає якусь валізу, і як тільки приходить у гості, 
то відразу ж починає нишпорити по всіх кутках.

— Це, мабуть, валіза з книжками?
— Не знаю з чим, — відказала вона, знову перейнявшись 

недовірою. — Якось цей тип так розізлив його своєю 
поведінкою, що мій син затопив йому в мордяку, а потім 
повалив додолу й почав бити як гамана. Він писав мені, що 
там і стіни були обляпані його кривлею.

Я насилу стримався, щоб не розказати, як воно все було, 
і додати, що її син мав би займатися не фальшуванням 
верховинських пісень, а знімати кіно — там згодився б його 
талант у вигадуванні отаких дурнуватих сцен.

— А я й не знала, що мій син такий здоровань і вміє так 
добре битися, — провадила вона. — Однак в листі я 
висварила його і наказала, щоб він більше не ризикував 
своїм здоров’ям.

— Мій приятель страшенно розчарується, дізнавшись про 
від’їзд вашого сина.

— Чому ж? Він що, хтів помститися?
— Та ні, це вже навряд. Просто він сподівався заволодіти 

тією таємничою валізою.
— Ще б пак! Це буде таке розчарування для цього 

парубійка!
Носій вже почав нетерпляче поглядати на нас, тож вона 

попрощалася зі мною і побажала успіху. Відтак вилізла на 
стілець, взяла до рук в’язання, і небавом її постать зникла 
за поворотом.

Дід нашої подружки був похований далеко від централь
ної алеї, в північному закуті цвинтаря, де на круглому 
майданчику хоронили всіляку бідноту, — декотрі могили 
вже поробилися просто горбиками різної висоти й вели-
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чини. Інші були в трохи кращому стані, з надгробками, що 
виглядали з пожовклої трави. Могила, котру прийшла 
відвідати Маленька Кравчиня, була дуже скромна, майже 
убога; це був надгробок із темно-сірого каменю з голубу
ватими жилками, що геть уже вивітрився од негоди і часу, і 
на ньому викарбувано було тільки ім’я й дати, котрі 
вивершували життєвий шлях. Удвох із Лю вони поклали 
на могилу букет із квітів, які ростуть у цих горах: якесь зілля 
з оксамитовими зеленими листками, що за формою 
скидається на серце, цикламени з ґраціозно вигнутим 
стеблом, бальзаміни, котрі тут називають «огнем фенікса», 
і кількоро диких орхідей, що дуже рідко зустрічаються в цих 
краях, з молочно-білими, непорочно чистими пелюстками, 
котрі віночком оточують ніжно-жовту серцевину.

— Чого це в тебе такий кислий писок? — поспиталася в 
мене Маленька Кравчиня.

— Траур за Бальзаком, — відказав я.
І розповів їм про зустріч із поетесою, що вдавала із себе 

в’язальницю, з матір’ю Окуня. Однак ні звістка про ганебну 
підробку співанок старого млинаря, ні перспектива 
назавжди розпрощатися з Бальзаком, ані неминучий від’їзд 
Окуня — ніщо їх не збурило так, як мене. Й тільки розповідь 
про те, як я  зіграв ролю нащадка знаменитого дантиста, 
викликала такий регіт, що чутно було в усіх закутках 
кладовиська.

Маленька Кравчиня сміялася, а я дивився на неї мов 
зачарований. Її краса вабила до себе, але зараз вона була 
вродлива по-іншому, не так, як під час кінофільму, коли я 
просто-таки не тямив себе від захвату. Коли вона сміялася, 
то була настільки прегарною, що, клянусь, я ладен був тут- 
таки й одружитися з нею, хоча це була дівчина мого друга. 
В її сміхові мені вчувався запах диких орхідей, котрий 
перебивав аромат інших квітів, що лежали на могилі; її 
подих був пряний і гарячий.

Ми стояли, а М аленька Кравчиня уклякла перед 
могилою свого дідуся. Вона кілька разів уклонилася,
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виголосивши слова втіхи й розради, котрі промовлялися 
півголосом, у вигляді ніжного монологу.

Зненацька вона обернулася:
— А що, коли ми вкрадемо в Окуня його книжки?

Через Маленьку Кравчиню ми стежили геть за всім, що 
відбувалося в Окуневому селі упродовж тих днів, що 
передували його від’їздові, котрий було призначено на 
четверте вересня. Завдяки своєму ремеслу їй, щоб дізнатися 
про якісь події, варто було просто побалакати із замовни
ками, серед котрих були і жінки, і чоловіки, і місцеве 
начальство, і дітлашня з навколишніх сіл. До неї стікалися 
всі чутки.

Щоб якомога пишніше відсвяткувати кінець переви
ховання, Окунь і його мати-поетеса вирішили напередодні 
від’їзду влаштувати празник. Подейкували, що мати 
підкупила сільського старосту й він дозволив забити 
буйвола, щоб можна було дати бенкет на свіжому повітрі 
для всіх односельців.

Залишалося тільки дізнатися, як же ж вони заб’ють того 
буйвола, тому що законом заборонялося різати худобу, 
котра працювала в полі.

Хоча в Окуня не було інших друзів, окрім нас, однак до 
списку запрошених ми не потрапили. Втім, до того нам було 
байдуже, адже ми вирішили здійснити свій план із 
викрадення книжок саме під час банкету, коли, як нам 
здавалося, випаде найзручніший момент, аби потягти в 
Окуня його таємну валізу.

Лю взяв у Маленької Кравчині кілька довгих іржавих 
цвяхів, що валялися у шафі, яку дали колись у віно її матері. 
Як справдешні злодії, ми виготовили з них відмичку. Яка 
втішна перспектива відкривалася перед нами! Я довго точив 
цвях об камінь, аж поки він почав обпікати мені пальці. 
Потім витер його об свої замурзані штани і почав шліфу
вати, поки він зробився як новісінький. Коли я поглянув 
на нього, то мені видалося, що у його дзеркальній поверхні
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відбивається моє обличчя і літнє серпневе небо. Лю взявся 
виконувати наступний, делікатний етап роботи: притри
муючи одною рукою цвях на камені, він підняв молоток; 
той описав у повітрі досконалу дугу, вдарив об гостряк 
цвяха, розплескав його, піднявся знову, знову вдарив...

За день чи два до викрадення мені приснилося, що Лю 
довірив мені відмичку. Днина була імлистою; ступаючи 
навшпиньках, я підкрався до хати Окуня. Лю стояв на чатах 
під деревом. Чутно було крики й революційні співи селян, 
котрі бенкетували на сільському майдані. Двері в Окуня 
були з двох половин, і кожна оберталася на стержнях, один 
стирчав у порозі, а другий вгорі в одвірку. Замикалися вони 
на ланцюг і замок. Той холодний, вогкий од туману замок 
довго не слухався моєї відмички. Я крутив нею туди-сюди 
й так натискав, що вона замалим не зламалася у замковій 
шпарині. Врешті-решт я спробував підважити одну стулку, 
щоб зняти її зі стержня, котрий стирчав у порозі. Однак і 
тут на мене чекала невдача. Я знову взявся за відмичку, і 
зненацька — клац! — замок відімкнувся. Я прочинив двері, 
та щойно ступнув до кімнати, як мене мов би громом 
поцілило. Волосся на голові просто-таки диба встало: 
власного персоною за столом сиділа Окунева мати і 
спокійнісінько в’язала на шпицях. Вона мовчки посміх
нулася до мене. Я відчув, що червонію наче рак, наче той 
школяр під час першого любовного побачення. Вона не 
гукала «на допомогу» й не кричала «лови злодія». Я щось 
пробурмотів, здається, поспитав, чи вдома її син. Вона 
нічого не відказала у відповідь і тільки все посміхалася; ні 
на мить не спиняючись, вона в’язала і в’язала, вправно 
перебираючи своїми довгими кощавими пальцями, що були 
поцятковані родимками і темними плямами. Шпиці просто- 
таки засліплювали мене, вони мигтіли, нанизували петлі, 
щезали і знову вигулькували на світ Божий. Я обернувся, 
вийшов за двері, обережно зачинив їх за собою, повісив 
замок і, хоча всередині будинку так само не чутно було 
ніякого крику, щодуху кинувся тікати і гнав на зламану
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голову, мов навіжений. І в цей момент я зненацька проки
нувся.

Лю боявся так само, як і я, хоча й увесь час казав мені, 
що новачкам у злодійській справі завжди таланить. Він 
довго міркував над моїм сном і врешті переглянув план 
викрадення.

Пополудні третього вересня, напередодні від’їзду Окуня 
і його матері, з ущелини на всенькі гори пролунало 
страшенне ревисько — це конав буйвіл, котрий упав зі скелі 
у провалля. Його чутно було навіть у домівці Маленької 
Кравчині. Через кілька хвилин дітлахи прибігли сказати 
нам, що староста з Окуневого села звелів навмисне зіпхнути 
того буйвола у прірву.

Забій представили так, наче був нещасний випадок; 
погонич сказав, що буйвіл послизнувся на крутому повороті 
й униз головою полетів у прірву; неначе брила, що зірвалася 
зі скелі, він гупнув об скелястий виступ, там не втримався і 
покалічився на другому стрімчаку, що стирчав метрів за 
дванадцять унизу.

Буйвіл іще не сконав. Я ніколи в житті не забуду того 
страшного враження, котре справило на мене його протяж
не, жалібне ревисько. На оборі в селі ревіння буйвола 
неприємне і пронизливе, а цього погожого спекотного 
полудня воно гучало й гучало посеред неозорих гір, 
потужною луною відбиваючись від круч та стрімчаків, і 
линуло, немов гарчання лева, котрого загнали у клітку.

Годині о третій ми з Лю спустилися до місцини, де 
точилася ця кривава драма. Ревіння вже ущухло. Ми 
протиснулися крізь натовп, що з’юрмився на краю прірви. 
Нам сказали, що вже надійшов дозвіл од голови комуни 
дорізати буйвола. Озброївшись цим легальним прикриттям, 
Окунь і ще декілька сільчан із їхнім старостою на чолі 
спустилися до підніжжя скелі, щоб всадити ножа у горлянку 
тієї худобини.

Коли ми прийшли, вбивство вже добігло кінця. Ми 
глянули вниз, у прірву, де відбувалася ця процедура, і
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побачили Окуня, що навпочіпки сидів перед нерухомою 
тушею і в здоровецький ковпак із бамбукових листків 
збирав кров, що цебеніла із перерізаної горлянки буйвола.

Шестеро сільчан підняли тушу і з гучними співами 
почали підійматися крутим схилом, а Окунь зі старостою 
так і зосталися внизу, рядком посідавши біля ковпака з 
кривлею.

— Що це вони там роблять? — поспитавсь я в одного з 
глядачів.

— Чекають, поки згорнеться кров, — одказав той. — Це 
найкращий лік проти боягузтва. Якщо хочеш бути хороб
рим, треба з ’їсти крови, поки вона ще тепла і не дуже 
заков’язла.

Лю був змалку страшенно допитливий, а тому запропо
нував спуститися униз по стежині і подивитися на все це 
зблизька. Час від часу Окунь зиркав на юрму, що зібралася 
угорі, але невідомо було, чи він помітив нашу присутність. 
Аж врешті староста дістав ножа, котрий видався мені на 
диво гострим і довгелецьким. Він обережно спробував 
пучками жало, а затим розітнув кім’ях спеченої крови 
надвоє — один шмат для Окуня, другий для самого старости.

Ми не знали, де була в цей момент Окунева мати. Як би 
то їй було, коли б вона побачила, що її син бере у пригорщі 
грудомаху крови і починає жерти, мов та свиня, що риє 
писком у купі гайна? Він був настільки захланний, що по 
черзі пооблизував навіть пучки всіх пальців, аби не пропала 
і краплина крови. Коли він піднімався угору, я завважив, 
що його щелепи все ще рухаються, немовби смакуючи цей 
лік.

— Слава Богу, — озвався Лю, — що ми не взяли з собою 
Маленьку Кравчиню.

Настала ніч. На вигоні посеред Окуневого села здійма
лися цілі хмари диму од багаття, на котрому стояв великий, 
просто-таки здоровецький казан, що, звісно ж, був громад
ською власністю.

Оддалеки вся ця сцена мала дуже гарний, пасторальний 
вигляд. На тій відстані ми не могли розгледіти самого м’яса,
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що було порубане кавалками і варилося у казані, однак від 
запаху того приперченого, різкого й трохи вульгарного їдла 
у нас аж слина котилася. Сільчани, переважно жінки й діти, 
позбиралися коло вогню. Дехто приніс картоплю, котру тут 
же вкинули у казан, другі підкидали у багаття дрова чи сухі 
ломаки. Потроху туди почали зносити яйця, кукурудзу і 
фрукти, аж врешті довкола багаття зібралася ціла купа того 
добра. Окунева мати була незаперечною зіркою тієї вечірки. 
По-своєму вона була навіть гарною. Ясний колір її обличчя, 
котрий відтінювала темно-зелена барва вельветового 
жакета, контрастував із темними, обвітреними лицями 
місцевого люду. На грудях у неї була приколота якась 
квітка, здається, гвоздика. Вона показувала своє в’язання 
селянкам, і хоч воно було незакінчене, одначе неодмінно 
викликало в них захоплені вигуки.

Нічний вітер по всіх усюдах розносив смаковитий запах, 
котрий ставав Що далі, то все дужчим. Буйвіл, напевне, був 
уже добряче в літах, тому що для приготування його 
твердого м’ясива треба було більше часу, ніж для того, щоб 
зварити стару підошву. Від цього нетерплячка гризла не 
тільки нас, бо ми хтіли якмога хутчій викрасти ті книжки, 
але й Окуня, що вперше в житті скуштував крови: ми вже 
кілька разів бачили, як він метушливо, мов та блоха, 
підскакує до казана, знімає накривку, паличками дістає 
здоровий шмат паруючого м’яса, нюшкує його, підносячи 
до самісіньких окулярів, і розчаровано жбурляє назад.

Принишкнувши у пітьмі поміж двома скелями, що 
височіли напроти вигону, я зненацька почув, як Лю бурмоче:

— Поглянь, старий, он тобі й окраса прощальної вечірки.
Простеживши за його пальцем, я уздрів п’ятьох старез- 

< них баб у довгих чорних спідницях, що клямцали зубами 
під осіннім'вітром. Навіть з цієї відстані я зумів розгледіти 
їхні обличчя, котрі схожі були між собою мов дві краплі 
води і видавалися немовби вирубаними з дерева. Поміж них 
я відразу ж упізнав чотирьох відьом, що приходили до 
Маленької Кравчині.
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Виходило на те, що запросила їх сюди Окунева мати. 
Після недовгої суперечки вона дістала гаманець і під 
жадібними поглядами сільчан вручила кожній із них по 
банкноті.

Цього разу була не тільки одна відьма з луком — озброєні 
були всі п’ятеро. Оборона щасливця в далекій дорозі, 
мабуть, вимагала більшої кількости оружжя, ніж нічне 
стережіння хворого на малярію. А може, сума, котру 
спромоглася заплатити за цей ритуал Маленька Кравчиня, 
була меншою, ніж гроші, які запропонувала поетеса, котру 
знали колись у провінції п’ять мільйонів читачів.

Очікуючи, поки буйволяче м’ясиво звариться до такої 
кондиції, щоб можна було жувати його беззубими яснами, 
одна з відьом при світлі багаття ворожила Окуневі на 
долоні.

Хоча наш сховок був геїь недалеко, нам усе ж не було 
чутно, що там виголошує та відьма. Ми бачили, як вона 
опустила повіки, причому так низько, що здавалося, ніби 
очі геть заплющилися, як ворушаться тонкі безкровні іуби 
її беззубого рота, промовляючи слова, котрі напружено 
слухає Окунь і його мати. Коли вона скінчила, присутні 
скількись часу спантеличено дивилися на неї й мовчали, а 
потім загомоніли як одна душа.

— В неї такий вигляд, наче вона провістила нещастя, — 
сказав мені Лю.

— Може, вона побачила, що їхньому скарбові загрожує 
викрадення.

— Ні, радше вона побачила демонів, що прагнуть стати 
йому на заваді.

Напевне, воно так і було, тому що у той же мент відьми 
схопилися на ноги, підняли догори свої луки і з несамови
тим вереском схрестили їх на головами.

Потім вони почали довкола багаття танок виволання 
злих духів. Наприпочатку, може, тому, що всі вони були 
таки добре на спадку літ, відьми помалу кружеляли в 
корогоді, посхилявши голови. Час від часу вони піднімали
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голови, кидали вусібіч нерішучі, злодійкуваті погляди і 
знову опускали їх. Вони виводили якісь монотонні наспіви 
на кшталт буддійських молитов, таке собі мурмотіння, котре 
відразу ж підхоплювала юрба. Зненацька дві з них жбурнули 
свої луки додолу і задриґалися усеньким тілом, зображаючи 
цими конвульсіями присутність демонів. Усе це виглядало 
так, наче біси вселилися у їхні тіла, обернувши їх на жаских 
потвор, що дриґаються, мов навіжені. Інші ж три вдавали з 
себе войовниць і робили такі порухи, неначе стріляють з 
луків, при цьому вони дико вищали, імітуючи хурчання 
стріли у польоті. Усі три скидалися на ворон. Вони 
танцювали, і їхні довгі чорні сукні розвівалися в серпанкові 
диму, а коли танок сповільнювався, то спідниці опадали і 
волочилися по землі, збиваючи цілісінькі хмари куряви.

Танок «двох бісів» робився дедалі незграбнішим, так, 
мовби невидні стріли, що їх поцілили, були затруєні; потім 
їхні кроки сповільнилися. Ми з Лю забралися звідтіля ще 
до того, як вони попадали додолу; а це мало бути ще те 
видовище.

Бенкет розпочався по тому, як  ми пішли. Коли ми 
простували через село, то хор голосів, що супроводжували 
танок, вже ущух.

Жоден із мешканців того села, якого б він віку не був, не 
пропустив нагоди поласувати м’ясивом, що тушкувалося з 
додаванням шаткованого перцю і гвоздики. У селі не було 
ані душі, точнісінько, як і передбачав Лю (цей талановитий 
оповідач не позбавлений був і стратегічного розуму). 
Зненацька мені спав на думку отой сон.

— Ти хочеш, аби я стояв на чатах? — спитавсь я у нього.
— Ні, — відказав він. — Ми ж не в твоєму сні.

*

Він послинив цвях, з котрого ми зробили відмичку. 
Залізяка безгучно увійшла в замкову шпарину, обернулася 
ліворуч, потім праворуч, відтак знову ліворуч і взяла трохи 
назад, буквально на міліметр... ми почули сухе металеве 
клацання, і мідний замок відчинився.
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Ми прослизнули досередини й відразу ж зачинили за 
собою обидві стулки дверей. В темряві годі було щось 
розгледіти; ми насилу бачили одне одного. Проте в домі 
витав дух переїзду, і нам відразу ж зробилося заздрісно.

Через шпарку в дверях я кинув погляд надвір: поблизу 
ані душі. З міркувань безпеки, себто для того, щоб який- 
небудь допитливий перехожий не помітив, що на дверях 
немає замка, ми прохилили стулки дверей назовні, й Лю, 
як і планувалося заздалегідь, висунув руку надвір і, 
почепивши ланцюг на місце, повісив замок.

Проте ми забулися перевірити вікно, яке мало служити 
дорогою назад. Це було через те, що нас буквально 
засліпило, коли Лю засвітив свого електричного ліхтарика: 
посеред купи чемоданів лежав об’єкт наших устремлінь, 
шкіряна валіза, — вона вмить виринула з пітьми, немовби 
давно вже чекала на нас і тепер палає від бажання, щоб її 
відчинили.

— Ось воно! — видихнув я.
Коли ми декілька днів тому розробляли план викра

дення, то дійшли висновку, що успіх нашого потаємного 
візиту залежатиме від одної умови: якщо ми знатимемо, де 
Окунь ховає валізу. Як же ж її розшукати? Лю добре 
обміркував усі місця, де можна заховати цю валізу, 
розглянув усі можливі й неможливі варіянти й, слава Богу, 
розробив план, згідно з яким викрадення мало відбуватися 
якраз під час прощального банкету. Це була єдина і до того 
ж цілком реальна нагода: хоч поетеса й була дуже хитрою, 
проте завдяки своєму вікові вона мусить дуже любити 
порядок і нізащо не піде діставати валізу із потаємного 
сховку перед самісіньким від’їздом. Вона все приготує 
заздалегідь, щоб воно було напохваті.

Ми підійшли до валізи. Її хрест-навхрест перев’язали 
грубою мотузкою із соломи. Ми розв’язали мотузку і мовчки 
підняли кришку. У світлі нашого ліхтаря зблиснули 
палітурки книжок: зверху лежало п’ять чи шість романів 
нашого давнього друга Бальзака, а далі йшли книги Віктора
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Гюґо, Стендаля, Дюма, Флобера, Бодлера, Ромена Роллана, 
Руссо, Толстого, Гоголя, Достоєвського, а також кількох 
англійців — Діккенса, Кіплінґа, Емілі Бронте...

Що це було за видовисько! Я немовби аж сп’янів од того. 
Одну за одною діставав я ті книжки з валізи, відкривав їх, 
розглядав портрети авторів і передавав Лю. Коли я 
доторкався до них, то мені видавалося, що мої тремтячі 
пальці торкаються людських доль.

— Це скидається на епізод із фільму, — озвався Лю, — 
коли бандити відчинили валізу з грошима...

— Ти відчуваєш, як в очах закипають сльози радости?
— Ні. Я почуваю тільки ненависть.
— Я теж. Я ненавиджу тих, що заборонили для нас ці 

книжки.
Ця фраза злякала мене, начеб у хаті ховався сторонній, 

котрий міг би підслухати мої слова. Ляпніть що-небудь таке 
на людях, і вас на кількоро літ запроторять до в’язниці.

— Гайда! — закривши валізу, скомандував Лю.
— Зачекай-но!
— Що таке?
— Та сам не знаю... Давай-но подумаємо: у цій крадіжці 

Окунь передовсім підозрюватиме нас. І якщо він донесе, то 
ми пропадемо. Не забувай, хто наші батьки.

— А я тобі кажу, що мати не дасть йому цього зробити. 
Інакше всі дізнаються, що її син переховував заборонену 
літературу! І тоді йому ніколи вже не покинути гору 
Небесного Фенікса.

Трохи помовчавши, я відчинив валізу:
— Якщо взяти всього декілька книг, то вони нічого не 

помітять.
, — А я хочу прочитати всі ці книжки! — рішуче відрубав

Лю.
Він зачинив кришку і, поклавши на неї руку, немов 

християнин, що приносить священну клятву, виголосив:
— Цими книжками я перевиховаю Маленьку Кравчиню. 

Вона більше не буде простою верховинкою. ^
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Ми попрямували до спальні. Я йшов попереду, а Лю.з 
валізою в руці простував за мною. Напевне, вона була дуже 
важкою; я чув, як вона гупає Лю по нозі й зачіпає Окуневе 
ліжко та вузький тапчан його матері, — хоча його і 
змайстрували поспіхом із сяких-таких дощечок, проте 
кімната од нього зробилася ще тіснішою.

На превеликий подив, раму було забито цвяхами. Ми 
спробували відчинити її силоміць, однак вона тільки ледь 
чутно рипнула і не подалася навіть на сантиметр.

Ситуація аж ніяк не була катастрофічною. Ми спокійні
сінько повернулися в передпокій і вже хтіли було вдатися 
до тих дій, котрі вчинили перед тим, себто відхилити стулки 
дверей надвір, просунути руку в шпарину і відкрити замок 
відмичкою.

Зненацька Лю прошепотів:
— Цить!
Я перелякано згасив ліхтарика. Надворі почулися швидкі 

кроки, і ми остовпіли. За хвилину ми втямили, що кроки 
наближаються до ґанку.

Тої ж миті до нас долинули двоє невиразних голосів, 
жіночий і чоловічий, однак наразі незмога було розпізнати, 
чи це справді голоси Окуня і його матері. Ми приготувалися 
до найгіршого і відступили на кухню. По дорозі я на мить 
засвітив ліхтарика, і Лю поклав ту валізу на купу багажу.

Це таки справді було те, чого ми боялися; мати з сином 
застукали нас на гарячому, в момент крадіжки. Чутно було, 
як вони балакають на ґанку.

— Я знаю, мені зле від тої буйволячої крови. Вона ввесь 
час відригувалася кислятиною.

— Нічого, я  прихопила пігулки від шлунку, — відказала 
мати Окуня.

В паніці ми не подужали знайти на кухні жодного 
закутня, щоб туди сховатися. Було так темно, що ми 
нічогісінько не бачили. Я зосліпу налетів на Лю, коли він 
піднімав накривку величезного глека для рису. Схоже було, 
Що він геть утратив глузд.
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— Не залізеш, — прошепотів він.
Ось загримів ланцюг, і двері відчинилися якраз у той 

момент, коли ми забігли до спальні й позалазили під ліжка.
Вони зайшли до передпокою й засвітили каганця.
Все йшло шкереберть. Замість того, щоб заховатися під 

Окуневе ліжко, я заліз під тапчан його матері, де для мене, 
більшого й ширшого у плечах від Лю, місця було аж надто 
мало, а поза тим тут стояв нічний горщик, про що я відразу 
ж дізнався із його неповторного запаху. Біля мене відразу 
ж задзижчала ціла хмара мух. Я спробував розігнутися і 
випростатися, наскільки вистачало місця, однак ударився 
головою об горщика і замалим не перекинув його; всередині 
бовтнуло, і їдкий мерзенний запах зробився іще сильнішим. 
Від інстинктивної огиди моє тіло смикнулося, та ще й так 
різко, що це чутно стало аж у передпокої й мало не зрадило 
нас.

— Ти чуєш, мамо? — пролунав голос Окуня.
- Н і .
Настала тиша, яка тривала, здавалося, цілу вічність. Я 

уявив собі, як вони, завмерши в театральних позах, 
прислухаються до щонайменшого шереху.

— Я чую тільки бурчання в твоєму животі, — озвалася 
мати.

— Це все буйволяча кров, од неї мені вадить. Я почуваю 
себе до того кепсько, що не знаю, чи стане в мене сили 
повернутися на свято.

— Не кажи дурниць, ти повинен туди вернутися! — 
суворо сказала мати. — Ось я знайшла піїулки. Проковтни 
зо дві, й біль у шлунку минеться.

Я почув, як її син іде на кухню, напевне, щоб запити 
пігулки водою. Разом із ним подаленіло і світло каганця. Я 
не бачив Лю, та все ж добре відчував, як він тішиться з того, 
що ми не зосталися у кухні.

Заживши пігулки, Окунь вернувся до передпокою. Його 
мати запитала:

— Ти що, не запакував чемодан із книжками?
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— Ні, увечері я обв’язав його мотузком.
— Так поглянь же! Оце що валяється долі, не мотузок 

хіба?
О Господи! Навіщо ми відчиняли ту валізу! По спині в 

мене пробігли дрижаки. Я кляв себе найостаннішими 
словами. Кілька разів я спробував зловити погляд мого 
товариша, однак у темряві його не було видно.

Крижаний голос голос Окуня був, напевне, ознакою того, 
що він страшенно розхвилювався:

— Вночі я  викопав цю валізу за хатою. Потім я обшкріб 
її від землі й усякої хріновини, що там поналипала, а також 
ретельно перевірив, чи не запліснявіли книги. І нарешті, 
перед тим, як іти на банкет, перев’язав її оцим солом’яним 
очкуром.

— То що ж тоді сталося? Коли ми були на празнику, хтось 
заліз до хати?

Вхопивши каганця, Окунь притьма кинувся до спальні. 
Я побачив, як у світлі того каганця під ліжком зблиснули 
очі Лю. Слава Богу, Окунь тільки зазирнув до спальні. Ось 
він обернувся і мовив:

— Це неможливо. Вікно забите, а двері зачинені на замок.
— А ти все-таки заглянь до валізи, чи не бракує там якої 

книжки. Мене дуже непокоять оті твої приятелі. Скільки 
вже я тобі писала: не водися з ними, ти надто наївний, і вони 
ошукають тебе, а ти все не слухався.

Я почув, як гупнула кришка валізи, а потім пролунав 
голос Окуня:

— Я водився з ними, бо мені здавалося, що вам з татом 
треба буде лікувати зуби і Лю колись може стати у пригоді.

— Правда?
— Авжеж, матусю.
— Який же ж ти хороший у мене, синку. — (Голос його 

матері полагіднішав). — Навіть у такому нещасті ти 
піклувався про наші зуби.

— Я перевірив, мамо: всі книжки на місці.
— Тим ліпше, значить, ми даремно зняли бучу. Ходімо 

ж!

83



— Чекай-но, а де ж буйволячий хвіст? Я хочу покласти 
його до валізи.

За кількоро хвиль, вже обв’язуючи валізу, Окунь раптом 
зойкнув:

— Бляха!
— Синку, ти ж знаєш, що я не люблю таких слів.
— В мене крутить у животі! — стражденним голосом 

звістив Окунь.
— Мерщій сідай на горщика, він там, у спальні!
Почувши, як  Окунь біжить надвір, ми полегшено

зітхнули.
— Ти куди? — гукнула мати.
— В кукурудзу.
— А папір ти взяв?
— Ні, — долинув звіддаля голос її сина.
— Зараз я принесу! — гукнула мати.
Як нам повезло, що цей майбутній поет звик випорож

нятися на лоні природи! Я уявив собі, як  би жахливо і 
водночас принизливо було, коли б він забіг до спальні, 
вихопив з-під ліжка горщик, сів на нього верхи і з оглуш
ливим вулканічним клекотом почав під самісіньким носом 
у нас вивергати нестравлену буйволячу кров.

Як тільки його мати вибігла надвір, у темряві півголосом 
озвався Лю:

— Вшиваємся, хутчій!
Коли ми пробігали через передпокій, Лю прихопив із 

собою валізу з книгами. Відчинив її він аж за годину, коли 
ми зупинилися перевести подих од шаленого бігу по 
гірській стежині. Чорний, геть увесь у кривавих плямах, з 
кудлатим віхтем на кінці, на книжках лежав буйволячий 
хвіст.

Довжина його просто-таки вражала; звичайно ж, це був 
хвіст отого буйвола, котрий розбив Окуневі його окуляри.
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РОЗДІЛ з

Багато води втекло від тої пори, але один епізод із років 
нашого перевиховання закарбувався у моїй пам’яті до 
найменших подробиць: Лю, котрий під незворушним 
поглядом ворони з червоним дзьобаком рачкує з кошиком 
на спині вершиною гірського гребеня, що завширшки сягає 
насилу якихось тридцять сантиметрів. У цьому старому, 
замурзаному, однак ще міцному кошику лежить роман 
Бальзака «Татусь Ґоріо», що по-китайському звучить як 
«Старий Ґо»; він хоче, щоб цю книжку прочитала Маленька 
Кравчиня, — вона хоч і вродлива, та все ж поки що всього- 
навсього неосвічена верховинка.

Після тієї вдалої крадіжки цілісінький вересень ходили 
ми у полоні зваби, зачарування, захвату таїною довколиш
нього світу, а передовсім таїною жінки, кохання, статі, котру 
день при дні, сторінка за сторінкою, книга за книгою 
відкривали нам західні письменники. Нам пощастило: 
Окунь так і не наважився донести, що ми вкрали його 
книжки, а тут ще й наш староста поїхав у Янь Цзин на 
місцеву партійну конференцію. Користуючись вакаціями 
політичної влади, а також повзучою анархією, котра негайно 
ж запанувала в селі, ми перестали ходити на роботу, і 
сільчани, ці колишні виробники опіуму, котрих настано
вили нашими вихователями, махнули на це рукою. Отож,
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день при дні я проводив у міцно замкненій хаті за читанням 
західних романів. Бальзака я зоставив Лю, бо він закоханий 
був у нього до нестями, а сам з усією легковагістю й 
поважністю своїх дев’ятнадцяти літ по черзі закохувався у 
Флобера, Гоголя, Мелвілла і навіть Ромена Роллана.

Так от про Ромена Роллана. В Окуневій валізі був тільки 
один його роман, перший том «Жана-Кристофа». Йшлося 
там про життя музиканта, а оскільки я більш-менш умів 
зіграти на скрипці деякі твори, такі як «Моцарт думає про 
товариша Мао», то вирішив пролистати цю книжку, 
вважаючи, що це буде таким собі фліртуванням без якихось 
поважних наслідків; приваблювало мене й те, що переклав 
її Фу Лей, котрий перекладав і твори Бальзака. Та насилу я 
відкрив її, як уже не зміг відірватися. Зазвичай я полюбляв 
збірки новел, де оповідалися блискуче задумані й гарно 
закручені історії, часом потішні, часом захопливі, себто такі, 
що запам’ятовуються на все життя. Що ж до романів, то, за 
винятком декількох творів, до них я ставився радше з 
недовірою. Однак «Ж ан-Кристоф» із його запеклим 
індивідуалізмом, де не було й сліду якоїсь дріб’язковости, 
зробився для мене просто-таки рятівним відкриттям. Без 
нього я ніколи б не зумів збагнути всю пишноту і всеохопну 
могуть індивідуалізму. Поки я не здибався з цією вкраденою 
книжкою, моя бідолашна голова, котру знай тільки 
виховували й перевиховували без кінця, просто не знала, 
що можна самому боротися проти всього світу. Флірт 
обернувся великою любов’ю. Як на мене, то чар цього 
роману не могла зіпсувати навіть нестримна авторська 
пишномовність. Мене буквально захльоснув могутній потік 
отих кількасот сторінок. Це була книга моєї мрії: після того 

■ як її прочитаєш, ні це собаче життя, ні цей проклятий світ 
уже не будуть видаватися тобі такими, як раніш.

Мій захват «Жаном-Кристофом» був настільки великий, 
що вперше в житті я захтів, щоб ця книга належала тільки 
мені одному, мені, а не нам з Лю. Отож, я  написав на першій 
сторінці під форзацом, що це подарунок на моє двадцяти-
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річчя — котре на ту пору ще не настало — й попросив Лю 
поставити підпис. Він заявив, що це велика честь для нього, 
адже це настільки рідкісний випадок, що його можна 
вважати історичним. Одним широким, щедрим, буйним 
помахом пензля він каліграфічно накреслив своє прізвище, 
об’єднавши в одну прегарну дуіу всі три ієрогліфи, котрі 
зайняли майже половину сторінки. Я ж зі свого боку 
підписав йому три книжки Бальзака, «Татусь Ґоріо», 
«Евґенію Ґранде» й «Урсулу Міруе», як подарунок до 
Нового року, до котрого залишалося ще декілька місяців. 
Під цією присвятою я накреслив три малюнки, що мали 
означати ієрогліфи, з котрих складалося моє ім’я. На 
першому малюнку було зображено коня, що з іржанням 
жене вдалину, і вітер куйовдить його буйну гриву. На 
другому я зобразив довгого шпичастого меча з кістяним 
держалном, котре було щедро інкрустоване самоцвітами й 
укрите різьбленням. Що ж до третього малюнку, то це був 
дзвіночок, який вішають на шию худобі, оточений доокруж 
дрібними рисками, що мали означати проміння, так, наче 
він без угаву дзвонив, волаючи про поміч. Я так пишався 
цим підписом, що хтів було навіть зронити на нього декілька 
крапель своєї крови, щоб освятити його.

Десь посеред місяця в горах зірвалася страшенна буря, 
котра лютувала цілісіньку ніч. Злива була як із відра. Однак 
другого дня Лю вирішив таки взятися за здійснення свого 
наміру, себто зробити вродливу дівчину ще й освіченою, — 
отож, поклавши в бамбуковий кошик «Татуся Ґоріо», він, 
мов лицар-пішаниця, подався удосвіта імлистою стежиною, 
що провадила в село Маленької Кравчині.

Щоб не переступати колективного табу, котре наклала 
комуністична влада, він щовечора вирушав назад і ночував 
у нашій коморі на палях, що було дуже розсудливо з його 
боку. Цієї ночі він розповів, що на зворотному шляху йому 
довелося долати вузький і дуже небезпечний гребінь, 
котрий постав після бурі внаслідок гірського обвалу. Він 
зізнався:
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— Ви з Маленькою Кравчинею пробігли б по ньому та й 
квит. А от я  рачки повз та й то дригонів од страху.

— Який він завдовж?
— Метрів із сорок, якщо не більш.
От цього я ніколи не міг уторопати: Лю все міг і все умів, 

але панічно боявся висоти. Це був інтелігент, котрий ніколи 
в житті навіть на дерево не виліз. Мені пригадалось, як 
одного далекого полудня, років п’ять чи шість тому, ми 
виріш или залізти старою заіржавілою  драбиною на 
вершину водонапірної вежі. Спочатку він пообдирав долоні 
об іржаве залізо, й вони потроху почали кровити. Коли ми 
піднялися метрів на п ’ятнадцять, він заявив: «Мені 
видається, наче східці з кожним кроком прогинаються піді 
мною». Зранені долоні щеміли, і його страх від цього 
дужчав. Врешті він відмовився підніматися, й далі я поліз 
сам; видряпавшись на вежу, я зневажливо сплюнув на нього, 
але плювок підхопило вітром. З тої пори втекли роки, але 
страх перед висотою в нього не минувся. Як він і казав, 
бувало, ми з Маленькою Кравчинею за виграшки перебігали 
скелясту стежку, зате на другому боці потім ще довго чекали 
на Лю, котрий не насмілювався підвестися і ліз по стежині 
рачки.

Якоїсь днини я для розривки вирушив із ним ув оте його 
любовне паломництво, себто в село, де мешкала Маленька 
Кравчиня.

Коли ми дійшли до завалу, про який він мені говорив, 
вранішній вітерець вже обернувся на потужний гірський 
вітрюган. Насилу кинувши оком, я вмент зрозумів, до чого 
ж мусив ламати себе Лю, щоб здолати цей відтинок шляху. 
Навіть мені зробилося страшно, допіру я ступнув на той 
крутий гребінь.

З-під лівої ноги зірвався камінь, і сливе у той же мент з- 
під правої моєї ноги униз полетіли грудомахи землі. Вони щез
ли у прірві, й гук їхнього падіння чутно було ще довго, — 
довге протяжне відлуння задудоніло спочатку з одного боку, 
а потім і з другого.
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Завмерши на цьому гребені усього тридцять сантиметрів 
завшир, оточеному з обох боків глибоченними прірвами, я 
намагався не дивитися вниз: о праву руч у карколомну 
безодню стрімко пірнала скеляста круча, і хоч на ній де-не- 
де росли дерева, однак їхній лист був не темно-зеленої 
барви, як звикле, а якогось білястого, невиразно-каламут
ного відтінку. У вухах у мене аж загуло, коли я зиркнув 
ліворуч: земля з того боку обвалилася, й переді мною 
постало страхітливе і заразом захопливе видовище — прямо
висне урвисько метрів із п’ятдесят завглибшки.

Хвалити Бога, завдовжки цей відтинок шляху був усього 
метрів із тридцять. Затойбіч на вершечку скелі, настовбур
чившись, сиділа ворона з червоним дзьобаком.

— Може, даси мені свого кошика? — недбало поспитавсь 
я в Лю, спинившись на вершині гребеня.
' — Та бери вже.

Коли я завдав того кошика на плечі, зненацька шалено 
повіяв вітер, гучання у вухах подужчало, й допіру я крутнув 
головою, як вона в мене запаморочилася, однак це було 
стерпне, майже приємне запаморочення. Я ступнув декілька 
кроків. Затим озирнувся і побачив, що Лю так і стоїть, де 
стояв, от тільки його постать ледве помітно хилитається 
мені увіччю, ніби дерево під вітром.

Дивлячись просто перед собою, я мов сновида крок за 
кроком посувався вперед. Аж десь на середині шляху ота 
скеля, де сиділа ворона, зненацька хутко гойднулася 
праворуч, потім ліворуч, ніби почався землетрус. Я тут же 
відрухово уклякнув долі, і запаморочення минулося лише 
тоді, коли мої руки доторкнулися землі. По всенькому тілу 
цебенів піт. Я втер чоло; до чого ж він був холодним, той 
піт!

Я обернувся до Лю, й він щось гукнув, однак вуха в мене 
були немовби залиті воском і голос його долинув наче якесь 
гучання. Ввесь час дивлячись угору, щоб не запаморочилась 
голова, я бачив, як, лінькувато махаючи крильми, наді мною 
кружляє чорний силует ворони, що гостро вирізняється на 
тлі сонячного диску.
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«Та що це зі мною»? — подумав я.
І от, уклякнувши рачки на тому гребені, я раптом 

поспитав себе, що міг би сказати Жан-Кристоф, якби я 
повернув голоблі назад? Своєю диригентською паличкою 
він звелів мені повертатися; я подумав, що йому не соромно 
було б відступитися перед смертю. А мені теж не хочеться 
вмирати, не зазнавши любови, кохання, не вступивши у 
герць із цілісіньким світом, як це зробив і він!

Мене охопила жадоба життя. Я розвернувся на колінах і 
крок за кроком порачкував назад. Якби я не хапався руками 
за ґрунт, то давно втратив би рівновагу і полетів у прірву. 
Раптом я подумав про Лю. Він теж, напевне, проходив через 
оце жахіття, поки добирався на той бік прірви.

Що більше наближавсь я до нього, то чіткіше відлунював 
у вухах його голос. Я завважив, що лице його смертельно 
бліде, ніби він боявся ще дужче од мене. Він крикнув, щоб я 
сів на землю і посувався верхи на гребені. Я послухався його, 
і ця нова позиція, незважаючи на її принизливість, справді 
допомогла мені безпечно дістатися до нього. Повернувшись 
назад, я нарешті підвівся і віддав йому кошика.

— Ти ввесь час пересуваєшся тут верхи? — поспитавсь я.
— Та ні, це було тільки наприпочатку.
— А вона тут завжди сидить?
-Х т о ?
— Он та.
Я тицьнув пальцем на ворону з червоним дзьобом, котра 

опустилася на середині гребеня, саме там, де мені випало 
остаточно застрягнути.

— Авжеж, вона тут щоранку. Це таке, наче вона прилітає 
на побачення, — відказав Лю. — Однак увечері, коли я 
повертаюся, її немає.

Я рішуче відмовився повторювати отой трюк із пересу
ванням верхи, тож він завдав на спину кошика і, спокій
нісінько ставши рачки, вперся долонями у землю. Він 
впевнено й твердо перебирав руками, й ноги повторювали 
ці рухи. За кожним кроком вони майже торкалися його рук.
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Пройшовши декілька метрів, Лю зупинився й, немовби 
посилаючи мені насмішкувате вітання, поворушив сідни- 
цями — як та мавпа, що плигає з гілки на гілку. Ворона з 
червоним дзьобом підстрибнула і полетіла геть, лінькувато 
махаючи своїми здоровецькими крильми.

Я провів його захопленим поглядом аж до краю гребеня, 
котрого я прозвав «чистилищем», а відтак він зник за 
скелястими стрімчаками. У цей момент я зненацька зі 
страхом запитав сам у себе, до чого ж призведе оця його 
бальзаківська історія з Маленькою Кравчинею і чим же вона 
скінчиться. Ворона полетіла геть, і гірське безгоміння 
зробилося ще тривожнішим.

Наступної ночі я прокинувся, не тямлячи себе від жаху.
Минуло кілька хвилин, поки я нарешті відчув, що 

повернувся у звичну знайому дійсність. У темряві чутно 
було, як на сусідньому ліжку спокійно й розмірено дихає 
Лю. Я помацки знайшов цигарку і запалив. Рохкання свині, 
що рилася в гнояці під огорожею свинарні, потроху 
заспокоїло мене, і я, мов кінострічку в прискореному темпі, 
прокрутив у своїй уяві оте марення, що нагнало на мене 
такого ляку.

Я немовби здаля бачив, як Л ю з якоюсь дівчиною простує 
вузьким карколомним гребенем, обабіч котрого зяють 
глибоченні прірви. Попервах та дівчина, що йшла попереду, 
була ніби доглядачкою у шпиталі, де працювали наші 
батьки. Це була моя однокласниця, таке собі непримітне 
дівча, про яке я давно вже й думати забув. Та допіру я 
подумав, чого ж це вона так негадано з’явилася у наших 
горах і йде поруч з Лю, як та дівчина обернулася в Маленьку 
Кравчиню, жваву, сміхотливу, в білій футболці й чорних 
штанцях. По тому гребеню вона не просто йшла, вона бігла, 
хутко, неначе вивірка, а от її молодий полюбовник Лю 
насилу посувався, та й то рачки. Кошика не було на спині 
ні в нього, ні в неї. Коса М аленької Кравчині була 
розпущена, й коли вона бігла, то волосся її летіло за вітром 
і розвівалося, мов крила. Я перебіг поглядом доокруж,
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видивляючись ворону з червоним дзьобаком, а коли знову 
глянув на моїх друзів, то Маленька Кравчиня вже щезла. 
Зостався тільки Лю, він уже стояв на колінах посеред 
гребеня і, мов зачарований, дивився у прірву. Начебто він 
щось і гукнув мені, але голос його згубився у безодні, тож я 
нічого не почув. Я притьма кинувся до нього, не знаю, звідки 
в мене й хоробрости стільки взялося, щоб перебігти цей 
гребінь. Підбігши до нього, я  втямив, що М аленька 
Кравчиня зірвалася у прірву. Хоч та круча була майже 
неприступною, ми все-таки спустилися в діл, ковзаючи 
стрімким скелястим схилом... Ми знайшли її тіло на дні 
ущелини, вона лежала на скелі, голова її була розбита і геть 
вдавилася у живіт. На потилиці були дві тріщини, кров уже 
згорнулася і засохла коричневими струпами. Одна з них 
зміїлася аж до самісінького чола. Рот був роззявлений, 
видно було рожеві ясна і зціплені зуби, наче вона хтіла 
кричати, однаютепер вона мовчала і з її рота гостро тхнуло 
кривлею. Лю взяв її на руки, і в цей же мент із її вуст, з лівої 
ніздрі й вуха бурхнула кров; вона цебеніла йому по руках і 
стікала додолу.

Коли я розповів це жахіття, воно не справило на Лю 
жодного враження.

— Забудь про це, — сказав він мені. — Я теж бачу отакі 
сни...

Коли він почав шукати бамбукового кошика й куртку, я 
поспитався:

— Може, ти скажеш їй, щоб не ходила тією стежкою?
— Ти що, здурів? їй теж хочеться деколи завітати до нас 

на гостину.
— Ну, принаймні на той час, поки цей проклятий гребінь 

не вирівняють.
— Гаразд, я скажу їй.
Він дуже поспішав. Я майже позаздрив, що незабаром 

він знову зустрінеться з тією жахливою, червонодзьобою 
вороною.

— Не кажи їй про цей сон, добре?
— Не турбуйся!
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Повернення старости в однісінький мент поклало край 
любовному паломництву, котре так ревно відбував день при 
дні мій друзяка Лю.

Схоже було на те, що участь у партійній конференції та 
місяць міського життя не принесли задоволення нашому 
начальникові. Вигляд у нього був похмурий, щоку рознесло, 
а лице геть перекосилося від гніву на революційного лікаря 
з провінційного шпиталю: «Цей сучий син, коновал такий 
недороблений, вирвав мені здорового зуба замість хворого, 
а той же був поруч». Особливо ж лютився він од того, що 
кровотеча на місці вирваного зуба не давала змоги балакати, 
кричати про це по всіх усюдах і дозволяла хіба що ледь чутно 
белькотіти та й квит. Кожному, хто допитувався про його 
лихо, він показував результат цього забігу: здоровецький 
чорний зуб із жовтуватим коренем, котрого він дбайливо 
ховав у червоній хустці з шовкового сатину, придбаній на 
ярмарку в Янь Цзин.

Тепер несамовиту лють викликала в нього навіть 
найменша непокора, і ми з Лю щоранку мусили вирушати 
то на кукурудзяне, то на рисове поле. Ми навіть перестали 
маніпулювати з нашим магічним будильничком.

Якось увечері, потерпаючи від зубного болю, староста 
пришвендяв до нас із Лю, коли ми готували вечерю. Він 
показав кавалок металу, замотаний у ту ж червону хустину, 
що й зуб.

— Це щире олово, я придбав його в мандрівного 
перекупника, — сказав він. — Якщо його підігріти, то воно 
розтопиться за чверть години.

Ми з Лю збули ці слова мовчанкою. Нас брало на решти 
од його мармизи, котру рознесло по самісінькі вуха, наче в 
кепському комедійному фільмі.

— Послухай, Лю, — озвався він таким лагідним тоном, 
котрого зроду ніхто від нього не чув, — ти ж не раз бачив, як 
твій батько робить цю процедуру: треба розтопити олово, 
капнути на хворий зуб, і воно уб’є хробаків, що живуть там 
усередині... ну, та ти це знаєш ліпше від мене. Твій батько
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знакомитий дантист, і я сподіваюся, що ти вилікуєш мені 
зуб.

— Ви не жартуєте? Ви справді хочете, щоб я залляв 
розтоплене олово вам у зуба?

— Еге ж. І якщо боліти перестане, я дам тобі на цілий 
місяць відпустку.

Лю таки утримався від спокуси і почав його застерігати:
— Олово не годиться, — заявив він. — Крім того, в батька 

була новітня апаратура. Він свердлив зуба електричною 
фрезою, а потім уже закладав туди ріжні ліки.

Староста розгублено підвівся і подався геть, бурмочучи 
собі під носа:

— Що так, то так... я бачив, як воно робиться в шпиталі. 
У того йолопа, що вирвав мені здорового зуба, була грубе- 
лецька голка, і вона крутилася з таким гучанням, наче 
працює двигун.

За кілька днів зубний біль нашого старости заступив 
прихід старого кравця, татуся нашої подружки, котрий 
приніс із собою швейну машинку, що висявала у промінні 
вранішнього сонця на плечах напівголого носія.

Хтозна, вдавав цей чоловік із себе страшенно зайняту 
людину з силою-силенною замовлень, чи, може, просто не 
здатен був до ладу організувати свій час, але він уже кілька 
разів одкладав своє щорічне побачення з мешканцями 
нашого села. Для них же було справжнісіньким щастям за 
кількоро тижнів до Нового року знову побачити в себе його 
невисоку худорляву постать і блискучу швейну машинку.

Як водиться, в мандри по селах він вирушив без дочки. 
Коли ми кілька місяців тому здибалися з ним на вузькій 
мокрій стежині, він, щоб не закаляти ноги й не промокнути, 
сидів у кріслі, котре тягли на собі четверо носіїв. Однак зараз 
днина була гожа, й він прийшов пішки, вражаючи всіх своєю 
молодечою енергією, котру не годен був приборкати навіть 
його поважний вік. Він був у бляклому зеленому кашкеті, 
саме тому, котрого позичав я в Маленької Кравчині, коли 
ми ходили до мірошника з Тисячометрової прірви, просто-
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рому синьому кітелі, під котрим видніла сорочка з коричне
вого лляного полотна із традиційними матер’яними 
ґудзиками, а підперезаний був чорним шкуратяним 
ременем, котрий виблискував на сонці.

Зустрічати його вийшло всеньке село. Галас дітлахів, що 
навзаводи гасали за його спиною, лоскітливий сміх жінок, 
які нарешті дістали зі сховку свою матерію, котра лежала 
там по кілька місяців, вибухи петард, свиняче рохкання — 
все це виглядало, наче справдешнє свято. Кожна родина 
запрошувала кравця до себе, сподіваючись, що вона буде 
першим його клієнтом. Та на превеликий подив усієї 
громади він заявив:

— Я буду жити у друзів моєї доньки.
Ми губилися в здогадах, які ж були потаємні мотиви 

цього вибору. Як ми врешті виснували, старий кравець, 
напевне, хтів зав’язати прямі стосунки зі своїм майбутнім 
зятем, та як би там не було, а, перетворивши нашу комору 
на швацьку майстерню, він дав нам нагоду ближче пізнати 
жінок, доторкнутися до тієї грані жіночої натури, котрої ми 
до тих пір не знали. Це було щось на кшталт фестивалю, де 
не було майже ніяких правил, де жінки будь-якого віку, гожі 
й бридкі, заможні й убогі, змагалися між собою, в кого кращі 
тканини, мережива, стрічки, ґудзики, нитки і виплекані в 
мріях фасони. Під час примірок нас із Лю просто-таки 
захльоскувала їхня метушня, їхня нетерплячка і нестримна, 
просто таки фізична пристрасть, котрою від них пашіло. 
Жоден політичний режим, ніякі економічні нестатки не 
могли вбити у них бажання гарно вбиратися, адже воно було 
таке ж давнє, як світ, як прагнення материнства.

Надвечір у кутку кімнати лежала ціла купа яєць, м’яса, 
овочів і фруктів, — сільчани поприносили їх кравцеві, 
немовби в пожертву язичницькому ідолові. Потроху, 
поодинці чи цілими гуртами, до жіночої юрми почали 
долучатися й чоловіки. Дехто, не дуже хвацький, просто 
сидів коло багаття, опустивши голову й простягнувши до 
вогню босі ноги, й лише час від часу кидав злодійкуватий
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погляд на дівчат. При цім він вдавав, що зрізує нігті на ногах, 
грубі й тверді, мов кремінь; дати їм раду можна було тільки 
кривим ножем. Інші ж, бувалі й невимушені, сипали 
солоними дотепами і робили сороміцькі натяки. Щоб 
вигнати їх надвір, старому кравцеві, котрого все це 
страшенно втомило й роздратувало, довелося застосувати 
увесь свій авторитет.

Після вечері, що тривала не надто довго і пройшла в 
затишній, чемній обстановці, коли ми зі сміхом згадували 
нашу першу зустріч на гірській стежині, я сказав нашому 
гостеві, що заграю йому перед сном на скрипці. Проте очі в 
нього вже злипалися й він відмовився.

— Краще розкажіть мені якусь історію, — попросив він, 
протяжно й широко позіхаючи. — Дочка мені казала, що з 
вас дуже добрі оповідачі. Якраз через те я й зупинився у 
вас.

Лю запропонував зробити це мені — напевне, через те, 
що старий кравець втомився від мандрівки гірськими 
кручами, а може, й зі скромности перед майбутнім тестем.

— Ану втни, — підбадьорив він мене. — Розкажи щось 
таке, чого я ще не чув.

Трохи покрутившись, я таки зважився взяти на себе ролю 
нічного оповідача. Перш ніж розпочати, я попросив своїх 
слухачів помити ноги і вкластися у ліжка, щоб вони, бува, 
не позасинали навсидячки під час розповіді. Ми дістали дві 
чисті й досить теплі ковдри, гостеві постелили на ліжку, де 
спав Лю, а самі уклалися вдвох на моєму лежаку. Коли все 
було готово, а старий кравець почав позіхати ще дужче й 
протяжніше, я задля ощадности погасив каганця і, вклав
шись горізнач та заплющивши очі, почав чекати, поки в моїй 

< голові народиться перша фраза.
Якби я не скуштував забороненого плоду з Окуневої 

валізи, то, звісно ж, обрав би якийсь китайський, північно- 
корейський або ж албанський фільм. Однак тепер ці фільми 
з їхнім агресивно-пролетарським реалізмом, котрі були 
колись основою мого культурного виховання, видалися
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мені настільки далекими від людських пристрастей, від 
справжнього страждання і, головне, від реального життя, 
що мені було просто нецікаво тратити зусилля і перепо
відати їх такої пізньої години. Аж раптом у пам’яті сплив 
роман, котрого я щойно прочитав. Я був упевнений, що Лю 
ще не знайомий із ним, позаяк він захоплювався тільки 
Бальзаком.

Я підвівся, вмостився на краю ліжка і приготувався 
вимовити першу фразу, найважчу і найбільш відповідальну; 
я хтів, аби прозвучала вона просто й ощадно.

— Ми в Марселі, йде 1815 рік.
Мій голос таємниче прозвучав у чорнильній пітьмі.
— А де це той Марсель? — сонно поспитався кравець.
— На тому кінці світу. Це велике портове місто у Франції.
— А чого це ти так далеко заліз?
— Я хочу розповісти вам про одного французького 

моряка. Та якщо вам нецікаво, то давайте будемо спати. На 
добраніч!

Лю нахилився до мене в темряві й пошепки видихнув:
— Молодець!
За хвилину чи дві я знову почув голос кравця:
— Як він зветься, той моряк?
— Попервах його ім’я було Едмон Дантес, а потім він 

звався графом Монте-Кристо.
— Кристо?
— Це друга частина імени Ісуса Христа, це слово означає 

«месія», або ж «спаситель».
Отак розпочав я переповідати роман Дюма. На щастя, 

Лю час від часу півголосом уставляв прості, доречні 
коментарі; видно було, що історія дедалі більше захоплює 
його, й це врешті дало мені змоіу зосередитися й позбутися 
збентеження, котре викликала в мене присутність такого 
поважного гостя, як  старий кравець. А на того всі ці 
французькі наймення, далекі краї та ще й утома після 
напруженої робочої днини, мабуть, нагнали сон, тож він 
більше й слова не промовив. Схоже було, що він спить як 
убитий.
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Потроху майстерність пана Дюма захопила мене, і я геть 
забув про нашого гостя; я розповідав, розповідав і розпові
дав... Мої фрази ставали дедалі більш конкретними, 
точними і соковитими. Завдяки певним зусиллям я зумів 
зберегти стриманий тон, котрий прозвучав у першому 
реченні. Це було нелегко. Мене приємно здивувало те, що 
під час розповіді переді мною відкрився ввесь механізм 
роману, інсценізація теми помсти, усі оті нитки, які 
приготував письменник, щоб потім з утіхою смикати за них 
твердою, вправною і часом зухвалою рукою; це було так, 
наче ти бачиш перед собою дерево, котре вивернуло з 
корінням, і тепер видно його могутній стовбур, його 
крислату крону і густе плетиво його коренів.

Хто знає, скільки часу отак утекло. Година? Дві години? 
А може, й більше? Та допіру наш герой, отой французький 
моряк, опинився у в’язниці, де йому судилося пробути цілих 
двадцять літ, як тяжка утома змусила мене урвати розповідь.

— Сьогодні ти розповідав краще, ніж я, — прошепотів 
мені Лю. — Ти міг би стати письменником.

Потішений оцінкою такого талановитого оповідача, я 
почав було вже й засинати. Нараз у темряві пролунав тихий 
голос кравця:

— Чому ти зупинився?
— Ого! — вигукнув я. — То ви не спите?
— Звичайно. Я ввесь час слухав. Мені подобається твоя 

історія.
— Я страх як хочу спати.
— Ну, будь ласка, розкажи хоча б іще трохи, — попрохав 

кравець.
— Добре, ще трохи, — погодивсь я. — Пам’ятаєте, на чому 

я зупинився?
— На тому, як він опинився в казематі замку, що стоїть 

посеред моря...
Зачудувавшись із доброї пам’яті такого вже підтоптаного 

чоловіка, я почав далі розповідати про того французького 
моряка... Щокожні півгодини, часом на кульмінаційному
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епізоді, я  зненацька замовкав, не від утоми, а від несвідомого 
кокетування, що притаманне, мабуть, кожному оповідачеві. 
Я змушував умовляти себе і лише по тому знову продов
жував розповідь. Коли абат відкрив Едмонові таємницю 
скарбу, що захований на острові Монте-Кристо, й допоміг 
йому втекти, у вікна й через шпари у стінах нашої комори 
уже цідився досвіток і долинало щебетання жайворонків, 
зябликів і туркотіння горлиць.

Ця безсонна ніч виснажила нас доостанку. Кравцеві 
довелося тицьнути нашому старості якісь гроші, щоб той 
дозволив залишитися нам удома.

— Гарно відпочинь, — підморгнувши, сказав мені кравец ь, — 
і підготуй мені зустріч з тим французьким моряком і цієї 
ночі.

Це була найдовша історія, котру я розповів за все своє 
життя: вона тривала цілісіньких дев’ять ночей. Я так і не 
втямив, звідки ж бралися сили в старого кравця, адже він 
день при дні працював не покладаючи рук. Згодом у вбранні 
наших односельчан непомітно і якось наче самі по собі 
почали з’являтися новації, головним чином з моряцького 
одягу, котрі, звичайно ж, постали під впливом французького 
романіста. Сам пан Дюма перший неабияк здивувався б, 
якби побачив наших верховинців, зодягнених у матроські 
блузи зі спущеними плечима, гострим вирізом і з величез
ним квадратним коміром, котрий глухо ляскає під подувами 
вітру. Все це відгонило Середземномор’ям. Сині матроські 
штани з їхніми широкими розкльошеними холошами, про 
які писав Дюма і котрі почав шити його сумлінний учень, 
себто старий кравець, завоювали серця молодих дівчат, бо 
в тому покрої немовби оживала таїна Лазурового Берега. 
Він попросив, щоб ми намалювали йому якір з п’ятьма 
зубами, і той зробився найпопулярнішим мотивом жіночої 
моди, котра побутувала за тої пори на горі Небесного 
Фенікса. Декотрі жінки примудрялися навіть гаптувати 
його золотим шитвом на малесеньких, сливе крихітних 
ґудзичках. Зате деякі секрети, котрі описав Дюма, на кшталт
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королівської лілії, що була вишита на корабельному 
прапорі, чи корсета й сукні Мерседес, ми тримали в суворій 
таємниці, щоб їх використовувала тільки М аленька 
Кравчиня.

Наприкінці третьої ночі сталася подія, котра мало не 
погубила все. Це було десь о п’ятій годині ранку. Ми сягнули 
до самісінького серця інтриги і, як на мене, то перейшли до 
найкращої частини роману: повернувшись до Парижа, граф 
Монте-Кристо завдяки непомильному розрахунку зумів 
увійти в близькі стосунки зі своїми трьома давніми 
ворогами, котрим він хтів помститися. Одну за одною він 
розставляє стратегічні фігури свого бездоганного, дияволь
ського плану. Ще трохи — і прокурору кінець, він потрапить 
у пастку, що готувалася на нього довгими зусиллями. В той 
момент, коли граф уже ладен був закохатися в дочку 
прокурора, зненацька з якимось зловісним рипінням 
розчахнулися двері нашої комори й на порозі постала 
похмура чорна тінь. Чоловік із пітьми засвітив електричного 
ліхтарика, вигнавши цим самим французького графа і 
повернувши нас до реальности.

Це був наш староста. Він був у кашкеті. Од чорних тіней, 
що падали на нього від ліхтарика, його мармиза, котру 
рознесло аж до вух, видавалася ще більш потворною і 
жорстокою. Ми так захопилися романом Дюма, що не 
почули його кроків.

— О, яким добрим вітром вас занесло сюди? — виїукнув 
кравець. — Я вже думав, що цього року мені не пощастить 
побачити вас. Мені казали, що ви мали якесь нещастя з цими 
проклятими лікарями...

Староста й не глянув на нього, наче кравець був порожнім 
місцем. Він посвітив на мене ліхтариком.

— Що трапилося? — запитав я у нього.
— Йди за мною. Розмовляти будемо у відділі держбез

пеки нашої комуни.
Од зубного болю голос його вже не гримів як завжди, 

проте й від цього ледве чутного бурмотіння по спині в мене
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побігли дрижаки: назва тієї організації означала фізичні, 
просто-таки пекельні тортури для ворогів народу.

— Чому? — поспитав я, тремтливою рукою запалюючи 
гасового каганця.

— Ти поширюєш брудні реакційні вигадки. Нашій комуні 
пощастило, що я ніколи не дрімаю й завжди насторожі. Так 
слухайте ж: я стою вже півночі й дуже добре чув, як ти 
розповідаєш про цього реакціонера, грапа Мохриста.

— Заспокойтеся, товаришу старосто, — устряв Лю. — Цей 
граф навіть не з Китаю.

— А мені наплювати! Настане день, коли комуністична 
революція переможе у всьому світі! А грап, якої б національ- 
ности він там не був, завжди реакціонер.

— Зачекайте-но, — знову втрутився Лю. — Ви ж не знаєте 
початку цієї історії. Перш ніж прикинутися дворянином, 
цей чоловік був простим моряком, а ця категорія, згідно з 
Червоним Цитатником, належить до найбільш революцій
ного класу.

— Не мороч мені голови! — відрубав староста. — Що це 
за революціонер, якщо він готує пастку на прокурора?

По тих словах він запекло сплюнув додолу, давши 
наздогад, що потягне мене силоміць, якщо я не піду з ним 
по добрій волі.

Я підвівся. Це був кінець, і залишалося тільки скоритися, 
тож я одягнув куртку з грубої матерії й товсті штани, як 
людина, котру чекає довге ув’язнення. Викладаючи усе з 
кишень, я знайшов декілька монет і передав їх Лю, тому що 
ці гроші все одно відібрали б у відділі держбезпеки. Лю 
кинув їх на ліжко.

— Я йду з тобою, — заявив він.
— Ні, залишайся тут і будь готовим до всіх несподіванок.
Вимовляючи ці слова, я насилу стримував сльози. Видно

було, що Лю второпав мій натяк: необхідно було заховати 
книжки, а то я  міг не витримати тортур; я не знав, чи зможу 
встояти, якщо мене стануть лупцювати й шмагати, як це, за 
Деякими чутками, водилося на допитах у держбезпеці.
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Понуривши голову, я рушив до старости, й ноги в мене 
тремтіли точнісінько наче перед першою бійкою в дитинст
ві, — тоді я кинувся на супротивника, щоб показати йому, 
що не боюся, однак жижки в мене таки добряче тремтіли.

З його пельки тхнуло кислятиною. Його свинячі очиці з 
трьома шарлатовими цятами втупились у мене жорстоким 
нещадним поглядом. В якийсь мент я подумав було, що він 
згребе мене за комір і пожбурить униз по східцях дерев’я 
ного ґанку. Аж ось його погляд відвернувся од мене, ковзнув 
по бильцях ліжка і втупився в Лю. Він запитав:

— Пам’ятаєш, я показував тобі отой кавалок олова?
— Та начебто ні, — збентежено відказав Лю.
— Отой, що я просив залляти його мені в зуба.
— А, тепер пригадую.
— Він і зараз при мені, — сказав староста, дістаючи з 

кишені маленький згорток із червоного сатину.
— Ну, то й що? — іще розгубленіше поспитався Лю.
— А те, що коли ти, син знакомитого дантиста, вилікуєш 

мого зуба, то я дам спокій твоєму приятелеві. Якщо ж ні, то 
я потягну його в держбезпеку за поширення наклепницьких 
реакційних історій.

*

Зуби в старости виглядали як гірські вершини, котрі 
давно вже поруйнувала ерозія. В темних набряклих яснах 
стирчало троє чорних різців, що скидалися на доісторичні 
базальтові скелі, а ікла схожі були на шпаристі брили 
матового, рудого травертину. Що ж до корінних зубів, то 
на декотрих видно було рівчачки, і син знакомитого 
дантиста поважним гугнявим голосом звістив, що це, 
звичайно ж, сліди від захворювання на сифіліс. Староста 
одвернув голову й ніяк не відгукнувся на цей діяґноз.

Зуб, котрий був причиною його страждань, стирчав аж у 
глибині щелепи, відразу ж за чорною дірою, і скидався на 
грізний підводний риф, що геть пообростав черепашками. 
Це був зуб мудростй, його емаль і кістка геть пропали від
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карієсу. Слинявий, рожево-жовтявий язик безперестану 
обмацував сусідню западину, що виникла завдяки зусиллям 
попереднього дантиста, відтак лагідно пестив самотнього 
зуба, і все це врешті закінчувалося розчарованим клацан
ням.

Хромована голка швацької машини, трохи більша від 
звичайної, прослизнула в роззявлений рот старости і 
завмерла навпроти зуба мудрости, та щойно вона ледве 
торкнулася його, як язик рефлекторно і з блискавичною 
швидкістю метнувся назустріч непрошеному чужинцю, 
обережно обмацав його холодне металеве тіло аж до вістря, 
й по ньому побігли дрижаки. Він відступив назад, немовби 
його полоскотали, потім знову кинувся назустріч і, 
розохотившись від незнаного досі відчуття, почав ласо 
облизувати голку.

Педаль швейної машинки крутонулася під ногою старого 
кравця. Голка, що сполучалася з машинкою за допомогою 
мотузка, почала крутитися; язик перелякано завмер. Лю 
міцніше стиснув голку пучками пальців. Він трохи почекав, 
а потім швидкість обертання зросла і голка атакувала 
хворий зуб, од чого пацієнт страшенно заверещав. Тільки- 
но Лю вийняв голку, як староста мов сніп звалися із ліжка, 
яке ми поставили біля швейної машинки, й замалим не 
опинився на долівці.

— Ти мало зо світа не звів мене! — схопившись на ноги, 
загорлав він до кравця. — Ти ж у роті свердлиш, а не де- 
небудь!

— Я ж попереджав тебе, — відказав кравець, — що бачив, 
як усе це робиться на ярмарку. А ти сам почав наполягати, 
щоб ми розігрували тут коновалів.

— Це так болить, що здуріти можна, — сказав староста.
— Воно й буде боліти, — потвердив Лю. — Ви ж бачили, з 

якою швидкістю крутиться голка у справжньому шпиталі? 
Кілька сотень обертів за секунду. Що повільніше вона 
обертається, то дужче болить.

— Спробуй ще раз, — рішуче сказав староста, натягуючи 
свого кашкета на самісінькі вуха. — Уже цілий тиждень я
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не можу ні їсти, ні спати, тож ліпше буде покінчити з цією 
бідою одним махом.

Він заплющив очі, щоб не бачити, як голка входить йому 
в рота, однак результат і цього разу був такий же. Од 
страшенного болю він повалився додолу, та ще й із голкою 
в зубі.

При цьому він замалим не розбив каганця, над котрим я 
плавив у ложці отой кавалок олова.

Все це виглядало дуже кумедно, але ніхто й не подумав 
сміятися, щоб староста зозла знову не згадав про мій злочин.

Лю вийняв голку, витер її, а потім налляв старості 
шклянку води, щоб прополоскати рота; той сплюнув кров’ю, 
і плювок ляпнув якраз біля його кашкета, що валявся долі.

Старий кравець зробив здивоване обличчя.
— У вас іде кров, — зауважив він.
— Якщо ви хочете, щоб вам просвердлили зуба, — сказав 

Лю, піднявши кашкета й надівши його старості на голову, 
— то я не бачу іншого виходу, як тільки прив’язати вас до 
ліжка.

— Мене, прив’язати? — розлючено загорлав староста. — 
Ти що, забув, я ж керую комуною!

— Ваше тіло не хоче скорятися, а тому потрібно йти на 
все.

Рішення, котре він прийняв, мене ще й як здивувало; не 
раз я запитував себе і запитую ще й сьогодні: як цей 
політичний і економічний тиран, цей тупоголовий сільсь
кий поліцай пристав на пропозицію, що ставила його в 
кумедне й заразом принизливе становище? Що за диявол 
сидів у ньому? Але в той момент у мене геть не було часу 
над цим замислюватися. Лю хутко і вправно примотузував 
його до ліжка, а я замінив коло машини кравця, на котрого 
лягло непросте завдання — тримати старостину голову.

До своїх нових обов’язків я поставився дуже серйозно. 
Я роззувся, і допіру нога моя торкнулася педаля, як я відчув, 
що вся важливість моєї місії таїться у її м’язах.
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Щойно Лю подав знак, як ноги мої натиснули на педалі, 
швацька машина почала крутитися, й незабаром педалі 
оберталися вже з ритмічною швидкістю механізму. Я 
пришвидшував темп, як той велосипедист, що жене 
автострадою; увійшовши в контакт із темним дуплястим 
зубом, голка здригнулася й затремтіла. В роті зашваркотіло, 
й староста почав борсатися, мов навіжений. Його прикру
тили до ліжка грубою вірьовкою, та ще й голова була в1 
залізних обіймах кравця, — той міцно стискав його за шию, 
втримуючи в позиції, котра була варта, щоб її зняти на 
кінокамеру. На вустах у старости виступила піна, він геть 
зблід і тяжко, зі стогоном дихкотів.

Зненацька я відчув, як із самісіньких глибин моєї істоти, 
неначе розпечена лава в жерлі вулкана, починає підійматися 
садистський імпульс: згадавши про всі ті муки, яких зазнали 
ми під час перевиховання, я різко сповільнив обертання 
механізму.

Лю кинув на мене змовницький погляд.
Тепер я ще повільніше почав обертати педалі, цього разу — 

щоб помститися за оті погрози і звинувачення. Голка 
крутилася так помалу, що можна було подумати, ніби 
машина поламалася й от-от зупиниться. Скільки обертів 
робила вона за секунду? Один? Два? Хтозна. Так чи йнак, а 
ця хромована голка оберталася вже всередині зуба. Вона 
крутилася — і раптом спинялася, коли мої ноги перелякано 
завмирали, як у велосипедиста, котрий перестає крутити 
педалі на крутому спуску. На обличчі в мене панував 
спокійний, безтурботний вираз. Очі мої нітрохи не 
скидалися на шпарини, в котрих горить люта ненависть. Я 
вдавав, ніби перевіряю шків чи пас. Відтак голка знову 
починала помалу обертатися, наче велосипедист долав 
крутий спадистий підйом. Вона обернулася на долото, 
залізний бур, що невідступно довбе й довбе тверду похмуру 
скелю, викидаючи довкруг себе хмарки брунатно-жовтих 
уламків мармуру. Ніколи в житті не доводилося бачити мені 
такого садиста, як я. Далебі, такого запеклого садиста треба 
ще пошукати.
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РО ЗП О ВІДЬ СТАРОГО М ЛИНАРЯ

Авжеж, бачив я їх, вони були удвох і голі-голісінькі. Як 
водиться, раз на тиждень я вирушаю в долину за млином, 
щоб нарубати дров; дорога пролягає біля річкового плеса. 
Де це? Десь за один чи два кілометри від млина. Потік 
спадає з двадцятиметрової скелі й шумує поміж камінням. 
Віддалік поміж скеллям є маленьке плесо, можна сказати 
ковбаня, однак там глибоко, вода темна й зеленкувата. Ця 
ковбаня далеко від стежки, й люди рідко туди заглядають.

Я їх так і не загледів би, але над тою місциною почало 
кружляти сполохане птаство, котре зазвичай дрімає ца 
скелястих кручах; декілька птахів, галасуючи, пролетіло над 
моєю головою.

Авжеж, це ворони з червоними дзьобаками, звідки ви про 
це знаєте? їх  було щось із десяток. Одна з них, чи то 
спросоння, чи, може, зі злости, спустилася на витягнутих 
крилах униз, просто до мене, й черконула крилом по щоці. 
И досі пам’ятається її дух, гидкий і клятий, мов із собачої 
пащі.

Ці птахи змусили мене звернути зі стежки. Я вирішив 
кинути оком на ту ковбаню, і там я їх уздрів, точніше, їхні 
голови над водою. Либонь, вони плигнули прямісінько зі 
скелі, тож ворони од того й перелякалися.

Вашого перекладача? Ні, спочатку я не впізнав його. Я 
просто побачив двоє тіл, що переплелися між собою, мов
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дві стеблини хмелю, і все кружляли та переверталися у воді, 
ні на мить не зупиняючись. Це просто-таки ошелешило 
мене, і я  не відразу второпав, що стрибок був не єдиним їхнім 
подвигом. Люди добрі, таж вони кохалися у воді!

Що ви сказали? Коїтус? Це надто мудре слово для мене. 
Ми, верховинці, кажемо «кохатися». Я не збирався 
підглядати за ними. Мені, старому, зробилося соромно. 
Вперше в житті я побачив, як це роблять під водою. Я не 
міг зрушити з місця. Знаєте, в мої літа важко відірватися 
від такого видовиська. їхні тіла, неначе в’юни, крутилися 
на глибині, потроху наближаючись до берега, аж врешті 
опинилися на кам’янистій обмілині, де прозора, нагріта 
сонцем вода спотворювала до невпізнанносте їхні сороміць
кі рухи.

Мені було соромно, це таки правда, однак не тому, що я 
не міг відірватися од тієї картини, а через те, що відчув, 
наскільки я старий, що тіло моє кволе й стирчать у ньому 
хіба що костомахи. Я знав, що ніколи не зможу займатися у 
воді тим, чим займаються вони.

Коли все скінчилося, дівчина знайшла у воді листяну 
пов’язку й зодягнула її на себе, обмотавши довкола стегон. 
Вона не видавалася такою вхорканою, як її приятель, 
навпаки, потуга так і струмувала з неї, коли вона почала 
видиратися на кам’янисту кручу. Часом її постать щезала з 
поля зору. Ось вона зникла за скелею, що поросла зеленими 
латками моху, аж раптом вигулькнула вже на вершині 
наступного бескида, немовби прослизнувши крізь якусь 
шпарину. Потім вона поправила пов’язку, щоб прикрити оте 
місце між ногами. Видно було, що вона хоче залізти на 
вершину стрімчака, котрий нависає над плесом ген-ген 
угорі.

Певна річ, вона не могла мене загледіти. Я мався на 
бачності й лежав за величезним кущем з цілою шапкою 
листя. Цієї дівчини я не знав, вона ніколи не приходила до 
мене у млин. Коли вона спинилася на вершині скелі, я  був 
достатньо близько, щоб помилуватися її голим тілом, де
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ряхтіли дрібні крапельки води. Дівчина гралася своєю 
пов’язкою, задираючи її аж до пояса, так, що вона сливе 
торкалася її юних грудей із пругкими кораловими вер
шечками.

Знову поприлітали ворони з червоними дзьобаками. 
Вони посідали трохи оддалік неї, на височенному, шпиляс
тому камені.

Зненацька вона відступила на пару кроків назад, 
опинившись посеред тих ворон, а потім розігналася й 
сторчголов плигнула зі скелі, широко розкинувши руки, 
неначе ластівка, що розгортає крила.

І в цей момент знялися в повітря й ворони. Та замість 
того, щоб ушитися геть, вони полетіли поруч із дівчиною, 
котра скидалася на ластівку в польоті. Тільки її крила були 
непорушні, й тримала вона їх горизонтально; аж допіру 
торкнувшись води, вона звела їх докупи, ввійшла у плесо і 
щезла з очей.

Я пошукав очима її хлопця. Притулившись до скелі, він 
голяка сидів на березі, очі його були заплющені. Оте 
причандалля між ногами геть охляло, зморщилося й 
видавалося таким же змореним, як і він сам.

Зненацька мені спало на думку, що ми з ним уже десь 
бачилися, однак я все не міг пригадати, де ж це було.'Я 
подався своєю дорогою, і вже коли рубав у гаю першу 
деревиняку, то згадав, що це отой драгоман, котрий був з 
вами кілька місяців тому в моєму млині.

Цьому вашому товмачеві пощастило, що побачив його 
саме я. Мені до всього байдуже, і я  ніколи в житті ні на кого 
не доносив. Якби його спіткала якась інша душа, то в нього 
були б поважні неприємності з держбезпекою, запевняю вас.
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РО ЗП О ВІДЬ л ю

Про що я згадую? Про те, чи добре вона плаває? Так, 
плаває вона пречудово, як справдешній дельфін. До того? 
Ні, раніше вона плавала, як усі ці селюки, себто ляпала 
руками, а ногами не рухала. До того, як я навчив її брасу, 
вона не вміла навіть гребти руками узбіч, а тільки бовтала 
ними перед собою, мов собака. Проте в неї тіло справжньої 
плавчині. Я всього лиш два чи три рази показав їй, як треба 
плавати. Тепер вона вміє плавати навіть стилем батерфляй; 
її тіло в’юниться, до пояса виринає з води, окреслюючи 
бездоганну аеродинамічну криву, її руки розкриваються, а 
ноги б’ють у воді, неначе хвіст дельфіна.

А от до тих карколомних стрибків зі скелі вона додума
лася сама. Я боюся висоти й ніколи б на таке не зважився. 
Щоразу, як вона дряпалася на височенну кручу, щоб потім 
плигнути звідтіля, — це було в отій самотній райській 
місцині з глибоченним плесом, де ми завжди купалися, — я 
дивився на неї задерши голову, однак увіччю мені все 
пливло і вершини скель починали зливатися з велетен
ськими силуетами гінкґо, що вимальовувалися на задньому 
плані. Її постать видавалася геть малою, немов плід, що 
причепився на вершечку дерева. Вона щось гукала мені, 
проте це було так, наче шумить гілля. Такий далекий шум, 
і я насилу чув його за шумом водоспаду. Аж ось плід падає
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з дерева й, розтинаючи повітря, летить додолу, до мене. 
Врешті вона обертається в мідно-шарлатову стрілу, у 
веретено, і майже безгучно, не здіймаючи бризок, донизу 
головою входить у воду.

Мій батько, перш ніж його запроторили до цюпи, часто 
любив повторювати, що танцям не можна вивчитися навіть 
у щонайліпших учителів. Він мав рацію; так само ніхто не 
може навчити стрибкам у воду чи писати поезії, все це 
належить відкривати самому. Існують люди, котрих можна 
тренувати все життя, а вони все одно будуть шубовскати у 
воду, неначе брила, й ніколи не зможуть летіти в повітрі, 
мов плід, що падає з дерева.

У мене був брелок, дарунок од мами на день народження, 
таке собі позолочене кільце з крихітними тоненькими 
листочками, що були посмуговані зеленими жилками 
нефриту. Я завжди носив його з собою, це був мій оберіг од 
усіх нещасть. На ньому висіла сила-силенна ріжних ключів, 
хоча одмикати ними не було чого. Були там ключі від 
нашого дому в Ченду, від моєї шухляди в столі, котра була 
якраз над маминою шухлядою, від кухні, а також був там 
цизорик, пилочка для нігтів... Нещодавно я повісив ще й 
відмичку, яку ми зробили, щоб украсти в Окуня його 
книжки. Вона дорога була мені як згадка про успішне 
викрадення.

Якогось вересневого полудня ми пішли з нею до того 
озерця, до плеса нашого щастя. Як завжди, там не було й 
душі. Вода була прохолодна. Я прочитав їй кілька сторінок 
із «Втрачених ілюзій». Ця книжка справляла на мене менше 
враження, ніж «Татусь Ґоріо», та коли вона зловила поміж 
камінням у потоці черепаху, то, перш ніж відпустити її, я 
вирізав на панцирі гордовиті носаті профілі головних героїв.

Черепаха хутко вшилася геть. І раптом я запитав себе: 
«А хто ж мене визволить із полону цієї гори?»

Певна річ, це було дурне запитання, однак мені зненацька 
зробилося прикро на душі. Невимовна туга огорнула мене. 
Склавши цизорика, я поглянув на ті ключі, що висіли у
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в’язці, на ключ від нашого дому, котрим більш не судилося 
мені скористатися, й мало не заплакав. Я заздрив черепасі, 
котра пішла собі геть. Мене охопив такий відчай, що я 
пожбурив ключі у воду, і вони потонули насеред плеса.

І тоді вона плигнула в озеро й попливла батерфляєм до 
того місця, де вони потонули. Вона пірнула вглиб і так довго 
була під водою, що я вже й занепокоївся. Гладінь якось 
дивно незрушна, темна, сливе зловісна, без жодної бульки. 
Я кричав: «Де ти, відгукнися», — я гукав її, називаючи на 
ймення і на прізвисько, себто Маленькою Кравчинею, а 
потім поплив насеред глибокого холодного плеса. І тоді я 
уздрів її; пирхаючи мов дельфін, вона виринула простісінько 
переді мною. Я аж зачудувався од того, як зграбно 
звивається її тіло і хвилями пливуть у воді її коси. Це було 
так гарно, що й не сказати.

Коли ми підпливли одне до одного, я побачив, що в зубах 
вона тримає мій брелок і на ньому, неначе сяйливі перлини, 
виблискують дрібні крапельки води.

Вона була, мабуть, єдиною душею у всьому світі, котра 
вірила, що настане такий день, коли це перевиховання 
скінчиться і я зможу скористатися своїми ключами.

Від тої днини ми, приходячи до плеса, зазвичай бавимося 
в оцю гру з ключами. Я вельми полюбляв цю гру, однак не 
для того, щоб ворожити, як то буде далі, а щоб милуватися 
її голим тілом, котре так зграбно і чуттєво звивається у воді, 
ледве прикрите отією пов’язкою з листя, крізь яку видно 
всі її приваби. Проте оце сьогодні ми таки згубили їх на дні 
озера. Мені слід було б заборонити їй пірнати удруге, це 
було надто небезпечно. Слава Богу, з нею нічого не сталося. 
Так чи йнак, а я не хочу, щоб ми знову приходили сюди.

Цього вечора, повернувшись у село, я знайшов телеграму, 
в котрій мовилося, що мою матір поклали до шпиталю і мені 
слід негайно їхати.

Мабуть, через те, що лікування зуба дало добрі плоди, 
староста дозволив мені на місяць поїхати до хворої мами. В 
дорогу я вирушаю завтра вранці. І що за гірка іронія долі — 
додому я повертаюся без ключів.
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РО ЗП О ВІДЬ МАЛЕНЬКОЇ КРАВЧИНІ

Романи, котрі Лю читав мені уголос, завжди будили в 
мені бажання кинутися в холодну річкову глибінь. Навіщо? 
А щоб остудитися! Отак часом несила втриматися, щоб не 
розповісти про все, що в тебе на душі!

У глибочині панує каламутна голуба напівтемрява, все 
неначе в ореолі; там важко щось розгледіти. Увіччю завжди 
стоїть темна завіса. Добре, що його ключі завжди падали 
майже посеред плеса, і шукати їх треба було в площині 
кількох квадратних метрів. Каміння під водою видно лише 
тоді, коли його торкаєшся; декотрі камінці, круглі, мов яйця, 
гладенькі, світлого кольору, лежали там упродовж років, 
якщо не сторіч, уявляєш собі? А інші камінці були великі, 
вони скидалися на людські голови, а часом були схожі на 
роги буйволів, я не жартую. Інколи, дуже рідко зустрічалися 
дуже гострі, вугласті кремінці, об них можна було покалічи
тися, причому до крови, загнати їх у ногу чи в руку, — а ще 
траплялися мушлі. Сам тільки Бог знає, звідки вони там 
узялися. Вони закам’яніли й пообростали мохом, ніжним і 
м’яким, вони зіллялися з кременистим підложжям, та все 
одно відчувалося, що це мушлі.

Що ти кажеш? Чому я так любила плигати за його 
ключами? Ну, добре, слухай. Напевно, ти гадаєш, ніби я 
дурна, мов собака, що кидається за кожною костомахою,
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котру їй жбурнуть. Я ж не французька панянка з романів 
Бальзака. Я верховинка. Я прагну приносити втіху Лю, 
більше нічого мені не треба.

Ти хочеш почути, як усе воно було останнього разу? 
Відтоді минув уже цілий тиждень, якщо не більш. Це було 
якраз перед тим, як він отримав телеграму від батьків. До 
плеса ми прийшли десь пополудні. Потім поплавали, але; 
недовго, саме стільки, щоб побавитися у воді. Далі 
пообідали тим, що я принесла, себто кукурудзяними 
коржами, яйцями і фруктами, і під час обіду Лю розповів 
мені уривок з отієї історії про французького моряка, що 
зробився графом. Цю історію він розповідав і моєму 
батькові, котрий відтоді став гарячим шанувальником того 
месника. Лю розповів мені лише один епізод із тієї історії, 
ти пам’ятаєш його, це той, де граф зустрічає жінку, з якою 
він був заручений замолоду, жінку, яка спричинилася до 
того, що він пробув у в’язниці аж двадцять літ. Вона вдає, 
що не впізнала його. Вона так добре грає свою ролю, що 
видається, ніби вона й справді геть забула про своє минуле. 
Ну, це мене просто-таки ошелешило!

Ми полягали трохи відпочити, але я не могла й очей 
стулити, все роздумувала над цим епізодом. Знаєш, що ми 
зробили потім? Почали вдавати, ніби він — граф Монте
кристо, а я — це ота його колишня наречена, і зустрілися 
ми аж через двадцять літ. Це було щось надзвичайне, я 
навіть вигадала цілу купу всяких діялоґів, котрі самі по собі 
спали мені на думку. Лю теж геть цілком увійшов у ролю 
колишнього моряка. Він усе ще любив мене. Все, що я йому 
казала, краяло йому серце, бідолашному, це видно було по 
його обличчі. Ось він кинув на мене жорстокий лютий 
погляд, в ньому була справжнісінька ненависть, ніби я й 
справді була його нареченою, що вийшла заміж за друга, 
котрий запроторив його до в’язниці.

Для мене все це було чимсь новим, незнаним. Адже я і на 
помислях ніколи не мала, що можна грати когось, ким ти 
не є насправді (й заразом залишатися самим собою),
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наприклад, заможну і «пишну» жінку, котрою я ніколи не 
була. Лю сказав, що з мене вийшла б незлецька актриса.

А після цієї комедії ми почали гратися з ключами. Брелок 
шубовснув у воду приблизно в тому ж місці, що й завше. Я 
пірнула і попливла, щоб його розшукати. Сантиметр за 
сантиметром я навпомацки нишпорила в закутках і 
шпаринах поміж камінням і зненацька, в майже цілковитій 
темряві, наткнулася на змію. Вже бозна-відколи не 
доводилося мені торкатися цієї гадини, але навіть у воді я 
відразу впізнала на дотик її слизьке холодне тіло. Я 
інстинктивно сахнулася назад і мерщій спливла на 
поверхню.

Звідки вона там узялася? Не знаю. Може, її принесло 
водою, а може, це був який-небудь голодний вуж, котрому 
захтілося пошукати здобичі деінде.

За кількоро хвиль, хоча Лю й протестував проти цього, 
я знову пірнула в озеро. Мені не хотілося залишати ключі 
тій гадині.

Але як же ж я боялася цього разу! Мене опосів просто- 
таки божевільний страх: я відчувала, як навіть під водою 
по хребту цебенить холодний піт. Нараз видалося, що 
незрушне каміння на дні почало ворушитися, пооживало. 
Уявляєш таке? Врешті я випливла на білий світ, щоб 
ухопити повітря.

Третього разу мені мало не пощастило. Я нарешті уздріла 
ту в’язку з ключами. Її кільце невиразно і заразом сяйливо 
відсвічувало в глибині, та допіру я торкнулася його, як 
зненацька щось люто вкусило мене за праву руку, це був 
жахливий, болючий укус, він обпік мене як огонь, і я 
випустила ключі й випливла на поверхню.

Навіть коли мені буде п’ятдесят років, близна од цього 
укусу все одно зостанеться на моїй руці. От помацай.

Лю поїхав на цілий місяць.
Час від часу мені хтілося побути наодинці, робити все, 

що захочеться, і їсти, коли зголоднієш. Певна річ, у нашій
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коморі на палях я прожив би самотою, мов справжнісінький 
князь, якби Лю перед від’їздом не дав мені одне делікатне 
доручення.

— Я хочу, щоб ти зробив для мене послугу, — таємничим 
тоном промовив він. — Сподіваюся, за моєї відсутносте ти 
будеш охороняти Маленьку Кравчиню.

Якщо його послухати, то біля неї упадало багато 
парубків, як верховинців, так і тих, що були на «перевихо
ванні». Користуючись тим, що його не буде цілий місяць, 
потенційні суперники могли кинутися в наступ на кравець
ку майстерню і зав’язати нещадний бій за руку і серце 
Маленької Кравчині. «Не забувай, — сказав він, — що це 
найперша красуня на всій горі Небесного Фенікса». Моє 
завдання полягало в тому, щоб кожного дня бути поруч із 
нею, охороняючи двері до її серця, аби конкурентам не 
залишалося ані одного шансу проникнути в її приватне 
життя, у ту царину, котра належала тільки Лю, моєму 
командувачеві.

Я прийняв це доручення, воно здивувало мене і потішило 
моє самолюбство. Що за сліпу довіру виявив мені Лю, 
попросивши перед своїм від’їздом про цю послугу! Це все 
одно, що довірити мені казковий скарб,-вручити найбіль
ший здобуток у своєму житті, ні на мить не сумніваючись, 
що я збережу його й не привласню собі.

У той момент в мене було тільки одне бажання: бути 
гідним його довіри. Я уявляв себе полководцем відступаю
чого війська, який керує походом через величезну жахливу 
пустелю, а на додачу везе з собою дружину іншого полко
водця, свого друга. Озброївшись пістолетом і автоматом, я 
щоночи вартував під наметом цієї шляхетної жінки, 
охороняючи її від хижих звірів, що пантрували неподалік, 
блискаючи в пітьмі своїми жовтими фосфоричними 
сліпами. Мине цілий місяць, поки ми перетнемо цю 
пустелю, й попереду на нас чекають неймовірні злигодні: 
піщані буревії, голод, спрага, вояцькі бунти... І коли ця жінка 
нарешті кинеться назустріч моєму другові-полководцю і
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впаде в його обійми, я зомлію від утоми й спраги біля 
підніжжя останнього бархану.

Отож, після від’їзду Лю, котрого покликала додому 
телеграма, щоранку на стежці, що провадить до села 
маленької Кравчині, з ’являлася постать шпига у цивіль
ному. Його лице було вельми поважне, хода швидка, — 
старанний шпиг, що й казати. Стояла осінь, шпиг рухався 
хутко, немов той вітрильник під подувами попутного бризу. 
Однак за хатою, де мешкав колись Окунь, стежина звертала 
на північ, і шпиг, котрий, видно, був досвідченим пішани- 
цею, вперто йшов проти вітру, зігнувшись і втягнувши 
голову в плечі. На отому гребені, про який уже згадувалося 
в моїй розповіді, — завшир у тридцять сантиметрів і зусібіч 
оточеному карколомними прірвами, — на тій стежині, що 
була шляхом любовного паломництва, він сповільнював 
ходу, однак не спинявся й не ставав рачки, щоб переповзти 
на той бік. Щоразу він силкувався подолати запаморочення — 
й таки перемагав його. Він переходив гребінь впевненою, 
ледь хисткою ходою, і кожної днини вирячкуватими 
байдужими очима за ним пантрувала ворона з червоним 
дзьобаком, що завжди сиділа потойбіч на вершечку тієї ж 
самої скелі.

Однісінький хибний крок — і той шпиг-канатоходець 
сторчголов полетів би у прірву, як не о праву руч, то о ліву.

Балакав цей поліцай у цивільному до ворони, кинув їй 
хоч крихту якого-небудь їдла? Щось не схоже на те. Звісно, 
ворона справляла на нього неабияке враження, і ще довго 
був йому в пам’ятку отой байдужий погляд, котрим вона 
його супроводжувала. Так може дивитися лише ідол, та й 
то не кожен. І все ж ця тварюка не могла похитнути його 
затятости, позаяк мета його була одна — доручення.

Треба сказати, що бамбуковий кошик, якого носив 
колись Лю, тепер теж перейшов у спадок цьому поліцаєві. 
Всередині, закиданий листям, городиною, рисом чи 
кукурудзяними качанами, неодмінно лежав роман Бальзака 
в перекладі Ф у Лея. Якщо ранок був похмурий, то
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видавалася, ніби стежиною сам по собі повзе, а відтак щезає 
в сірій імлі бамбуковий кошик.

Маленька Кравчиня й не підозрювала, що її взяли під 
опіку, — вона дивилася на мене як на читця, що на скількись 
там часу замінив Лю.

Без зайвої скромносте я зауважив, що моє читання, чи 
те, як саме я читав, сподобалося моїй слухачці дужче, аніж 
читання мого попередника. Голосно читати сторінку за' 
сторінкою здавалося мені вельми нудною справою, і врешті 
я поклав собі читати приблизно, себто, поки вона працювала 
на швейній машинці, прочитати вголос дві-три сторінки або 
ж коротенький розділ, а потім ставити їй запитання або ж 
просити, щоб угадала, як воно буде далі. Якщо ж вона 
відповідала, то я буквально рядок за рядком переказував їй 
зміст наступних сторінок. Часом я не міг устояти, аби не 
додати в розповідь чогось од себе, таких собі деталей, котрі 
могли б потішити мою слухачку. Інколи я навіть вигадував 
окремі ситуації або ж вставляв епізод з іншого роману, коли 
мені здавалося, що дідуган Бальзак стомився і починає 
повторюватися.

Кілька слів треба сказати й про засновника цієї династії, 
господаря кравецької майстерні. У перервах поміж мандра
ми, до котрих його зобов’язувала професія, старий кравець 
бував дома, однак це тривало не більше двох-трьох днів. Він 
дуже хутко звик до моїх щоденних візитів. Більш того, 
кравець зробився моїм найкращим спільником, позаяк 
розганяв претендентів на руку й серце його дочки, що 
приходили до майстерні під личиною замовників. В його 
пам’яті й досі були оті дев’ять ночей, коли я переповідав 
йому «Графа Монте-Кристо». Все це повторилося і в його 
домі. З такою ж неослабною цікавістю, хоча вже й не так 
схвильовано, він прослухав шматок із «Кузена Понса», 
досить похмуру історію того ж таки Бальзака. Якось так 
вийшло, що він тричі підряд бував удома саме тоді, коли я 
розповідав епізод, в якому другорядного персонажа, кравця 
Сібо, переслідує і мордує бляхар Ремоненк.
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Жоден шпиг у світі не брався до свого доручення так 
загарливо, як я. Поміж читанням Бальзака я допомагав у 
господі: щоднини двома здоровецькими дерев’яними 
цебрами на коромислі носив із громадської криниці воду, 
щоб діжа в юної кравчині не стояла порожньою. Досить 
часто мені випадало готувати їжу, і я відкрив для себе оту 
маленьку втіху, котру приносять кухареві маніпуляції, що 
потребують неабиякої терплячости, — оббирати і шаткувати 
городину, рубати дрова тупою сокирою, розпалювати грубу 
й наглядати, щоб у ній не погасло. Часом, коли в тім була 
потреба, я роздмухував приск, широко надимаючи щоки і 
вкладаючи в це діло всю міць своїх молодих легень, од чого 
здіймалися хмари густого їдкого диму і гарячого попелу. А 
далі все розвивалося дуже хутко. Небавом Галантність і 
пошана до жінки, що їх розбудив Бальзак, обернули мене 
на пралю, і якщо в Маленької Кравчині було по горло 
роботи, я прав білизну в річечці за селом, та ще й голіруч, 
хоч уже почали наступати зазимки.

Це зворушливе й відчутне для мене самого одомашнення 
дало мені змогу впритул підійти до жіночности. Ви чули 
таке слово, як бальзамін? Його часто можна побачити в 
квітникарок на вулицях або ж на підвіконнях помешкань. 
Інколи це жовті, але зазвичай то криваво-червоні квіти, їхнє 
насіння, достигнувши, вибухає від щонайменшого дотику і 
розлітається вусібіч. Цей квіт немовби символізує собою 
гору Небесного Фенікса, адже, якщо добре придивитися, 
то формою він скидається на голову, крила, ноги і навіть 
хвіст цього казкового птаха.

Якось надвечір ми сиділи удвох із Маленькою Крав
чинею на кухні, куди не могли зазирнути всілякі нескромні 
підглядачі. Й отой шпиг, що за сумісництвом був тут ще й 
читальником, оповідачем, кухарем та пралею, дбайливо 
сполоснув пальчики Маленької Кравчині в дерев’яному 
коритці, а по тому ретельно, мов справжнісінький мистець 
манікюрної справи, на кожен ніготь наніс гущу з потовчених 
квітів бальзаміну.
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Її пальці були не такі, як ув інших сільських жінок, їх не 
звело внівеч тяжке тарування на полі; от тільки на великому 
пальці правої руки видніла рожева близна, що зосталася 
після того, як її вкусила у воді ота гадина.

— А де ти навчився оцих дівчачих штучок? — поспи
талася Маленька Кравчиня.

— Я знаю про них од матері. Якщо все буде так, як вона 
казала, то завтра, коли ти знімеш із пальців оті пов’язки, 
твої нігті будуть яскраво-червоними, наче ти сама їх 
пофарбувала.

— І довго вони такими будуть?
— Днів з десять.
Як винагороду за мій маленький шедевр я хтів було 

попросити, щоб вона дозволила поцілувати завтра її рожеві 
нігтики, однак свіжа близна змушувала мене поважно 
ставитися до заборон, що передбачалися моїм статусом, і 
дотримуватися лицарських зобов’язань, котрі я взяв на себе, 
погодившись виконувати доручення мого друга.

Цього вечора, простуючи додому з бамбуковим кошиком 
за плечима, де лежав «Кузен Понс», я втямив, які несамовиті 
заздрощі викликає моя особа в тутешнього парубоцтва. 
Допіру я звернув на стежину, як позаду Десь узявся цілий 
гурт парубків, душ із п’ятнадцять, котрий мовчки подався 
за мною вслід.

Я зиркнув на них через плече, однак люта ненависть, що 
була написана на їхніх лицях, приголомшила мене, і я наддав 
ходу.

Зненацька позаду пролунав голос, що кумедно перекрив
лював міську вимову:

— О Маленька Кравчине, дай мені що-небудь випрати!
Я зашарівся, адже цілком зрозуміло було, що мене

перекривляють, що з мене кепкують і взагалі глумляться 
наді мною. Я знову озирнувся, щоб розгледіти, хто ж 
заводіяка цієї комедії: це був сільський паруб’яга, що 
кульгав на одну ноіу, найстарший у цьому гурті, він дивився 
на мене й, наче маршальським жезлом, вимахував пращею.
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Я вдав, ніби нічогісінько не чую, і хтів було рушити далі, 
проте парубки оточили мене і почали стусати під боки, 
хором вигукуючи оту фразу, а потім вибухнули дурнуватим 
хтивим реготом.

Аж ось на додачу до того приниження пролунала забійча 
фраза — тицьнувши в мене пальцем, її вигукнув хтось із 
переслідувачів:

— Цей нікчема пере їй труси!
Що за удар це був для мене! І як влучно розрахував його 

мій противник! Я не зміг промовити й слова, я просто-таки 
згоряв од сорому, тому що й справді якось виправ їй 
трусенята.

Сього ж менту кульгавий вибіг наперед, перепинив мені 
дорогу і скинув штани, а потім і підштанки, оголивши своє 
зморшкувате чоловіче причандалля, котре заросло іустою 
волохатою вовною.

— На, випери ось і мої! — мерзотно зареготав він просто 
мені в обличчя, і його вид аж перехнябився од люті.

Далі він почав розмахувати тими замурзаними латаними 
підштанками, котрі так давно не пралися, що набули жовто- 
чорного відтінку.

Я хтів було згадати всю лайку, яку мені доводилося чути 
у своєму житті, однак був настільки схвильований, що не 
зумів навіть «послати» його подалі. Мене трясло, я ладен 
був розплакатися.

Що було далі, пам’ятається дуже невиразно. Знаю тільки 
одне: я плигнув уперед і, замахнувшись, щосили пожбурив 
кошиком у кульгавого. Я цілився йому в писок, однак він 
виставив руку, і кошик влучив йому в плече. Сам проти 
гурту не встоїш, і врешті мене згребли попід руки двоє 
молодиків. Кошик упав додолу, перевернувся, і все, що в 
ньому було, полетіло врізнобіч: двоє розбитих яєць геть 
залляли капустяний листок, а разом з ним і «Кузена Понса», 
котрий впав у пилюгу.

Запала тиша; мої напасники, себто гурт невдатних 
перетендентів на Маленьку Кравчиню, були геть непись-
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менні, однак їх просто-таки ошелешила ця химерна річ — 
книга. Вони підійшли до неї й поставали кружкома, крім 
тих, що держали мене попідруч.

Кульгавий, так само без штанів, укляк навпочіпки, 
відкрив палітурку, і всі уздріли чорно-білий портрет 
Бальзака, з довгою бородою і сивими вусами.

— Це Карл Маркс? — поспитався хтось із парубків у, 
кульгавого. — Ти повинен знати про нього, тобі ж більше 
доводилося бувати у світах.

Кульгавий нерішуче мовчав.
— А може, це Ленін? — поспитався другий.
— Або ж Сталін без мундира.
Скориставшись із цієї розгублености, я останнім 

відчайдушним зусиллям вирвався з рук тієї двійці і, 
розкидавши ту паруботу, стрімголов плигнув до «Кузена 
Понса».

— Не чіпати! — крикнув я, наче це була бомба, котра от- 
от вибухне.

Не встиг кульгавий уторопати, що ж тут діється, як я 
видер книжку з його рук і кинувся навтьоки гірською 
стежиною.

Услід мені полетіло каміння і знявся страшенний галас. 
«Пери, пери труси! Боягуз! Ми тебе перевиховаємо!» 
Зненацька у ліве вухо зацідив камінець, котрого пожбурили 
із пращі, й од страшенного болю я на мить майже перестав 
чути. Відрухово мацнувши рукою, я побачив, що пальці 
замурзалися у кров.

Галас і прокльони все дужчали і ставали дедалі мерзотні
шими. Голоси відлунювали поміж скелями й котилися ген- 
ген удалеч, погрожуючи знову підстерегти мене і розпра
витися як слід. А потім усе вщухло. Запала тиша.

По дорозі додому поранений шпиг з жалем вирішив 
облишити свою місію.

Ця ніч була довга як ніколи. Наша хата на палях видалася 
мені порожньою, вогкою і такою вже ж темною, що й не 
сказати. У повітрі тхнуло пусткою. Я вже знав цей дух:
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гіркий, холодний, він прикро пахнув цвіллю, й просякнуто 
ним було геть усе доокруж. Здавалося, тут ніхто вже й не 
живе. Вухо боліло, заснути мені не вдалося, тож я засвітив 
декілька гасових каганців і взявся перечитувати свого 
улюбленого «Жана-Кристофа». І все ж навіть їхнє яскраве 
світло не подужало розігнати цей прикрий дух, у якому я 
дедалі більше почувався покинутим напризволяще.

Кров уже вщухла, однак вухо посиніло, набрякло і 
завдавало мені такого болю, що я на силу Божу міг читати. 
Обережно мацаючи його кінчиками пальців, я щоразу 
відчував, як голову пронизує шалений біль, і це доводило 
мене до сказу.

Що то за ніч була! Багато води втекло з тих пір, а я ще й 
досі пам’ятаю її, хоча так і не зумів пояснити свою реакцію 
на ті події. Біль допікав до живого, я крутився на ліжкові, 
мов на голках, та в гарячковому маренні верзлося мені не 
про те, як я помщаюся кульгавому і відрізую йому вухо, а 
як його ватага знову прибрала мене до рук. Я був прив’я
заний до дерева. Наді мною чинили самосуд, мене катували 
і мордували. В останніх променях сонця зблиснуло хиже 
лезо ножа. Його тримав у руці кульгавий, однак він геть не 
схожий був на звичайного різницького ножа; його лезо було 
надзвичайно довге, з гострим вузьким жалом. Кульгавий 
обережно провів кінчиками пальців по вістрю, а потім 
замахнувся і мовчки відтяв моє ліве вухо. Воно впало 
додолу, підстрибнуло, а мій кат почав діловито витирати 
довге закривавлене лезо. Й тільки поява М аленької 
Кравчині, що прибігла вся в сльозах, поклала кінець 
самосудові, й ватага ушилася геть.

Мені снилося, що вона розв’язує мене, снилися її нігті, 
довгі, яскраво-червоні од бальзамінового соку. Вона 
дозволила взяти свої пальці в рота, і я жадібно облизував їх 
гарячим язиком. О, цей бальзаміновий сік, символ нашої 
гори, що позагусав на її сяйливих нігтях, який делікатний 
ніжний присмак він мав, який дивовижний, сливе музичний 
запах у нього був, адже він будив у мені щось плотське,

122



еротичне. Під дотиком язика його шарлат ставав дедалі 
яскравішим, огнистим, а потім зненацька почав текти, 
перетворюючись у вулканічну лаву, котра здималася 
пухирями, бурунилася, вирувала у моєму роті, неначе в 
кратері.

Відтак лава почала вихлюпуватися назовні й розтікатися 
по всенькому тілу; мов континентальною рівниною, 
цебеніла вона моїми зраненими грудьми, зміястими 
пасмами огинала соски, збігала по животу, затікала в пупа 
і, спонукувана швидкими порухами язика, просякала 
досередини, губилася в лабіринтах моїх жил і тельбухів, аж 
врешті таки знайшла дорогу, що привела її до джерела моєї 
мужности, гарячого, невпокійного, свавільного, його вже 
було не приборкати, позаяк воно відкидало всі суворі, 
лицемірні обмеження, котрі наклав на нього той шпиг.

Гас в останньому каганці скінчився, світло заколивалося, 
а потім згасло, шпига укрила нічна пітьма, — і в цій пітьмі 
його як стій спіткала прикра халепа, тому що, лежачи на 
животі, він урешті дійшов до краю і геть заляпав свої труси.

Світляні стрілки годинника показували північ.

— У мене прикрість, — сказала мені Маленька Кравчиня.
Це було на другий день після зустрічі з юрмою хтивих

залицяльників. Ми сиділи на кухні, в повітрі плавали пасма 
то зеленкуватого, то жовтого диму, і чутно було запах 
вареного рису, що кипів у каструлі. Вона шаткувала овочі, 
я наглядав за вогнем, а її батько, повернувшись нарешті з 
мандрів, працював у майстерні; звідти долинало звичне 
стрекотіння швейної машинки. Видно було, що ні він, ані 
його дочка нічого не знають про ту сутичку. На мій подив, 
обоє геть не звернули уваги й на моє скалічене вухо. Я був 
настільки заклопотаний тим, як же ж звістити про свою 
відставку, що Маленькій Кравчині довелося повторити 
фразу ще раз, і лише тоді я нарешті отямився від задуми.

— У мене поважний клопіт.
— З ватагою кульгавого?
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— Та ні.
— З Лю? — поспитавсь я, і в мені відразу ж ожили надії 

потаємного суперника.
— Та де там, — сумно відказала вона. — Я картаю себе, 

картаю, але вже запізно.
— А про що, власне, йдеться?
— В мене напади блювоти. Сьогодні вранці мене знудило.
І в мене аж серце стислося, коли я побачив, як з її очей

рясно бризнули сльози, — вони потекли по щоках і густо 
зросили городину, котру вона шаткувала, і її тендітні 
пальчики з яскраво-червоними нігтями.

— Якщо тато дізнається, то він уб’є Лю, — тихо схли
пуючи, мовила вона.

Вже вісім тижнів у неї не було місячних. Вона нічого не 
сказала про це Лю, а він же був причетний чи навіть і 
винуватий у цьому порушенні функціювання її організму. 
Коли він поїхав, а це було чи не з місяць тому, вона ще й 
думати про це не хотіла.

Її несподівані сльози зворушили мене дужче, ніж сама 
звістка. Я ладен був пригорнути її, утішити, її страждання 
приносило мені просто-таки фізичний біль, однак стреко
тіння швацької машинки в сусідній кімнаті звучало, мов 
заклик повернутися до дійсности.

Її важко було б утішити. Попри сливе цілковиту 
необізнаність у тім, що стосується статі, я дуже добре 
усвідомлював, що криється за оцими двома місяцями 
затримки.

Перейнявшись її болем, я й сам зронив декілька сліз, ніби 
це мала бути моя дитина, ніби це я, а не Лю позбавив її цноти 
під крислатим деревом іінкґо чи голубився з нею у прозорих 
глибинах гірського плеса. Я страшенно розчулився, вона 
зробилася такою близькою, рідною для мене... Я ладен був 
усеньке життя провести поруч із цією дівчиною, захищати 
її, ладен був до самісінької смерти звікувати одинаком, якби 
це могло втамувати її горе. Якби це дозволялося законом, 
то я  побрався б із нею, взяв би навіть фіктивний шлюб, аби
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лиш вона змогла законно і без клопоту народити дитину 
від мого друга.

Крадькома я кинув оком на її живіт, прикритий червоним 
светром із плетеної вовни, та побачив тільки, як він 
здригається у болісних ритмічних спазмах од уривчастого 
подиху й плачу. Коли жінка починає плакати від того, що в 
неї припинилися менструації, то втішити її неможливо. 
Мені пійняв такий страх, що й жижки затремтіли.

Я забув про найголовніше, себто спитатися, чи хоче вона 
стати матір’ю у вісімнадцять літ. Причина проста: можли
вість зберегти дитину була нульовою, навіть менше ніж 
нульовою. Жоден шпиталь, жодна баба-бранка на цій горі 
не зважилися б порушити закон і допомогти в появі на білий 
світ дитини від неодруженої пари. А Л ю зможе одружитися 
з Маленькою Кравчинею аж через сім років, тому що 
законом забороняється брати шлюб до двадцятип’яти
річного віку. І ці Ромео та його вагітна Джульєтта не могли 
розраховувати навіть на те, що сховаються десь від закону і 
житимуть як робінзони разом зі своїм другом, колишнім 
шпигом, що буде у них за П’ятницю. Кожен квадратний метр 
цієї країни був під невсипущим контролем «диктатури 
пролетаріяту», що вкрила Китай немовби густим неводом, 
у котрому не було жодної діри.

Коли вона трохи заспокоїлася, ми почали міркувати над 
тим, як же зробити аборт й не раз обговорювали це потайці 
від її батька, намагаючись знайти найбільш певне і таємне 
вирішення цієї проблеми, котре порятувало б закоханих від 
політичного й адміністративного покарання, а також від 
скандалу. Законодавство зробило все, аби загнати їх у 
глухий кут: їм заборонялося мати дітей до шлюбу, аборти 
заборонялися теж.

І в цей момент я не міг не подивуватися з передбач
ливосте мого друга. На щастя, він доручив мені опікуватися 
його незаконною дружиною, а тому я таки зумів переконати 
її в тому, що не варто довірятися верховинським знахаркам, 
котрі можуть отруїти, а то й видати властям. Потім,
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змалювавши гірку перспективу каліцтва, котре змусить її 
віддатися за кульгавого, я довів, що плигати з даху, 
розраховуючи викликати передчасні пологи, є чистісіньким 
безглуздям.

На другий день, як і було домовлено, я ще удосвіта 
подався в Янь Цзин, щоб дізнатися, чи не можна зробити 
аборт у шпиталі.

Як ви, звичайно, пам’ятаєте, Янь Цзин настільки 
невелике містечко, що коли на кухні в міськраді тушкують 
яловичину з цибулею, то запах чутно по всіх усюдах. На 
пагорбі позад баскетбольного майданчика, де ми дивилися 
кіно, височіли дві будівлі місцевого шпиталю. В першій 
кам’яниці була поліклініка, й стояла вона біля підніжжя; 
над входом висів здоровецький портрет Мао у військовому 
однострої, — піднявши руку, він вітав довжелезну безладну 
чергу, що складалася із пацієнтів ріжного віку й стану, в 
тому числі і з дітлахів, що плакали й вищали як недорізані. 
Друга ж кам’яниця, о чотири поверхи, без балконів, охайно 
побілена вапном, стояла на самісінькій вершині; це, власне, 
й був шпиталь.

І от рано-вранці, після двох днів у дорозі й безсонної ночі 
в заїзді, де аж кишіли блохи, я покрадьки, немов справдеш
ній шпиг, прослизнув у двері поліклініки. Щоб не виділи
тися з юрми, я зодяг свою кожушину з овечої вовни. Допіру 
я втягнув носом звичний лікарняний дух, як мені зробилося 
не по собі й кинуло в піт. На першому поверсі, в темному й 
вузькому коридорі, де, наче у погребі, тхнуло вогкістю й 
цвіллю, на ослонах попід стінами чекали своєї черги жінки; 
у більшости були здоровецькі животи, дехто ледве чутно 
стогнав од болю. І там я уздрів слово «гінекологія», виведене 
червоними ієрогліфами на герметично зачинених дверях 
кабінету. За кількоро хвиль двері трохи прочинилися, у 
коридор прослизнула худа, кощава жінка з рецептом у руці, 
а до кабінету зайшла наступна пацієнтка. Допіру я встиг 
угледіти лікаря у білому халаті, що сидів за столом, як двері 
грюкнули перед самісіньким моїм носом.
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Не здужавши проскочити в ці двері, що відчинялися й 
зачинялися так хутко, я поклав собі дочекатися, поки вийде 
ще одна пацієнтка. Я хтів бодай поглянути, що ж він за 
чоловік, той гінеколог. Та щойно я обернувся спиною до 
дверей, як уздрів, що жінки на лавах просто-таки спопе
ляють мене розлюченими, скаженими поглядами! Ці жінки 
ладні були на шматки мене роздерти, кажу вам!

Обурив їх мій вік, я відразу ж це втямив. Мені слід було 
б перебратися жінкою, а задля імітації вагітности прилад
нати на животі подушку. Дев’ятнадцятирічний парубійко в 
овечій кожушині, котрий ошивається у коридорі, де 
повнісінько жінок, виглядав бузувіром, що безцеремонно 
пхає носа, куди йому зась! Вони бачили в мені статевого 
збоченця або підглядача, котрий прагне вивідати жіночі 
таємниці.

Як довго чекав я під тими дверми! А вони все не від
чинялися й не відчинялися. Мені зробилося гаряче, сорочка 
геть просякла потом. Щоб на підкладці не розплився текст 
із Бальзака, довелося врешті зняти кожушину. Жінки 
почали про щось таємниче шепотітися. В цьому темному 
коридорі вони видавалися потворними гладкими змов
ницями, котрі снують щось у темних закутках. Схоже було, 
що вони готуються вчинити наді мною самосуд.

— Ти що це тут робиш? — стусонувши мене у плече, 
крикнула якась жінка.

Я озирнувся. Це була молодиця з коротко обтятими 
кісьми, в чоловічому кітелі й штанах, на голові в неї був 
зелений військовий кашкет, а на грудях — червона медаль 
із позолоченим профілем Мао, свідоцтво високого мораль
ного духу. Хоча вона була в тяжі, на її виду сливе всуціль 
рясніли гнійники, — одні наривали, а другі вже позагою
валися. Мені зробилося шкода тієї дитини, що мала 
з’явитися на білий світ з її утроби.

Щоб трохи подратувати її, я  прикинувся дурником. Я 
витріщився на неї мов теля, а вона вперто повторювала й 
повторювала своє запитання, аж поки я непоквапом, наче у
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сповільненому кадрі, підняв руку і приставив її до вуха, як 
роблять глухонімі.

— Він, мабуть, не чує, он як воно посиніло й набрякло в 
нього, — сказала якась із жінок.

— З вухами не сюди! — закричала жінка в кашкеті, наче 
я й справді був глухий. — 3 вухами нагору, до офтальмолога!

Ну, тут і рейвах знявся! І поки вони сперечалися, хто ж 
займається вухами, офтальмолог чи отоларинголог, двері 
зненацька розчинилися. Цього разу я таки встиг запам’ятати 
того лікаря, — він мав років із сорок, у нього була густа 
шпакувата чуприна, вугласте лице і досить-таки втомлений 
вигляд; в зубах він тримав цигарку.

Після цього, сказати б, знайомства я довго гуляв, себто 
ходив туди-сюди єдиною вулицею того містечка. Вже й не 
знаю, скільки разів, дійшовши до кінця вулиці, перетинав я 
баскетбольний майданчик і зупинявся перед входом у 
лікарню. Й увесь час думав про того лікаря. На вигляд він 
був молодший од мого батька. Хтозна, чи були вони знайомі. 
Казали, що жінок він приймає лише в понеділок і четвер, а 
в інші дні по черзі виконує ролі хірурга, уролога і фахівця зі 
шлунково-кишкових захворювань. Може, він і знає мого 
батька, принаймні чув про нього, адже перш ніж із нього 
зробили ворога народу, він славився в нашій провінції 
доброю репутацією. Я намагався уявити на місці цього 
лікаря своїх батьків, як у цій провінційній лікарні, в кабінеті 
з написом «Гінекологія» приймають вони М аленьку 
Кравчиню, котру привів сюди їхній улюблений син. 
Напевне, це була б найбільша катастрофа в їхньому житті, 
ще гірша од культурної революції! Навіть не давши 
пояснити, од кого ж ця дівчина зайшла в тяж, вони з гнівом 
та обуренням вигнали б мене геть, звелівши ніколи й на очі 
їм не потрапляти! Це важко збагнути, однак «буржуазна 
інтелігенція», котру комуністи називали гнилою і вкрай 
розбещеною, насправді дотримувалася набагато суворіших 
моральних приписів, ніж її переслідувачі.

Того дня обідав я у ресторані. Трохи було шкода грошей, 
бо в моєму гаманці їх і так було не густо, однак я вважав, що
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це єдине місце, де можна зав’язати знайомство. Хтозна, 
може, мені пощастить зустріти якого-небудь гуляку, котрий 
знає, як домовитися про підпільний аборт.

Я замовив курячу печеню зі свіжим тушкованим перцем 
і рис. Навмисне я так длявся зі своїм обідом, що він тривав 
довше, ніж трапеза беззубого дідугана. Та в міру того, як 
м’ясо на моїй тарілці щезало, згасали потроху і мої надії. 
Міські гуляки були чи убогіші чи, може, й ощадніші од мене,’ 
проте ніхто з них і носа сюди не потикав.

Упродовж наступних двох днів мої намагання під сту
питися до гінеколога не дали жодних результатів. Зазнайо
митися й побалакати на цю тему вдалося мені хіба що з 
лікарняним сторожем, чолов’ягою років тридцяти, який 
раніше працював у поліції, — рік тому його вигнали з цієї 
роботи за те, що він переспав з двома дівчатами. Я просидів 
у його конурі до самісінької півночи, ми грали в шахи і 
розповідали один одному про свої любовні подвиги. Мені 
пощастило видати себе за такого тонкого знавця жінок, що 
він попросив познайомити його з котроюсь із дівчат, які 
відбувають перевиховання, однак допомогти подрузі, у 
котрої «негаразди з місячними», рішуче відмовився.

— І не балакай, — сказав він мені. — Воронь Боже, 
лікарняне начальство дізнається, що я займаюся такими 
оборудками — мене зразу ж оголосять рецидивістом і 
запроторять до в’язниці.

На третій день, зневірившись у тому, що мені вдасться 
прорватися до гінеколога, я вже ладен був збиратися додому, 
аж зненацька пригадав іще одного чоловіка — міського 
пастора.

Я не знав, як його зовуть, та коли ми приходили дивитися 
кіно, нам завжди впадала в око його велична постать із 
густою сивою чуприною, що розвівалася за вітром. Було в 
ньому щось шляхетне, навіть тоді, коли він у синій хламиді 
сміттяра замітав головну вулицю, а всі, хто проходив там, 
навіть п’ятирічні дітлахи, прозивалися з нього, били його і 
навіть на нього плювали. Минуло вже двадцять літ, як йому 
заборонили виконувати священицькі обов’язки.
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Щоразу, як я про нього думав, мені пригадувалася 
історія, котру довелося чути краєм вуха: одного разу 
хунвейбіни зробили в його домівці трус і під подушкою 
знайшли книгу, що була написана мовою, котрої ніхто не 
міг уторопати. Це було схоже на те, як відреаґував на 
«Кузена Понса» кульгавий зі своєю ватагою. Книгу 
надіслали до Пекінського університету, і тільки після того 
з’ясувалося, що це Біблія та ще й на латині. Пасторові 
довелося дорого заплатити за неї, позаяк йому присудили 
зранку до вечора вісім годин на день за будь-якої погоди 
замітати єдину вулицю в цьому містечку. Врешті він 
зробився чимсь на кшталт рухомої декорації міського 
краєвиду.

Просити у пастора поради про аборт видалося мені вкрай 
безглуздою ідеєю. Чи не рішився я часом ума через оцей 
клопіт з Маленькою Кравчинею? А потім я зненацька 
второпав, що вже днів зо три мені не траплялася на вулиці 
срібна чуприна старого підмітайла, котрий завжди човгав і 
човгав мітлою, неначе автомат.

Я поспитав у продавця цигарок, чи не відбув пастор 
урешті-решт своєї покути.

— Ні, — відказав той. — Йому, бідоласі, вже три чисниці 
до смерти.

— А що з ним?
— Рак. Вже поприїжджали його сини, що мешкають у 

великих містах. Вони одвезли його до провінційного 
шпиталю.

І я побіг до шпиталю, сам не знаю навіщо. Замість того, 
щоб спокійно пройти через місто, я  гнав аж ухоркався. 
Піднявшись на вершину пагорба, де височіла будівля 
шпиталю, я таки зважився і вирішив попросити поради у 
вмирущого пастора.

Всередині у ніс мені вдарив прикрий дух ліків, змішаний 
із смородом загиджених вбиралень, диму та чаду від 
смальцю, що пригоряв десь на сковороді. Це було так, наче 
ти опинився у таборі біженців за воєнної пори — палати
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слугували водночас і кухнями. Каструлі, дощечки для 
шаткування, керогази, городина, яйця, пляшки з соєвою 
олією й оцтом, сільниці — все це безладно валялося й стояло 
на підлозі поміж суднами і триногами, на котрих висіли 
резервуари з плазмою для переливання крови. Була вже 
пора снідання, і декотрі з хворих сиділи над каструлями, 
тягаючи звідти паличками локшину, а інші перекидали на 
сковородах омлет, котрий шкварчав і клекотів у гарячій олії.

Це видовисько просто-таки приголомшило мене. Я й не 
знав, що в шпиталі нема їдальні й пацієнти мусять 
самотужки готувати собі їжу, що дуже непросто з їхніми 
хворобами, не кажучи вже про тих, котрі не могли і на ноги 
звестися, себто калік і безнадійно хворих. Що й казати, 
картина була вкрай дурнуватою і навіть божевільною: уявіть 
собі цих кухарів, обліплених чорними, червоними й 
зеленими пластирами, із марлевими пов’язками, що вже 
позсовувалися униз, цих бідолах, що, неначе блазні, 
метушаться у хмарах густої пари, котра валить із їхніх 
каструль.

Пастора я знайшов у палаті на шестеро ліжок. Він лежав 
під крапельницею, коло нього було двоє синів і невісток, 
усі вже років під сорок, і заплакана бабуся, що готувала їжу 
на гасниці. Я прослизнув досередини і укляк біля неї 
навпочіпки.

— Ви його дружина? — запитав я.
Вона ствердно кивнула. Її руки так дригоніли, що я 

забрав у неї яйця і сам розбив їх на сковороді.
Його сини, обоє в маодзедунівських кітелях з ґудзиками 

до самісінького коміра, скидалися чи то на партійних 
працівників, чи то на службовців похоронного бюра, однак 
саме в цей момент виглядали вони на репортерів, бо все 
ладнали й ладнали старий рипучий магнітофон, що геть 
облупився й навіть подекуди поржавів.

Зненацька з магнітофона вихопився оглушливий виск, — 
він пролунав як сигнал тривоги, і хворі, котрі снідали на 
ліжках, од переляку мало не поперекидали своїх мисок.
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Молодший син хутко владнав ту несправність, а його 
брат підніс мікрофон до батькових уст.

— Скажи ж хоч слово, тату, — попросив він.
Срібляста чуприна пастора майже геть повипадала,

обличчя було не впізнати. Він так змарнів, що від нього 
лишилася тільки шкіра та кістки, й шкіра ця була тьмяна, 
жовта й тонка, мов цигарковий папір. Тіло його, колись таке 
могутнє й велике, тепер немовби зсохлося. Зібгавшись удвоє 
під ковдрою, він силкувався подолати біль — і от його повіки 
нарешті розплющилися. Ця ознака життя викликала в його 
рідні подив і радість. Йому знову підсунули мікрофон. 
Магнітофонна плівка почала обертатися з таким рипінням, 
наче хтось ходить чобітьми по битому шклу.

— Зберися ж на силах, тату, — сказав син. — Треба ж 
записати твої останні слова для внуків.

— Якби ти зміг зачитувати якусь фразу із товариша Мао, 
то це взагалі було б чудово. Одну-єдину фразу або гасло, ну 
ж! Вони знатимуть, що їхній дідусь перестав бути реакціо
нером, що його погляди змінилися! — горлав йому на вухо 
син, котрий справляв обов’язки звукорежисера.

Губи старого пастора задрижали, однак слів не чутно 
було. Цілісіньку хвилину він щось шепотів, але ніхто не міг 
утямити, що ж саме. Навіть його дружина врешті розгублено 
сказала, що вона нічого не розуміє.

Після цього пастор знепритомнів.
Син перемотав плівку назад, і родина почала вслухатися 

в таємничі слова.
— Це латина, — заявив старший син. — Він читав 

передсмертну молитву на латині.
— Так, це латина, — підтвердила мати, витираючи 

носовою хустинкою піт на чолі пастора.
Я підвівся й мовчки рушив до дверей. І тут я уздрів 

постать гінеколога, котра, немов примара, пропливла в 
білому халаті за дверима палати. Наче у сповільненому 
кадрі, я  бачив, як він востаннє затягується цигаркою, 
видихає хмару диму і, жбурнувши недопалок додолу, поволі 
щезає у коридорі.
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Я притьма кинувся до дверей, перекинувши по дорозі 
пляшку з олією і мало не перечепившись об гасницю, що 
стояла на підлозі. Через ці перепони в коридор я вибіг 
запізно, позаяк лікаря там уже не було.

Я почав шукати його, заглядаючи в кожен кабінет і 
перепиняючи всіх, кого зустрічав по дорозі. Аж врешті хтось 
із хворих показав мені на двері, що були в кінці коридору.

— Я бачив, як він зайшов туди, в персональну палату’. 
Здається, там лежить робітник заводу імени Червоного 
Прапора, йому на верстаті відчикрижило пальці.

Підійшовши до тої палати, я почув страшенний крик, що 
долинав навіть крізь зачинені двері. Я обережно штовхнув 
їх, і вони тихенько прочинилися.

Пораненого перев’язували; він сидів на ліжку, притулив
шись спиною до стіни і закинувши голову назад, все тіло 
його було напружене. Це був кремезний смаглявий 
чолов’яга років тридцяти, з голим торсом і грубою шиєю. Я 
увійшов до палати і зачинив двері. На закривавлену руку 
наклали щойно перший виток бинта. Білим-біла марля 
відразу ж просякла кривлею, що рясно збігала в емалеву 
миску на підлозі, і звук цих крапель та стогони пораненого 
скидалися на цокання годинника із зіпсованою пружиною.

Обличчя лікаря було втомлене й невиспане, як і тоді, 
коли я вперше побачив його в гінекологічному кабінеті, 
однак тепер воно видавалося не таким байдужим та 
«відсутнім». Не звертаючи на мене уваги, він розмотував 
бинт і накладав його на поранену руку. Моїй кожушині він 
і трохи не здивувався, напевне, тому, що перев’язка була 
терміновою й потребувала неабиякої зосереджености.

Я дістав із кишені цигарку й припалив її. Потім підійшов 
до ліжка і недбало вставив її ймовірному рятівникові моєї 
подруги в рота... ні, в зуби. Він мовчки подивився на мене і, 
не покидаючи своєї роботи, кілька разів затягнувся. Я 
запалив ще одну цигарку і простяг її пораненому; той узяв 
її правою рукою.

— Ану допоможи мені, — мовив лікар, простягаючи мені 
другий кінець бинта. — Потягни, якомога дужче.
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Ставши обабіч ліжка, ми почали щосили тягти до себе 
кінці бинта, неначе ув’язували багаж.

— Ти хто? — поспитався він, продовжуючи бинтувати 
поранену руку.

— Мій батько лікар, він працює в провінційному шпиталі, — 
відказав я. — Щоправда, зараз уже не працює.

— Як його зовуть?
Я хтів було назвати прізвище батька Лю, але з вуст 

вихопилося наше прізвище. Запала гнітюча мовчанка. Я 
запідозрив, що він чув не лише про мого батька, але й про 
його нелади з політикою.

— І що ж тобі треба? — поспитався він.
— Бачите, моя сестра... у неї проблеми... Майже три місяці 

тому в неї припинилися менструації...
— Такого не може бути, — сухо відрубав лікар.
— Чому?
— В твого батька немає дочки. Ану пішов звідціля, 

брехло!
Лікар промовив це звичайним тоном і навіть не показав 

мені на двері, але я бачив, що він добре-таки розлютився; 
ще трохи — й він пожбурить недопалка просто мені обличчя.

Палаючи од сорому, я рушив було до дверей, а потім 
обернувся й рішуче сказав:

— Пропоную вам ось що: якщо ви допоможете моїй 
дівчині, то вона буде вдячна вам усе життя, а я  вам подарую 
за це книжку Бальзака.

Почути це прізвище тут, в палаті провінційного шпи
талю, відрізаного від решти цивілізованого світу, під час 
перев’язування скаліченої руки, було для нього справжні
сіньким дивом. Він так і заціп із роззявленим ротом, а потім 
нарешті отямився.

— Я вже сказав тобі, що ти брехло несусвітне. Звідки 
може взятися в тебе книжка Бальзака?

Не кажучи й слова, я скинув кожушину, вивернув її 
навспак і показав текст, що був записаний на підкладці; 
чорнило вже трохи зблякло, проте він ще читався.

134



Вдивляючись у текст чи, радше, здійснюючи його 
експертизу, лікар дістав пачку цигарок і дав мені запалити. 
Потім запалив і собі й, пахкаючи тютюновим димом, пробіг 
очима ввесь текст.

— Це переклад Фу Лея, — пробурмотів він. — Я впізнаю 
його стиль. Його, бідолаху, оголосили ворогом народу, як і 
твого батька.

І тоді я заплакав. Я хтів було втриматися, проте не змії;. 
Я «бучав» як дитина. Хотілося б вірити, що сльози ці 
проливалися не через Маленьку Кравчиню, не через те, що 
мені таки пощастило справитися зі своїм дорученням, а за 
тим сердешним перекладачем, котрого я й ув очі не бачив. 
Що ж може бути більшою подякою, більшим пошанівком і 
визнанням для інтелігента, ніж оце?

Хвилювання, котре я пережив у той момент, вразило 
мене самого і майже геть постирало у моїй пам’яті перебіг 
подій, котрі настали після тієї зустрічі. Вже за тиждень, у 
четвер, себто тієї днини, котру призначив лікар, що в 
медицині був майстром на всі руки, а в літературі палким 
шанувальником Бальзака, Маленька Кравчиня, перев
дягнена тридцятирічною молодицею і з білою стьожкою на 
голові, переступила поріг операційної зали, а я, оскільки 
винуватець її вагітности ще не приїхав із дому, три години 
просидів під дверима у коридорі, дослухаючись до кожного 
звуку, що долинав з операційної: невиразні далекі відго
мони, дзюрчання води в умивальнику, страшенний виск 
якоїсь жінки, тихі голоси медсестер, швидкі кроки...

Операція пройшла успішно. Коли мене врешті впустили 
до операційного блоку, то ґінеколоґуже чекав у просякнутій 
карболкою залі, а Маленька Кравчиня, сидячи на лежаку, 
вбиралася за допомогою медсестри.

— Якщо хочеш знати, то це була дівчинка, — прошепотів 
лікар.

І черконувши сірником, запалив цигарку.
На додачу до того, що було обіцяно, себто «Урсули 

Міруе», я подарував йому ще й «Жана-Кристофа», най
улюбленішу мою книгу, котру теж переклав Фу Лей.
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Хоча після операції ходити було важкенько, однак, 
вийшовши зі шпиталю, Маленька Кравчиня відчула таке 
полегшення, якого зазнає після суду звинувачуваний, 
котрому загрожувало довічне ув’язнення, а натомість 
вийшло так, що його повністю виправдали.

Відмовившись трохи перепочити в готелі, Маленька 
Кравчиня почала наполягати, щоб ми зараз же подалися на 
цвинтар, де два дні тому поховали старого пастора. Вона 
вважала, що це він привів мене до шпиталю і невидною 
рукою зробив так, що я зустрівся з гінекологом. В нас 
залишалося ще трохи грошей, тож ми купили кілограм 
мандаринів і поклали їх на його могилу з бетонною плитою, 
котра мала непоказний, чи не жалюгідний вигляд. Ми 
шкодували, що не знаємо латини і не можемо виголосити 
останнє слово над його прахом тією мовою, котрою він 
промовляв у свою смертну годину, чи то звертаючись із 
молитвою до Бога чи проклинаючи своє життя, котре 
довелося збути вуличним підмітайлом. Ми трохи подумали, 
чи не заприсягнутися над його могилою, що колись таки 
вивчимо латину і прийдемо сюди, щоб говорити до нього 
цією мовою. Після довгої суперечки ми вирішили не робити 
цього, позаяк невідомо було, чи пощастить десь роздобути 
підручник латини (а, може, для цього доведеться навіть 
знову залізти в чужий дім, цього разу до батьків Окуня?), 
головне ж, потрібен був викладач, а в нашому оточенні, крім 
старого пастора, ніхто з китайців не знав цієї мови.

На тій плиті було викарбувано його ім’я й дві дати, без 
жодних згадок про особисте життя чи навіть про те, що він 
був священиком. Тільки хрест було намальовано, звичай
нісінькою червоною фарбою, наче тут лежить лікар чи 
фармацевт.

Ми заприсяглися, що коли забагатіємо, а релігії більш 
не заборонятимуться, то повернемося сюди і побудуємо на 
могилі величний монумент із кольоровим барельєфом, де 
викарбувано буде постать зі сріблястою чуприною, в 
терновому вінку, як у Христа, проте без розп’яття. Й руки

136



її будуть не цвяхами пробиті, а стискатимуть держака довгої 
мітли.

Маленька Кравчиня хтіла ще податися до буддійського 
храму, котрого закрили і він теж стояв пусткою, — аби 
кинути через огорожу кількоро дрібняків за ту милість, 
котру виявило до неї Небо, — однак у нас уже не було ні 
шеляга.

Що ж, настав момент переходити до заключної сцени цієї 
історії. Час уже почути, любі мої читальники, як зимової 
ночі один по одному запалюються оті шість сірників.

Це сталося через три місяці після того, як Маленькій 
Кравчині зробили аборт. В нічній пітьмі чутно було тільки 
завивання вітру та свиняче рохкання, що долинало із сажу. 
Втекло вже три місяці з тої пори, як Лю повернувся на нашу 
гору.

Було морозно. Сухо черконув сірник, і в зимному повітрі 
цей звук пролунав голосно й чітко. Чорна тінь нашої 
комори, що бовваніла оддалік, здригнулася й заколивалася 
від жовтого пломінця.

Насилу спалахнувши, сірник мало не задихнувся від 
темного диму, проте все ж розгорівся^ і, потріскуючи, 
наблизився до «Татуся Ґоріо», що лежав долі перед коморою 
на палях. Полум’я заходилося облизувати сторінки, й вони 
почали скручуватися, прилипати одна до одної, а слова 
немовби рвалися із них увиш, спливаючи із помахами 
вогню. Бідолашна французька дівчина отямилася від свого 
сновиддя, коли пожежа вже добре розгорілася, вона хтіла 
було втікати, проте було запізно. Коли вона врешті 
зустрілася зі своїм коханим кузеном, то вогонь поглинув 
усе і в його полум’ї без сліду згинули й грошолюбці, котрі 
претендували на її руку, і той мільйон, що перейшов їй у 
спадок, — одне слово, все воно перетворилося в дим.

Три наступні сірники один по одному запалили «Кузена 
Понса», «Полковника Шабера» й «Евґенію Ґранде». П’ятий 
здогнав горбатого Квазімода, котрий щодуху мчав папертю
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«Собору Паризької Богоматері» з Есмеральдою на плечах. 
Шостий вирішив долю «Мадам Боварі». Однак у його 
божевільного пломінця зненацька прокинувся здоровий 
глузд, і він усе не хотів починати зі сторінки, де Емма в 
кімнаті руанського готелю палить цигарку й тихо шепоче 
своєму юному коханцеві: «Ти покинеш мене...» Цей лютий, 
однак перебірливий пломінець атакував книжку з кінця, 
там, де героїні перед смертю здається, ніби вона чує пісеньку 
сліпого жебрака:

Гожої днини зрання 
Мріє дівча про кохання...

І коли скрипка почала грати жалісний похоронний марш, 
зненацька налетів холодний вітер — він підхопив свіжий 
прах Емми й, закрутивши його у вихорі разом із попелом її 
співвітчизників, жбурнув ген-ген увиш.

Волосінь смичка з дрібними окрушинами попелу знай 
танцювала й танцювала на струнах, що висявали у відблис
ках згасаючого багаття. Звучала мелодія моєї скрипки. І 
скрипалем був я.

А сам палій, син великого дантиста, романтичний 
коханець, який рачки долав гребінь гірського обвалу, 
гарячий шанувальник Бальзака, п’яний сидів навпочіпки 
біля багаття й зачаровано, мов під гіпнозом, дививсь, як 
звиваються у полум’ї, а потім обертаються на попіл слова й 
істоти, котрих ми так любили колись. Він то ридав, то 
вибухав несамовитим реготом.

Під час нашого жертвопринесення не було жодного 
свідка. Сільчани вже звикли до моєї скрипки і, звичайно, 
воліли залиш атися в теплих ліжках. Ми хтіли було 
запросити нашого приятеля, старого млинаря, щоб він 
заграв на своєму інструменті з трьома струнами й у такт із 
нуртуванням хвилястих бганок свого черева заспівав 
«давніх співанок», — однак він занедужав. Два дні тому, 
коли ми ходили до нього, він уже лежав із грипом.
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Автодафе тривало. Славетний граф Монте-Кристо, 
якому вдалося втекти із в’язниці, що стояла посеред моря, 
не зміг уникнути шалу, котрий охопив Лю. Не оминула ця 
доля й інших героїв, що були в Окуневій валізі.

Навіть якби зараз чорти принесли до багаття нашого 
старосту, то ми і його не злякалися б. Либонь, у цьому 
сп’янінні ми і його вкинули б у вогонь, мов якого-небудь 
літературного персонажа.

Так чи йнак, а ми зосталися удвох. Маленька Кравчиня 
подалася геть і вже ніколи не повернеться до нас.

Її рішення, швидке й водночас таке несподіване, просто- 
таки приголомшило всіх.

Ми довго нишпорили в пам’яті, котра зробилася млявою 
й неповороткою від цього струсу, і врешті виснували, що 
смертельний удар готувався заздалегідь, адже кілька місяців 
тому вже з’явилися його призвістки, переважно у тім, що 
стосувалося вбрання.

Місяців зо два тому Лю сказав, що вона шиє собі ліфчика 
за малюнком із «Мадам Боварі». Пам’ятаю, я ще зауважив, 
що це перший предмет із жіночої білизни, котрий гідний 
того, щоб увійти в аннали гори Небесного Фенікса.

— Це в неї ще одна нав’язлива ідея, — сказав мені Лю. — 
Вона хоче скидатися на міську дівчину. Ти сам побачиш, 
вона вже старається й балакати так, як ми.

Врешті ми дійшли висновку, що ліфчик вона шиє з 
кокетства, притаманного кожній молодій дівчині, проте я й 
досі не можу втямити, як же ж це ми не завважили ще двох 
новацій у її вбранні, адже ні перша, ні друга не згодилися б 
на цій горі. Передовсім вона перешила отого маоцзеду- 
нівського кітеля з трьома золотими ґудзиками на рукавах, 
котрого я вдягав один-єдиний раз, коли ми ходили до 
старого мірошника. Вона перекраяла його, вкоротила, і 
врешті з нього вийшло щось подібне до жіночого жакета, 
щоправда, в чоловічому стилі, себто з чотирма кишенями і 
невеликим коміром. Вийшло пречудово, але ж носити цього 
жакета можна було тільки в місті. І нарешті, вона попросила

139



свого батька придбати їй у Янь Цзин пару білим-білих, ну 
просто-таки бездоганно білих тенісних черевичків. Звісно 
ж, у тутешній непролазній грязюці більше трьох днів цей 
колір не протривав би.

Ще в пам’ятку мені Новий рік, однак не китайський, а 
західної дати. Тут це не свято, а просто вихідний день для 
всієї країни. Як водиться, ми з Лю прийшли до неї в гості. 
Правду сказати, я не впізнав її. Насилу переступивши поріг, 
я подумав було, що це якась ліцеїстка з міста. Її довга коса з 
рожевим бантом зникла, тепер вона зробила коротку 
зачіску, що сягала по вуха, й це надало її вроді нового чару, 
зробивши з неї сучасну молоду дівчину. Вона саме 
закінчувала перешивати маоцзедунівський кітель. Лю 
вельми зрадів цим змінам, яких він і чекати од неї не міг. 
Під час примірювання нового кравецького витвору, який 
щойно вийшов з-під її рук, він просто не тямив себе од 
захвату: строгий жакет чоловічого штибу, нова зачіска, 
білим-білі тенісні черевички, що замінили скромну сільську 
взувачку, — усе це надало їй якоїсь незнаної чуттєвосте, 
нового, елегантного вигляду, котрий свідчив про те, що 
вродлива, однак трохи необтесана селючка уже давно в 
минулому. Побачивши усе це навіч, Лю відчув таке щастя, 
як ото мистець, котрий споглядає картину, яка щойно 
вийшла з-під його пензля. Він вилучив момент і прошепотів 
мені крадькома:

— Бач, кілька місяців читання не пройшли марно.
Наслідки цього чудесного перетворення, цього переви

ховання під впливом Бальзака несвідомо прозвучали вже в 
цих словах Лю, однак це нітрохи не насторожило нас. Може, 
ми уповали на самодостатність? А може, переоцінювали 
силу кохання? Чи просто не збагнули найголовнішого в тих 
романах, які ми їй читали?

Одного лютневого ранку, якраз напередодні отого 
божевільного автодафе, ми орали буйволами кукурудзяне 
поле, котре вирішено було засіяти рисом. Годині о десятій 
нас погукали односельчани, й ми, облишивши роботу, 
подалися додому, де на нас чекав старий кравець.
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Його поява без швейної машинки вже й так була 
кепською прикметою, та коли ми поглянули на нього, то 
від його марного понурого виду, на котрому пролягли нові 
зморшки, від кістлявих вилиць і скуйовдженої чуприни нам 
зробилося лячно.

— Сьогодні удосвіта моя дочка пішла з дому, — звістив 
він.

— Пішла? — перепитав Лю. — Я щось нічого не втямлю.’
— Я теж, але її немає.
Як він розповів, його донька потайці виправила в 

правлінні комуни всі папери і довідки, щоб вирушити в 
далеку дорогу. І тільки перед тим, як покинути домівку, 
звістила його про свій намір змінити життя й спробувати 
щастя у великому місті.

— Я запитав у неї, чи знаєте ви про це, — провадив він. — 
Однак вона відказала, що ні, й що напише вам, коли десь 
влаштується.

— Ви повинні були заборонити їй, — ледве чутно 
промовив Лю.

Ця звістка просто розчавила його.
— Це не зарадило, — понуро відказав старий кравець. — 

Я навіть сказав, що й ноги її не буде більше в моєму домі, 
якщо вона не послухається.

І тоді Лю схопився й побіг, — мов навіжений, він у відчаї 
гнав на зламану голову крутими стежинами, сподіваючись, 
що таки наздожене Маленьку Кравчиню. Прошкуючи 
скелястим бездоріжжям, спочатку я біг майже поруч із ним. 
Усе це мов дві краплі води схоже було на отой сон, в якому 
Маленька Кравчиня падала у прірву з крутого гребеня, що 
виник під час обвалу. Ми з Лю мчали якимись проваллями, 
де од стежини й сліду вже не було, з’їжджали стрімкими 
кручами, не турбуючись про те, що кожної миті можемо 
полетіти у прірву і вбитися. В якийсь момент я вже не тямив, 
у якому світі все це діється: біжу я у тому, колишньому сні 
чи наяву, а, може, сплю й заразом біжу. Бескеття було 
всуціль понурої, темно-сірої барви і геть поросло мохом.
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Потроху я випередив Лю. Я гнав, дряпаючись по кручах, 
переплигуючи з каменя на камінь, і перед очима у мене знову 
до щонайдрібніших деталей постав отой давній сон. У вухах 
гучало зловісне каркання, а увіччю раз у раз пропливала 
похмура тінь ворони з червоним дзьобаком; було таке 
передчуття, що зараз ми знайдемо Маленьку Кравчиню біля 
підніжжя бескида і, як в отому маренні, голова її буде 
вдавлена у живіт, а на чистому прегарному чолі зміїти
муться криваві тріщини. Тупотіння моїх кроків дудоніло й 
відлунювало у вухах. І досі не можу второпати, що ж 
змушувало мене ото гнати на зламану голову. Дружба з Лю? 
Любов до його подруги? Чи, може, я просто був глядачем, 
котрий не хтів пропустити розв’язки цієї історії? Не знаю, 
чому, але ввесь час мене переслідував спогад про той давній 
сон. Один з моїх черевиків порвався.

Після трьох чи чотирьох годин тієї шаленої гонитви 
риссю, галопом, кроком, коли ми з’їжджали, падали і навіть 
летіли коміть-головою із круч, я нарешті загледів удалині 
постать Маленької Кравчині, — вона сиділа на камені, що 
височів серед могил, — і відчув, як мені стало напрочуд легко 
на душі, немовби я нарешті зумів заклясти і прогнати мару 
з отого давнього сну.

Я потроху збавив ходу, а потім знесилено повалився 
додолу, на узбіччі стежини, — в животі було порожньо, в 
роті аж горіло від спраги, а голова паморочилася.

Краєвид видався мені по знаку. Кілька місяців тому я 
здибав тут Окуневу матір.

Як добре, подумалося мені, що Маленька Кравчиня 
вирішила перепочити в цій місцині. Напевне, вона звернула 
з дороги, щоб поклонитися прахові предків по материній 
лінії. Слава Богу, це таки поклало край несамовитій гонитві, 
а то в мене розірвалося б серце або я геть рішився б ума.

Я лежав на кручі, що височіла метрів на десять над 
цвинтарем, і звідси добре видно було всю оту сцену 
зустрічання: ось Маленька Кравчиня обернула голову й 
побачила Лю, котрий простував поміж могилами. Підійшов
ши до неї, він знесилено повалився на землю, як і я.
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Я очам своїм не міг повірити: все завмерло, мов у стоп- 
кадрі. Дівчина з короткою зачіскою, в чоловічому кітелі й 
білих черевичках непорушно сиділа на камені, а хлопець 
лежав долі й мовчки дивився у хмарне осіннє небо. Мені 
здалося, що вони навіть не балакають. Принаймні я геть 
нічого не чув. Я думав, що це буде галаслива сцена з криком, 
докорами, виправданнями, сльозами, образами, — однак усе 
вийшло не так. Була мовчанка та й годі. Якби не цигарковий 
дим, що видихав Лю, то можна було б подумати, що обоє 
поробилися камінними ідолами.

Звичайно, за таких обставин лють і мовчанка мають 
однакову силу і кожна з них може досягнути мети, та мені 
здається, що, попри всі труднощі в порівнянні двох стилів 
звинувачення, вплив яких був дуже різний, Лю все ж обрав 
хибну стратегію або ж зарано зневірився у тому, що слова 
можуть чому-небудь зарадити.

Я підвівся і, назбиравши ломак та сухого листя, розвів 
під скелею вогнище. Потім дістав із торбини, котру 
прихопив із собою, кілька солодких бататів і загорнув їх у 
приск.

Вперше десь у глибині душі я був сердитий на Маленьку 
Кравчиню. Хоча я відводив собі ролю звичайного глядача, 
одначе, як і Лю, почував себе так, наче мене зрадили, й не 
тому що вона вирішила податися в світи, а через те, що не 
сказала мені про це, наче все наше змовництво під час тієї 
історії з абортом геть стерлося з її пам’яті і я так і зостався 
всього-навсього приятелем її друга.

Я взяв довгу лозину, нахромив батат, котрий уже спікся 
в приску, постукав ним, подмухав, а потім очистив його від 
землі й попелу. Аж раптом знизу долинули відгомони 
розмови, котра зав’язалася поміж тими двома камінними 
ідолами. Говорили вони тихо, проте дуже гарячково. Я 
почув ім’я Бальзака і зачудовано поспитав сам себе, яке ж 
він має відношення до цієї справи.

І коли я вже зрадів було, що їхня мовчанка таки урвалася, 
стоп-кадр почав рухатися: Лю підвівся, а М аленька
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Кравчиня злізла із каменя. Та замість того, щоб кинутися в 
обійми коханого й утішити його, вона взяла свою торбину і 
швидкою рішучою ходою подалася із цвинтаря.

— Зачекай! — заволав я, вимахуючи тою лозиною. — 
Бодай батата з’їж! Я ж спік його для тебе!

Почувши перше моє волання, вона побігла, після другого 
наддала ходу ще дужче, а після третього немовби обернулася 
на птаха, що стрімко летить вдалині, — її постать все 
меншала й урешті щезла за поворотом. До багаття підійшов 
Лю. Він сів коло мене, — вид його був наче крейда, проте я 
не чув ні скарг, на нарікань. Це було за кілька годин до того 
шаленого автодафе.

— Вона пішла, — сказав я.
— Вона хоче мешкати у великому місті, — відказав він. — 

Вона говорила про Бальзака.
— Ну, й що ж?
— Вона сказала, що завдяки Бальзакові втямила одну річ: 

жіноча краса — це скарб, котрому немає ціни.
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(переклад з  польської Наталі Ч орпіти)
Я р осл ав  Гаш ек «П ригоди  бравого вояки Ш вейка»  

(переклад з  чеської Степана М асляка)
Станіслав Л ем  «С ол я р іс»

(переклад з польської Д м итра А ндрухова)
В яй н е Л інна «В оєн н и й  р ом ан»
(переклад з  ф інської Ю рія З у б а )



Дай Сіє народився в китайській провінції 
Fujian 1954 року. У 1971 (під час 

культурної революції) його відправляють 
на "перевиховання" подалі від батьків - 
"буржуазних лікарів". Після смерті Мао 

він вступає до університету, вивчає 
історію мистецтва. З  1984 року живе і 

працює у Франції. 
"Бальзак і маленька китайська кравчиня" 
- дебютний роман Дай Сіє. Цей, значною 

мірою, автобіографічний твір побачив 
світ 2000 р., ставши бестселером 

(250 000 примірників за зиму 2000-го). 
Книжка відзначена багатьма преміями, 
перекладена більш ніж на 25 мов світу, 

але не китайською...
© Éditions Gallimard 
Фото Jacques SASSIER

Щ о  м ож е п р о ти сто я ти  б е зд уш н ій  си сте м і 
то та л іта р н о го  с у с п іл ь с т в а ?  Щ о  зд а тн е  п ід точити  

най груб іш і м ури  ту п о л о б о ї к ом ун істи чн о ї ід е о л о г ії?  
Н естри м ний  потяг м о л о д и х  с е р д е ц ь  д о  сво бод и , 

щ астя , л ю б о ви  - так  вваж ає  Д а й  С іє... В ін  р о зп о в ід а є  
д и во ви ж ну  істор ія  про  те, як проникнення  зах ід н и х  

л ібер ал ьн и х  ц інностей  п р и зв о д и ть  д о  р уйнування  
най ст ій к іш и х  с те ре о ти п ів  ком ун істи чн ого  реж им у.


