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Яка гидота. Уже здалека я побачив їх: виткі водорості та увесь цей жах. Ні, правду 

кажучи, я не бачив їх насправді. Врешті-решт, я стояв щонайменше на відстані десяти 

метрів від берега. Звідти не зазирнеш у воду. Проте можна бачити поверхню води -  

цього мені було достатньо. Вона була чорна. Дідько! Мене трусило. Чому озерна вода 

чорна, а вода у басейні така красиво блакитна? Ото ж бо! В озері не так вже й багато 

води, а вона така чорна. Там, мабуть, повно водоростей та усього цього жахіття. 

Слизькі риби, які з усіх боків вистрибуть та прилипають до людських ніг. Мушлі, які 

розкриваються, закриваються і щипають тебе за литки. Слимаки, які виділяють свій 

слиз. Хоча, риби також щось виділяють. Вони пісяють у воду та ще щось туди 

викидують. А візьмімо бодай медуз! Проте найгірші - виткі водорості. Вони тягнуться з 

глибочезної глибини, зі самого дна. Там, унизу, ще темніше та по-крижаному холодно. 

А вони ростуть вгору, стаючи при цьому все cлизькішими та виткішими.  І коли люди 

плавають вгорі на воді, то животами труться об ці в’юнкі водорості… 

Коли б у мене був ворог, я б його туди просто скинув. 

Бабця вигукнула:  

– Ю-ху, Антоне! 

Вона трішки проплила на спині, трішки – на животі, а тоді стала у воді. Я взагалі 

не міг дивитися в її бік. Краще одягну темні окуляри. Не кожен повинен бачити, що 

мені лячно дивитись, як плаває моя бабця.  

Дідусь обернувся до мене та запитав:  

– Показати тобі, як ловити вудкою рибу? 

– Не треба. 

 Я підняв окуляри вгору. А тоді сів на дерев´яну колоду. Вона була достатньо 

далеко від води. 

Дідусь нанизав на рибацький гачок хробака. 

 

(...) 

Моє потужне спортивне авто Пауеррейсер “Ікс Три Це” було вірним 

супутником. Завдяки його трьом швидкостям та спеціальним товстим шинам воно було 

надійне, навіть на бездоріжжі й в калюжах. До того ж, я сам його склав. 

Дідусь продовжував рибалити, бабця плавала. А я розвідував моїм “Ікс Три Це” 

територію. Це був мій обов´язок, бо я ж дав слово їм обом. А позаяк я був правильним 

онуком,  то зразу ж приступив до виконання другої обіцянки: знайомитися з дітьми. Не 



можливо було не почути, що із кладки й надалі стрибали бомбочками. Народе, народе! 

Якщо я чогось не міг терпіти, то це дітей, які стрибають бомбочками у водорості.  

Якусь мить я дивився на це неподобство. Задля прикриття я маневрував “Ікс Три 

Це” пляжем. Як я вже говорив, він їздив і по воді. І це виглядало дуже гарно, коли він 

двома шинами мчав озером, а двома – сухим піском. Тоді бризки летіли навсібіч. 

Тим часом, як мої руки, наче самі по собі керували за допомогою дистанційного 

управління “Ікс Три Це”, я спостерігав за тим, що відбувалося довкіл. П´ятеро дітей 

були на кладці. Щоби бути точним, вони лише коротко нею пробігали. Набирали 

розгін, стрибали у воду – плюсь! – тоді виринали, пливли до берега та сновигали 

(нипали?) пляжем.  А потім знову розганялися по кладці - і у воду ...  І так раз за разом. 

Божевільні. 

Один із хлопців був старшим за інших. Він стрибав бомбочкою, стоячи спиною. 

Під час стрибка він щоразу кричав “Карамба!”. Цей тип був із розряду позерів. Він 

виголив своє волосся з боків, а вгорі пофарбував у світлий колір. Я би збрехав, якщо б 

не зізнався, що виглядав він, наче пострижений пудель. 

– Привіт! –  раптом біля мене пролунав голос і відірвав мене від думок. Я 

озирнувся - і побачив дівчину. Вона була захекана, мабуть, від гасання по кладці. З її 

волося скрапувала вода і вона усміхалася до мене.  

– Ааа! – зойкнув я - і втік геть. 

До плеча дівчинки приклеїлись водорості.  

Звичайно, я відбіг лише на кілька кроків. Тоді зупинився, бо через таке одразу ж 

стає соромно. 

Повільно, перевальцем, я пішов назад до дівчини. Змусив себе не дивитися на її 

плече.  

Дівчина глянула на мене дуже здивовано.  

– Все гаразд?  – запитала  вона обережно. 

Я відповів не зразу. Не повинно виглядати так, наче я зовсім розгубився через 

водорості. Тому згадав про дистанційне управління у моїй руці: добряче розігнав “Ікс 

Три Це”.  Мотор гучно завив - і пісок упереміш з озерною водою чвиркав із-під коліс. 

Дівчина споглядала за цим шоу. 

– Е-е-й! – закричали кілька дорослих. – Що це таке? 



Вони обурювалися, бо пісок і вода забризкали їхні рушники. Не проблема, я 

скерував “Ікс Зет Це” до себе. Він, звісно, робив те, що я хотів. 

 – Ти також живеш на майданчику для кемпінгу? – запитала дівчинка. 

Я кивнув. 

Позер із зачіскою, як у пуделя, вийшов з води. Мабуть помітив, що у мене щось 

відбувається, та зиркнув у наш бік. 

 – Ти забув плавки?  – запитала дівчина. 

Тепер мені потрібна гідна відповідь. Забути плавки - це взагалі не круто. 

 – Я їх не ношу, – відповів я. Проте я вже відчув, що й це не надто круто. 

– Чому? – запитала дівчинка. 

Пудель наблизився до нас.  

– Новенький? – запитав він та показав на мене. 

– Так, – відповіла дівчина, – та він не може вдягнути плавки. 

Пудель розглядав мене з ніг до голови. При цьому він так махав головою, що з 

його жахливої зачіски бризкала вода. Кілька крапель потрапило на мою руку. Ці краплі 

були не лише із огидного озера, вони скрапували ще й з голови Пуделя. Я зціпив зуби. 

– Чому він не може їх одягнути? – засміявся він. – Вони затісні? 

– Не турбуйся, – сказав я.  – Моє ідеальне тіло чудово в них поміщається. 

Тим часом надійшли інші діти. Всі всі стояли навпроти мене. Всі носили плавки 

і з усіх крапало. Я був одягнений не лише у нормальні штани, а й у футболку, ремінь, 

білизну, шкарпетки, сандалі, шапку, та ще й темні окуляри. Я знав - прийшов час 

сказати щось справді круте. 

– А що з тобою трапилося? – я підвів брови та здивовано глипнув на Пуделя: – 

Хіба карнавал не завершився? 

Той сплюнув коло своїх ніг. 

– Добрий костюм, одначе! – я підленько посміхнувся. – Ха-ха! Наступного року 

також перевдягнуся  у Пуделя. 

Тут раптом Пудель зайняв позицію.   



– Чого причепився? – засичав він. Проте далі я вже не мав бажання з ним 

спілкуватися. Я знову розігнав свого “Ікс Три Це”. Я зробив так, щоби він вимів пісок 

на ноги Пуделя. 

Тоді Пудель зиркнув униз. А я скористався моментом, щоби попрощатися. 

Тобто, я просто обернувся - та пішов геть. 

Останнє слово було за Пуделем. Він крикнув:  

– Ми ще побачимося, друже!  

З німецької переклав Василь Лозинський  
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Вони сиділи у темряві: на незручних складаних стільцях і ослінчиках, у 

потертих, благеньких кріслах, на провислому, як парусинова койка, дивані, на 

кухонних стільцях і пуфах, на табуретах і мішках. Очікували на обіцяний виступ. Що 

вона тут робить?  Хтілось би знати, якого біса дозволила приволокти себе у цю напхом 

напхану, занедбану терезвароську
1
 квартиру, просмерджену  мокрою собачою шерстю. 

Марчі нестерпно напориста. Але ж чи Марчі колись не була напористою? Коли вона 

покинула країну і свою старшу на два роки сестру, то залишила тут і цю свою 

впертість, немов раптово скинутий важкий наплічник. Причина виїзду була інша, але 

цей аспект теж уплинув. Її праве око раптом сіпнулося, вона придушила посмішку. З 

тамтого боку світу ніхто не наближався до неї настільки близько, щоби виглядати 

напористим. Зазвичай усі були чемні та люб’язні, а коли ж ні, то принаймні шанобливо 

тримались на достатній відстані. Sim, Dona Catarina, como não, Dona Catarina, como a 

Senhora deseja
2
. Як забажаєте. Вона мала повернутися додому, щоби збагнути: їй 

бракувало когось, хто нарешті був би з нею напористим. Щоби хтось її смикав, наминав 

вуха, щоб не давав їй жити, називав звичним іменем. Катіцо, не будь такою 

дубоголовою. Але ж чи ти колись не була дубоголовою? Та зараз ти мусиш піти туди, 

торочила Марчі вже другий день поспіль. Не зовсім розуміла, що вона тут робить; 

сорок років її не було вдома. Та, можливо, вона шукала саме цього. Такого смикання, 

такого зачіпання.   

– Ти ж знаєш, що я не ходжу на концерти. Та може і не знаєш. Але тепер уже 

знаєш: не ходжу - і край.  

– Катіцо, не тойво, – цього вона теж не чула вже сорок років, Катіцо, не тойво, 

ходи з нами на майданчик, Катіцо, не тойво, ходімо на санках кататися, ходімо в кіно, 

ходімо на танці – але вона ніколи не йшла, не могла йти, вона мусила займатися щодня 

по чотири-п’ять годин після школи, вона мала віддавати належне своєму талантові, 

як казала тітонька Мімі по завершенню уроків гри на піаніно, і вона віддавала належне, 

твердо віддавала, як і її вчителька, навчаючи цей рідкісний талант безкоштовно, бо ж 

удома не могли оплатити ці уроки, якби цього взагалі хотів її вічно п'яний, нещасний 

батько. – А нащо воно, з того пива не купиш, через музику ця блядська країна кращою 

                                                           
1
 Терезварош – історична назва VI району Будапешта, охоплює головні вулиці середмістя Пешта. (Тут і 

далі – примітки перекладача). 

2
 Так, донно Катаріно, чому б ні, донно Катаріно, як пані забажає (португ.). 



не стане. – Але в цьому Батя помилявся, бо саме вона, музика, була єдиним, що робило 

країну нехай лише на кілька миттєвостей, але стерпнішою.  

– Та це не таке буде, – торочила Марчі, – це не буде концерт. Вірніше, не такий 

концерт, а геть інший, от побачиш. Ти мусиш піти. Мусиш.  

Мусиш – відколи вона виїхала, не було жодних “мусиш”. Ані думати, ані 

робити. Не треба було грати на фортепіано чи давати концерт для високих партійних 

функціонерів, не треба було промовляти слова, речення, сенс яких визначали у якомусь 

центрі, не треба було терпіти брéхні, ввиті у плетиво буднів і просочені звідти під 

шкіру, ніби отрута кліща, не треба було довгі години чекати, доки той, ким вона 

марила, міг нарешті прийти, вислизнути з дому, не треба було в момент, коли він 

переступав поріг,  притискатися до стіни передпокою, не треба було дозволяти, щоби з 

неї стягували блузку і нетерпляче розтискали стегна, не треба було наосліп шукати 

вуста одне одного, не треба було дозволяти, щоб у неї занурювалися, і відчувати, як 

заповнюється порожнеча, яку вона кілька днів носила у собі, не треба було, падаючи на 

паркет передпокою, зроблений ще зі справжнього горіхового дерева, думати про те, 

якщо це взагалі була думка, а не хімічно передане кодове повідомлення, щоб усе інше 

суще припинялося без цього, усе це вона не мусила робити, і через кілька років по 

тому, коли чоловік, який лише на концертних сценах належав їй цілком, на вершині 

своєї кар’єри, рука в руку з дружиною, перетнувши відкритий кордон, покинув її та 

країну, вона не мусила видужувати, дякуючи тóму, що водій трамвая мав надто добрі 

рефлекси, і він збив молоду жінку, котра навіть удень від снодійних лазила 

напівпритомна, лише настільки, щоб та зуміла покинути лікарню на власних ногах і 

сісти в таксі, яке замовила Марчі, і приїхати до неї додому на вулицю Болґаркертес, до 

її кицьки, вазонів і бухгалтерських паперів, що рівним шаром покривали усю маленьку 

сестрину квартиру, не треба було жити далі з думкою про те, що вона більше ніколи не 

матиме дитини, бо вона – ні, але від шматка заліза, який врізався в її матку, плід – так, 

він загинув, не треба було далі жити у місті, яке стало для неї відтоді лише висохлою, 

порожньою шкіркою, бо коли через два роки вона так само покинула країну, навесні 

1958-го, у її мозку, у молекулярних носіях інформації, що пронизували усе тіло, 

немовби теж опустилася залізна завіса, й відтоді нарешті перестало для неї існувати усе 

те, що вона мусила робити, і про що вона до того часу думала як про своє життя.  



Раптом не стало жодних “мусиш”, але вона продовжувала думати лише про те, 

чого позбулася. Згодом, одного ранку, вона прокинулася з усвідомленням того, що вже 

нічого не пам’ятає. З тим, що рев моря, шум метушливого рибного ринку на площі під 

її будинком, шовковисті голосні чужої, м’якої мови, вигуки футболістів і волейболістів 

на пляжі, і тужливі ноти щойно народжуваної босанови нарешті затулили, витіснили 

усе інше. Потім минуло сорок років.  

Я покинула свою десятимільйонну країну. Бачила Землю. Жила десятки років. 

Час вилив моє обличчя у прямокутну форму. Але я не можу пам’ятати. Вона 

видозмінювала чужі речення зі знайденої у позиченій квартирі книжки. Автор був для 

неї невідомий, він міг з’явитися вже після її часів. Пробувала, як це, коли приміряєш на 

себе речення; позичені речення у позиченій квартирі. Вимовляла їх уголос, щоби чути, 

чи фальшиво вони звучатимуть. Гралася з особовими займенниками в однині. Колись 

вона любила такі речення, на кшталт “жила вона десятки років”. І що “час минав”. У 

них розпухало густе місиво романів, у яке так добре було пірнати, розчинятися. Та 

цього разу її кидало у розпач, коли читала таке. Усе її позичене життя було убгане у 

такі от речення. Тільки-но вона їх вимовляла, чула, що вистроєні у них слова, подібно 

до проминулих сорока років життя, говорять лише про плин часу, ні про що інше. З 

кожним новим реченням її лице здригалося, і на мить вона примружувала праве око. 

Сорок років її лице смикалося, і хоч усе інше вона вже змогла опанувати, цей один 

впертий малий м’яз на обличчі ніяк не піддавався. Кожне маленьке сіпання нагадувало 

їй про того, через кого сорок років тому вона покинула свою десятимільйонну країну. 

Через кого вона побачила Землю. Через кого жила десятки років під чужими сузір’ями 

південної півкулі. Crux, Vela, Pyxis, Hydra, Serpens, Canis Maior, Orion, Tucana, Indus.
3
 

Через кого час вилив її обличчя у прямокутну форму. Через кого вона не могла, не 

хотіла пам’ятати. 

Позичена у родичів квартира була не там, де вони виросли. Тут не було 

Пивзаводу, натомість були модні кав’ярні, ресторани, одні за одними, у безкінечній 

низці, вона поняття не мала, котрі з них що пропонували, чим керуватися при їхньому 

виборі; кольори, форма меблів і люди, що сиділи на терасах, – усе це було для неї 

чужим, навіть не стільки за індивідуальними рисами, як, радше, за типом. Оселища 
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 Латинські назви сузір’їв: Південний Хрест, Вітрила, Компас, Гідра, Змія, Великий Пес, Оріон, Тукан, 

Індієць. 



завсідників терас на авеніді Атлантіка
4
 вона могла визначити з першого ж погляду; 

оцих, тутешніх – уже ні. У наливайках, забігайлівках, кнайпах на проспекті Сáзадош
5
, 

вона б іще, може,  якось зорієнтувалася. Забирайся додому до матері, хай припинить 

мені передавати повідомлення. Обсерваторія – так вона називала улюблену в цих 

околицях кнайпу свого батька, через те, що сп’янілі після зміни робітники зазвичай 

стояли на вулиці перед її дверима, скерувавши денця своїх пивних пляшок у небо, наче 

телескопи. Буде добре, от побачиш, говорила її сестра, з якою вони разом ходили під 

час літніх канікул працювати на завод, разом мили пляшки від пива, отих старих 

зразків, на яких вона так любила клацати бугельною пробкою з плоским керамічним 

затвором; квартира знаходиться у самому серці міста, звідси легко доберешся будь-

куди, я не хотіла, щоб тобі доводилося стільки кататися на трамваях і автобусах. Та й 

зрештою, після того, як Імі емігрував, вона тут і так стоїть порожня, ми її не здавали, я 

не мала моральних сил навіть прибрати її. Так, думала на це вона, але звідси страшенно 

далеко до кладовища, де знаходиться решта родини. Батя, якого, попри статус 

порядного робочого, посадили через її відступництво, і який кілька місяців потому 

повісився у тюрмі, і мати, яка через два роки померла від раку. От тепер звідси 

доведеться довго їхати на трамваї і автобусі саме туди, якщо їй раптом закортить трохи 

потеревенити. А з ким і про що? Вона не приїхала навіть на похорон сестриного 

чоловіка, збрехавши, що не має грошей. Якщо вона не приїжджала заради живих, 

думала тоді, чому раптом повертатися через якогось мерця, до того ж, зовсім їй 

незнайомого мерця? У ролі мерця була тут вона, у тропічному місті, де не знали, хто 

така Кáраді
6
, на яку, казали ще вдома, була настільки схожою, і де вона теж не знала, як 

звалися раніше вулиці. Якщо все тут взагалі  від самого початку не називалося так 

само, як і тепер.  

У тому місті, що мерехтіло від вогнів і пари, усе відбувалося в єдиноплинному 

теперішньому, в яке раптом влилася і вона, наче дощовиця, що стікає з горбів фавéл
7
 у 
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 Авеніда Атлантіка – набережна пляжу Копакабана у Ріо-де-Жанейро. 

5
 Сазадош – вулиця у VIII районі Будапешта, відома як найдавніша у Європі колонія художників, 

заснована у 1909 році. 

6
 Каталін Караді (1910-1990) – угорська акторка і співачка, кінозірка і секс-символ 1940-х років. 

Репресована гітлерівцями за підозру у шпигунстві. Після приходу до влади комуністів емігрувала через 

політичний тиск та цькування, жила спершу в Сан-Паулу, а згодом – у Нью-Йорку, займаючись пошиттям і 

продажем капелюшків. 

7
 Фавели – бразильський варіант нетрів, розміщених на околицях міст. 



море. Саме це було в ньому так добре, оцей хвилеподібний плин безперервного 

теперішнього, яке стирало, змивало усе інше. Літери, накреслені на піску, хвиля, а 

потім – нічого. Знову й знову. Та одного дня, коли вона опустила металеві жалюзі, що 

періодично заклинювали, і замкнула маленьку крамницю музичних інструментів, яка 

ховалася в одному з кутків площі Осоріо
8
, повертаючись додому в роздовбаному  

трамваї з району Санта-Тереза, котрий залишився тут іще з минулого століття, коли за 

звичкою витягла руку, щоби з вікна трамвая торкнутися поруйнованих стін на будівлях 

вузької, звивистої вулиці, раптом їй здалося, що торкається вона власного життя, яке 

протікає серед таких самих вузьких і поруйнованих стін таких самих безіменних і 

вузьких вулиць. Що нема з нього жодного просвітку, жодної перспективи, відносно 

якої вона могла б виміряти усе інше. Що вона мусить повернути собі своє минуле, або 

принаймні шматок свого минулого. І ось тепер вона стояла перед книжковою шафою 

квартири на площі Ференца Ліста, і мусила зрозуміти, чи може бути так, що усе своє 

життя вона, як і одна з другорядних героїнь цієї навгад узятої книжки, справді 

проживає лише поетапно, крок за кроком, година за годиною. “Вона живе, і кожні її 

двадцять чотири години – це тільки двадцять чотири години, ніщо інше,” – читала крізь 

елегантні окуляри з багатьма діоптріями. Саме це вона мала з’ясувати. Чи це справді 

так. Після сорока років не могла уявити лише, як за таке взятися. 

Насправді, проблема з квартирою полягала в іншому. Вона була надто близько 

до міської музичної школи, із високих, до болю знайомих вікон якої з розчахнутими 

влітку віконницями – раптом вона відчула в долоні прохолоду загнутих мідних ручок – 

настільки бурхливо витікала музика, ніби тут щонайменше кожен день у тижні чіплявся 

на нотні штилі подібно до вивішеної білизни в італійців. Ніби музика була якимось 

базовим приладом у домогосподарстві, без якого місто стало би недієздатним. І 

насправді це її припущення було не таким уже й хибним. Обривки звуків долинали, 

допливали навіть через вікна позиченої квартири на четвертому поверсі, розташованої 

лише на кілька будівель далі, і це вже направду було важко стерпіти. Колись вона 

робила усе можливе, щоби якнайдалі відійти від насолоди музикою, серйозною 

музикою, – для неї справді серйозною була лише класична музика, – а грати вона 

перестала у той день, коли Марчі випроводила її з клініки на проспекті Юллеї, просто 

до таксі та до кількамісячного видужування. Інший тип музики, який пронизував її 
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 Генерала Осоріо – площа у Ріо-де-Жанейро в районі Іпанема, відома своїм постійно діючим ярмарком, 

де торгують хіпі, та карнавальним кварталом. 



нову батьківщину, чомусь не дратував, проходив крізь неї, як легка діарея, вона взагалі 

ледь чула цю музику. Та оскільки ні до чого іншого вона не мала хисту (її спроба 

тримати салон капелюшків у іншому місті загнулася), єдиним зв’язком, який вона 

наважилася прийняти, була комерційна ланка. Вона була готова лише продавати, 

розпродувати музику, так само, як, здавалося їй, і музика колись її продала, зрадила. 

Вона задоволено стежила, як покупці поступово закохувалися у геть непідходящий для 

них музичний інструмент, щоби зрештою, піддавшись своїй розбурханій пристрасті, 

придбати його. Зазвичай вона могла передбачити фінал цих стосунків, те, як вони 

поступово зненавидять інструмент, над яким не зможуть взяти гору. Фортепіано не 

мала відтоді, як після одного концертного турне в Англії вона більше ніколи не 

повернулася до свого Бехштéйна
9
, залишеного по вулиці Нáдьдіофа, та зрештою взагалі 

не повернулася, ані на вулицю Надьдіофа, ані в саму країну. А на концертах відтоді 

вона не бувала. 

 

Переклав Олександр Вешелені.  
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 Бехштейн (C. Bechstein) – одна з найвідоміших марок фортепіано. 
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Мені добре вдавалося писати контрольні. Вдома я щовечора тамував бажання 

піти погратися з іншими дітьми, сідав і робив домашку. Зохра допомагала мені читати, 

рахувати, вчити вірші. Батько не підходив, але спостерігав неподалік.  

Одного вечора я вийшов із класу, помахуючи портфелем, і радів своїм добрим 

оцінкам. Яка ж то втіха - все знати на "відмінно" і правильно відповідати на всі 

запитання учителя! Довкола учні обговорювали результати контрольної. Муссауї зі 

своїми друзями походжав за кілька метрів від мене, углибині класу.  

Якась арабська жіночка переступила поріг головного входу й відразу 

попрямувала до мене. Її дивакувате вбрання привертало увагу. Вона була вдягнена так 

само, як моя мати вдягалася на кухні: помаранчева традиційна арабська сукня, шльопки 

на ногах, червона хустка на голові. Круглий живіт був підперезаний вовняним поясом. 

Вона наблизилася до мене й, посміхаючись, почала роздивлятися. Потім привіталася 

арабською й заговорила до мене притишеним голосом, неначе боялася, що хтось її 

почує.  

- Ти син Бузіда з Ель-Урісії? Це ж ви мешкаєте в бараках поблизу приватних 

будинків? Послухай! Я теж мешкаю в Ель-Урісії і добре знаю твою родину. До речі, 

передавай вітання своїй матері. Скажи їй: «Джамала передає тобі привіт». Ти добре 

вчишся у школі? Слухай, зроби мені послугу: сядь поряд з моїм сином Нассером, 

допоможи йому з контрольними…  

Я почав розуміти, чому ця жінка прийшла до мене.  

- Ми ж усі араби, хіба ні? Чом би нам не допомагати одне одному? Ти би 

допомагав Нассерові, а він – тобі, й так далі.  

Я знаю Нассера. Він не надто виблискував знаннями. Та що я можу з цим 

вдіяти? Що їй відповісти? Я залишився стояти мовчки, не тому, що відчув раптову 

прихильність, я просто не знав, як реагувати на таке дивне прохання. Ця пані поставила 

мене в незручне становище. Я розумів, вона хотіла, щоб її син теж був освіченим, як 

французи. Тому жінка ніяк не йшла, а вклякла переді мною, дедалі більше ніяковіючи. 

Вона благала в ім’я свого сина, в ім’я нашого спільного походження, в ім’я наших 

родин, в ім’я усіх арабів світу.  

Ні, це надто небезпечно. Треба, щоб я їй сказав це відверто.  



- Я запитаю в учителя, чи твій син може сісти поряд зі мною на контрольній!  

Вона подумала, що я геть наївний і не розумію, про що вона насправді просить.  

- Але тобі не потрібно питати дозволу в учителя! – відказала вона.  

- Ти хочеш, щоб я змахлював?  

- Ох! Ти перебільшуєш… Я ж говорю про допомогу моєму синові, а не…  

Я її урвав.  

- Якщо ти не хочеш, щоб я спитав дозволу в учителя, тоді я відмовляюся!..  

Я рушив до виходу, залишивши її щось бубоніти. Я чув, як на мене сипалися 

прокльони, та не став звертати на те уваги. За кого вона себе має? Тепер, коли вчитель 

виявив до мене свою прихильність, вона вважає, що я махлюватиму на контрольній. 

Яка наївність! А як же мораль? На контрольних я остерігався підказувати іншим, 

завжди боявся, щоби хто-небудь не списував у мене, не крав моїх важко здобутих 

знань… Бідна жіночка гадала, що це робиться за милу душу, всі вмощуються один коло 

одного, складають свої знання докупки… і запросто стають першими у класі! Ні, 

справді, вона занадто наївна. Ніхто не заважає її синові старатись, як і я. Чого ж він 

цього не робить? Ні, пані, ви мене не підкупите.  

Переступивши поріг школи, я зустрів Нассера. Він чекав на матір. Чи знає він, 

про що ми говорили? Чи не знає нічого? Він попрощався зі мною… Це переконало 

мене в тому, що про материнські махінації він таки не знав.  

Дорогою додому мені було не по собі, хоч я не показував цього. Я запитав 

Зохру:  

- Ти бачила, як зі мною щойно розмовляла матір Нассера Буаффіа?  

- Так, – відказала вона. – Що вона хотіла від тебе?  

- Хотіла, щоби я допомагав Нассерові на контрольних!  

- Та невже? І що ти відповів?  

- Я відмовив, чорт забирай! Треба було погодитися?  

- Ні. Ти правильно вчинив, – підсумувала вона, але невпевнено.  



- Ти кажеш так, щоби мене підбадьорити…  

- Та ні, – відповіла вона. - Це неважливо.   

- Важливо. Скажи мені!  

- Що ти хочеш, щоб я тобі сказала?  

- Те, що в тебе на думці.  

- Ну, це правда, що ти міг би трохи йому допомогти…  

- В чому?  

- Перевірити його, наприклад. Або підтягнути по математиці…  

На секунду я завагався, трохи збитий з пантелику аргументами сестри.  

- Так, але вона просила мене не про це. Вона хотіла, щоби я махлював на 

контрольній.  

- О, тільки не це! – вигукнула вона. – Тоді ти справді вчинив правильно.  

Сумніви, нібито я поганий брат, повністю вивітрилися з моїх думок, і ми 

попрямували своїм шляхом.  

Ми дісталися до Шааби. Я одразу побіг до матері, щоб перевірити, чи справді 

вона знає матір Нассера.  

- Еммо, ти знаєш пані Буаффіа?  

- Так, звичайно. Її син Нассер навчається у твоєму класі, вона мені про це казала, 

коли ми бачилися востаннє.  

- То ти її добре знаєш? 

- Дуже добре. Ми вже були знайомі в Ель-Урісії.  

Цього разу мені стало трохи соромно. Мабуть, треба було запропонувати свою 

допомогу в позаурочний час. Треба сходити до Нассера й допомогти йому зробити 

домашку…  

- А чому ти питаєш? – вела далі матір.  



- Я зустрів її на виході зі школи, оце щойно. Вона просила передати тобі вітання, 

– сказав я, щоби покласти край цій розмові.  

 

* * *  

Ми якраз ішли до школи, аж ось повз нас проїхали дві автівки та поліційний 

фургон, які рухалися в бік Шааби.  

- Вони їдуть до нас! – закричав Рабах.  

Ми всі повернули додому, біжучи позаду автівок, які через вибоїни на дорозі 

сунули дуже повільно.  

Вони зупинилися на земляному майданчику Шааби, й люди в уніформі хутко 

підійшли до воріт. Один з них, без сумніву, інспектор, загукав:  

- Хто тут головний?  

Гасен підійшов до мене й прошепотів:  

- Вони шукають повій. Це точно.  

- Та де там!  

- Либонь, одному з їхніх клієнтів розтрощили вітрове скло, а він хоче заявити на 

нас.  

- Може, й так. 

- Агов, хтось тут розмовляє французькою? – продовжував гукати інспектор із-за 

воріт.  

Потім він пальцем щось показав трьом поліцейським, які відразу почали 

обходити Шаабу з допитливими поглядами. Інспектор зміряв нас далеко не дружнім 

поглядом.  

Дві жінки, одна з яких моя матір, підійшли до воріт. Через сором’язливість вони 

загорнули голови у хустки.  

Інспектор сформулював мету свого візиту:  



- Тут у вас є підпільні бойні. Де вони сховані?  

Жінки мовби води в рота набрали. Вони лише здіймали руки до неба, 

показуючи, що нічого не знають.  

- Барани… різник… чик-чик… чик-чик… – показував на мигах інспектор, 

імітуючи рух ножа по горлу худоби.  

Тепер моя мати зрозуміла.  

- Ні, нє, ні. Я скоти барлі румі. Скоти різунан…  

Інспектору ввірвався терпець, його дратувала моя матір, яка знай повторювала: 

«Скоти різунан! Скоти різунан!»  

- Ви всі однакові! Ніколи не розумієте французької, коли маєте справу з 

поліцейськими.  

Потім він повернувся до колеги:  

- Вони говорять французькою тільки тоді, коли їм це вигідно. Ну, гаразд, ходімо. 

Ви двоє – туди. А ти – з того боку. Решта – за мною.  

Поліцейські зайшли до нас на подвір´я  і взялися нишпорити по всіх закутках. 

Але там нічого не було. Не вчувалося ніякого запаху баранячої крові, не трапилося 

бодай якогось жмута шерсті. Вони пішли на вихід, оглядаючи нас з голови до ніг. 

Дійшовши до воріт, інспектор знову зміряв своїм поглядом усіх підозрюваних… По 

моєму тілу пробігли дрижаки. Інспектор посміхнувся, наблизився до мене на три кроки 

й пильно подивився у вічі: 

- Малий, а ти ходиш до школи?  

- Так, пане.  

- А в яку школу ти ходиш?  

- У школу Лео-Леґранж, пане.  

- І ти добре вчишся у школі Лео-Леґранж?  

- Так, пане. Тепер я один з найкращих. А раніше…  

Інспектор мене урвав:  



- Це добре. У школі треба вчитися, ти знаєш. Колись ти теж зможеш стати 

інспектором поліції, якщо захочеш. Але потрібно, щоби ти змушував людей поважати 

закон. Як гадаєш, ти це зможеш?  

- Звісно, пане. У школі ми вивчаємо уроки моралі.  

- Ти ба. Тоді ти станеш видатним інспектором. Але, власне, чи можеш ти мені 

сказати, де тут ріжуть баранів?  

- Так, пане. Я знаю, де це. Мій дядько працює там різником. Він ріже баранів за 

бараками у глибині саду. Бачите яблуню, отам? Отож, це якраз за нею.  

- То йди туди і покажи нам дорогу, пане майбутній інспекторе.  

Гордий собою, під ошелешеними поглядами жінок Шааби я провів 

представників закону та справедливості до засохлої калюжі крові. Понад нею звисали 

гаки, на які дядько підвішував і розтинав худобу. Де-не-де були розкидані свіжі 

баранячі шкури, які ще треба було обдерти. Від них ішов жахливий сморід, від якого 

інспектор аж відскочив.  

До цього господарства підійшло двоє поліцейських. Один з них дістав із чохла 

фотоапарат і почав знімати майстерню з усіх боків. Я більше нічого не розумів.  

- Гайда, забираймося звідси, – наказав інспектор.  

Проходячи повз жінок, які спостерігали за сценою, він простягнув моїй матері 

папірець, на якому нашвидкуруч нашкрябав кілька слів.  

- Передайте це власникові помешкання. Це повістка до комісаріату Віллербанна. 

Хай прийде сьогодні до шостої години. Зрозуміло?  

Моя мати й далі не розуміла французької. Вона підняла руки догори, немовби їй 

погрожували, а вона здавалася. Тоді інспектор повернувся до мене.  

- Ти вмієш читати?  

- Так, пане.  

- Тоді прочитаєш цей папірець власникові цього житла.  

- Це мій батько, пане.  



- Гаразд, скажеш йому, щоби з’явився сьогодні до шостої години з твоїм 

дядьком-м’ясником у комісаріаті Віллербана. Будеш великим хлопчиком.  

І підморгнув мені.  

- Так, пане інспекторе. Я все перекажу батькові.  

Люди в уніформі залізли в автівки й поїхали у бік бульвару. Щойно вони зникли 

зі шляху, Зідума накинувся на мене, вишкіривши зуби:  

- Недоумок, ти не міг стулити своєї пельки? Ти ж навмисне це зробив, еге? 

Скажи, що ти зробив це навмисне!  

Вона схопила мене за чуба й почала мотлошити мою голову. Я відчув, що накоїв 

щось лихе. Тут утрутилася мати:  

- Залиш мого сина у спокої. Я тобі забороняю його торкатися. Це не його 

провина, що він так учинив. Ти добре бачиш, що він ні в чому не винний. По-перше, це 

ж за вами приїжджала поліція. Ви не тільки займаєтеся незаконними справами у 

нашому домі, про що завтра говоритимуть усі газети, ти ще хочеш побити мого сина! 

Але цього я тобі не дозволю…  

- Ти нам заздриш, – заявила Зідума, – бо мій чоловік зі своєю бойнею заробляє 

більше за вас.  

- Я не хочу більше з тобою розмовляти. Чоловіки прийдуть увечері та 

розв’яжуть цю проблему між собою, – відповіла моя мати, підштовхуючи мене в спину, 

щоб я повертався додому.  

Інспектор вправно пошив мене в дурні.   

 

Переклав Андрій Репа 
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Отрывок из “Воспоминаний на пенсии” 

 

Стол стоит на одной ноге. Страна стоит на одной ноге. 

Кастрюля глубока. Души бездонны. 

Закуски разнообразны. Весь мир - тюрьма. 

Стакан разбит. Слова перебиты. 

Бутылка открыта. Кладбище - под открытым небом. 

Ложка из золота. Золотой поток. 

Нож заточен. Бушует война. 

Погнута вилка. Уродливый мир. 

Закипает вода. Нервы на пределе. 

Салфетка в пятнах. Руки грязны. 

Молоко расплескалось. Люди бунтуют! 

Хлеб считают. Зерна - без счета. 

Мясо разрезано на куски. Страна же - растерзана.  

В сардине слишком много костей. У свободы слишком много ограничений. 

Любимых не продают. Мертвецов не выставляют на продажу. 

Кукуруза лопается. Разгневанные сердца взрываются. 

Кускус протухает. Мысли вырождаются. 

Торт полезен каждому.  Государство полезно всем. 

Мальва выделяет слизь. Колесо времени сочится маслом.  

Лук вызывает слезы. Несправедливость заставляет плакать. 

Петрушка сохнет. Воспоминания угасают. 

Маслина почернела. Цвет ужаса - черный. 

Рикотта плесневеет. Слово загнивает. 

Хариса
10

 остра. Правда ранит. 

Масло потрескивает. Любовь искрит. 

Наслаждения пожирают друг друга. Влюбленный терзает. 

Арбуз продается целиком. Голоса продают по одиночке. 

Ягоды опунции чистят от кожуры. Варвар просвещается. 

Финики портятся. Труп разлагается. 

 

 

 

 

 

 

С Днем Рождения, Папа! 

69 это всего-навсего 69, 

Если бы ты все еще был жив! 

С тех пор, как земля стала для тебя ложем, а могильный камень - одеялом, 

Мне не удавалось отправиться в путь на поезде мечты. 

Папа, вставай, 

Купи мне билет 

Я хочу играть 

Играть, чтоб играть, а не играть, чтоб выиграть. 

Не бойся, я не стану тебя обыгрывать! 

Вставай! 

Запеленай меня в твой саван 

                                                           
10 Острая приправа из перца чили, популярная в Тунисе. 



И набрось его мне на лицо!  

 

Говори без остановки, 

 

Я тебе разрешаю! 

Замолчи не не говори ни слова, 

Я тебе разрешаю 

Люби меня, презирай меня 

Узнай меня, не замечай меня 

Рассмеши меня, доведи меня до слез 

Я тебе разрешаю 

Но я не могу тебе позволить 

Умереть вот так, в день рождения Пророка
11

, просто присев в кресло - ты не имеешь 

права! 

Вот уже долгие годы как ты смотришь без того, чтобы видеть, 

Ты говоришь без смысла в словах, 

Ты ешь без насыщения, 

Ты дремлешь без сна, 

Ты смеешься без радости, 

Ты плачешь без грусти, 

Ты ранишь без раздумий. 

 

Ты бьешься головой об стену, и по стене идут трещины, а ты встаешь как ни бывало, 

живой и невредимый!  

Ты падаешь с лесов, леса обрушиваются, а ты уже снова на ногах! 

Я стою у твоей кровати, лишаюсь чувств и прихожу в себя, лишаюсь чувств и прихожу 

в себя, а ты остаешься в живых! 

Я сдаюсь! 

Правила этой игры мне знакомы: 

В ней легко проиграть, выиграть, а также и выйти из нее, 

Но продолжать игру с улыбкой, истекая кровью - это совсем другая история! 

Так вот как ты решил заманить меня в ловушку и умереть, 

Не спросив моего разрешения, 

Умереть вот так, в день рождения Пророка, просто присев в кресло - ты не имеешь 

права! 

 

Папа, не ты один потерял память, 

 

Я тоже многое позабыла. 

 

Я забыла, какой может быть жизнь без тебя, 

С тех пор, как тебя не стало, ты преследуешь меня день и ночь, 

Словно тонущий, ты лишаешь сил своего спасителя! 

 

Умереть вот так, в день рождения Пророка, просто присев в кресло - ты не имеешь 

права! 

Ты не имеешь права, 

Ты не имеешь права, 

                                                           
11 Имеется в виду день рождения Пророка Мухаммада, один из самых главных 
праздников в мусульманском мире. 



Если бы это право у тебя было! 

Теперь-то я понимаю: 

Поэзия ни к чему не ведет, 

Одним словом не изменить историю, 

Одной слезе не наполнить море, 

Из одного камня не выстроить дома 

От волн можно услышать больше, чем от людей, 

Ночь укрывает лучше одежды, 

Слезы сверкают ярче алмазов, 

Касание легкого ветерка приятнее касания руки любимого, 

А все люди в твоем сердце просто гости, 

кроме отца и матери. 

 

Оливковое дерево нельзя продать 

 

Слово, что рождается в муках, нельзя продать 

 

И Милосердие тоже нельзя продать! 

Деньги и банки не не делают жизнь лучше, 

Можно переодеться, но как поменять время года?! 

Идешь ли ты к психоаналитику, находишь ли спасение в центре красоты - ты всего 

лишь ищешь себе знахаря! 

Ты думаешь, что камеры наблюдения оберегают тебя подобно ангелам? 

Так знай, что твои изобретения так же ничтожны, как ты сам! 

Мир стал совершеннее так же, как и  

Фабрики по изготовлению пластмассы! 

Наука раздвигает пределы, но не отменяет их! 

Кто-то раздевает истину, а кто-то слишком стыдлив, чтобы увидеть ее неприкрытой! 

 

Вот тебе сухарик, Папа, а не сдобная булка, что тебе нравится. 

 

Папа, 

 

Мне кажется, у меня все в порядке. 

 

За шесть месяцев проведенных в тюрьме я ни с кем не разговаривала 

Мое преступление: сокрытие трупа, твоего трупа. 

Мир живых слишком болтлив, 

Нам следует почаще ходить на кладбище, туда, где можно научиться тишине, 

Тишине слов! 

Они похоронили тебя, Папа, я просто была не в силах сделать это, 

Мне бы очень хотелось воскресить тебя и убить еще  

Раз! 

И ты умрешь лишь тогда, когда я решу, а не тогда, когда хочешь ты! 

Ты, вообще-то, имеешь право умереть, Папа, но два раза! 

 

 

Я причиняю боль своими словами 

Но и молчание меня ранит. 

Сегодня я решила порвать с сочинительством и, наконец, соединиться с 

Морем. 



Отрывок из “Коробочки с правдой” 
 

Вот те грехи, которых не простить: 

Стремленье переделать мир одними карандашными штрихами, 

Желание влюбленного, бредущего нагим по улочкам разлук, 

Мечта, что тяжела как крест, 

Текущий месяц, предъявляющий счета за пользование Любовью в уже истекшем 

месяце  

И мир бескрайний и тяжелый. 

Вот те грехи, которых не простить: 

Невысказанные слова, 

И чувства, угасающие каждый вечер, 

И образы, которые не разглядеть, 

И ночь, Ночь та, что смотрит в пустоту, 

Смыкает очи, засыпает, 

Меня оставив на милость безмолвья мертвых. 

Вот те грехи, которых не простить. 

Жизнь изнуряет нас, 

Она все время на бегу, 

А мы вослед за ней не поспеваем. 

И вот она нас оставляет позади 

Заложниками у надежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание одной адвокатессы 

Вот уже ровно пять весен как я себя избегаю, 

Как не хочу с встречаться с самой собой. 

Каждый день мне назначают явиться на людской суд 

Но я ни разу не явилась. 

Знаете, отчаяние - это безмолвный бунт без транспарантов и громких заявлений. 

Я негодую оттого, что я добросовестно и, соблюдая букву закона, защищала 

многих виновных, и, хоть я  сама не и совершила никаких правонарушений, я стыжусь, 

что помогала защитить тех, кто их совершал. 

Я редко вставала на защиту бедных и невиновных, 

Я всегда выигрывала у правды, 



Я разбогатела, защищая самых богатых и самых сильных, 

Я давала взятки в судах, 

Я фальсифицировала доказательства, 

Я вызывала лжесвидетелей, 

Я манипулировала общественным мнением, 

Я находила козлов отпущения, 

Я посылала невиновных в тюрьмы, 

Я оставляла преступников на свободе, 

Я добивалась оправдательных приговоров для убийц, 

Я добивалась оправдательных приговоров для насильников, 

Я добивалась оправдательных приговоров для воров, 

Прелюбодеев, 

Святотатцев, 

Грабителей, 

Цензоров, 

Совратителей, 

Мошенников, 

И прочих подлецов. 

Тот, кто добился оправдания, может спать спокойно, 

Но мне не спится. 

С тех пор, как я стала адвокатом, я потеряла сон. 

Сначала я выполняла свою работу с гордостью и жаром, 

Однако настал тот день, когда мне удалось сформулировать все аргументы 

против моей собственной профессии. 

Несмотря на заработанную мной репутацию, я живу с чувством вины, 

Я старалась привыкнуть к этому, 



Ложь самому себе часто идет во благо 

Редко во вред, 

Но ложь другому всегда приносит вред 

И редко благо. 

Все закончилось срывом: 

Процессы стали для меня трагедиями, 

Я больше не находила в них следа Божьего Суда, 

Фемида редко встает на защиту невиновного. 

 

Человеческий суд - это всего уступки, не более, так что я могу представить, что 

не пройдет и 50 лет и роботы-гуманоиды возьмут на себя судебные  функции. 

Они больше подходят, 

Ими проще управлять, 

А их содержание обойдется дешевле! 

Человеческое правосудие - это спектакль возмездия, разыгранный на сцене; его 

сопровождают судебные речи, оплаты пошлин и публикация в судебных вестниках, 

которую никто не прочтет. 

Я могу испытывать лишь ненависть и презрение к своим коллегам и судам, 

Применение законов и вынесение чрезмерных приговоров не приводит к 

торжеству правосудия, 

Мы можем вершить его лишь согласно совести, принося редкие, самозабвенные 

жертвы. 

Почетно, когда вершится правосудие, но как же нелепо его отправление, если 

оно одето в лохмотья, подобно судьям и юристам, облаченным в лохмотья и мантии, 

скорее грязные, чем черные! 

Правосудие хорошо смотрится, если его усадить на плечи великих людей, но 

когда его вершат мелкие плуты и бесталанные ничтожества, вроде ослов, везущих свою 

ношу, оно превращается во зло, в невыносимую печаль, оправданную необходимостью! 

Я больше не верю в благородство своей миссии, 

Я ощущаю себя бесполезной в этом мире тупиц, отданном на откуп жалкому 

Уголовному Кодексу 



Перестанем же лгать самим себе: 

Единственный закон, который стоит уважать - это закон силы, 

Закон оружия, 

Закон денег, 

Закон ядерной бомбы, 

Закон вето, 

Правосудие никогда не было бесплатным. 

Суд - это цирк, в котором мы воспроизводим все те же классовые войны, 

И если и существуют идеальные речи в суде, то это те, что защищают Зло. 

Все же прочие наши слова отдают тщетностью, пустотой и бессмыслицей 

А палачи сидят в засадах, 

Готовые раздробить кости невинных, 

Вокруг них вьются коршуны, 

Окружившие следующую жертву, 

Уже запустив свои невидимые клювы ей под перья. 

О! Что за веселый пир! 

Дар кровожадности! 

Торжество жестокости! 

Скажите: можем ли мы думать о правосудии, но считать, что помочь своей 

матери важнее? 

Может ли человек поставить интересы правосудия выше с интересов тех, кто 

дал ему жизнь? 

Человек слепнет, когда речь заходит о его собственных интересах. 

Наша планета это ни что иное, как вечный театр неправедного суда, 

 

Я слышу крики отдельных фанатиков из числа экономически и политически 

ущемленных, они скандируют: “Требуем правосудия!” 



Что за глупая шутка! 

Неужели им непонятно насколько это выгодно, когда правосудие вершится с 

промедлениями или не вершится вообще? 

Наивны те, кто думает, что справедливость сейчас на марше, 

А также те, кто мечтает о том, что справедливость восторжествует завтра. 

Справедливость запоздала: ДА! 

Наказание, непропорциональное совершенному преступлению: Возможно! 

Наследство, приумноженное на чувстве вины и долгах: Конечно! 

Вы хотите узнать правду? 

История повторяется. Вскоре и мы превратимся в потомков Геракла: 

ослабевшие, согнувшиеся в просительной позе перед алтарем сострадания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отрывок из “Того, о чем умолчал диктатор” 

Я обвиняю! 

Я обвиняю в злоупотреблении властью и в неуместных притязаниях людей, 

щедрых на слова и скупых на дела! Идиоты, которые решительно орут, но не решаются 

на дело! 

Я обвиняю в подлости людей, которые считают себя лучше остальных и 

мечтают завоевать мир. Правда, это само по себе не недостаток, но все ваши 

достоинства становятся недостатками! 

Я обвиняю в бесспорном преступлении пристрастности и в кумовстве людей, 

которые упрекают меня в своих собственных недостатках! Людей, которые умереть 

боятся меньше, чем лишиться своего благосостояния! 

Я обвиняю в клевете и поклепе людей, которые в отсутствие политического 

аргумента, смешивают в одну кучу публичную и частную жизнь. Вы никогда не смогли 

бы сказать столько гадостей обо мне, сколько я могла бы сказать о вас, если  бы я 

вообще о вас думала! 

Я обвиняю в плагиате людей, которые скандируют призывы, написанные 

другими, и сочиняет свою историю. 

Я обвиняю в садомазохистском манипулировании людей, которые любят 

только уничтоженных им существ и вещи и которые находят удовольствие лишь в 

ностальгии! 

Я обвиняю во лжи и невежестве людей, представляющих собой фальшивых 

революционеров, которые вряд ли читали “Праведников” и “Грязные руки” и которые 

не в состоянии создать произведения такого калибра! И я абсолютно отказываюсь 

знать, что эти бесталанные существа думают о моем таланте! 

Я обвиняю в коррупции и посягательстве на главные интересы Нации 

людей, которым не видна разница между демократией и медиакратией.  Которые 

выходят на протест, словно это реалити шоу, которые путает манифест с религиозной 

проповедью. Черт побери, где же ваша логика! С врагом не сражаются, обновляя 

статус на Фейсбуке!   

 

Я обвиняю в несправедливости и дискриминации людей, которые не стыдятся 

того, что их кормят женщины, но при этом с трудом признают за ними равные права! 

Я обвиняю в государственной измене людей, которым дали родину и которые 

упрекают нас в том, что эта родина не похожа на рай! 

Я обвиняю в варварстве людей, приносящих в жертву нашу молодежь ради 

возможных перемен без гарантированного результата! А когда наступают сложные 

времена, они пожирают собственное потомство! 



Я обвиняю в воровстве и хищении имущества людей, которые не гнушаются 

залезать в карман других, чтобы позаимствовать то, чего у них нет! 

Я обвиняю в преступлениях мошеннического характера людей, которые 

вместо того чтобы творить собственную историю, довольствуются тем, что пользуются 

образцами, позаимствованными у соседей! 

Наконец, я обвиняю в безвкусице и заносчивости читателей, которые 

критикуют книгу за ее объем или чтение за его длину, если те составляют всего лишь 

300 страниц или 30 минут. Читателей, которые при этом согласились играть роль 

жертвы в трагедии, растянувшейся на целый 23 года, и которые все это время не 

осмеливались и рта раскрыть от страха перед своим диктатором! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отрывок из книги “Черновик жизни” 

Глава вторая “Обмороки” 

Обморок по-парижски 

Даже в Париже можно повстречаться с девственницей! 

Не никаких сомнений в том, что я неудачник по жизни! Да еще при этом все эти 

женщины преследуют меня, словно они моя собственная тень: куда бы я не пошел, так 

и следуют за мной по пятам! 

В общем, я уже подумываю о том, чтобы сделать на руке татуировку: “ненавижу 

девственниц!” 

Возможно, это, наконец, отпугнет вьющихся вокруг меня девственниц и 

страница рассказов о невозможной любви наконец перевернется!   

     

И все-таки, не понимаю, почему только этот тип женщин заставляет мое сердце 

учащенно биться? Словно они намеренно хотят меня подразнить и только!  

Проклятое сердце, проклятый мозг, кто-то из вас или вы оба несете 

ответственность за то, что от их вида во мне поднимается теплая лава моих желаний, 

прекратите же эту дурацкую шутку! Иногда мне даже кажется, что оба вы замышляете 

против меня, хотите заставить меня искать убежища у публичных женщин. 

“Искусство превратилось нынче в событие, и раздеваются теперь только для 

того, пробудить у толпы низменные желания, и заставить ее швыряться деньгами, 

приобретая для себя бесполезные вещи” - произнесла Мари, нахмурившись, в то время 

как мы сидели, прислонившись друг к другу. Она сказала это из сочувствия к моему 

несчастью, так как рукопись моей книги “Под защитой ангелов”, которую я отослал 

неделю назад в одно известное парижское издательство, вернули обратно. Ее выслали 

экспресс-почтой по адресу друга моего отца, у которого я тогда жил. Так вышло, что 

письмо с отказом вручили мне вечером, именно в тот момент, когда Мари зашла 

навестить меня. Я сказал ей: “Я быстро и с воодушевлением вскрыл конверт и увидел 

пачку листов белой бумаги, испещренной текстом, в точно таком же виде, как я ее и 

отсылал. Никаких следов сгибов, складок или пометок, которые давали бы надежду на 

то, что кто-то, действительно, хотя бы бегло просмотрел рукопись или пальцами 

переворачивал страницы. К рукописи, правда, был прикреплен маленький листок 

бумаги размером с бланк телеграммы, на котором было написано: “С сожалением 

информируем Вас, что ваш текст не был принят. В настоящий момент издательство 

заинтересовано лишь в издании биографий знаменитых людей. С уважением и 

пожеланием удач в будущем”. 

С получением письма все мое воодушевление исчезло. Я страшно расстроился и 

стал проклинать свою неудачливость. Я сказал Мари: “Я перестану писать, 

писательство превратилось в наши дни в обычное ремесло”. Та рассмеялась и ответила: 

“Ты же не сможешь! И точка!” 



Неожиданно интонации ее голоса изменились; скользя губами по моей шее, она 

прошептала: “У буквы М столько тайн и загадок!” и добавила, что эта буква есть в 

наших именах так как оба наших имени происходят от одного корня, их можно часто 

встретить в религиозных историях и все это, несомненно, оказало влияние на наши 

характеры. 

Мари говорила все это и всякий раз, когда ее губы сжимались и разжимались , 

мой позвоночник также сжимался и разжимался и по нему пробегала сладкая судорога 

от переполнявшего меня желания. Она согласилась на близость и спросила, есть ли у 

меня презерватив. Я не придал этому значения и продолжал продвигаться все ниже, к 

ее лону. Когда же уже приготовился войти в нее и она уже стонала от наслаждения, ее 

губы вдруг прошептали: 

- В виде исключения… так как в первый раз…так как я девственница… я 

хочу заняться любовью по всем правилам! 

И тут все пропало: желание моментально покинуло меня. К голове прилила 

кровь и ее бурлящие потоки увлекли меня к миру грез, а кроваво-красный цилиндр все 

продолжал крутиться перед моими глазами. Только когда Мари плеснула мне в лицо 

минеральной воды из бутылки, цилиндр наконец исчез! 

Глаза мои открылись и их сразу же ослепили свет и гнев девушки, которая 

собралась уже уходить. Перед уходом, однако, она заметила, что произошедшее можно 

рассматривать как “капитуляция напряженной мужественности перед лицом открытой 

женственности” и что она непременно даст это название своей следующей картине. 

Мари прибавила, что нас очевидно разделяют семь миль и пятьдесят футов, широкие 

равнины и высокие горы и закончила тем, что спросила меня, слышал ли я, что 

существуют врачи, занимающиеся проблемами сексуального здоровья и прибавила 

холодным, уничижительным тоном: “Вернешься к себе на родину, обязательно зайди к 

этому врачу, пусть тебя вылечат!”   
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Бабуся маленького Сяо Ле живе дуже далеко, у маленькому селі. Сяо Ле любить 

їздити до неї в гості, це для нього завжди особлива подія. А потім… потім бабуся 

помирає. Але це не заважає Сяо Ле продовжувати її щиро любити,  хоча він і знає: 

бабуся тепер на небі, п’є чай.  

Дуже ніжна (щира, душевна)  книжка про втрати і спогади.  

(5) 

Бабуся Сяо Ле живе у дуже далекому селі пахучих квітів. Уже минуло багато 

часу, відколи Сяо Ле бачив її востаннє.  

(6) 

Одного ранку мати несподівано вирішує поїхати до бабусі разом із Сяо Ле. 

Хлопчик  надягає на плечі свій маленький рюкзачок і  радіє:  

– Чудово! Ми поїдемо потягом! Я візьму свій іграшковий екскаватор і покажу 

його бабусі! 

(7)  

Уже біля будинку бабусі Сяо Ле підстрибує, аби натиснути на кнопку дзвінка. 

Проте двері відчиняє не бабуся, а її сусідка, тітка Чжоу. 

– Скажи “Добридень!” тітоньці Чжоу, – наказує мама. 

Але Сяо Ле лише розчаровано зиркає на чужинку.  

Тітка Чжоу непокоїться: “Скоріше заходьте, бабуся дуже погано почувається. 

Вона ось там, лежить у ліжку.” 

(8) 

Сяо Ле тримається за поділ материної сукні та іде з нею у бабусину спальню. 

Бабуся лежить у ліжку. Вона виглядає значно старшою, ніж на фотографії. Сяо Ле 

ховається за маминою спиною, коли ненька лагідно запитує: "Хіба ти не хотів показати 

бабусі свого екскаватора?" 

Але Сяо Ле заперечливо крутить головою і міцно притискає до себе іграшку. 

(9) 

Тітка Чжоу говорить мамі:  



– Ви приїхали дуже вчасно. Я зараз іду додому, повернуся трохи пізніше. 

Матуся обнімає Сяо Ле:  "Я піду на кухню, приготую щось перекусити. А ти тим часом 

подбай про бабусю".  

Сяо Ле стоїть на порозі, тримаючи в руках екскаватор, і дивиться на свою 

бабусю. 

– Кахи-кахи-кахи...  – кашляє старенька та ледь чутно хрипить: “Води... води.”  

Сяо Ле стрілою мчить до мами:  

– Бабуся хоче пити! 

Мати приносить бабусі горнятко з теплою водою і поправляє їй ковдру.   

(10) 

Трішки пізніше бабуся обертається на інший бік.  Сяо Ле непокоїться, що бабуся 

може упасти з ліжка, та схвильовано вигукує:  

– Мамо, мамо, бабуся посунулася на краєчок! 

Прибігає мама, торкається бабусиного чола й каже: 

– Бабуся повинна прийняти ліки. Допоможеш їй? 

Сяо Ле обережно бере таблетки та кладе їх одна за одною у бабусин рот. 

(11) 

Мама вийшла, щоби попрати бабусин одяг. 

Сяо Ле сідає на стілець. Він і досі не наважується підступитися ближче. 

Тим часом чорна кішка прокрадається у кімнату та вистрибує на ліжко. Бабуся 

кличе рукою Сяо Ле: “Іди-но сюди, погладь котика. Він домашній, він тебе не вкусить”. 

Сяо Ле обережно підступає та гладить чорного котика. 

– Няв!  – нявкає кіт.  

Поки Сяо Ле пестить котика,  бабуся ніжно гладить Сяо Ле по голові. 

(12) 

На  столику біля бабусиного ліжка стоїть велике фото в рамці.  



 – Сяо Ле, ти знаєш, хто це? – запитує бабуся.  

 – Це мій вуйко зі своєю молодшою сестрою, – відповідає хлопчик.  

Бабуся хитає головою та усміхається:  

– Ні, це твій дідусь і твоя мама. Цю світлину зробили дуже-дуже давно. Ти 

знаєш, що твоя мати  була дуже чемною дитиною? Одного разу вона заховалася у 

ванній кімнаті та довго не виходила. Я відчинила двері й побачила, що вона миє свій 

нічний горщик! 

 Сяо Ле гордо говорить:  

– Я також вмію мити нічний горщик!  

Бабуся відкрила рота з пересохлими губами - і усміхнулася! 

(13) 

Коли сонячні промені зазирають через штори в кімнаті, бабуся говорить 

захриплим голосом:  

– Я хотіла би вийти на сонечко. Подай мені руку, Сяо Ле! 

У дворі мати розвішує на шворці випрану білизну. А бабуся тим часом показує 

на велику галявину з квасеницею і пригадує: "Коли твоя мама була ще маленькою 

дівчинкою, вона любила такі змагання – перетягувати з кимось стебельце конюшини. 

Той, у кого конюшина рвалася, програвав. Твоя мати не була дуже сильною. Вона 

щоразу програвала та розпускала нюні. 

Бабуся зриває два стебла, скручує їх докупки та грається із Сяо Ле, перетягуючи 

туди-сюди  конюшину. Кожного разу виграє Сяо Ле та регоче від усього серця. 

(14) 

Потім Сяо Ле хоче, щоби бабуся і мама теж пограли у цю гру. 

Бабуся знову програє, а Сяо Ле запитує:  

– Чому ти не плачеш, коли програєш? 

Бабуся спершу вдає, ніби плаче, а тоді  підводить на внука очі: 

 – Коли ти приходиш мене провідати, то я така щаслива, що й думати не хочу 

про сльози. 



Бабуся у дуже доброму настрої, і матір посміхається, готуючи на кухні домашнє 

печиво.  

Утрьох вони п’ють у дворі пообідній чай. Сяо Ле бере шматок пирога та 

вигукує: «Я такий щасливий!»  

(15) 

Трохи згодом бабусі знову гіршає і вона мусить прилягти. Сяо Ле підтикає її 

покривaло, точнісінько так, як раніше це робила мати. Тоді він виймає з наплічника 

свої іграшки та говорить: 

 – Бабцю, ти не повинна залишатися сама. Мій екскаватор буде спати з тобою! 

Бабця усміхається і заплющує очі. 

(16) 

Коли Сяо Ле виходить з кімнати, то бачить, як мама розмовляє з тіткою Чжоу. 

Мати низько опустила голову, вона  витирає сльози. 

Сяо Ле не знає, що відбувається. Він сідає в кімнаті дивитися телевізор. 

(17) 

Увечері, коли сходить місяць, мати говорить:  

 – Сяо Ле, вже пізно, нам потрібно їхати додому. 

Хлопчик складає свої іграшки в наплічник та голосно вигукує: 

– До побачення, бабусю! До побачення, тітко Чжоу! 

Бабця віддає Сяо Ле його екскаватор. Вона бере хлопчика за руку й говорить: 

– Сяо Ле, ти приїдеш незабаром мене провідати, так? 

Тітка Чжоу проводить їх до дверей. Мама просить тітку Чжоу якнайкраще 

піклуватися про бабусю. 

А потім вони щосили поспішають, аби встигнути на останній потяг.  

(18) 

Відтоді Сяо Ле більше не бачив своєї бабусі. Мама говорить:  

 – Бабця залишила село пахучих квітів та переселилася на небо. 



– А в яке місце на небі? 

Мама відповідає:  

 – Це теж село пахучих квітів. Твоя бабуся любила жити серед квітів. 

Сяо Ле вірить, що село пахучих квітів дуже далеко на небі і що туди не 

дістанешся навіть потягом. Тому мати, заглиблена у думки, іноді дивиться на небо та 

починає плакати... Сяо Ле знає, що його мама сумує за своєю мамою.    

(19) 

Якось Сяо Ле ніжно торкається плеча матері та промовляє:  

– Не плач! Твоя мати пішла на небо пити чай зі своєю мамою. 

А потім він дивиться у височінь та запитує: 

– Бабусю, а там, нагорі, є конюшина? Чи хтось бавиться там з тобою? 

Почувши це, мама обнімає Сяо Ле і  ридає ще дужче. 

(20) 

Дні минають, і Сяо Ле вже скоро забуде, відколи немає бабусі. Проте кожного 

разу, коли Сяо Ле йде на прогулянку зі своєю мамою і вони бачать, як заходить 

золотисте сонце, він, усміхаючись, говорить:  

– Поглянь, мамо, бабуся смажить на небі яєшню. 

Коли сходить місяць, він тихо сміється:  

– А тепер бабуся увімкнула світло. Адже на небі  зараз також вечір.  

(21) 

Одного дня ллє як із відра, й Сяо Ле не може бавитися на вулиці. Він стурбовано 

дивиться на небо та говорить:  

 – Бабусю, ти не повинна прати тут свою білизну, вода скрапує вниз! 

Цього разу мати не плаче, а бере Сяо Ле на руки й говорить:  

– Мабуть, моя мати справді переселилася на небо у село пахучих квітів. Там 

вона також, як завжди, миє посуд, пере білизну та п’є пообідній чай, хіба не так? 

(22) 



Сяо Ле впевнено киває головою. Раптом йому спадає на думку щось дуже 

важливе: 

 – Мамо, я не дозволяю тобі піти, щоби пити з бабусею чай. Ти мусиш його пити 

тут зі мною, обіцяєш? 

Мати міцно обіймає Сяо Ле й тихо мовить:  

– Не бійся. Небесне село з пахучими квітами надто далеко звідси, щоби до нього 

дістатися потягом... 
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Під кінець війни ми залишилися без даху над головою. 

 – Не біда,  – сказала мати, – у нас є автомобіль. 

Отож, відтоді ми жили в авто. 

З тих пір життя означало для нас подорожі. 

 

 

Пауля Карльбалейра 

Соня Дановські  

 

 

Колись була війна. 

 

Під кінець війни ми залишилися без даху над головою. 

 

 – Не біда,  – сказала мати, – у нас є автомобіль. 

 

Отож, відтоді ми жили в авто. 

 

З тих пір життя означало для нас подорожі. 

 

Поступово у нас залишалося все менше одягу. 

 

– Тим краще, – сказав мій батько. – Не треба буде так багато прати. 

 

Ми купалися одягнені в річці 

 

та лежали на сонці, щоби висохнути.  



 

Електричного світла не було, і звуки ночі лякали нас більше, ніж будь-коли. 

 

Ми спали, дуже щільно притулившсь один до одного.  

 

Люди були сумними. Книжки у бібліотеках – спалені, а підлоги всіяні осколками.  

 

Ми швидко звикли бігати поміж руїнами та попелом.   

 

Так одного дня хтось почав гратися. 

 

Ще якогось дня чужа дівчинка усміхнулася.  

 

Відтоді ми сміялися значно більше.  

 

Старенький кухар присів навпочіпки та почав розповідати свої рецепти. 

 

Його слова вгамовували наш голод, принаймні цього надвечір´я. 

 

Коли сонце зайшло, автомобілі, сигналячи, 

побажали одне одному “На добраніч”. 

 

Нам здавалося, що вони живі.  

 

Ми жили, було відчуття свята. Свята початку чогось.  

 

 

З німецької переклав Василь Лозинський 



 

Zsuzsanna Gahse 

Жужанна Ґазе 

 

«JAN, JANKA, SARA und ich» 

«ЯН, ЯНКА, САРА і я» 

(translation) 

 

 

 

Moderator: Julia Pomohaibo 
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ШПАРКА / КАРА 

Я стою у студії Гаґмана і дивлюся на вулицю крізь вузьку пройму. Бачу Карла 

на його візку, мабуть, він їде на пошту. Повз церкву проходить Бальтазар. Мій 

Бальтазар із Балтимора. У нього яскраво-руде волосся, сіро-зелені очі, десь такими я 

уявляю ірландців, але він з Тессіна. Кожен може помилитися. Сьогодні він знову 

фотографував, найбільше дівчат на пробіжці та дві напівзбудовані багатоповерхівки. 

Потім ми разом їли морозиво. 

А зараз, як і було сказано, я стою у студії Каспара Гаґмана. Вітрини колишньої 

м’ясної крамниці він пофарбував у синьо-зелене, залишив тільки дві вузькі шпарки, так 

що я, поки оце говорю, можу позирати на вулицю. Ззовні мене ніхто не бачить. Гаґман 

сидить за пультом, переді мною мікрофон на штативі, через навушники я чую себе 

дуже чітко, як під час запису на радіо, а Гаґман збалансовує звучання. Я знаю, що в 

його студії ніхто не буде прослуховувати записи. Я кажу те, що хочу, без жодного 

підслуховування. Ніякого натяку на стеження. Можна було би сказати, що я стою біля 

апарата, та не біля телефону, я записую свою плівку, свій власний запис. Готовий запис 

зберігатиметься у дальніх кімнатах, у шафі з полицями, що зачиняється, кожна плівка 

підписана – дата, ім’я та заголовок. Я й справді не вірю, що він коли-небудь сте… Ось 

до студії підходить Бальтазар. Я хочу описати його детальніше, та вже не вийде; він, з 

фотокамерою в руці, вже майже стоїть у дверях. 

НАВМАННЯ / ЯН 

Вигадування урбанного. Від учора я виношую ідею малого, наскільки це можна 

уявити, міста, якомога меншого міста, і щось креслю на аркуші паперу, наче це рішення 

можу знайти саме я, але про рішення не йдеться. Креслячи, я вчора пив червоне вино, я 

був на Зеерюккені у Клінґенгофі, і господар приніс мені пляшку в кімнату. Сьогодні 

вранці перед сніданком я зробив ескіз трьох будинків зі спільною терасою на даху. 

Споруди мають високі вхідні зони, міські ворота, це перший крок.  

Але навіть окремий будинок там вгорі, у Клінґенгофі, справляє дещо міське 

враження. Там вимальовується неясний початок міського. Тінистий, але світлий, 

спокійний і мовчазний. І місце для побачень. У ресторані лежать дві-три розгорнуті 

газети, я можу виходити й заходити, мене вітають, кивнувши головою, не запитують і 

не заважають, коли я не хочу, а коли схочу, можу отримати третю чи й четверту 

подушку, тож мені доступний міський комфорт, а вранці, разом із жінкою, яку 

переховував уночі, я можу сісти в автобус біля Клінґенгофа та зникнути. 

ПАРК / МАКС 

Ландшафти мені повністю байдужі. 

БАЗАЛЬТ / БАЛЬТАЗАР 



Це місто в горах здається мені нескінченним, це залежить від того, як падає 

світло. Переді мною будинки на самих гребенях, позаду – брили Альп, а щойно вони 

біло замерехтять, то змішуються з будинками. Поки що мені не треба їхати до 

Туреччини, щоби подивитися на печерні поселення Каппадокії, до їхнього вигляду я 

можу підготуватися тут, треба лише дочекатися правильного світла.  

БАБА / КАРА 

Моя баба померла, співаючи, вона тихо співала до останнього, і ледве встигла 

домугикати – померла. Зі мною буде так само. Я часто чую в голові пісню, і час від 

часу мене навіть дратує, що я не можу позбутися звуків. Тож виховали мене погано, бо 

співають у нас постійно. Моя мати теж співає, а моя баба, поки була здоровою, мала 

свої улюблені, свої співи, як вона казала.  

Один знайомий вже двічі мені пояснював, що співати – це по-селянськи, а я 

цього не розумію. Старий друг моєї матері говорить, що під час співу, через широко 

роззявлений рот і дивний застиглий погляд людина стає наче голою. Цього я теж не 

розумію та й не хочу, я все одно й далі говоритиму про співи. 

МАЯЧНЯ / ЯН 

Новинозалежність 

ЗВАЖАННЯ / ЯНКА 

Мене ніскільки не тривожить, що Бюрен росте й росте. По обіді, коли на 

автомобілі повертаюся з Констанци додому, я бачу обриси містечка, контур, що стає 

ширшим, і це мені подобається. Я не думаю, що знайдеться багато людей, яким 

подобається забудова пагорбів і решти краєвидів, відверто кажучи, викладати усе 

бруківкою – це жах, красивий похорон землі. Але я люблю міське. Нічого не вдієш, я 

люблю вулиці, ліхтарі, вуличне освітлення, нічні вулиці Парижа, які я знаю передусім 

із книжок. 

МАСШТАБ / АННА 

Про тіло майже ніколи не говорять, хіба що тільки йдеться про йогу, пологи чи 

гімнастичні вправи. У порадах щодо здорового способу життя тіло теж має значення, 

принаймні, у рекламі й статистиці про нього говорять у числах. Але про різні форми й 

розмір голови чи про шиї окремих людей не говорить майже ніхто, а було би цікаво по 

всій довжині описати деякі ноги, мати час порівняти ноги при цьому на рівні колін 

описи майже завжди огидно збиватимуться. Красивих колін майже немає, колінні 

суглоби нагадують про сумні пропорції жирафів і, мабуть, ще дужче – про технічні 

пристрої.  

Кожного можна було б упізнати по шиї, навіть визначити вік. Шия п’ятирічних, 

п’ятдесятирічних, як вона поволі зморщується, зникає, вислизаюча шия.  



У новинах я бачила демонстрацію, там було десять тисяч людей, бачила окремі 

голови, іноді – погляд, не могла добре запам’ятати очі й окремі постаті, але бачила 

дітей на плечах у батьків. Потім я бачила другу демонстрацію. Для новин мають 

значення зібрання з кількістю учасників від тисячі до плюс нескінченності. Під час 

третьої маніфестації, в Азії, зібрання, вочевидь, знімали з вертольота. 

БАЗАР / ФРАНК 

На сході, неподалік від торгового центру, саме розбивають невеликий парк, а 

навколо парку піцерія і бістро, поряд Оперна Стайня
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, сільський університет, Центр 

мистецтв, автошкола і курси з письма.  

Сільський університет складається з єдиного приміщення. Там я у перший же 

вечір почув, що місто – це політичне утворення, а не батьківщина, хоча державу і 

батьківщину постійно плутають.  

 

Другого вечора була доповідь про Парето, точніше, про принцип Парето. А 

саме, що кожен виконує вісімдесят відсотків щоденної роботи за двадцять відсотків 

часу, а за вісімдесят відсотків, що залишилися, робить лише двадцять відсотків. І що 

двадцять відсотків усіх людей виконують вісімдесят відсотків загальної роботи, тоді як 

решта вісімдесят відсотків роблять двадцять.  

Тоді виходить, що двадцять відсотків населення світу мають вісімдесят відсотків 

усіх грошей. Чи можна з цього зробити якийсь висновок? Чи можна з цього 

передбачити майбутнє? І який висновок можна зробити з того, що держава – це не 

обов’язково батьківщина, і навпаки? 

Я сів у піцерії, заклад take away, але п’ять столиків все ж обслуговують, і за 

одним із них тільки один чоловік. Він помахав мені й показав на вільне місце навпроти 

нього. Він з Філадельфії, як розказав пізніше, а я жив у Філадельфії два роки. Він 

сміявся, коли я йому потім розповів про Парето, він сміявся. Казав, що вже чув цю тезу, 

хороша, дуже хороша.  

Ми обоє хотіли замовити скалопіні а-ля Марсала, та їх, на жаль, не було, тож ми 

взяли карбонару. Нічого. Нічого. Ці маленькі заклади не можна недооцінювати. Колись 

я знайшов у Дортмунді малесеньку кнайпу, де за сусідніми столиками були хороші 

люди, а в Бірмінгемі у мене є улюблений італієць. Коли я туди приїжджаю, я радий, що 

знаю, де поїсти. 

Мій американець за столиком так само знав і любив Бірмінгем. Він любив 

Брюссель, Брюссель як місто. Я так само. Ми перелічували далі, і мені згадалося, як ще 
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хлопцем, у горах я стояв у душовій кімнаті, разом із енною кількістю інших підлітків, і 

ми перелічували хостели, які знали, потім перевали в Альпах, потім моделі велосипедів 

і ще всяку всячину, і я тоді вирішив написати на цю тему радіоп’єсу, де не відбувається 

нічого, люди тільки перераховують свої спільності, спершу спільні звички в їжі, потім у 

купанні, музичні вподобання і так далі. Але це була тільки ідея, я не пишу.  

Після карбонари ми взяли по ґраппі, потім ще по одній. You see, сказав чоловік. 

Точно, подумав я, так просто і треба говорити. Ніяких убачати, озирати й  угледіти, you 

see. Він спитав, чи я не знаю, як у Швейцарії назвали б їжу, яку нам принесли. Я не 

знав. Mastig, сказав він німецькою. Mastig – це те, що задається жирним чи таким і є.  

Я, зі свого боку, не знаю швейцарця, який відмовився б від італійської їжі, а 

mastig – це точно не дружній вислів. Чекай-но, сказав мій американець, знову 

німецькою. А потім він сказав, що зі свого боку побоюється, що виживуть тільки 

двадцять відсотків людей, а решта вісімдесят незабаром загинуть.  

НАМАГАННЯ / ЯНКА 

Відхиляти, накидатися, бити, говорити зневажливо й зверхньо, показувати зуби, 

шкірити зуби, кусати – цих та інших можливостей іноді не уникнути. Про це часто 

говорять. І ці види діяльності передусім міські, відкушувати багато – це по-

великоміському, у метрополії потрібно прогризатися. 

НАПАСТЬ / ГАРАЛЬД 

Абсолютні збоченці! Я прокрутив у голові енну кількість сімейних історій і 

несімейних історій, що справді були цікаві, й лише зараз бачу, що якесь божевілля 

починається у моєму власному оточенні. Я не хочу відмиватися від цього, я більше не 

відмиваюся! Моя тітка зовсім божевільна, вона тільки на два роки старша за мене, моя 

тітка, вона швендяє по всьому світу, то вона в Абу-Дабі, то в Гонконгу. Своїми 

трофеями з подорожей, своїми знайомствами вона тероризує кожного, не тільки свою 

сім’ю. Вона колекціонує олігархів на сході, саме міліардери на сході її друзі, при цьому 

в неї любов з гарним маленьким чоловіком із Венесуели. Зі мною вона не говорить, та 

про ці стосунки, що тривають уже півроку, я знаю з її інтернет-одкровень. Я з нею на 

зв’язку по всьому світу.  

Взагалі-то я на зв’язку по всьому світу з кожним, думав я, стоячи перед вікном у 

вітальні. Я бачив і чув, як унизу по вулиці під’їжджали п’ять танків, їх було тільки 

п’ять. Перша доза, яку нам уводили. 

ТЕКСТ ІЗ ДОЛИНИ 

Ру Сент Оноре не знайдеш в усій долині Тура. Ру Сент Оноре! Магія назви, 

доказ існування справжньої, пристойної вулиці, яку знає кожен і яка існувала віддавна. 

Я би хотіла бути ближче до таких вулиць і таких назв.  



Що в нас тут є, то це хороше м’ясо, яке привозять здебільшого з Велленберґа, із 

селянських господарств, що досі лишилися, воно спускається з гори в долину, 

принаймні, для деяких м’ясних крамниць. Три з них зачинилися упродовж тих 

небагатьох років, що я тут живу. Власники шукали простору, вдалині вони щасливі й 

розповідають про минуле, про корів і про селян на горі, про корів, яких раніше 

забивали як годиться. Селяни зі своїми коровами та свинями їхали до різника, ніколи – 

на велику бійню, і лишалися біля своїх тварин, аж поки з ними, тваринами, не було 

покінчено. У деяких господах так відбувається й досі. 

Раніше було так: корови зі своїми телятами пасуться на луках, вони стоять 

посеред їжі. Між сотень корів телята впізнають свою матір і навпаки, корова – своє 

теля, вони лижуться одне з одним, не кажучи про те, що корови лижуться й між собою, 

тоді як ми цілуємося мало, власне, тільки вітаючись. Цьом зліва, справа, хто як звик, 

зліва, справа, зліва чи тільки справа.  

Як було сказано, корови тут пасуться у повному спокої, чого не можна уявити в 

Нью-Йорку, при тому, що в метрополіях є висотні сади, садівництво на дахах, навіть на 

хмарочосах. Там і телятам було би добре. Уявімо, як вони стоять перед стійлом і 

чекають на своїх матерів, що ввечері повертаються з високих, зарослих травою 

площадок на дахах, по черзі тупочуть назад. І мати-корова, і теля впізнають одне 

одного, на мить вони торкаються головами, тоді старша зі своїм непристойно 

обтяженим вименем іде далі, до доїльного апарату, спершу вона стоїть у черзі й 

намагається не надто переживати, по можливості все викинути з голови, але крізь 

пластикову завісу бачить, як її теля у прозорому боксі, затиснуте між іншими телятами, 

смокче з пластикового шланга, давиться, але смокче далі, і тоді корова відступає назад, 

виходить з ряду, нахиливши голову, мчить до краю даху і кидається вниз. 
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1.  

 

Досі не розумію, як я могла подумати, що пустившись лісом, у якому я була 

вперше в житті, я без проблем знайду дорогу назад до нашого табору.  

- Не заходь далеко. Не забувай, що ти погано орієнтуєшся на місцевості, - 

попередила моя сестра Люсія, коли я прощалася, маючи на голові бриля, а в голові - 

думку повернутися, назбиравши ожини.  

Вона, дві її подруги і я тільки-но приїхали на узбережжя Чорного озера,  у табір, 

в якому після нічної грози панував безлад. Та я махнула рукою на збитки, що їх 

наробила негода, і вирішила повернутися з ожиною як із відрадою. Від початку нашої 

подорожі минув лише тиждень, та я вже знала, що поганий настрій є наслідком голоду. 

Особливо Петра і Майте були ладні зчепитися кожної миті. Я підозрювала, що 

справжньою причиною були ревнощі до Люсії, та позаяк у прикрі моменти зазвичай я 

потішаю ватагу, то переконалася:  нема нічого, чого не можна було б вирішити, 

наївшись від пуза ожини зі сметанкою.   

Утім, Люсія мала рацію. У Буенос-Айресі я могла заблукати на вулицях, які 

добре знала, чи впевнено крокувала у хибному напрямку. Світанок був сірим і вогким, 

у тьмяному світлі все здавалося однаковим, і на моєму шляху не було ні річки, ні берега 

озера, які могли би слугувати орієнтиром. Проте я не вагаючись першою-ліпшою 

стежкою зайшла в ліс, який для очей міської людини майже цілком однаковий – дерева, 

кущі, трава, дикі квіти, - впевнена, що знайду дорогу назад.    

Майже одразу мені трапились кущі ожини, і я взялася наповнювати казанок. 

Знову почало мрячити, і незадовго з мокрого волосся почало стікати за комір куртки, 

аж намочилася бавовняна футболка на довгий рукав, яку я мала під низом. Я не 

звертала увагу на дорогу. Я почувалася мільйонеркою, збираючи так достолиха багато 

дикої ожини. Думка про те, що ми вволю наїмося ягід, змушувала мене йти далі, туп-

туп, одна ягідка, за нею друга, одну до рота, іншу в казанок, соковита, солодка 

фіолетова гора, що стирала образи грози.    

Вчора зранку, після п’яти днів мандрівки – першої катастрофічної ночі в 

риб’ячій пащі затоки Самборомбон, двох днів на півострові  Вальдес, трьох шин, 

пробитих на щебені, яким була вкрита дорога, що звертала до гірського хребта, і 

стратегічної зупинки в найближчому від Чорного озера містечку, - ми знайшли чудове 

місце для табору. На березі озера, поруч із устям річки, на м’якому лужку за кілька 

метрів від води, під покровом лісу. Все пообіддя ми встановлювали найрізноманітніші 

підпірки, повісили в тіні кошик зі свіжими продуктами, викопали глибоку яму для 

вогнища і встановили гриль. На каменистому пляжі ми могли палити свої багаття, не 

боячись пожежі, у нас була прісна вода з річки для пиття, пісок і вода з озера, щоби 

мити посуд, ціла місцина, яка належала тільки нам, тінистий ліс, пляж, аби 

вилежуватися на сонці, мов ящірки, річка, якою можна було йти проти течії по каменях. 



Ми почувалися як у першоджерелі світу. Вперше відтоді, як ми залишили позаду 

Буенос-Айрес, я подумала, що, можливо, моя сестра мала рацію:  ця відпустка з нею, 

Петрою і Майте змусить мене забути про Пабло. 

За весь день ми не побачили жодної хмарини і перед сном, повлягавшись на 

березі озера, дивилися на зірки. Я ніколи не бачила такого неба. Ми попросили 

сповнення тисяч бажань у потоку зірок. Проте посеред ночі я прокинулась, і мені 

здалося, що в тиші щось змінилося, немов усі звірі одночасно замовкли. Ніколи раніше 

довкола мене не було такого безгоміння. За мить знявся вітер, який видер із землі одну 

з підпірок, на яких тримався тент. Вільний кінець став хльоскати  по брезенту. Через 

кілька хвилин удар грому, ніби вибух бомби, розбудив моїх подруг. Одна за одною 

спалахували блискавки, супроводжувані громовицями, які, здавалося, обрушувалися на 

намет, і через вхідний клапан, який Петра тримала відчиненим, ми бачили, як в хаосі 

бурі проносяться гілки, вирвані стебла рослин, роздерті шматки природи. Намет дивом 

тримався, але нам довелося відраджувати Петру, яка хотіла вийти і забити підпірку, що 

висмикнулась із землі. Ми згромадилися біля входу і підскакували зі страху при 

кожному залпі грому. Коли блискавка розрізала небо, нам здавалося, що озеро наступає 

на землю, скоро дійде до намету і лизатиме крайку входу. Ми не наважувалися 

запалити газову лампу, але Майте сканувала своїм ліхтариком найближчий краєвид: 

там був перекинутий гриль, залишений нами на чурбаку казанок із рисом, який тепер 

перевертався на піску, нерозпізнані уламки наших денних винаходів. Навіть рушник, 

який Люсія повісила сушитися, промайнув у темряві, наче привид. Не забарилися 

перші краплі дощу, вони здавалися свинцевими. Коли почалася злива, Люсія стала 

молитися вголос.  

Я подумала про страх печерних людей перед силами природи. Ми й були 

печерними жінками. Наші чоловіки полювали на мамонтів десь на рівнині, а ми 

залишилися самі, вигадуючи істот-покровителів, щоби не вмерти від страху, 

жахаючись за наших мужів, бо  йшлося вже не про те, аби їх не зжер шаблезубий тигр 

чи не розтоптало стадо мамонтів: це було гірше, це був гнів богів, який падав на людей 

-  наймізерніших, найбеззахисніших, найуразливіших у природі істот. Єдиних, хто 

усвідомлювали, що смерть – це кінець всього. 

Світанок дозволив нам оцінити масштаб лиха: банка розчинної кави, яку Люсія 

лишила відкритою, перетворилася на чорну юшку, хліб для сніданку розмок, наш 

талісман – маленьку ящірку, яку Петра прив’язала за шию до входу в намет, аби та 

поїдала мух, - віднесло бурею. Петра присягалася, що бачила, як вона летіла, мов 

паперовий змій. Навіть Майте, яка глузувала з ідеї тримати ящірку в якості талісмана, 

потрясло те, що ящірка могла задушитися.  

Аж тоді, коли я доверху наповнила казанок і ожина стала з нього висипатись, я 

озирнулася навсібіч і збагнула: все, що мене оточує, виглядає цілком однаково, і окрім 

кількох кроків позаду мене, моїх останніх слідів, - я не дуже добре знаю, де 

знаходжусь. Я не злякалася. Почала йти, переконана, що повертаюся у табір. Не знаю, 



коли саме – я не мала при собі годинника – мусила визнати, що не маю ані найменшого 

поняття, де я.  

Попервах мені не було страшно. Ліс був прекрасним захисником. Свіжий 

зелений запах, краплі води, що падали на листя, хлюпання моїх власних кроків, якоїсь 

миті я побачу те, що вкаже мені шлях, я не могла далеко відійти. Я спробувала кілька 

разів погукати – ми вигадали химерні окрики, щоби кликати одна одну, - але відповів 

мені ліс: тріпотінням крил птаха, якого я не розгледіла, відчуттям, що довкола мене 

вирує життя, яке не відповідає мені лише тому, що не говорить моєю мовою. Навіть 

каміння, здавалося, мало вуха. Я далі простувала тим, що вважала стежкою, якою йшла 

з самого початку. Цим лісом ходили вже не вперше, стежка була помітною. Якоїсь миті 

я зголодніла, то був голод не на ожину, мені  хотілося обідати. І тоді я нарешті 

усвідомила – немовби раніше була приспана чи загіпнотизована, - що справді 

заблукала. Усвідомила тілом: на мить мені наче забракло повітря, а потім обсипало 

жаром. Де я? Куди збиралася дійти? Навіть лісові голуби, які ще хвильку тому були 

поряд, раптом зробилися злостиво байдужими. У голові промайнуло, що тут можуть 

бути гадюки, дикі кабани, невідомі тварини, які чатують на мене. Хіба в південних 

лісах немає диких котів чи пум? У дитинстві ми з батьками та їхніми друзями їздили в 

село у пампі та якось уночі поставили пастку на пуму, яка дерла овець. Пасткою була 

глибока яма, а щойно народжене ягня було приманкою. Ягня, яке бекало на світло 

ліхтаря, з тремтячим від переляку язичком, воно зринуло у мене в пам´яті, наче від тієї 

ночі не минуло і дня. Чому мені спало на думку піти збирати ожину? З казанком у 

руках важко бігти. Скільки часу мине, поки дівчата збагнуть, що мене нема занадто 

довго?  Що вони зроблять, коли побачать, що я не вертаюся? Я голосно покликала свою 

сестру: «Люсія!». Звук її імені мене заспокоював: якби я знала, що вона близько, то був 

би знак, що врешті-решт все буде добре. Але мій голос відлунював поміж дерев, і 

жодної відповіді, крім голосів лісу, не було. Були звірі, які розбігалися з мого шляху. 

Мені здавалося, що я їх чую. Я почувалася по-дурному через те, що не могла опанувати 

себе, але мій страх ставав щоразу більшим. Я не мала жодного поняття, котра зараз 

година, і була впевнена, що у лісі починає темніти. Цілий день не міг минути, звісно, 

що ні, влітку сутеніє дуже пізно, я би валилася з ніг від утоми, якби вже була ніч. Але 

стало темніше. Стало темніше, і є якийсь звір, який йде за тобою, який йде позаду, чує 

запах твоїх слідів, він голодний, голодніший за тебе. Це дикий кіт. Ні. Це пес. Дикий 

пес. Це дог. Тут немає догів, дурепо. Це щось схоже на дога, собака-вовк, який 

заблукав у лісі, як і ти, і харчується, як та пума в пампі, яка полювала на овець; він 

крутиться біля отар, і гадки не маючи про людей, які можуть його вбити; як бенгальські 

тигри, що бродять поселеннями, коли пожирають людське м'ясо і чекають, 

причаївшись на стежках у джунглях, аби хтось із мешканців віддалився від будинків. 

Він чує запах твого поту, запах твого страху, знає, що твоє м'ясо ніжне, просто бенкет 

для його шлунка. Ліс, здавалося, зімкнувся наді мною, став більш непрохідним, коли я 

пришвидшувала крок, то перечіпалася через коріння велетенських дерев, крони яких 

стулялися у мене над головою. Усе було однаковим, усе було зеленим і чорним, 

темним, і тхнуло перегноєм. Куди не глянь, довкола лише мокрі стовбури, звисаючі 

гілки, листя, ожина, колючки якої чіплялись за мій одяг. Мені бракувало повітря, 

здавило горло. Як я звідси вийду? 



 

2.  

Запах диму спершу змусив мене подумати про пожежу. Єдине, чого мені 

бракувало на довершення поганого сну, це бігти, рятуючись від полум’я. Віддалік, 

позаду стовбурів і кущів, світлі стіни дерев’яної хатини випромінювали те, що було для 

мене проблиском рятівного світла. З комина звивалася цівочка білого диму, на мить 

зависала над хаткою, немов серпанок, і розчинялась у сірому небі.  

Жінка, що відчинила мені, була стара і заввишки з дитину. Не знаю, що вона 

подумала про мене: змоклу, либонь, бліду з переляку, яка, мов у рятувальний круг, 

вчепилася у казанок з ожинами, але вона дивилася на мене якусь хвильку, що видалась 

мені дуже довгою. 

- Ти заблукала, - мовила вона.  

І мені здалося, що вона говорить про щось, що відбувається зовсім не зараз. 

Вона мене впустила, підсунула мій стілець до залізної плити, принесла мені рушник і 

розвісила мою куртку на мотузці, натягнутій у глибині кухні. Приготувала мені чай з 

медом, говорила зі мною так, наче мала звільнити від чарів, від чарів страху. В неї були 

такі поморщені руки, яких я ще ніколи не бачила. Її невеличке тіло випромінювало 

тепло, що гріло душу, а в її хрипкому голосі був спокій, який зцілював краще за чай. З 

вигляду я була більшою і значно сильнішою за неї, але я би ховалася під її крилом 

решту свого життя. Коли я подумала про це, вона засміялася, наче я промовила це 

вголос. Що було в цій старенькій такого, що я була ладна оповісти їй все своє життя, 

заледве з нею познайомившись?     

- Отже, це ви стали табором там, де річка впадає в озеро, - сказала вона. – 

Мені сказав вовчик. 

- Який вовчик? 

- Мій онук.  

З глибини дому долинув якийсь стогін.  

- Сакі, - покликав слабкий голос. 

Старенька квапливо вийшла через якісь двері. Повернулася, несучи емальоване 

горнятко, яке ретельно помила в кухонній раковині. Не встигла я запитати в неї ще 

щось, як хтось постукав у вікно в мене за спиною. Чоловік, який кивнув у мій бік, 

немовби запитуючи, хто я така.  

Бабця не поспішала йому відповідати. Коли я познайомилася з нею ближче, то 

зрозуміла, що вона завжди барилася з відповіддю. І річ не в тім, що вона довго 

міркувала, просто залишала вільний простір між одним та другим, між собою та іншою 

людиною, немовби відповісти занадто швидко – це як наїхати на когось. Коли вона 

відчинила двері, чоловік лишився за порогом, вона не запросила його увійти.   



-    У вас гості? – промовив чоловік. 

- Ви прийшли за поштою? Таро досі не повернувся з містечка.  

- А коли він повернеться? 

- Якщо не передумав, то має приїхати з хвилини на хвилину. 

- Я його зачекаю? 

Старенька не відходила від дверей і, здавалося, не мала великого бажання 

впускати чоловіка.  

- Ви не познайомите мене з цією красунею, Сакі? – мовив він, зробивши 

вигляд, що нічого не помітив.  

- Здається, я чую шум двигуна, - сказала вона.  

Чоловік обернувся, щоби глянути, і вона вийшла, майже відіпхавши його, та 

зачинила двері. Я підійшла до вікна. Чоловік кинув на мене останній погляд, але 

старенька взяла його попід руку, підганяючи. Вони відійшли кудись убік і зникли. За 

якусь хвильку Сакі повернулась одна. 

- Приїхав мій вовчик. Він проведе тебе назад у табір, коли сеньйор Сасьок 

піде геть. 

-    Сеньйор Сасьок також живе тут?  

Вона махнула рукою, немов проганяючи погану думку, і сказала фразу, в якій, 

як мені здалося, було повно зневаги. 

- У великому домі. А ось і мій вовчик. 

 

Двері відчинилися. Там стояв Таро.  

 

 

3. 

 

Чому одні люди миттю нас приваблюють, а інших ми так само швидко не 

приймаємо? Я не можу сказати, що на моє неприйняття Сасьока кілька хвилин тому 

ніяк не вплинула очевидна антипатія, яку відчувала до нього Сакі, зате можу сказати, 

що заледве Таро відчинив двері, я дивилася на нього так, як це роблять малюки: дуже 

пильно, буцім єдине, що їх цікавить  - це дивитись на цю людину і робити це 

безконечно. Він також мовчки дивився на мене, дуже серйозний. Спочатку Таро був 

такий серйозний, що аж страшно було до нього заговорити, здавалося, що треба 



здолати величезну відстань, аби наблизитись до нього. Він кивнув мені, схопив казанок 

з ожиною і, різко кивнувши головою убік - я зрозуміла це як запрошення йти за ним, - 

вийшов з хатини й попрямував до лісу. Сакі торкнулася пучками мого чола і хитнула 

головою, щоб я йшла за ним. 

 

- Дякую, - сказала я. З усім цим киванням як формою спілкування мій 

голос здавався зайвим.      

 

Я побігла за Таро, який широкими кроками уже заходив до лісу. Він мав на собі 

старі шаровари, велику, вилинялу від довгого носіння футболку, на ногах сандалі. 

Йшов мовчки і час від часу озирався, щоби глянути, чи я йду за ним. З цієї першої 

спільної прогулянки мені запам’яталась його засмагла на сонці потилиця, копиця 

чорного волосся, короткий, схожий на пензлик, хвостик на зашийку, клишаві ноги. Я не 

могла не порівняти його з Пабло, який ходив, стуливши стегна і відкинувши тіло назад. 

Від цих думок мені стало зле, наче порівнювати їх вже було чимось на кшталт зради 

мого нареченого. Якоїсь миті шлях став ширшим, Таро спинився і зачекав на мене, аби 

ми йшли пліч-опліч, але й далі мовчав.     

 

- Ти живеш з бабусею? – запитала я. 

Він відповів ствердно, не дивлячись на мене. 

- Ви живете лише удвох?  

- З моїм дідом.  

У мене не було бажання розпитувати далі. У мовчанні Таро було щось таке, що 

мене приваблювало. З часом я виявила: до знайомства з ним не знала, що існують інші 

способи бути з кимось новим, окрім говорити і говорити, запитувати і відповідати на 

сотні запитань, наче розмови й справді допомагають познайомитися швидше. Його 

увага проявлялася не в розмові та не у прямому погляді. Здавалося, він йде, байдужий 

до мене, та коли я перечепилася через корінь, він притьмом ухопив мене за руку; лише 

хтось дуже уважний міг зробити це так швидко. Пізніше, коли нам треба було перейти 

струмок, він міцно уперся ногами в каміння і, обхопивши казанок з ожиною однією 

рукою, вільну простягнув мені, аби допомогти перебратися. Він мав теплу, як у Сакі, 

шкіру, і напрочуд впевнено ступав по мокрих каменях. 

Коли ми прийшли у табір, я була виснажена, у мене боліли ступні, ноги, спина. 

Таро виглядав так, наче міг йти ще кілька днів. Як я дізналася згодом, то була не лише 

видимість, його фізична витривалість була надзвичайною. Він був сором’язливим, 

майже неприємним, але я почувалася з ним добре з тієї першої зустрічі. Заледве ми 



угледіли намет і дівчата кинулися до нас, він віддав мені казанок, ледь кивнув головою 

і подався геть своєю ходою лісового звіра, перш ніж дівчата підійдуть настільки 

близько, аби привітатися з ним. Мені би хотілося почути від нього, що ми знову 

побачимося. Пізніше я збагнула, що ні він, ні його бабуся не поцікавилися моїм ім´ям.      

 

З іспанської переклала Галина Грабовська 
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Сначала Лейла не собиралась оставаться – разве что на пару недель, чтобы во 

всем убедиться самой. Она явно не хотела просчитаться еще и здесь. Вовсе не 

обязательно ждать кризиса среднего возраста – твоя жизнь может не выдержать краш-

теста и до тридцати лет.  Лейле нравилось, что Алтай так о ней заботится, как 

нравились и открытки с цветочными мотивами, посылаемые режиссером. Она знала, 

что у нее нет никаких планов на следующий театральный сезон, и осталась, стараясь не 

думать зачем.  

Первое время Баку производил впечатление вульгарного и скучного города, но 

спустя две недели Лейла познакомилась с тусовкой Омида. Эти «детишки» 

принадлежали к самой богатой прослойке населения Азербайджана, знали несколько 

языков, учились в Европе, США и Саудовской Аравии, не особо заморачивались насчет 

жизни своих родителей, устраивали вечерники на яхтах и ночные гонки, пользуясь 

всеми мыслимыми и немыслимыми привилегиями. Запад их разочаровал, поскольку 

почти ничего не мог добавить к их покупательной способности, а сама по себе 

демократия мало ценится владельцами заграничных паспортов, особенно из плохих 

стран. Все возможности Запада они в свое время исчерпали до дна в американских 

колледжах и университетах, а секса хватало и в любой другой стране.  

Они окружили себя безысходностью, будто бетонными стенами, и жили, не веря 

ни во что и никому. Арабская революция затянулась, и теперь пришло время 

переосмысления, особенно на фоне ситуации в Сирии.  

Сначала никто из них не позволял Лейле участвовать в гонках, не думая, что она 

может даже выиграть в одной из них. Но вскоре все увидели, что девушка оказалась 

смелее и крепче, чем они сами: ведь на самом деле только Лейла по-настоящему знала, 

что ей нечего терять. После своей первой гонки Лейла почувствовала себя бесконечно 

свободной. Омид провел ее на кислотную вечеринку, объяснив, что мероприятие 

вполне безопасное – правительство это устраивало больше, чем революция. Его отец 

был министром. Лейла возразила, что безопасность – это слишком скучно.  

Они встретились спустя несколько дней в центре города, в какой-то 

автомастерской. Пахло серой. Пять советских автомобилей выстроились в линию, на 

полу были разбросаны инструменты, домкраты, гидравлические подъемники, запасные 

шины. Отсюда стартовала гонка, маршрут которой пролегал через деловую часть 

города, затем вдоль проспекта Нефтяников, расположенного параллельно морской 

набережной, потом вверх по улице 28 мая и, наконец, заканчивался лабиринтом узких, 

сумеречных переулков, ведущих к вокзалу. Основной отрезок дороги Лейла и Омид 

проехали рядом, но на подъезде к базару ей удалось вырваться вперед и прийти к 

финишу первой. Лейла ощущала себя Грейс Келли в Монако. Омид вышел из машины, 

ухмыльнулся и пожал ей руку. Затем он привлек ее к себе и поцеловал. Девушка 

отвесила ему звучную пощечину. Омид улыбнулся, а Лейла начала сомневаться в его 

гомосексуальности.  

Сразу же после гонок вся компания сменила свои машины, пересев с 



разваливающихся «Жигулей» на Mercedes и BMW. Родители Омида владели летней 

резиденцией с прямым выходом к морю и вертолетной площадкой в охраняемом жилом 

комплексе к северу от Баку. Как это бывает в странах с жестким режимом, именно в 

таких частных домах и проходили по-настоящему яркие вечеринки. Выстроившись в 

колону, они неслись к дому Омида, проезжая особняки, представлявшие собой 

безумную эклектику и впитавшие все — от индийского колониального стиля до 

французского прованса. Во дворах стояли псевдоантичные статуи и фонтаны а-ля 

рококо. По мере того как район становился более дорогим, изменился и архитектурный 

стиль: теперь в нем можно было заметить влияние знаменитых современных 

архитекторов.  

Чтобы попасть на территорию дворцов и замков, отделенную от прилегающих 

кварталов прочной стеной, нужно было миновать контрольно-пропускной пункт одной 

из частных охранных фирм. Охранники подняли шлагбаум перед машиной Омида и 

отдали ему честь.  

Вилла была окружена железным забором и высокой живой изгородью. Во дворе 

росли осанистые пальмы, а с большой веранды было видно Каспийское море, на 

противоположных берегах которого находились Россия, Туркменистан и Иран – 

страны, исполненные злодеяний и соблазнов. Дом постепенно наполнялся густо 

накрашенными девушками в одежде от кутюр и парнями, не отходящими от своих 

сокровищ. Лейла быстро сменила свои джинсы на крепдешиновое платье.  

На столах в обрамлении льняных салфеток громоздились корзины с фруктами, 

серебряные тарелки с белужьей икрой, французским сыром и багетами, испанской 

ветчиной, норвежской семгой, кондитерскими изделиями и пахлавой. Все продукты 

привез небольшой частный самолет. В углу комнаты был устроен суши-бар, там 

суетились японские повара. Палочки для еды были золотыми – одна из множества 

прихотей матери Омида. Официанты, одетые в ливреи, разносили стопки с водкой, 

бокалы с шампанским и стаканы с виски. В дополнение ко всему, в знак особой 

гостеприимности хозяина дома, старинные серебряные дагестанские подносы были 

сервированы кокаином.  

Лейла спустилась в сад с бокалом шампанского и стояла у края бассейна, в 

котором плескалось множество парочек. На женщинах были скудные бикини, а на 

мужчинах обтягивающие плавки. Все они были худощавыми, загорелыми и 

спортивными. Подводное освещение отбрасывало желтый свет на Лейлу и Омида, 

который шел к ней со стороны дома. Встав рядом с Лейлой, он долил в ее бокал 

шампанского. Они пили молча, глядя в бассейн.  

– Почему мы бунтуем не так, как другие? – спросила Лейла спустя некоторое 

время. 

– Мы слишком умны для этого, –  ответил Омид и потянул ее в бассейн.  



Перевел Ал Пантелят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olga Grjasnowa 

Ольга Грязнова 

Excerpt from:  

 

«Der Russe ist einer, der Birken liebt» 

«Русский – это тот, кто любит березы» 

(translation) 

 

 

 

Moderator: Julia Pomohaibo 

Speaker:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Thursday, 29.09. 

Time: 18.00 

Event venue: Literaturmuseum, Gallery Hall 



Фрагмент 1:  

 

Ранним утром Элиаса вновь перевезли в операционный зал. Он был очень 

бледен и больше не реагировал на окружающие звуки. Его родители выехали из дому 

на рассвете, и теперь мы все вместе сидели в больничном кафе. У матери были 

мясистые щеки и крепкие плечи, а у отца нос с крупными порами и грубое, почти 

животное лицо – таким оно мне тогда запомнилось. Они молча сидели перед 

нетронутыми чашками и домашним хлебом.  

Хорст читал журнал «Шпигель», а мы с Эльке смотрели в окно. Небо было в 

тучах, за ночь погода резко стала ветреной и дождливой. Поочередно то отец, то мать 

украдкой меня разглядывали. Я всматривалась в их лица и думала о детских 

фотографиях Элиаса: Элиас идет в первый класс, Элиас стоит перед рождественской 

елкой, Элиаса поздравляют с совершеннолетием – бледноватый, напуганный ребенок. 

Когда они оба одновременно посмотрели на меня, мне стало стыдно за свой вид – 

косметика, высокие каблуки. Ведь я вышла из дому прошлым утром, а потом оказалась 

в больнице, где провела всю ночь. Эльке покашливала и смотрела на часы, Хорст 

нервно шуршал журналом.  

Окно, перед которым мы сидели, выходило на пустую узкую улочку. Мой взгляд 

остановился на каком-то сером предмете, лежащем посреди проезжей части. Сначала я 

подумала, что это полиэтиленовый пакет, но пакеты редко бывают серыми. Потом 

решила, что это плюшевая игрушка. Я слишком громко поставила чашку на стол, 

извинилась и сказала, что мне нужно в туалет. Зеркало в туалете показало жуткую 

картину: тушь размазалась по лицу, а нос блестел от пота, что подчеркивало его размер 

и горбинку на переносице.  

Врач не мог точно сказать, сколько продлится операция.  

Я стояла на улице и старалась дышать ровно, чтобы успокоиться. Дул холодный 

ветер, руки мои дрожали. Какое-то время я переводила дыхание, а затем заметила тот 

серый предмет, который видела из окна. Это был заяц, настоящий. Во всяком случае 

его грудная клетка то поднималась, то опускалась: он дышал, хотя и прерывисто. Я 

знала только две молитвы: «Отче наш» и «Слушай, Израиль!». «Отче наш» не годилась, 

а одной только «Шма Исраэль» было недостаточно. Я должна была как-то обратиться к 

Богу. На одной чаше весов Элиас, на другой – заяц, и ОН должен сделать так, чтоб заяц 



умер. Я сокрушалась, что никогда не была религиозным человеком и не могла сейчас 

преподнести ничего более внушительного, чем «Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, 

Господь – один! Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, 

и всем существом твоим. И будут эти слова, которые Я заповедовал тебе сегодня, в 

сердце твоем». Я раскачивалась в такт молитве, как это делали ортодоксальные иудеи в 

передаче на телеканале «Arte». Только не Элиас… Пожалуйста, только не он. 

Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Я обязательно похороню этого зайца, выучу 

наизусть и прочту на его могиле заячий кадиш. Я молила Господа, ОН мог бы убить 

зайца в одно мгновение. Заяц по-прежнему дышал, по всей проезжей части не проехало 

ни единой машины. Я осторожно приподняла зайца, осмотрела и не увидела на его теле 

никаких ран. Но уши его при этом странно свисали, мех был весь в дорожной пыли, а 

красные глаза казались мертвыми. Можно ли по красноте глаз определить смерть? Что, 

если он вовсе не был ранен? Вдруг он просто ненадолго прилег на дорогу? Я положила 

зайца на прежнее место и еще раз проговорила заученную наизусть «Шма Исраэль». 

Справа рядом со мной пронесся небольшой Opel. Родители Элиаса наблюдали, я 

видела, как они смотрят на меня из окна больничного кафе. Паника овладела мной, и я 

стала искать какой-нибудь камень.  «Здесь нет ни одного камня», — пронеслось у меня 

в голове. Но ведь это же Элиас… Я побежала вдоль улицы и увидела возле автобусной 

остановки несколько небольших камней. Это хороший знак. Я перелезла через 

заграждение и подняла первый попавшийся булыжник. Когда я вернулась, заяц упорно 

продолжал жить. Как объяснить ему, что такое вера? Я склонилась над ним и погладила 

по голове – на ощупь он был мягким и мокрым и никак не отозвался на прикосновение 

моей дрожащей руки. Я встала, размахнулась, и камень упал возле заячьей головы. 

Тогда я снова подняла камень, и мне показалось, что заяц пристально смотрит мне в 

глаза. Я попросила у него прощения и опять бросила камень. На этот раз я попала: 

череп разлетелся на части, из него стали вытекать мозги, смешиваясь с кровью и 

осколками костей. Я отвернулась, пытаясь сдержать подступающую тошноту.  

Возвращаясь в больничное кафе к родителям Элиаса, я старалась ступать тихо, 

чтобы не стучать каблуками по мраморным ступеням. Руки мои от холода покраснели. 

 

 

 



Фрагмент 2 

 

Я стояла в аэропорту Бен-Гурион под приклеенными к потолку пестрыми 

воздушными шарами. Я читала информацию на табло, ела сэндвич и разглядывала 

беспомощно оглядывающихся людей: солдат, русских бабушек, ортодоксальных 

иудеев и большие арабские семьи. У шлюза в зал прибытия находилась мезуза, многие 

из новоприбывших целовали ее, прикасаясь  к ней кончиками пальцев правой руки, а 

затем прикладывая их к губам. Почти на всех лицах можно было прочесть радость и 

большие ожидания. То и дело двое каких-нибудь людей бежали навстречу один к 

другому, обнимались, затем высвобождались из объятий и рассматривали друг друга 

так, будто пытались возместить тем самым время, проведенное в разлуке. Рядом со 

мной встал на колени и начал целовать пол ультраортодокс в черном костюме и 

широкополой шляпе. Пожилой человек встречал молоденькую девушку, ведущую за 

руку мальчика, который начинал кричать и дрыгать ногами, едва мужчина пытался его 

погладить. Пожилая женщина что-то энергично внушала своему внуку, в зале 

аэропорта языковые мелодии русского, иврита, английского, итальянского и арабского 

смешивались в единый пестрый ковер звуков. Низкий женский голос через динамики 

периодически напоминал по-английски о том, что нельзя оставлять свой багаж без 

присмотра, а затем добавлял: «Во всех залах терминала строго запрещается ношение 

оружия». Четверть часа назад мой компьютер расстреляли, и теперь я ожидала 

подтверждающих это документов, которые дали бы мне право подать заявление на 

компенсационную выплату со стороны государства Израиль.  

 

 

Все началось с паспортного контроля. У меня спросили мое имя.  

– Мария Коган. 

– Значит, говорите, Мария...  

Я пожала плечами и сказала:  

– Это имя понравилось моей маме. Маша. 

– Какая еще Маша?  



– Это уменьшительное имя от Марии. 

 Таможенник сделал отметку в одном из своих бланков и внимательно изучил 

мою рабочую визу. Какова цель моего визита?  

– Скорбеть.  

Еще одна отметка.  

– Как долго вы планируете здесь оставаться? 

– Максимально долго.  

– Это ваш компьютер? – он угрюмо прошелся взглядом по арабским буквам, 

наклеенным на клавиатуру моего ноутбука.  

– Да. 

– Вы, должно быть, интересуетесь нашим соседом? Я могу кое-что проверить в 

вашем компьютере? - спросил он с ухмылкой и ушел куда-то с ноутбуком. 

Ситуация становилась серьезной, ведь теперь обыску подлежал и мой чемодан. 

Открывали его два молодых солдата, которым по виду не было и двадцати. На них 

были прозрачные пластиковые перчатки и, чтобы как-то разрядить ситуацию, они то и 

дело шутили. Потом девушка-служащая тоже начала перерывать мои вещи, стараясь 

делать это учтиво и не слишком их рассматривать, за что ей сильно доставалось от 

бритоголового солдата. Он стоял, широко расставив ноги, внимательно изучая 

содержимое моего чемодана и давая указания своим подопечным. Всю мою одежду, 

шарфы, нижнее белье разворачивали, все емкости открывали, на наличие взрывчатки 

проверили даже электрическую зубную щетку. Недоверие вызвало и то, что в моем 

чемодане словарей было больше, чем одежды.  

Вместе с обыском проводился допрос. Кого вы знаете в Израиле? На кого будете 

работать? Что собираетесь делать? Солдат смотрел мне в глаза. Почему я решила 

прилететь в Израиль, почему решила сделать это именно сейчас, почему прилетела 

только на время? Тем временем женщина в военной форме обследовала своими 

красными лакированными ногтями мои арабские словари, и ее тон становился все 

более агрессивным. Зачем я ездила в арабские страны, что знаю про конфликт на 

Ближнем Востоке? 



– Вы говорите по-арабски?  

– Да.  

– Откуда вы знаете арабский?  

– Я изучала его в университете.  

– Вы говорите на иврите?  

– Нет. 

– У вас есть мужчина? 

 – Да. То есть нет... Его нет. 

 – Он араб, египтянин или палестинец? 

 – Нет. 

 – Кто же он тогда? 

 – Он мертв. 

Они растерянно переглянулись. 

– Когда он умер? – смущенно спросила девушка. 

– Недавно. 

– Мне очень жаль, – сказала женщина в военной форме и дежурно улыбнулась. 

– От чего он умер? – спросил один из солдат.  

– От эмболии легочной артерии. 

– Он был арабом, египтянином или палестинцем? 

 Пока я пыталась сообразить, мне ли адресован этот вопрос, мы услышали 

сообщение из громкоговорителя: «Службе безопасности Израиля необходимо 

подорвать подозрительный пассажирский багаж, поэтому не впадайте в панику при 

звуках выстрелов». 

Сразу же последовало несколько выстрелов. Затем отозвалась переносная рация 

бритоголового, он стал что-то быстро и раздраженно в нее отвечать. Солдаты закрыли 



мой чемодан. Они извинились за обыск, сославшись на ситуацию по угрозе 

безопасности, и пожелали мне всего наилучшего на Святой земле. Один из них очень 

рекомендовал мне съездить в Эйлат – он как раз оттуда родом и знает там каждый 

камень. Затем вмешалась его коллега и стала рассказывать о множестве небольших 

водопадов вокруг Иерусалима. Она уже было начала рисовать мне карту и объяснять, 

какими автобусами я смогу добраться туда от центральной автостанции, но тут к нам 

подбежал взволнованный офицер. 

Он представился, пожал мне руку и стал предельно вежливо извиняться за то, 

что они взорвали мой компьютер. Потом отвел меня в комнату, где на столе лежало то, 

что осталось от ноутбука. На самом деле взорван он не был – на его разбитом белом 

корпусе виднелось три следа от пуль. Офицер жевал жвачку.  

– Зачем вы расстреляли мой компьютер? – спросила я, не веря своим глазам. 

– Мы думали, что в нем может быть бомба. Это стандартная процедура при 

возможной угрозе террористического акта, – он проговаривал это неторопливо, будто 

объясняя очевидные вещи ребенку.  

– Как же мне теперь работать?  

– Государство Израиль обязательно предоставит вам новый компьютер. 

– И когда же?  

– Скоро. 

Моя двоюродная сестра, опоздавшая на сорок минут, бросилась мне на шею и 

была просто чудом. Мой звонок вытащил ее из постели очередного режиссера, о чем 

она сразу же мне и сообщила. Ханна – племянница моей матери. Мы все представляли 

собой разросшуюся семью с не до конца понятными степенями родства, и мама 

никогда толком не могла вспомнить ни имен, ни лиц своих родственников. Выходило 

так, что племянницами и племянниками становились те, кто не имел постоянного 

заработка, а дядями и тетями в свою очередь оказывались, как правило, пенсионеры. Те 

же, кто не попадал под эти две категории, превращались в двоюродных сестер и 

братьев. Чтобы лучше различать своих родственников, мама втайне присваивала им 

порядковые номера. Ханна была племянницей №5, а ее мать – кузиной №13, но 

конкретно в данном случае эта система дала сбой. 



Большей частью я была знакома со своей родней по фотографиям, которые нам 

регулярно посылали. Особо скорбными выглядели снимки семейных праздников: если 

мои тети еще пытались улыбаться хрупкой улыбкой, то их мужья будто не могли найти 

в себе сил посмотреть в объектив и сидели, опустив головы. На столах можно было 

увидеть привезенную из СССР посуду. Что касается Ханны, то она всегда была 

прелестным ребенком со своими собственными незаурядными представлениями о 

действительности, и выглядели они так: Мертвое море, Иерусалим, Тивериадское 

озеро, пустыня. 

Я никогда не была толком знакома с Ханной. Последний раз мы виделись семь 

лет назад, когда ее родители приезжали к нам в гости в Германию. Это было 

непродолжительным, безмятежным отдыхом. Мне было двенадцать, а Ханне — 

шестнадцать, и она повсюду ходила в наушниках. Ее родители арендовали машину и 

катались по рейнским замкам и заброшенным синагогам. Моя мама твердо решила 

доказать им, что в Германии можно быть евреем не менее, чем в Израиле.  

После смерти Элиаса Ханна стала мне часто звонить. Она делала это по вечерам 

между десятью и одиннадцатью часами, как раз когда моя мама уходила спать. Мы обе 

понимали, насколько плохо друг друга знаем, и поэтому не задавали неловких вопросов 

и не ожидали честных ответов. Тему смерти Элиаса мы не затрагивали, как не говорили 

и о дочери Ханны. Она рассказывала об Израиле, о его красивых пейзажах и пляжах, о 

всевозможных туристических маршрутах, которые нас ждут, и о клубах Тель-Авива, 

которые она мне покажет. Мы разговаривали с ней о самых обыденных вещах: 

оказывается, я совершенно забыла об их существовании. Я быстро стала 

ориентироваться в повседневной жизни Ханны, знала имена и истории ее знакомых до 

мельчайших деталей их быта.  

– Алия, просто возьми и сделай это, – все убеждала она. 

– Это исключено, – отвечала я. – Не собираюсь отказываться от немецкого 

гражданства.  

– Ну ладно, но хоть на какое-то время приезжай. Тебе понравится.  

Через несколько месяцев после этого разговора влажный теплый воздух ударил 

мне в лицо на автостоянке аэропорта Бен-Гурион, и мне показалось, что я попала в 

настоящие тропики. Внезапно я поняла, что сейчас очень рада здесь находиться. Я 



радовалась новой работе и ощущению, что, быть может, вся моя жизнь еще не совсем 

позади. Ханна не отпускала ноги с педали газа. Мимо нас проносились мерцающие 

красные и желтые огни аэропорта.  

– А я представляла тебя совсем другой, – сказала Ханна и закурила. – Ты вовсе 

на меня не похожа. Мне казалось, ты будешь чем-то на меня похожей. Точнее, не то 

чтобы казалось, скорее я надеялась. Надеялась, что мы чем-то внешне будем похожи. 

– Ну, мы же только двоюродные сестры… 

  – Да, но ты совсем не выглядишь такой. 

 – Какой?  

– Еврейкой.  

– Ты считаешь?  

Ханна кивнула и снова стала смотреть в окно. 

 – Неужели я совсем не похожа не еврейку? – спросила я.  

– Совсем. 

 Я стала разглядывать себя в зеркале заднего вида. 

– Совсем-совсем?  

– Мне очень жаль… 

 – Ничего, все нормально. 

 – Я тебя этим как-то задела? 

 – О нет, – рассмеялась я, громко и истерично.  

 

Перевел Ал Пантелиат 

 

 

 



 

Esther Kinsky 

Эстер Кински 

 

Poems 

 (translation) 
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Date: Thursday, 29.09. 

Time: 21.00 

Event venue: Literaturmuseum, The Golden Hall 



Приграничная страна  

 

У нас, 

написали мне с той стороны 

границы, 

остались еще овчары, 

стерегущие овец, 

с усталыми лицами, серыми, как пустоши, 

где они пасут 

овечий голод, 

у нас есть еще овчары, 

сгорбленные, едва ли побольше овец, 

вообще их,  

в косматых шубах, 

грязных после зимы, 

трудно от овец отличить, 

когда они возле стада, 

однако это овчары, 

что заметно: 

собаки их боятся.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пять вόронов 

у меня над домом 

в том неверном свете 

меж тишиной и дождем 

в траве aйва  

еще запах 

вчерашней гари 

недолго 

всё безымянно 

в тиши подаренная  картина 

но название будет 

подпятьювόронами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рядом со мной 

живет калека ночью 

его поднимает с постели 

луна 

он крадется по двору 

и свой горб 

выносит с трудом 

на тихий свет тень его 

умаляется будто 

прошедший день а он 

берется за хрип воронов 

и вкладывает себе в уста 

это будет его слово  

настающему утру 

так он станет сетовать 

на свои горести 

 

мое ухо вблизи от него 

через стенку внемлю 

его бедам и день 

наступает. 

 

 

 

 

 

 

 



ангелы 

 

Набожные дети стоят за хлебом пятница они покупают белые булки на вечер при 

слабом свете позднезимнего солнца день убывает на крышу булочной взлетают птицы 

покидая уличные отбросы после собираются  в стайки темнеющие над головами в 

темное одетых детей они бледными руками хватают легкие булки в шуршащих пакетах 

спеша мелькают среди деревьев  крону которым уже кружит весна мчат с булками по 

домам взбегают будто неловкие ангелы по щербатым ступеням  их взгляды не 

устремляются вверх где вόроны парят у них за головами едва взмахивая крыльями на 

восходящем ветру пятничных вечерних молений  задерживая в горле молитвенно 

хрипящие звуки пока те ангелы не коснутся рукой косяка двери каждый своей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоя у окна  

стать ребенком снова 

глядя на рдеющее поле 

на вечереющее поле 

озаренное из-за угла будто 

вспаханное до глянца  

март уже скоро 

и вόроны  рдеют 

приседая на комьях земли 

поводя клювами у крох последних холода 

 

сейчас они взмыв 

соткут опять крыльями ночь 

там за ольшаником 

темной каймой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я слышу 

воронов  и знаю 

они сидят охраняя 

частицу света 

чтобы поверить  

на свету свою черноту 

снова и снова  

тьма 

свет тьма люди 

думают 

они ищут себе 

пищу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А вόроны 

как ангелы 

чужды им дичь и глушь 

крылатые вожатые 

для тех кто ищет путь 

дальние свидетели  

одичалых мест 

под всеми небесами 

дом у них есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беспыльное это лето под дождем постоянно 

недобрый глянец на листьях 

как им с этим быть 

мы в зарослях бродим косясь 

на переменчивость неба 

над деревьями замерла 

заплутавшая хищная птица пробует голос 

пронзающий дрожью  имя птицы 

на языке здешних мест  

не приходит на ум между тем 

бузину миновали и сирень  всё 

теперь в миновании прописанном 

в гуще зелени видно опять  

гроза к ночи и опять 

забиваться под крышу  

со всем скарбом жизни. 

 

 

 

 

Продолжение следует 

 

 

 

 

 

 



КОРОЛЬ 

 

В предместье обитает позабытый король осень настает он вечерами в обносках 

облачения выходит покормить птиц приносит им крошки сметенные с чужих столов 

сухие они трутся прямо на ладони король стоит в тени кедров  солнце садится небо 

изумрудно-фиолетовое он протягивает открытую ладонь к сумеречному свету и 

прилетают птицы  это вόроны тихо клюют у него с руки прирученные на короткое 

время меж собакой и волком пока у подножия холма зажигаются растопыренные 

пальцы города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гляди гляди ангел 

облаченный как ангел и голову 

ангельски клонит предчувствуя 

наступающий день таким ему 

следует быть  и хорошо ли 

на самом деле но ангельских слов 

не услышать ведь ангел 

бежит побуждений и лишь 

затронет крылами   

что сказаться должно 

к примеру 

про проходящее время    

преходящесть  прошедшую 

давность саму о переменчивость 

города кстати тут 

ангельский голос и постоянство 

тончайших звучаний при 

потупленном взоре 

жалобный стон как 

бессмертия ветер или 

из далёка терзанье. 

 

Перевод Марка Белорусца 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yitzhak Laor 

Итцхак Лаор 

 

Стихи 

 (translation) 

 

 

 

Moderator: Serhij Zhadan 
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Date: Friday, 30.09. 

Time: 21.00 

Event venue: Terminal 42 



"Беги"  

 

Неторопливо сумерек спадает сеть, 

В нее попал мир этот словно птица, 

Крупна она, темны ее глазницы, 

Хоть бей ее, она не хочет улететь. 

И хоть один ребенок бы остался тут, 

Тут на качелях, в саду этом пустом с отцом, 

И стал кричать ему: "подбрось меня до неба, папа! 

Лови меня, лови! Сильней держи!” 

Но вечер - кошка, замерзающая в лужах, 

Что тоже с места сдвинуться не хочет, 

И вместе с крысами лежит, 

А птица пристально глядит.  

И только ночь спасет и усмирит, 

Тени сокроет и затмит. 

И пропадет татуировка что синеет, 

На кожи черной бахроме, 

С остановивмшимся глазами. 

Жестокость не нужна, не надо биться, 

Осавьте этот стих в покое, 

Пусть мир останется той птицей, 

Большой и одинокой, ну а кошка - вечер 

Пусть пасть свою слюнявую откроет. 

Но помни, помни ночи что были светлы, 

И открывали тебе настежь все святые двери, 

И звезды над тобой как благостно блестели. 

Нашел ты в небе себе спутник, 



Дал слово верным быть его пути, 

А он летел, сверкал, мерцал. 

Не унимался ты, 

Поля, моря, и страны, и границы, 

Будто летящая стрела, огонь 

Вонзался в тело ошалелой птицы. 

Беги-ж, беги... никто тебя не позовет и не окликнет,  

Спеши, беги, вонзайся, и рази. 

 

Перевод с иврита: Игорь Мильнер 

 

 

 

 

 

 

"Довольно мне" 

 

Во сне моем твой черный волос стал седым, твоей улыбки пепел 

начал догорать, часы песочные мои, секундомер 

Указ мне созидать иль разрушать,  

но мы с тобой,   

мы вместе, и почти наедине, лет двадцать пять,  

Остался я ни с чем, пуста моя сума, 

Но вместе с тем я чувствую что есть  

Довольно у меня. 

 

Нет в жизни смысла, говоришь ты,  



Иного чем нести свой крест молча. А я тебе внимаю соглашаясь, 

Как повелось с тех самых пор как ты нашла меня. Но все же хлеб - не просто хлеб, 

Вино - не только лишь вино, и иногда когда сидишь ты у стола, 

Лицо твое другим, большим сияет светом.  

И хоть по прежнему пуста моя рука, я все же будто одарен сполна. 

 

Утеряно: то фото нашей свадьбы, где видна хупа, 

И видео поездки заграничной давней, 

Следы прошедших дней, и в будущее вера, тел наших красота,  

И все что сделали мы будучи лишь частью табуна,  

И даже если не были б мы частью табуна - то в банке, в загсе, засидании суда,  

и перед операцией в больнице, в договоре... Пускай любви моей 

Все перья были б сорваны и сняты догола в неволе,  

я все же возвратился бы к тебе, и возвращусь.  

Я вроде б гол совсем, но все же всем доволен. 

 

В нашем доме тепло, безопасно, и крепнет стена, 

Что охраною мне от зажиточных женщин, а мы, 

Веселимся с дешевым бокалом вина, и влюбляемся снова, 

Под шум Финских озер, Петербурга музеев, Мадрида красот,  

И осенней порою Парижа (где любились когда-то), 

И хоть кажется - нет у меня ничего, 

Не желаю просить, мне другого не надо. 

 

В моем окне порой вечерней падают вниз без конца летучие мыши, 

Как будто листья с деревьев, и разлогается труп дня, синея и тускнея.  

Но не боюсь я темноты, угли твоих очей как бриллианты для моей загубленной 

вселенной. 



А люди носятся туда-сюда, уходят, приезжают-уезжают, как будто  

Их жажда все таки найдет в конце пути себе покой. (писать я начал ночью стих  

не будучи уверен что проснусь, а утром кончил я его, и красным светом полнится 

окно). 

Прими же мой поклон. Я беден, но не обделен. 

 

 

Перевод с иврита: Игорь Мильнер 



Здесь 

 

Не первый час уж льется этот вечер, 

Переливается из света в свет не угасая, 

И синим васильки сияют цветом, 

Цвет этот весь заполнит мир, все затопляя, 

И мир окажется на темном дне, течь время перестанет, 

И сердце охлаждает тело, сидящее в той самой же тюрьме, 

И шепчет ему: вещи собери, 

и завтра, завтра утром ранним выходи, с собой возьми 

стакан заоблачной голубизны и ветку ели, 

И ветку мелких ежевик сорви, а больше этого и так тебе не унести, 

Горячее, неумное же тело говорит одно: “Иль все, иль ничего!”. 

 

Перевод с иврита: Игорь Мильнер 



"Клочки земли"     

 

Если бы ночью вроде этой по телу твоему прошла бы дрожь, 

Как будто сон твой полоснул кошмара нож, 

Я б встал, и в кухню тихо бы пошел, и написал стихи, 

Стихи что завтра утром возвратили б мне тебя, 

И вместе мы собрать смогли, 

Кипящую волну моей к тебе любви, 

Любви столь сильной, что быть может и не понимаешь ты. 

 

Но в эту ночь, сейчас, в несущем бомбы Тель-Авиве,  

Встаю я, в кухне зажигаю свет, и слышу плач ребенка из другой квартиры, 

И голос доброй матери что взялась убаюкивать его, 

Но я не внемлю больше всем знакомым звукам что врываются в окно - 

Не слышку звука поцелуев, кашля, храпа, радиоэфира, 

Шума моторов и отрывков разговоров из соседних мне домов,  

И даже трепет твоего дыхания как раньше не доходит до меня.  

Лишь вопли умирающих младенцев из Бейрута слышу я. 

 

Мы отдалились друг от друга, ты и я, пока что шла эта война, 

И хоть мы были политически совсем согласны, все же, 

Как два клочка земли мы оторвались от материка. 

И вот, теперь уж утром мне не возвратить тебя. Не возвратишь и ты меня. 

И вставши будем пить мы кофе будто незнакомца два, 

Любовь же наша станет как оскомина страшна. 

И рукой подать можно до Главного Штаба, 

И солдат что печатает мерно шаги - 

Всего лишь на расстоянии крика мольбы.  



 

Перевод с иврита: Игорь Мильнер 

 

 

 

 

Я пришел на готовое 

 

1. Liebestod 

 

Зима, большой скорпион, продвигается медленно, влажно, 

почти дрожит и вновь, замерзая, ляжет, труп 

в глуби ямы на теле солнца, снег, как шерсть, 

иней, как пепел, развеет – и нет его, даже не поэзия, только тишь, 

черные ветки, глаза преисподней, останки, вновь не 

поднимется свет, а мое молчание лишь повинуется, да здравствует наш повелитель, 

царь наш смерть, «а почему ты хранишь свою скрипку  

полвека уже, даже больше, и не играешь?», не знаю. 

 

Не играй, усталый Орфей, 

Эвридика – всего лишь костер  

на лесной опушке, слово, даже меньше, 

спасайся, Орфей, 

усталый, сжав зубы, он пристрастился  

к своей сладкой и теплой смерти, не 

пиши, не отвечай речи соблазна: 

дам тебе, отсосу, поговори со мной, 

пиши, живи.  К чему мне? С миром 



упокоюсь, усну. 

 

2. Суглинок 

 

Не свет луны в облаках и не фонарь тюремщика  

в карцере, и не прожектор, гуляющего по окутанной  мраком и плесенью темнице, 

тонкая  

и ломкая струя памяти пронзает тьму, проницает, его образ не покидает меня: 

зонд во рту, большие зеленые беззвучные глаза, движением  

пальца попросил бумагу и ручку, тогда он написал записку 

своим изящным почерком: «Пожалуйста, позвони сиделке, чтоб  

завтра не приходила», а назавтра снова попросил бумагу и ручку и набросал  

несколько ровных строчек и знаки, не иврит, не  

немецкий, вообще никакой не язык, не слова, не буквы. Когда  

забывается язык, когда угасает желание говорить, и как, и когда 

стирается воспоминание, тоска? Тоска по матери, оттенки цветов, 

их названия, большой лес неподалеку от его города, название леса, и его отец,  

вернувшийся из сибирского плена, реки, снег, башня городской управы 

и часы, поезд, школа, радио, демонстрация, Гитлер, 

корабль, его новая страна, работа на апельсиновых плантациях, британская 

армия, пустыня, войны и их названия, его любовь 

к жене, ждущей его сейчас, ее имя, ласковое прозвище, которым он 

называл ее, и которое никому не ведомо, и как держал тебя за руку, тепло, пожимал 

нежно, 

чтоб ты никогда не забывал, до самой смерти или пока не сотрется это  

воспоминание, и что хотел сказать, а ты не знал чем и кем был для него,  

все те часы, пока он не сдался и не затих в мучениях немого тела, подключенного  

к монитору, пока не умер в постели беспомощный маленький человек, большой  



человек, что был мне отцом, что держал меня на руках под шелковицей  

и пел мне немецкую колыбельную нежным голосом, без слов, и я не 

боялся, чуть дыша, и он был со мной, и я глядел на золотые  

ягоды в небе, у меня был сильный отец, нагим он вышел из чрева матери  

в Германии и нагим возвращен был в землю, укрыт комьями суглинка, рот его 

наполнился суглинком, сладки ему были комья суглинка, постепенно глаза его 

пролились  

в суглинок, слились с суглинком, который он так любил, с корнями, с червями, 

исчез его широкий лоб, отец мой, бледный поток в темноте за  

скорпионом зимы, пока не забудутся слова и не исчезнут знаки 

и останется только тоска по теплому прикосновению руки, место мое не будет уже 

знать меня и я не  

буду знать свое место, и встанет предо мной очищенное, как сталь, бормотание смерти: 

приближается, смерть приближается, смерть приближается, дух пройдет сквозь меня, 

сила камней – 

моя сила, если тверда моя плоть, запою на свету о свете.  

 

3. Золото 

В марте, в конце улицы, каждый год открывается с севера радость, 

тучи пчел расхищали цветочный нектар и звон их поднимался  

в воздух, перекрывая любое иное пенье, и состязался с фимиамом  

миллиона белых цветов, Олимп твоего дома, родина 

цветущих апельсинов, облеченных синевой, и огромное счастье, год за годом, снова  

и снова, а напротив твоего дома в поле – молочай, анемоны, тюльпаны,  

яснотки и ирисы, и шафран, и хризантемы, и дубы, и эвкалипты  

в цвету, великая, шумливая и нежная природа звала тебя мириадами распускающихся 

бутонов и почек: приди, не бойся, иди и учись смотреть на запад, за большой рощей 

скрылись дождевые тучи, и весна во всем, на мгновение. Ты всегда приходил на 

готовенькое, 



режим строгой экономии не морил тебя голодом и не пугал, ведь тебя оберегали,  

и войны не подвергали тебя опасности и не страшили, у входа твой отец посеял 

сиреневый, белый, розовый и желтый львиный зев, и у цветов были названия на иврите,  

и не было иного досуга, кроме работы на земле, после службы, беспричинная 

любовь затягивает, наша страна утопает в золоте у нас во дворе, золото яблок, золото  

апельсинов, лиловые сливы и два розовых граната, и золото мушмулы, и золото  

мандаринов, и золото грейпфрутов, и золото лимонов, и зелень виноградной лозы, и 

золото 

кукурузы, и золото картошки из суглинка, и душистая грядка томатов,  

редиски, лук, ты пришел на готовенькое. Ах, красная земля, если  

и быть мне тобой поглоченным, если и погибнет все, что покрыло тебя, синева и 

шафраны 

обернут тебя вечным саваном, зверь души – это зверь  

тела, помнящий помнящую теплую руку.  

 

4. Эвридика 

Первой весну узнавала веселая птичка, во тьме, 

на холоде, я имя не знаю ее и уже не узнаю, но песню ее  

буду помнить, потонет потом, безымянная, в разном чириканье, в уйме  

воспоминаний, а вдоль дорог – 

ожерелья лиловые, деревья и крошечные их соцветья, вечность неизвестных 

этого мира продирает глаза, я не знаю ни им подобных, ни их названий, 

а для тех, что учил, не найду перевода, 

ведь у них нет цветов в нашей речи, но я слышу и вижу,  

и чувствую запах этого праздника, чужестранец (без языка,  

что мог бы вместить красоту), я пришел на готовое. И Вергилий писал: 

 «С неба Ирида летит на шафранных крыльях росистых,  

В утренних солнца лучах стоцветный след оставляя». 



 

Пять часов полета, Эвридика, 

заря, что тлеющие угли 

на горизонте, воздушный змей синевы 

распростерт над городом, громадный 

дракон скидывает свои путы и немедля 

язык его изблюет множество красок  

в преддверье этого мига,  

нашей жизни избытка. Приди, Эвридика, я купил 

пластинку Франка Синатры, 

задернем шторы, никто не увидит 

нашей гниющей изношенной плоти, станцуем, 

обнявшись, будем жить в красоте, что вокруг, 

саван синевы. Моя разоренная речь.  

 

 27.3.2016 Берлин 

 

 

Ужин 

 

За обильным гуманитариями ужином передо мной 

сидела Генриетта из города Рига (ну, потом 

из Israel, затем из ЮАР, ну, сейчас из Новой Зеландии),  

мы обменивались вежливыми словами о пердеже  

овец и баранов в ее новой стране и о брани 

 в ее прежней стране, а главное, о том, как говорят «зад»  

по-русски и как – по-польски (видимо, из-за дивного зада,  

действительно дивного, официантки Эллы), и я, со своей стороны, 



рассказал, что помню одну песню по-латышски, выучил ее  

пятьдесят шесть лет назад, и по такому поводу, упившись красным французским  

и белым итальянским вином (как свинья на кладбище,  

пил я из двух бокалов, а когда все допил, принесли мне еще  

бутылку), спел ей тихим голосом «Kur tu teci,  

kur tu teci, gailīti mans?»*, как помнил, а потом остановился, 

голос уже хриплый, даже когда я трезв, да и 

далеко, далеко моя мать откинула занавески, чтоб вошел солнечный  

свет, распевая «Дети! В школу собирайтесь, петушок пропел давно!», а ночью,  

когда сердце почти разрывалось от излишка алкоголя, мне показалось  

на миг, что она споет и «Рожинкес мит мандлен»**, и я усну,  

как тогда, когда сердце почти разрывалось от избытка эфедрина, только сейчас  

я ограничился снотворным в винной реке моих кровеносных сосудов, 

все равно она бы меня упрекнула: «Ты пьешь, как гой, еще  

помрешь от этого», а с другой стороны, может, мертвые вообще слепы или  

всё позабыли, даже самых любимых своих сыновей, даже жизнь  

перестает иногда тосковать, и тогда понятно, что еще немного, совсем   

немного, и конец. 

 

Перевод с иврита: Гали-Дана Зингер 

 

 

 

 

 

 

* Куда ты спешишь, куда ты спешишь, мой петушок? (латышский)  

** Изюм и миндаль (идиш) 



 

Pedro Lenz 

Педро Ленц 

 

Вірші 

(translation) 

 

 

 

Moderator: Serhij Zhadan 

Speaker:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Friday, 30.09. 

Time: 21.00 

Event venue: Terminal 42 



Пора року 

 

Пора, пора, пора, пора-а-а 

прийти вже скоро їй, 

колись вона таки прийде, 

пора вже чи скоро пора, пора, 

от-от вона прийде, 

пора року, 

найкрасивіша, про неї мова, 

та, за якою ми сумували, 

так сильно скучали, 

тепер вона вже нарешті прийшла, 

прекрасна пора року 

цвіту бузини, 

ягід бузини, 

сінного нежитю,  

медоносних бджіл, 

коників-стрибунців,  

цвітіння ліщини, 

перелітних пташок, 

які до нас летять,  

перелітних пташок  

із Півдня, 

які завжди прилітають, 

так, наче немає, 

наче не було ніколи  

Шенгенського зовнішнього кордону – 

вони просто прилітають  



й гніздяться,  

стрижі та ластівки  

тут, тут залишаються.  

 

Все гарне та мирне, 

і вже зовсім скоро  

прийде наступне літо, 

і личинки, 

і метелики, 

і паростки, 

і білі гриби, 

і горобчики, 

і сажанки, 

і засіб від слимаків  

у міжрядді грядок 

література про сад, 

усі порадники для саду, 

у відділах літератури про сад 

із зеленими написами 

у великих книгарнях.  

 

Як-не-як, це таки так, 

вони з’являються знову, 

з’являються знову і знову, 

пори року, 

пізня весна, раннє літо, 

пори року, 

які гарно пахнуть, 



які нас гріють, 

пори року,  

які нас зворушують, 

маю на увазі, 

пори року, 

які нас змінюють, 

які трохи краще освітлені, 

які трохи краще утеплені, 

пори року, 

яких ми так довго, 

яких ми так ревно  

прагнули. 

 

Терпіння і ще раз терпіння, 

ще лише кілька тижнів -  

тоді літо знову прийде, 

і селяни повсюдно 

коситимуть сіно, 

у “Поросячому окрузі” 

гній  

будуть вивозити 

на поля, 

пляж біля річки 

знову буде велелюдним,  

і молоді чоловіки 

будуть намащувати олією 

свої татухи, тоді як  

юні жінки 



удаватимуть,  наче вони  

не помічають чоловіків 

та їдять фітнес-порції, повні салату 

без м’яса.  

  

Відгодівля свиней стає нерентабельною, 

твердить свинофермер 

на Швейцарському регіональному радіо, 

бо імігранти  

з мусульманських країн 

не люблять свинини, 

відмовляються від свинини, 

лишають її осторонь, 

і навіть традиційні 

споживачі свинини 

із Швейцарії тепер 

їдять менше швейцарської свинини, 

зате надають перевагу дешевим 

продуктам зі свинини 

із великих свиноферм  

неєвропейських держав із низькою зарплатою. 

 

Про це ми думаємо улітку, 

коли запах соняшникової олії 

та запах олії з фритюру 

змішуються в повітрі 

у ресторані на пляжі, 

де сяка-така кількість морозива Маґнум 



заморожена, з певною жирністю так красиво 

лежить в холодильній камері, 

а корови на луках 

знову, і знову, і знову жують. 

 

Ми сидимо у затінку, 

коли пізньою весною  

та раннім літом 

нарешті довгі дні, 

нарешті довгі ночі, 

і ми прооліюємо собі горлянку,  

коли ресторани з терасами у саду 

виставляють знову столи, 

виставляють знову дошки, 

дошки, на яких написані речення типу: 

тераса із самообслуговуванням, 

прохання до відвідувачів 

прибирати за собою посуд і келихи. 

 

І ось прийшов час, 

коли край дороги 

та скраю поля, 

і на краю тарілки - 

всюди черемша, всюди, 

у меню, 

всюди черемша, 

равіоллі з черемші, 

салат з черемші, 



юшка з черемші, 

печеня з черемшею,  

песто з черемші,  

суші з черемші, 

так уже склалося, 

час минає -  

і вже незадовго 

потягнеться 

зовсім нова, інша 

невикористана  

пора по країні. 

 

Рано-вранці ще стелиться 

трохи туман  

над полями, 

якщо виглянути 

з вікна потяга, 

коли у “Сільських вістях”, 

що лежать у вагоні, 

можна прочитати оголошення, 

де написано: 

милий собака 

на прізвисько Чарлі,  

восьмирічний, чоловічої статі, 

кастрований та охайний, 

дружній до дітей, добре вихований, 

щойно щеплений та без глистів, 

шукає нову, 



красиву домівку.  

 

Так, це написано у газеті,  

собака шукає 

нову, красиву домівку, 

як і загалом дуже багато хто 

шукає нову домівку, 

не лише восени, 

не лише у нас, 

нову домівку в цей час, 

нову домівку у цьому світі,  

ті, які ще не мають дому, 

ті, які десь сіли на мілину,  

ті, перед новими огорожами кордонів, 

ті, що у надувних човнах, 

ті, що у новинах  

між рекламою та погодою, 

по всій країні весняно, 

високий тиск, легенький бриз. 

 

Але навіщо скиглити, 

навіщо ж тепер нарікати, 

ось зараз іще на черзі 

спекотне літо,  

а тоді знову з’являться оси, 

а тоді знову з’являться мурашки, 

а тоді знову з’являться комарі 

та медоносні бджоли, та ґедзі, 



та стейк на кістці по акції,  

коли смажитимуть гриль на балконах 

і стрекотітимуть цвіркуни 

або щонайменше шумітимуть, 

стрекотітимуть відповідно до літа, 

стрекотітимуть відповідно до стейку, 

відповідно до відчуття життя, 

до розпеченого вугілля.  

 

Пора, пора, пора, авжеж, пора, 

ми уже відчуваємо,  

ми бачимо, як вона наступає, 

вони скоро вже будуть, 

вони уже дуже близько, 

теплі місяці 

та нові моделі авто 

вже також тут, 

вже у продажу 

нові, блискучі, швидкі 

красиві авто, 

які з відкритим розcувним дахом 

стоять біля Готтарду, 

годинами, годинами, 

годинами, годинами 

у пробці біля Готтарду, 

коли нарешті потепліє 

і діти почнуть нити, 

і всі хочуть їхати, 



нарешті виїхати, 

нарешті з’їхати, 

нарешті заїхати 

на Південь, на  

озеро Маджоре,  

озеро Луґано, 

озеро Комо, 

озеро Ґарда, 

на Кемпінґ Парадізо,  

де ціни – низькі, 

настрій – піднесений 

і всі – щасливі. 

 

Скоро час для наметів. 

 

І старі люди віддаватимуть 

слуховий апарат та ходунки з коліщатами 

у ремонтний сервіс, 

і деякі старі люди мабуть 

уже забули, 

що після кожної весни 

наступає літо, та не думають 

більше про те, щоби повісити  

кальсони 

до наступної осені 

у шафі, захищеній від молі, 

тому вони пітніють, 

старі люди, 



коли вони п’ють улітку 

у ресторані самообслуговування 

каву з великою порцією молока 

та трішки цукром,  

і розказують  одне одному, 

що все вже таке ненормальне, 

ненормальне у цей час 

і ненормальне у цьому світі, 

і взагалі все, 

що якось можливо,  

навіть могло би бути правильним. 

 

У телевізорі 

диктор говорить,   

що у Сирії зараз помітний мабуть 

дуже маленький 

прогрес  

у стараннях про мир 

міжнародних оцих-от миротворців, 

та підключає наживо Дамаск, 

кореспондента на місці, 

чиє розвіяне вітром волосся 

здається нам досить іще молодецьким, 

проте після цього зразу  іде реклама 

нової свіжої прокладки, 

дуже-дуже надійної 

та дуже непомітної, 

та дуже дискретної, 



і хто тепер вигляне, 

вимикає телевізор  

та іде трішки 

погуляти з собакою, 

понюхати “кашоподібні” поселення  

у околицях передмістя,  

там, де стережуть шкільні будинки 

та будинки складів, 

та спортивні майданчики, 

та споруди цивільної оборони, 

та притулки для біженців 

за допомогою камер спостереження, 

у той час як молодий хлопець  

та молода дівчина  

вперше хочуть один одного 

всерйоз поцілувати. 

 

Спринтерка біжить  

у надто тісних лосинах 

по асфальтованій доріжці та дивиться 

на свій цифровий 

пульсометр на зап´ясті, 

через що ледве 

не зашпортується.  

 

Люди вітаються, 

хвалять собаку, 

егеж, егеж, він іще молодий,  



дворняга, зате який милий, 

і ні, він не пускає слюні, 

і так, егеж, егеж, 

й окрім того все якнайкраще, 

дякую, що питаєте, 

якби лиш у моєї жінки 

не було знову цього болю у попереку, 

він, мабуть, через вологість, 

ви маєте рацію, ви маєте рацію, 

але поза тим усе добре, 

як вже сказав, а наймолодший син  

склав іспит,  

що, звісно, нас тішить,  

і дякую, і Вам також 

гарних вихідних, 

і не забудьте  

передати щирі вітання.  

 

За першим хребтом гір Юра 

висить сонце, старе та втомлене, 

та трохи покористоване, 

так може комусь здатися, 

це старе, вічне, 

досвідчене сонце, 

яке завжди там стоїть та світить, 

хоча й не для всіх однаково. 

 

На маленьких вокзалах, 



ген далі у селах, 

осінній туман йде у наступ,  

вже немає віконець та жодних 

кіосків, зате 

є автомати з квитками, 

автомати Селекта із перекускою, 

та кавові автомати, 

автоматичні оголошення 

і таблички, які кажуть нам, 

де дозволено курити, 

а також захищені від вандалів почекальні, 

та захищені від вандалів туалети, 

захищені від вандалів лавки і крісла, 

щоб ніхто тут нічого не знищив. 

 

Там чекають групи мандрівників 

на прибуваючий потяг 

і мандрівники запитують себе, 

чи потяг прибуде вчасно, 

чи вдалося зарезервувати місця  

у другому вагоні з кінця, 

і потяг прибуває пунктуально, 

справді вдалося,  

і мандрівники радіють, 

що потяг прибуває вчасно, 

що оголошення вони зрозуміли 

дуже правильно, 

що вдалося з резервуванням 



у другому вагоні з кінця, 

прошу пройти далі, 

ми у другому з кінця, 

всі проходять далі. 

 

І вже всі мандрівники сидять 

у залізничних вагонах з кондиціонерами 

та п´ють трав´яний чай 

із червоних металевих фляг 

із надписом 

“Оригінальний швейцарський дизайн”, 

а знизу дуже дрібним шрифтом 

“Виготовлено у Камбоджії”, 

і всі мандрівники радіють, 

що сидять у заброньованому вагоні 

і виїхали 

на один день  

з осіннього туману, 

втекли від клопотів на один день, 

у Бернське високогір’я.  

 

 

Терпіння і ще раз терпіння, 

навіть восени усі знають, 

що ще недовго, 

доки знову прийде літо, 

доки прийдуть шорти, 

доки прийдуть короткі ночі, 



доки прийде коротка зачіска, 

доки знову прийде  

коротка проміжна фаза, 

коротка пора, 

яка дозволяє нам думати, 

що ми південний народ, 

розслаблені, 

майже як французи,  

коли граємо у петанк 

або бочча  

на посипаних рінню стежках, 

у паркових скверах, 

у шкіряних сандалях, 

з інтегрованими італійцями, 

які добре до нас ставляться і ми до них, 

витіснивши  

усі гризотні думки 

про нову іпотеку  

для власної квартири 

у приміському районі, 

аж доки колись 

нова мокра осінь 

все затулить, покриє, заліпить, 

обклеїть, наче клеєм із борошна, 

новим мокрим осіннім листям. 

 

 

Проте доки ще цього не сталося, 



ми їмо морозиво, 

їмо добре обсмажену на грилі 

сардельку зі свинини, 

ми замовляємо келих вина, 

а потім ще один та сподіваємося, 

що собака з газети, 

собака, якому хочемо співчувати, 

на прізвисько Чарлі, 

восьмирічний, чоловічої статі, 

кастрований та охайний, 

щойно щеплений та без глистів 

невдовзі знайде красиву 

нову домівку.  

 

 

 

                                З німецької переклав Василь Лозинський  
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Date: Saturday, 01.10. 

Time: 15.30 

Event venue: The Literature Museum, Gallery Hall 



Пора року 

 

Пора, пора, пора, пора-а-а 

прийти вже скоро їй, 

колись вона таки прийде, 

пора вже чи скоро пора, пора, 

от-от вона прийде, 

пора року, 

найкрасивіша, про неї мова, 

та, за якою ми сумували, 

так сильно скучали, 

тепер вона вже нарешті прийшла, 

прекрасна пора року 

цвіту бузини, 

ягід бузини, 

сінного нежитю,  

медоносних бджіл, 

коників-стрибунців,  

цвітіння ліщини, 

перелітних пташок, 

які до нас летять,  

перелітних пташок  

із Півдня, 

які завжди прилітають, 

так, наче немає, 

наче не було ніколи  

Шенгенського зовнішнього кордону – 

вони просто прилітають  



й гніздяться,  

стрижі та ластівки  

тут, тут залишаються.  

 

Все гарне та мирне, 

і вже зовсім скоро  

прийде наступне літо, 

і личинки, 

і метелики, 

і паростки, 

і білі гриби, 

і горобчики, 

і сажанки, 

і засіб від слимаків  

у міжрядді грядок 

література про сад, 

усі порадники для саду, 

у відділах літератури про сад 

із зеленими написами 

у великих книгарнях.  

 

Як-не-як, це таки так, 

вони з’являються знову, 

з’являються знову і знову, 

пори року, 

пізня весна, раннє літо, 

пори року, 

які гарно пахнуть, 



які нас гріють, 

пори року,  

які нас зворушують, 

маю на увазі, 

пори року, 

які нас змінюють, 

які трохи краще освітлені, 

які трохи краще утеплені, 

пори року, 

яких ми так довго, 

яких ми так ревно  

прагнули. 

 

Терпіння і ще раз терпіння, 

ще лише кілька тижнів -  

тоді літо знову прийде, 

і селяни повсюдно 

коситимуть сіно, 

у “Поросячому окрузі” 

гній  

будуть вивозити 

на поля, 

пляж біля річки 

знову буде велелюдним,  

і молоді чоловіки 

будуть намащувати олією 

свої татухи, тоді як  

юні жінки 



удаватимуть,  наче вони  

не помічають чоловіків 

та їдять фітнес-порції, повні салату 

без м’яса.  

  

Відгодівля свиней стає нерентабельною, 

твердить свинофермер 

на Швейцарському регіональному радіо, 

бо імігранти  

з мусульманських країн 

не люблять свинини, 

відмовляються від свинини, 

лишають її осторонь, 

і навіть традиційні 

споживачі свинини 

із Швейцарії тепер 

їдять менше швейцарської свинини, 

зате надають перевагу дешевим 

продуктам зі свинини 

із великих свиноферм  

неєвропейських держав із низькою зарплатою. 

 

Про це ми думаємо улітку, 

коли запах соняшникової олії 

та запах олії з фритюру 

змішуються в повітрі 

у ресторані на пляжі, 

де сяка-така кількість морозива Маґнум 



заморожена, з певною жирністю так красиво 

лежить в холодильній камері, 

а корови на луках 

знову, і знову, і знову жують. 

 

Ми сидимо у затінку, 

коли пізньою весною  

та раннім літом 

нарешті довгі дні, 

нарешті довгі ночі, 

і ми прооліюємо собі горлянку,  

коли ресторани з терасами у саду 

виставляють знову столи, 

виставляють знову дошки, 

дошки, на яких написані речення типу: 

тераса із самообслуговуванням, 

прохання до відвідувачів 

прибирати за собою посуд і келихи. 

 

І ось прийшов час, 

коли край дороги 

та скраю поля, 

і на краю тарілки - 

всюди черемша, всюди, 

у меню, 

всюди черемша, 

равіоллі з черемші, 

салат з черемші, 



юшка з черемші, 

печеня з черемшею,  

песто з черемші,  

суші з черемші, 

так уже склалося, 

час минає -  

і вже незадовго 

потягнеться 

зовсім нова, інша 

невикористана  

пора по країні. 

 

Рано-вранці ще стелиться 

трохи туман  

над полями, 

якщо виглянути 

з вікна потяга, 

коли у “Сільських вістях”, 

що лежать у вагоні, 

можна прочитати оголошення, 

де написано: 

милий собака 

на прізвисько Чарлі,  

восьмирічний, чоловічої статі, 

кастрований та охайний, 

дружній до дітей, добре вихований, 

щойно щеплений та без глистів, 

шукає нову, 



красиву домівку.  

 

Так, це написано у газеті,  

собака шукає 

нову, красиву домівку, 

як і загалом дуже багато хто 

шукає нову домівку, 

не лише восени, 

не лише у нас, 

нову домівку в цей час, 

нову домівку у цьому світі,  

ті, які ще не мають дому, 

ті, які десь сіли на мілину,  

ті, перед новими огорожами кордонів, 

ті, що у надувних човнах, 

ті, що у новинах  

між рекламою та погодою, 

по всій країні весняно, 

високий тиск, легенький бриз. 

 

Але навіщо скиглити, 

навіщо ж тепер нарікати, 

ось зараз іще на черзі 

спекотне літо,  

а тоді знову з’являться оси, 

а тоді знову з’являться мурашки, 

а тоді знову з’являться комарі 

та медоносні бджоли, та ґедзі, 



та стейк на кістці по акції,  

коли смажитимуть гриль на балконах 

і стрекотітимуть цвіркуни 

або щонайменше шумітимуть, 

стрекотітимуть відповідно до літа, 

стрекотітимуть відповідно до стейку, 

відповідно до відчуття життя, 

до розпеченого вугілля.  

 

Пора, пора, пора, авжеж, пора, 

ми уже відчуваємо,  

ми бачимо, як вона наступає, 

вони скоро вже будуть, 

вони уже дуже близько, 

теплі місяці 

та нові моделі авто 

вже також тут, 

вже у продажу 

нові, блискучі, швидкі 

красиві авто, 

які з відкритим розcувним дахом 

стоять біля Готтарду, 

годинами, годинами, 

годинами, годинами 

у пробці біля Готтарду, 

коли нарешті потепліє 

і діти почнуть нити, 

і всі хочуть їхати, 



нарешті виїхати, 

нарешті з’їхати, 

нарешті заїхати 

на Південь, на  

озеро Маджоре,  

озеро Луґано, 

озеро Комо, 

озеро Ґарда, 

на Кемпінґ Парадізо,  

де ціни – низькі, 

настрій – піднесений 

і всі – щасливі. 

 

Скоро час для наметів. 

 

І старі люди віддаватимуть 

слуховий апарат та ходунки з коліщатами 

у ремонтний сервіс, 

і деякі старі люди мабуть 

уже забули, 

що після кожної весни 

наступає літо, та не думають 

більше про те, щоби повісити  

кальсони 

до наступної осені 

у шафі, захищеній від молі, 

тому вони пітніють, 

старі люди, 



коли вони п’ють улітку 

у ресторані самообслуговування 

каву з великою порцією молока 

та трішки цукром,  

і розказують  одне одному, 

що все вже таке ненормальне, 

ненормальне у цей час 

і ненормальне у цьому світі, 

і взагалі все, 

що якось можливо,  

навіть могло би бути правильним. 

 

У телевізорі 

диктор говорить,   

що у Сирії зараз помітний мабуть 

дуже маленький 

прогрес  

у стараннях про мир 

міжнародних оцих-от миротворців, 

та підключає наживо Дамаск, 

кореспондента на місці, 

чиє розвіяне вітром волосся 

здається нам досить іще молодецьким, 

проте після цього зразу  іде реклама 

нової свіжої прокладки, 

дуже-дуже надійної 

та дуже непомітної, 

та дуже дискретної, 



і хто тепер вигляне, 

вимикає телевізор  

та іде трішки 

погуляти з собакою, 

понюхати “кашоподібні” поселення  

у околицях передмістя,  

там, де стережуть шкільні будинки 

та будинки складів, 

та спортивні майданчики, 

та споруди цивільної оборони, 

та притулки для біженців 

за допомогою камер спостереження, 

у той час як молодий хлопець  

та молода дівчина  

вперше хочуть один одного 

всерйоз поцілувати. 

 

Спринтерка біжить  

у надто тісних лосинах 

по асфальтованій доріжці та дивиться 

на свій цифровий 

пульсометр на зап´ясті, 

через що ледве 

не зашпортується.  

 

Люди вітаються, 

хвалять собаку, 

егеж, егеж, він іще молодий,  



дворняга, зате який милий, 

і ні, він не пускає слюні, 

і так, егеж, егеж, 

й окрім того все якнайкраще, 

дякую, що питаєте, 

якби лиш у моєї жінки 

не було знову цього болю у попереку, 

він, мабуть, через вологість, 

ви маєте рацію, ви маєте рацію, 

але поза тим усе добре, 

як вже сказав, а наймолодший син  

склав іспит,  

що, звісно, нас тішить,  

і дякую, і Вам також 

гарних вихідних, 

і не забудьте  

передати щирі вітання.  

 

За першим хребтом гір Юра 

висить сонце, старе та втомлене, 

та трохи покористоване, 

так може комусь здатися, 

це старе, вічне, 

досвідчене сонце, 

яке завжди там стоїть та світить, 

хоча й не для всіх однаково. 

 

На маленьких вокзалах, 



ген далі у селах, 

осінній туман йде у наступ,  

вже немає віконець та жодних 

кіосків, зате 

є автомати з квитками, 

автомати Селекта із перекускою, 

та кавові автомати, 

автоматичні оголошення 

і таблички, які кажуть нам, 

де дозволено курити, 

а також захищені від вандалів почекальні, 

та захищені від вандалів туалети, 

захищені від вандалів лавки і крісла, 

щоб ніхто тут нічого не знищив. 

 

Там чекають групи мандрівників 

на прибуваючий потяг 

і мандрівники запитують себе, 

чи потяг прибуде вчасно, 

чи вдалося зарезервувати місця  

у другому вагоні з кінця, 

і потяг прибуває пунктуально, 

справді вдалося,  

і мандрівники радіють, 

що потяг прибуває вчасно, 

що оголошення вони зрозуміли 

дуже правильно, 

що вдалося з резервуванням 



у другому вагоні з кінця, 

прошу пройти далі, 

ми у другому з кінця, 

всі проходять далі. 

 

І вже всі мандрівники сидять 

у залізничних вагонах з кондиціонерами 

та п´ють трав´яний чай 

із червоних металевих фляг 

із надписом 

“Оригінальний швейцарський дизайн”, 

а знизу дуже дрібним шрифтом 

“Виготовлено у Камбоджії”, 

і всі мандрівники радіють, 

що сидять у заброньованому вагоні 

і виїхали 

на один день  

з осіннього туману, 

втекли від клопотів на один день, 

у Бернське високогір’я.  

 

 

Терпіння і ще раз терпіння, 

навіть восени усі знають, 

що ще недовго, 

доки знову прийде літо, 

доки прийдуть шорти, 

доки прийдуть короткі ночі, 



доки прийде коротка зачіска, 

доки знову прийде  

коротка проміжна фаза, 

коротка пора, 

яка дозволяє нам думати, 

що ми південний народ, 

розслаблені, 

майже як французи,  

коли граємо у петанк 

або бочча  

на посипаних рінню стежках, 

у паркових скверах, 

у шкіряних сандалях, 

з інтегрованими італійцями, 

які добре до нас ставляться і ми до них, 

витіснивши  

усі гризотні думки 

про нову іпотеку  

для власної квартири 

у приміському районі, 

аж доки колись 

нова мокра осінь 

все затулить, покриє, заліпить, 

обклеїть, наче клеєм із борошна, 

новим мокрим осіннім листям. 

 

 

Проте доки ще цього не сталося, 



ми їмо морозиво, 

їмо добре обсмажену на грилі 

сардельку зі свинини, 

ми замовляємо келих вина, 

а потім ще один та сподіваємося, 

що собака з газети, 

собака, якому хочемо співчувати, 

на прізвисько Чарлі, 

восьмирічний, чоловічої статі, 

кастрований та охайний, 

щойно щеплений та без глистів 

невдовзі знайде красиву 

нову домівку.  

 

 

 

                                З німецької переклав Василь Лозинський  
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Date: Thursday, 29.09. 

Time: 21.00 

Event venue: Terminal 42 



ПІСЛЯ НАС 

 

 

Одного дня хтось зібгає нашу постіль 

і відішле її до пральні, 

аби виполоскати з неї останню крупинку солі, 

відкриє наші листи й вишикує їх за датами, 

байдуже, прочитані чи ні. 

 

Одного дня хтось розставить меблі в нашій кімнаті, 

наче шахові фігури на початку нової гри, 

відчинить стару коробку з-під взуття, 

де торохтять відірвані ґудзики від піжам, 

ще не зовсім зужиті батарейки і голод. 

 

Одного дня повернеться біль у спині 

від тягаря готельних ключів і 

сумніву, з яким портьє подає нам 

пульт дистанційного керування. 

 

Чужі співчуття рушать за нами, 

наче місяць за заблуканим дитям.  

 

 

НЕ ЗНАЮ 

 

 

Далекими є всі будинки, що приходять у мої сни, 



далеким є голос матері, що  

кличе мене вечеряти, а я біжу геть у жита. 

 

Ми далекі, наче м’яч, що пролітає мимо воріт  

і зникає у небі, живі, 

як термометр, що точний лише тоді, 

коли ми дивимось на нього.  

 

Далека дійсність щодня розпитує мене, 

наче незнайомий супутник, що будить на півдорозі 

питанням: «Це той автобус?», 

а я кажу йому «так», але думаю «не знаю», 

не знаю, де міста твоїх дідів, 

які хочуть забути всі виявлені хвороби 

і ліки, що містять терплячість. 

 

Мені сниться дім на горі нашої туги, 

дивлюсь, як морські хвилі креслять 

кардіограму наших падінь і любовей, 

як люди вірять, що не потонуть, 

і крокують, аби порятуватися від забуття. 

 

Далекими є всі хатинки, де ми ховалися від дощу 

і від болю сарн, що помирали на очах у мисливців, 

радше самотніх, аніж голодних. 

 

Далека мить щодня ставить мені запитання: 

«Це те вікно? Це те життя?», а я кажу їй 



«так», а насправді – «не знаю», не знаю, коли 

птахи промовлять 

і не скажуть: «небо».  

 

 

ПЕРЕД ТИМ, ЯК МИ НАРОДИЛИСЯ 

 

 

Вулиці були заасфальтовані 

перед тим, як ми народились, і всі 

сузір’я були сформовані. 

Листя гнило 

на краю тротуару. 

Срібло чорніло на 

шкірі робітників. 

Чиїсь кості росли  

уздовж сну.  

 

Європа об’єднувалася 

перед тим, як ми народились, і волосся 

дівчини спокійно 

стелилось поверхнею 

моря.  

 

 

ТІНІ ПРОХОДЯТЬ ПОВЗ НАС 

 

 



Якогось дня ми зустрінемось, 

як паперовий кораблик і 

кавун, що холоне в ріці. 

Тривога світу 

буде з нами. Ми прикриємо 

сонце долонями і, присвітивши ліхтарем, 

підійдемо одне до одного.  

 

Якогось дня вітер не 

змінить керунку. 

Береза вишле листя 

у наші черевики біля порога.  

Вовки рушать  

за нашою невинністю вслід.  

Метелики залишать свій 

пилок на наших щоках. 

 

Одна стара щоранку 

розповідатиме про нас у почекальні. 

І те, що я кажу, 

вже було сказане: ми чекаємо вітру, 

наче два прапори на кордоні. 

 

Якогось дня усі тіні 

                              пройдуть повз нас.  

 

 

 



СТРІЛКИ ГОДИННИКА 

 

 

Від фотоальбому 

прийми своє дитинство  у спадок. 

Перенеси тишу, що 

шириться і стискається, наче 

зграя птахів у леті.  

Візьми у долоні  

неправильну кульку снігу 

і краплі, що збігають 

лінією життя. 

Змов молитву, 

не розтуляючи вуст: 

слова – це насіння, що падає у вазон. 

 

В утробі вчимося мовчання. 

 

Спробуй народитися, 

наче велика стрілка опівночі, 

і секунди тут-таки тебе наздоженуть.  

 

 

 

Я БАЧИВ СНИ 

 

 

Я бачив сни, яких ніхто не пам’ятає, 



я бачив тих, що плакали над помилковими могилами. 

Бачив обійми в літаках, що падали, 

і вулиці з відкритими артеріями. 

Бачив вулкани, що сплять довше, 

ніж коріння родинного дерева, 

і дитину, що не боїться дощу. 

Тільки мене не бачив ніхто, 

тільки мене не бачив ніхто.  

 

 

 

 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 

 

 

Я відокремив себе від усякої правди про  

народження стебел, рік і міст. 

Маю ім’я, що стане вулицею прощань, 

і серце, видне на рентгенівських знімках. 

Я відокремився й від тебе, мати усіх небес 

і домів безтурботності. 

Зараз кров моя – утікач, що належить 

кільком душам і роз’ятреним ранам. 

Мій бог живе у фосфорі сірника, 

у попелі, що зберігає форму розрубаного дерева. 

Мені не потрібна мапа світу, коли я засинаю. 

Зараз тінь від житнього колоска накриває мою надію, 



і слово моє – старанне, 

наче старий фамільний годинник, який не вимірює часу. 

Я відокремився від тебе, щоб прихилитись до твоєї шкіри 

із запахом меду і вітру, до твого імені, 

що означає тривогу, що мене заспокоює, 

що відчиняє брами міст, де я сплю, 

не живу. Я відокремив себе від повітря, води, вогню. 

Земля, що з неї постав я, 

вбудована у мій дім.  

 

 

ДІМ 

 

 

Я жив на краю світу, 

наче вуличний ліхтар, у якому 

ніхто не міняє жарівки.  

Павутиння тримало мури укупі, 

піт поєднував наші долоні. 

У шпаринах грубо мурованих стін 

я ховав плюшевого ведмедика, 

рятуючи його від сну. 

 

Вдень і вночі я оживляв поріг, 

повертаючись, наче бджола, що 

завжди вертається на ту саму квітку.  

Коли я покидав дім, були часи миру: 

 



надкушене яблуко не потемніло, 

на листі́ була марка зі старим покинутим домом. 

 

Я рухаюсь до тихих просторів народження, 

і під ногами липне порожнеча, 

неначе сніг, котрий не знає, кому належить – 

повітрю чи землі.  

 

СВІТЛО І ПРАХ 

 

 

У просторі  

між чотирма сезонами знайду тебе, 

коли дітей виводять на прогулянку, 

а душі повертаються назад, 

неначе брудний посуд 

у робітничій їдальні. 

 

Ми – не релігія, 

й ніхто не вірить у наші 

священні писання. 

 

Погляди наші губляться 

у бганках фіранок, 

що пропускають чужі молитви 

і світло знадвору. 

 

Чи торкнуться нас ангели, 



коли обіймемося 

у пітьмі, чи запалить хтось свічку, 

аби провістити царство? 

 

Ми – світло згорілого сірника, 

що обернеться в прах 

від чийогось доторку.  

 

 

Переклад з македонської Остапа Сливинського 
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ПІСЛЯ НАС 

 

 

Одного дня хтось зібгає нашу постіль 

і відішле її до пральні, 

аби виполоскати з неї останню крупинку солі, 

відкриє наші листи й вишикує їх за датами, 

байдуже, прочитані чи ні. 

 

Одного дня хтось розставить меблі в нашій кімнаті, 

наче шахові фігури на початку нової гри, 

відчинить стару коробку з-під взуття, 

де торохтять відірвані ґудзики від піжам, 

ще не зовсім зужиті батарейки і голод. 

 

Одного дня повернеться біль у спині 

від тягаря готельних ключів і 

сумніву, з яким портьє подає нам 

пульт дистанційного керування. 

 

Чужі співчуття рушать за нами, 

наче місяць за заблуканим дитям.  

 

 

НЕ ЗНАЮ 

 

 

Далекими є всі будинки, що приходять у мої сни, 



далеким є голос матері, що  

кличе мене вечеряти, а я біжу геть у жита. 

 

Ми далекі, наче м’яч, що пролітає мимо воріт  

і зникає у небі, живі, 

як термометр, що точний лише тоді, 

коли ми дивимось на нього.  

 

Далека дійсність щодня розпитує мене, 

наче незнайомий супутник, що будить на півдорозі 

питанням: «Це той автобус?», 

а я кажу йому «так», але думаю «не знаю», 

не знаю, де міста твоїх дідів, 

які хочуть забути всі виявлені хвороби 

і ліки, що містять терплячість. 

 

Мені сниться дім на горі нашої туги, 

дивлюсь, як морські хвилі креслять 

кардіограму наших падінь і любовей, 

як люди вірять, що не потонуть, 

і крокують, аби порятуватися від забуття. 

 

Далекими є всі хатинки, де ми ховалися від дощу 

і від болю сарн, що помирали на очах у мисливців, 

радше самотніх, аніж голодних. 

 

Далека мить щодня ставить мені запитання: 

«Це те вікно? Це те життя?», а я кажу їй 



«так», а насправді – «не знаю», не знаю, коли 

птахи промовлять 

і не скажуть: «небо».  

 

 

ПЕРЕД ТИМ, ЯК МИ НАРОДИЛИСЯ 

 

 

Вулиці були заасфальтовані 

перед тим, як ми народились, і всі 

сузір’я були сформовані. 

Листя гнило 

на краю тротуару. 

Срібло чорніло на 

шкірі робітників. 

Чиїсь кості росли  

уздовж сну.  

 

Європа об’єднувалася 

перед тим, як ми народились, і волосся 

дівчини спокійно 

стелилось поверхнею 

моря.  

 

 

ТІНІ ПРОХОДЯТЬ ПОВЗ НАС 

 

 



Якогось дня ми зустрінемось, 

як паперовий кораблик і 

кавун, що холоне в ріці. 

Тривога світу 

буде з нами. Ми прикриємо 

сонце долонями і, присвітивши ліхтарем, 

підійдемо одне до одного.  

 

Якогось дня вітер не 

змінить керунку. 

Береза вишле листя 

у наші черевики біля порога.  

Вовки рушать  

за нашою невинністю вслід.  

Метелики залишать свій 

пилок на наших щоках. 

 

Одна стара щоранку 

розповідатиме про нас у почекальні. 

І те, що я кажу, 

вже було сказане: ми чекаємо вітру, 

наче два прапори на кордоні. 

 

Якогось дня усі тіні 

                              пройдуть повз нас.  

 

 

 



СТРІЛКИ ГОДИННИКА 

 

 

Від фотоальбому 

прийми своє дитинство  у спадок. 

Перенеси тишу, що 

шириться і стискається, наче 

зграя птахів у леті.  

Візьми у долоні  

неправильну кульку снігу 

і краплі, що збігають 

лінією життя. 

Змов молитву, 

не розтуляючи вуст: 

слова – це насіння, що падає у вазон. 

 

В утробі вчимося мовчання. 

 

Спробуй народитися, 

наче велика стрілка опівночі, 

і секунди тут-таки тебе наздоженуть.  

 

 

 

Я БАЧИВ СНИ 

 

 

Я бачив сни, яких ніхто не пам’ятає, 



я бачив тих, що плакали над помилковими могилами. 

Бачив обійми в літаках, що падали, 

і вулиці з відкритими артеріями. 

Бачив вулкани, що сплять довше, 

ніж коріння родинного дерева, 

і дитину, що не боїться дощу. 

Тільки мене не бачив ніхто, 

тільки мене не бачив ніхто.  

 

 

 

 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 

 

 

Я відокремив себе від усякої правди про  

народження стебел, рік і міст. 

Маю ім’я, що стане вулицею прощань, 

і серце, видне на рентгенівських знімках. 

Я відокремився й від тебе, мати усіх небес 

і домів безтурботності. 

Зараз кров моя – утікач, що належить 

кільком душам і роз’ятреним ранам. 

Мій бог живе у фосфорі сірника, 

у попелі, що зберігає форму розрубаного дерева. 

Мені не потрібна мапа світу, коли я засинаю. 

Зараз тінь від житнього колоска накриває мою надію, 



і слово моє – старанне, 

наче старий фамільний годинник, який не вимірює часу. 

Я відокремився від тебе, щоб прихилитись до твоєї шкіри 

із запахом меду і вітру, до твого імені, 

що означає тривогу, що мене заспокоює, 

що відчиняє брами міст, де я сплю, 

не живу. Я відокремив себе від повітря, води, вогню. 

Земля, що з неї постав я, 

вбудована у мій дім.  

 

 

ДІМ 

 

 

Я жив на краю світу, 

наче вуличний ліхтар, у якому 

ніхто не міняє жарівки.  

Павутиння тримало мури укупі, 

піт поєднував наші долоні. 

У шпаринах грубо мурованих стін 

я ховав плюшевого ведмедика, 

рятуючи його від сну. 

 

Вдень і вночі я оживляв поріг, 

повертаючись, наче бджола, що 

завжди вертається на ту саму квітку.  

Коли я покидав дім, були часи миру: 

 



надкушене яблуко не потемніло, 

на листі́ була марка зі старим покинутим домом. 

 

Я рухаюсь до тихих просторів народження, 

і під ногами липне порожнеча, 

неначе сніг, котрий не знає, кому належить – 

повітрю чи землі.  

 

СВІТЛО І ПРАХ 

 

 

У просторі  

між чотирма сезонами знайду тебе, 

коли дітей виводять на прогулянку, 

а душі повертаються назад, 

неначе брудний посуд 

у робітничій їдальні. 

 

Ми – не релігія, 

й ніхто не вірить у наші 

священні писання. 

 

Погляди наші губляться 

у бганках фіранок, 

що пропускають чужі молитви 

і світло знадвору. 

 

Чи торкнуться нас ангели, 



коли обіймемося 

у пітьмі, чи запалить хтось свічку, 

аби провістити царство? 

 

Ми – світло згорілого сірника, 

що обернеться в прах 

від чийогось доторку.  

 

 

Переклад з македонської Остапа Сливинського 
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СОВЕРШЕНСТВО ЗАБЫТЫХ 

 

Границы вбирались в меня, 

как луч света – 

в глаза убитого оленя. 

Мой взгляд тек с дождевой водой 

в порожней черепице, 

воспоминания входили в мою грудь, 

изгоняя залежалые слова. И мой кашель 

призывал кого-то, кого больше нет. 

 

Я мог спать на скамьях хрупкого соглядатайства, 

сопереживать флагам, реющим без ветра 

и не жить этим совершенством 

забытых. Я мог молчать, 

хотя еще не повстречал икону 

с пальцем на устах святого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОГДА КТО-ТО УХОДИТ, ВСЕ СОЗДАННОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

 

Марьяну К. 

 

В объятиях за углом ты узнаешь, 

что кто-то куда-то уходит. Вечно так. 

Я живу между двух истин, 

как неоновая лампочка, что колеблется в 

пустом коридоре. Мое сердце все больше 

полнится людьми, ведь их уже нет. 

Вечно так. Четверть бодрствования 

уходит на моргание. Мы забываем вещи 

прежде, чем их потерять – 

тетрадку по чистописанию, к примеру. 

Ничто не ново. Сидение в 

автобусе всегда нагрето. 

Последние слова передаются, 

как накренившиеся ведра в ходе обычного пожара летом. 

И завтра повторится то же – 

лицо, прежде чем исчезнуть с фотографии,  

сперва утратит морщины. Когда кто-то уходит, 

все созданное возвращается. 

 

 

 

 

 

 



ПРОСТОЕ ЛЕТНЕЕ СМЕРКАНИЕ 

 

1. 

Так выглядит летнее смеркание: 

любовница выходит на балкон 

в шелковой ночнушке, пропускающей 

мигание звезд, веточка выпадает из 

клюва птицы, что засыпает прежде, чем построить дом, 

солдат опускает государственный флаг, 

в его кармане письмо от матери, и 

в земной утробе атомные испытания 

тайно воскрешают мертвых. В этот миг 

кто-то тихонько толкует византийские невмы, 

кто-то переписывает эксодусы балканских 

и гражданских войн во имя общих 

истин. В заводских дворах 

спят статуи участников 

отброшенных революций, над складными 

могилами цветы из пластика утрачивают 

цвет, простые – форму, 

и этот покой умерших, 

с которыми мы попрощались, – 

не наш покой. 

 

2. 

В селе, где горит свет в трех окошках, 

одна знахарка предсказывает только 

выздоровление, но не болезни. 



Волны выбрасывают бутылки, 

способные вместить всё море, 

стрелка знака одностороннего пути 

указывает к Богу, 

рыбак отсекает кромку неба, 

забрасывая леску в реку, 

ребенок из бедняцкого квартала ищет Малую Медведицу 

и планету, на которой бы хотел родиться, 

у порога убийцы с алиби 

перышко силится взлететь. 

Так выглядит простое летнее смеркание 

Город сгорает в красном зареве луны, 

и, кажется, пожарная лестница уходит в 

рай, даже тогда, когда 

все 

    спускаются 

                      по 

                         ней. 

ИЗРЕЧЕННОЕ НАС ПРЕСЛЕДУЕТ 

 

Мы дали имена 

диким растениям 

за недостроями, 

переименовали все памятники 

наших поработителей. 

Детей назвали 

нежными прозвищами 

из единожды 



прочитанных писем. 

 

После мы тайно толковали подписи 

в низу рецептов 

от неизлечимых болезней, 

приближали биноклем ладони, 

на прощание прижатые 

к стеклу. 

 

Слова мы оставляли 

под камнями, где зарыты тени, 

на утесе, сохранившем эхо 

предков, не вписанных 

в семейное древо. 

 

То, что мы сказали без свидетелей, 

долго будет нас преследовать. 

 

Зимы множатся в нас, 

не упомянутые ни разу. 

  



ОБНАРУЖЕНИЕ 

 

Я давно уже ничей, 

как монетка, упавшая с края старой иконы. 

Растерзан между строгими наследствами и заветами 

за ставнями закрытых судеб. 

История – первейшая граница, которую я должен перейти, 

жду голоса, нескладного в согласном послушании, 

который сообщит, как я далек. 

Стою, как памятник из бронзы на звездной площади, 

над которым птицы разучивают гимны надежды, 

я обнаруживаюсь, как перо, приставшее к скорлупе яйца, 

что говорит о раннем уходе и 

предвещает новую жизнь. 

Мой дом неведомо меняется 

день ото дня под куполом мира, 

и только детство, словно мед, 

не допускающий чужих примесей. 

 

 

 

ТИШИНА 

 

Нет на свете тишины. 

Монахи ее выдумали, 

чтобы каждый день слушать коней и 

падение перьев из крыл. 

  



СКОРОТЕЧЕН ВЕК 

 

Скоротечен век. Будь я ветром, 

я бы обдирал кору деревьев 

и фасады окраинных зданий. 

 

Будь я золотом, меня бы прятали в подвалах, 

в рыхлой почве, среди сломанных игрушек, 

отцы бы позабыли обо мне, а сыновья 

помнили вечно. 

 

Будь я псом, я бы не чувствовал страха перед 

беженцами, будь я луной, я 

не боялся бы смертной казни. 

 

Будь я настенными часами, 

я прикрывал бы трещины на стене. 

 

Скоротечен век. Мы переживаем слабые землетрясения, 

глядя на небо, а не на землю. 

Мы открываем окна, впуская воздух 

из мест, где никогда не бывали. 

Войн не существует, ведь каждый день кто-то 

ранит наше сердце. Скоротечен век. 

Быстрее слова. 

Будь я мертв, мне бы все верили, 

когда я молчу. 

Перевод с македонского: Анна Ростокин 
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В 2000 году у меня на кончике носа появилась какая-то опухоль. Стоило мне 

расстроиться или поволноваться, как она начинала увеличиваться и блестеть. 

Дерматолог заявил, что это воспалительный инфильтрат. По его словам, опухоль 

распространилась на внутреннюю поверхность носогубной складки и достигла 

размеров монетки в два евро (мы тогда только начали использовать евро, так что у нас 

сменились не только деньги, но и сравнения).  

Биопсия и гистохимическое окрашивание показали наличие кожного 

образования конической формы с отложениями амилоидов. Я пошла к другому 

цитологу и сделала новую биопсию, как обычно и поступают все, кто не готов 

смириться с плохими новостями. Но диагноз не изменился: системный амилоидоз с 

гистохимическими признаками АА-типа. В любой момент амилоид (только представьте 

себе этот разрастающийся, крахмалистый белок-убийцу…) мог разрушить мои 

внутренние органы – почки, поджелудочную железу, сердце. При системном 

амилоидозе происходит поражение сердечной мышцы. В некоторых случаях перестают 

работать почки. Нервная система отключается. Если амилоидоз задевает печень, может 

понадобиться пересадка. А если он добирается до костного мозга, без химиотерапии не 

обойтись. Наследственный амилоидоз проявляется высокой температурой, так 

называемой семейной средиземноморской лихорадкой. «Это бы мне подошло, – 

подумала я тогда. – Я ведь написала столько книг о патологии греческой семьи, так что 

кому же, как не мне…» 

Средиземноморская лихорадка поражает в основном население Восточного 

Средиземноморья – евреев-сефардов, армян, турок, киприотов и арабов-левантийцев. 

Интересно, неужели эта болезнь выбирает своих жертв по этнорелигиозному 

принципу? Всей семьей – мой муж, мои родители, моя сестра и я – мы изучали 

амилоидоз и сравнивали свои выводы. По принципу действия амилоид напоминает 

разноцветные головы из игры «Пакман», которые несутся по экранным лабиринтам и 

пожирают точки. Моя болезнь была будто списана из научно-фантастических романов. 

Там бы она называлась «картофель-убийца» и оказалась бы смертельно опасным 

заболеванием, грозящим вымиранием всей планете. 

Меня госпитализировали в университетскую клинику. Доктор, исполненным 

тепла и неподдельного интереса голосом признался, что не так уж много знает об 

амилоидозе. О том же сообщила и молодая женщина-врач, проходившая там практику. 

Меня положили в двухместную палату вместе с пожилой дамой, которая выписалась 



или умерла два дня спустя. По утрам меня отправляли на электромиографию, 

манометрию пищевода, кардиограмму, колоноскопию. Больше всего мне понравилось 

заключение по результатам эндоскопии, в ходе которой врачи изучили мой внутренний 

мир до самого селезеночного угла, – прекрасный стиль! Затем появились студенты: не 

снимая фонендоскопов, они прощупали мои ганглии. В больнице ты отдаешь себя во 

славу науки. Каждый делает с тобой все, что захочет. 

В день выписки я спросила доктора, есть ли хоть малейший шанс врачебной 

ошибки. Мы сидели в кабинете цитолога в подвале клиники. Или это был не подвал, а 

мне только так казалось из-за того ужаса, что привел меня туда? «Ни единого, – 

ответила она. – Вам придется делать биопсию внутренних органов каждые полгода». И 

как будто добавила без слов: «Ну, пока вы еще живы, конечно». Потом беседа легко 

перешла к тем книгам, которые я написала и одну из которых она прочла. Она с самым 

непринужденным видом спросила, планирую ли я написать другие книги. Поехать в 

дальние страны. Завести детей.  

Той же осенью мы нашли в интернете информацию о Национальном центре 

амилоидоза в Лондоне. Его название звучало как подтверждение моей идеи, что у этой 

болезни этнорелигиозные корни. Стекла с образцами тканей, взятых во время биопсии, 

отправились почтой, а мы с мужем поехали в Англию вслед за ними. Нам детально 

разъяснили процедуру: мне в виде инъекции введут радиоактивный изотоп, который 

окрасит мои внутренние органы. Специальная томография покажет, поражены ли они 

и, если да, то какие. Доктор Ф.Х. встретил меня в своем кабинете, но сначала закрыл 

дверь. «Греческие врачи допустили ошибку при проведении биопсии», – сказал он. Тот 

тип амилоидоза, который нашли у меня, называется AL-амилоидоз и, как правило, 

поражает кожный покров. От амилоидоза кожи еще никто не умирал. Но в целях 

профилактики они хотели бы повторять эти исследования каждые два года. 

Лондон хорошел на глазах. Площади, музеи, двухэтажные автобусы, 

левостороннее движение. Даже «Джордж паб» возле больницы, с его засаленными 

стенами и теплым пивом, был изумителен. Свет падал из окон косыми лучами и словно 

слизывал своим острым язычком грязь и пыль со столов. «Джордж паб». Он носил имя 

моего врача, который стал воплощением той роковой ошибки, и моего двоюродного 

брата, олицетворения доброты. 



Врач Ф.Х. послал результаты биопсии в университетскую клинику. «Уважаемый 

господин такой-то, – писал он в своем письме, – 35-летняя А. М. …» Ответа мы не 

получили. Несколько месяцев спустя я встретила на улице Хариты свою знакомую, 

историка искусства. «Ты жива!» – проговорила она с изумлением, легко 

прикоснувшись к моему плечу. Цитолог университетской клиники рассказал всему 

свету, что я умираю. «Ты должна подать на них в суд!» – возмущенно воскликнула моя 

приятельница прямо посреди улицы. Но я была жива, и мне не хотелось привлекать 

кого-то к ответу.  

Когда мне снова нужно было ехать в Англию на исследование, я попросила того 

греческого врача, который к этому времени стал директором университетской клиники, 

дать мне медицинское заключение для страховой компании. Он отказал. Если мне это 

так нужно, заявил он, я могу наблюдаться в его клинике. 

Однажды я напишу эту историю, подумала я тогда, историю, которая станет 

своего рода инъекцией. Да, инъекцией с радиоактивным изотопом. Только теперь я 

буду тем врачом, который ее делает. Я вколю ее – не из мести, нет, но из 

всепоглощающего чувства долга – в предплечье врачей-цитологов, и этот 

радиоактивный изотоп раскрасит те области, где скопилась их черная желчь. Так я 

положу конец этой истории. 

Но автобиография пишется без нашего участия. 

«Ты веришь, что умрешь? Скажи, только между нами, ты, как и все, кому 

предстоит скоро умереть, чувствуешь, что тебе немного осталось?» – спросил меня 

Йоргос, мой, как я вам уже говорила, двоюродный брат. «Да», – ответила я, удивленная 

его вопросом. И хотела добавить: «Но не постоянно».  

Когда избежишь какого-то несчастья, начинает казаться, будто ты с самого 

начала знал, что так и будет. Ты играешь с жизнью и смертью, как актеры в театре. Но 

почему он задал мне такой странный вопрос? Ведь он был человеком, который всегда 

старался заботиться обо мне: «Тебе не холодно?», «Тебе понравилась еда?», «Тебе 

удобно?». 

1 мая 2011 года Йоргос покинул нас. В том возрасте, в котором я только и 

делала, что жила в больницах, он ушел в одно мгновение, во сне. Шесть месяцев 

спустя, в день моего рождения, я с трудом открыла глаза – ресницы склеились от слез. 



Я вспомнила свой сон: Йоргос умер, и мы это точно знаем, но он вернулся, чтобы 

узнать, что у нас нового. Мы сидим друг напротив друга, и я рассказываю ему, как в 

день моего спасения мы пили пиво в «Джордж пабе», на улице Роуленд Хилл, возле 

больницы.  

«Чего бы я только не дал сейчас за бокал пива…» – говорит мой двоюродный 

брат, облизывая губы. 

Поскольку он ничего не просил у меня с самого дня своей смерти, я, как 

безумная, бросилась искать пиво. Не только в холодильнике, но и за дверями, и под 

диванными подушками в гостиной. Я разбрасывала все вокруг, разрывала подушки 

ногтями, распарывала подшитые шторы, опустошала полки и принюхивалась к молоку 

– а вдруг мы по ошибке налили в бутылку пиво. 

– Йорго, – сказала я, всхлипывая, – сегодня мой день рождения, а у меня даже 

банки пива нет, чтобы тебя угостить. Тебя, который всегда так хорошо нас принимал... 

– Ничего страшного, это не конец света, – заметил Йоргос снисходительно. 

– Что ты! Вот именно что конец света и самый настоящий! 

Тогда он посмотрел на меня сердито и грохнул кулаком об стол. 

– Да прекрати ты уже наконец! Что за чушь ты несешь? Вы, что, сговорились 

все? Я вам не маленький ребенок! У меня есть все, что нужно… – Он наклонился ко 

мне, и на секунду выражение его лица изменилось: – Ты им скажешь, что у меня есть 

все, что нужно? На самом деле, я – настоящий «Джордж паб»! 

С этими словами Йоргос распахнул полы плаща, как дверцы холодильника, и 

показал целое море карманов, а в них – пиво, вино, хлеб от его булочника, аккуратно 

уложенный деревенский салат, который он сам приготовил, даже пиццы – четыре на 

четыре. 

– Теперь-то ты мне веришь? 

Он уселся поудобнее и крепкими белыми зубами открыл банку с пивом. Взял 

кусок пиццы и с удовольствием откусил.  

– Верю, – слабо отозвалась я.  

Перевод с греческого Анны Ковалевой 
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Я встретила своего отца возле Потсдамской площади через три года после его 

смерти. По утрам я ходила в библиотеку берлинского культурного центра 

«Культурфорум». Ровно в девять двери открывались, и каждый раз я готова была 

побиться об заклад, что смогу занять отдельный столик у окна, расположенный прямо 

за местом дежурного библиотекаря. На столе стояла табличка, гласящая 

«Библиотекарь»,  но я никогда никого там не видела. Дежурный служащий лишь 

изредка появлялся, толкая перед собой тележку со сданными книгами, и снова исчезал. 

Я торопилась побыстрее войти в библиотеку, сдать в гардероб перчатки и шапку 

и нырнуть в читальный зал с книгами по искусству. Первым делом нужно было 

повесить пиджак на спинку стула. Только тогда, закрепив таким образом свои права на 

этот стол, я отправлялась в туалет или к кофейному автомату – бросить евро в обмен на 

чашку кофе. 

На обратном пути я уже издалека начинала с гордостью оглядывать свое место. 

Спрятанный за библиотечными шкафами, удаленный от длинных монастырских 

столов, где теснились студенты, словно ученые монахи часами сидевшие над своими 

бумагами, мой стол ждал меня. 

Белокурая девушка, с которой мы когда-то соперничали в борьбе за этот стол 

возле окна, сидела, как обычно, в большом читальном зале и смотрела на меня с 

обидой. Она выглядела хрупкой и печальной. Сначала она упускала свой шанс из-за 

того, что шла в туалет или слишком долго задерживалась у кофейного автомата, 

пытаясь найти монеты на дне сумки. А потом с этой девушкой, скорее всего, 

произошло то, что случается со всеми людьми, когда они постоянно переживают 

неудачу: она уверовала, что стол у окна по праву принадлежит мне. 

Что ж, тем лучше. Я всегда получала книги, необходимые мне для работы (в то 

время никого не интересовали чепчики Шардена, палитра Фрагонара или отрезанная 

голова Караваджо), а если какая-то из них уже была на руках, легко заменяла ее другой.  

Наконец я закончила со своими заметками. Теперь для вдохновения и 

тренировки мне нужны были только портреты. 

Поворачивая с Потсдамской на улицу Герберта фон Караяна, я увидела отца. На 

поводке он вел нашу собаку, Сергея, которого еще десять лет назад был вынужден 

бросить на горе Пендели. Сергей сошел с ума и начал кусать нас. В последний раз он 



прокусил мне локоть. Пока мы ехали до больницы, лоскут кожи и мясо свисали с руки 

так, что была видна кость. Когда врачи наложили швы, мы приняли решение. Отец 

отвез собаку на гору. Там он подальше зашвырнул палку, Сергей бросился за ней, 

чтобы принести обратно, отец сел в машину и повернул ключ зажигания. Должно быть, 

ему было трудно. Мой отец не бросал никого и никогда. До самой своей смерти, 

конечно.   

Я была уверена, что это он, и не только из-за собаки. В течение двух лет учебы в 

аспирантуре я непрерывно изучала автопортреты художников. Сатир Шиле, женщина-

олень Фриды Кало, Гойя, которого поддерживает его лечащий врач. Диссертация, 

которую я готовила к защите, пока носила рабочее название – «Портрет и 

псевдопортрет – изобретение личности». Я изучала исследования по психологии, 

феноменологии, неврологии, посвященные вопросам проекции, фиксации и 

изобретения самого себя. 

Отец был примерно в десяти метрах от того места, где я застыла. Он шел по 

другой стороне улицы, засунув руки в карманы анорака цвета хаки, точно так же, как 

делал, когда был жив. Под курткой – пуловер, который моя мать купила ему на 

последний день рождения, желтый лакостовский свитер с узором из кос. Те самые 

бежевые вельветовые брюки с отвисшими коленями. Его ботинки были мне как будто 

незнакомы. Только перейдя на ту сторону, не зная еще, что и как ему скажу, я 

вспомнила его любимые бежевые ботинки «Себаго». Мать хотела их выбросить. Но он 

сказал ей: «Если поменять шнурки, будут как новые». 

 

Я подошла вплотную. Он яростно смотрел на горизонт своими маленькими 

глазками, словно желая содрать с него шкуру. Мне понадобилось всего несколько 

секунд, чтобы подойти к нему и преградить дорогу, но за эти мгновения я успела, 

заметить, что он нервно засопел и начал откашливаться. Это был тот сухой звук, то 

«кхмм», который мог издать только мой отец. Длинные бакенбарды, косматые брови. 

Его волосы толком не поседели, но он причесывал их так по-стариковски, словно 

давным-давно поседел, – отец был точь-в-точь таким, как я его помнила. Сергей 

навострил уши и зарычал – все как всегда. Я так и не увидела его в последний раз. Но 

зато отца – да: я поцеловала его ледяной лоб, а затем гроб опустили в могилу. Сначала 

я плакала подолгу, потом чуть меньше и, наконец, вернулась к своей прежней жизни. 



Мне никогда не встречались привидения или тени, ко мне не приходили вещие сны. А 

теперь он идет навстречу и даже не смотрит на меня. И это было понятно: мир моего 

отца недоступен для нас, оставшихся здесь. 

«Папа», – проговорила я. 

Между нами был только один шаг, да что там – полшага, и, если бы не его 

исключительная реакция, он наступил бы мне на ногу. Отец посмотрел с недоумением. 

Сергей обнюхивал меня и скулил.  

«Папа, – снова сказала я. – Ради всего святого, что, что это такое?»  

Он пробормотал что-то по-немецки. Это был именно его голос. Он говорил на 

немецком лучше меня, хотя я шесть лет учила этот язык в университете. 

Мой отец не знал немецкого. Вспоминая о Второй мировой войне, он 

произносил слова, которые выучил за время Оккупации, с ужасным акцентом. Отец и 

его друзья, измученные ненавистью и голодом, разрывались между двумя полюсами 

бытия: они резали шины немецких грузовиков и в то же время выпрашивали «айн 

бисьен брот» – «немного хлеба» – у немецких солдат. Папа говорил, что не держал зла 

на немцев, что люди меняются к лучшему. Чтобы доказать это, он навещал меня в 

Берлине в первые годы моей учебы. Его восхищало все: тротуары, липы, соборы, парки 

и деревянные игровые площадки для детей. 

«Папа», – пыталась сказать я, но голос изменил мне. 

Отец спросил меня по-немецки, все ли со мной в порядке. Я смотрела на него, не 

отрываясь, пытаясь найти хоть что-то, что было бы не так. На щеке у него была все та 

же приплюснутая родинка, на безымянном пальце – его обручальное кольцо. 

«Как это у тебя получилось?» – спросила я его снова, на этот раз по-гречески. А 

он поинтересовался, не нужна ли мне помощь. «Да, нужна, конечно. Я хочу понять, как 

вообще это возможно, как ты это делаешь». «Это же Сергей», – добавила я уже по-

немецки. 

«Вы его знаете?» – спросил мой отец. 

Я бросилась ему на шею. Обняла его, вдохнула аромат лосьона после бритья в 

ямке возле шеи. Я знала этот аромат, и мне так хотелось, чтобы это мгновение длилось 

еще немного, и разговоры были не нужны. Отец решительно оттолкнул меня, но я все 



поняла и без его участия, и без напоминания Сергея, который начал угрожающе 

рычать. Я отстранилась. Мне было очень хорошо известно, на что способна наша 

собака. 

Папа в отчаянии опустил руки. Он смотрел на меня так, словно я ненормальная. 

Я отступила назад, но, отходя, не отрывала от него взгляда. Он чуть склонился вправо, 

словно по-прежнему тащил рабочий портфель. Как, как у него это получилось? Он 

вышел из могилы и заглянул домой за одеждой? А затем поднялся на гору Пендели и 

нашел Сергея? Почему он оказался здесь и жил рядом с мной, в Берлине? Отец 

говорил, что ему нравится этот город. Должно быть, он любил и меня – по-своему. 

Здесь мы вместе ходили в оперу – напряжение было почти невыносимым, но нам не 

нужны были слова. Должно быть, он быстро выучил язык и жил в какой-то маленькой 

квартирке, смотря телевизор и питаясь по-спартански. 

Кому я могла бы рассказать об этом, чтобы меня не сочли сумасшедшей? Надо 

было сфотографировать его на мобильный, тогда у меня по крайней мере было бы 

доказательство. Я вышла на Потсдамскую улицу. Отец и Сергей исчезли. Я побежала, 

крича и пытаясь дозваться их. Прохожие смотрели на меня с изумлением. Когда 

посреди европейских площадей с их морозным воздухом раздается пронзительный 

крик, кажется, будто кто-то снимает фильм, всегда один и тот же. Люди растворяются в 

толпе, за ними следуют другие, и в фильме те, кто исчез, никогда не возвращаются. 

Поэтому и музыка всегда печальна, или ее нет вообще. 

С поникшей головой я вернулась в библиотеку. Проходя мимо окна, я подняла 

глаза и увидела ту белокурую девушку. Она сидела на моем месте. Книги лежали в 

беспорядке, а ее улыбка была полна торжества. 

 

 

Перевела Анна Ковалева 

 

 

 

 



 

 

Laksmi Pamuntjak 

Лаксмі Памунтяк 

Excerpts from: 

 

„Aruna dan Lidahnya“ 

«Аруна дан Ліданья» 

and  

„The question of Red“ 

«Щодо червоного» 

(translation) 

 

 

 

Moderator: Michi Strausfeld 

Speaker: 

 

 

 

 

 

Date: Saturday, 01.10. 

Time: 10.00 

Event venue: The Literature Museum, Golden Hall 



Аруна дан Ліданья (або: Аруна та її смаки) 

 

Фрагмент 1 

 

В моєму сні того ранку Коха Копіна застрелили в ту саму мить, коли він лив 

бульйон у ринку з локшиною. Я дивилася, як він впав обличчям у паруючий відвар. 

Коли Чик Лані та її двоє слуг підняли його бездиханне тіло з ручного візка й поклали на 

ресторанну підлогу, обличчя та волосся його були обліплені смужками жовтої яєчної 

локшини, вермішеллю й шматками зелені. Очі в нього були дивні: широко розплющені 

й витрішкуваті, немов від здивування – точнісінько морський окунь, який усвідомлює, 

що попався на гачок. Ніс, на щастя не найвиразніша його риса, був розплющений, наче 

розварений вонтон.  

Я заволала. А може, й ні. Пам’ятаю тільки, як мене хвилею охопив сум: відтепер 

Коху Копіну вже не бути королем локшини. І це після того як він всупереч власному 

бажанню додав до меню трав’яний чай, який вважав глибоко некитайським, і рибні 

тюфтельки – ще один хіт продажів, пирхав він презирливо. Коли за тисячу років я 

помру, сказав він одного разу, «Локшина Копіна» буде найкрутішою в усьому місті. 

А тепер Кох Копін вже не складатиме конкуренцію навіть «Локшині Авата» по 

той бік вулиці. 

На мене щось найшло. В якусь мить я навіть побачила, ніби входжу у власний 

сон і простягаю руку, щоб торкнутися руки Чик Лані. Вона не зводить очей з тіла 

чоловіка. Воно в’яле, обвисле, футболка задерта, живіт напіввідкритий, все таке 

жовтувате й беззахисне у неоновому світлі. Я відчуваю запах сечі; взагалі, вся кімната 

смердить сечею. На підлозі розкидані мокрі паперові рушники, неначе здатні врятувати 

те, що залишилося від локшинника.  

Не можна, щоб це зійшло їм з рук, сказала я. За цим напевно стоять діти Авата. 

Ти мусиш помститися за чоловіка, поки вони не навчились як слід ліпити рибні 

тюфтельки.  

«З глузду з’їхала?» – хрипким голосом промовила Чик Лані. На мить вона 

здалася мені порожньою, як покинутий кокон комахи. 

Раптом вона встала й пішла. Я спостерігала, як вона переходить шумну вулицю 

широким чоловічим кроком, кроком хрестоносця, не звертаючи жодної уваги на 

хаотичний рух транспорту. Дійшовши до входу в «Локшину Авата», вона спокійно 

дістала пістолет і почала палити в усіх, хто був у ресторані: в стару, яка з ранку до 

вечора готувала самбал із чорних бобів, в молоду за касою, в двох офіціантів, що 

загортали рибні котлети в бананове листя, в  двох племінників Коха Авата, що готували 



локшину по-бангськи в кіоску назовні, в клієнта біля прилавка, що тягнувся до 

скляного контейнеру за крупуком – креветковими чіпсами, в ще трьох за столиком, що 

безтурботно прицмокували, тягнучі суп-локшину з тофу й рибними котлетами.  

Густа тиша, про існування якої дізнаєшся з трилерів і поліцейських звітів про 

вбивства, – тиша між першим пострілом і тим моментом, коли всі  усвідомлюють, що 

трапилось, – потонула у вуличному гомоні. Все сталося надто швидко, до того ж було 

дуже спекотно: повітря насичене смердючими випарами пороху, оцту та ще одним, 

нудотним запахом – страх то був чи піт, я не могла розпізнати.  

В першу мить я розгубилася, не знаючи, що мені робити: чи то встати й 

зааплодувати, чи то викликати поліцію, – але не встигла отямитися, як опинилась у 

вишуканому дорогому японському ресторані з тих, де вечорами подають лише омакасе, 

і які процвітають без реклами, бо добра слава про них передається від вуст до вуст. 

Переді мною лежить шмат сусі торо, самотній, світний. З його сяйва і молочної, 

телячої рожевості я вгадала, що має бути вівторок або п’ятниця, і посміхнулася: мені 

тільки-тільки минуло тридцять п’ять, а я вже через мить дознаюся, що означає це 

неймовірне кліше – «райський смак».  

Коли я підвела очі, обличчя сусі-майстра, що дивилось прямо на мене,  було 

обличчям Коха Копіна.  

Ось що я називаю чарами, мовила я, щиро вражена. Ти не просто повернувся на 

землю воскреслим – тобі ще вистачило здорового глузду прихопити жменю небес. Не 

знаю, що сказати тобі, Кох, хіба що: ти красень!  

 

 

Фрагмент 2 

 

Я часто бачу один і той самий сон. Я сиджу в кухні, що завбільшки як футбольне 

поле, на відкритому повітрі, й дивлюся на мою бабусю. Вона крокує по своєму 

подвір’ю, її переслідує цілісіньке військо ненажерливих індичок, забігаючи вперед 

зліва й справа. В руках у неї глиняна макітра, але корму там немає – тільки пелюстки 

троянди та жасмину, це квіти померлих. «Це для дýхів, – каже вона. – Допоможи-но 

бабусі розкидати їх по подвір’ю». 

Бабуся моя справляє сильне враження. Хоча їй уже вісімдесят сім, крок в неї 

швидкий та впевнений, спина пряма й міцна, і, так само як її син, мій тато, у старшому 

віці, вона любить носити просте кімоно без узорів.  Дотепер не можу зрозуміти їхніх 



відносин – між татом, який дуже рідко відкривав рота, і бабусею, такою хороброю й 

сильною.  

Мама завжди повторює, що схожість між ними не обмежується їхніми кімоно: 

«Твої тато й бабуся обидва люблять чилі, часник і усе, що стосується птахів. За 

характером і складом думок вони теж однакові: прямолінійні, непохитні, вперті, 

запальні, егоїстичні». Але в моєму сні виявляється лише єдина бабусина риса: надмірна 

любов до її індичок.  

Я раптом згадую про тата з його власними птахами: як сяяли його очі, коли він 

розмовляв із своїм улюбленим папугою; як безгучно воркували його губи, коли він 

гладив свою малесеньку сорочу славку. Риси його обличчя змінювались, і на мить у 

них проступала схожість із рисами його матері.  

«Але ж індички мають щось їсти, а дýхи все одно не з’являться, доки ми тут», –  

заперечую я, бо мені трохи шкода індичок, змушених їсти квіти.  

Бабуся хитає головою.  «Розкидай, кажу тобі, – мовить вона. – Розсієш і сама 

побачиш. Все в них буде». 

Мені страшно уявити подвір’я, вщент заповнене дýхами. Ти ж не можеш 

вибирати, які дýхи до тебе з’являться. (А що, коли на їхніх спинах зіятимуть рани, як у 

страховиська на ім’я сундельболонг? Що, як вони будуть біснуваті, або смердючі, або 

згубні? Що, коли в них алергія на домашню птицю? А якщо вони вкрадуть індичі яйця 

та зжеруть їх геть усі – хто ж устоїть, коли ці яйця такі величезні та смачні? Або – ще 

гірше – що, коли вони знищать усіх індичок і доведуть бабусю до злиднів?)  

Але ж дýхів я боюся менше, ніж того, що зробить зі мною бабуся, якщо я її не 

послухаюся. 

Я починаю розтрушувати квіти по подвір’ю. П’ять хвилин – і ми з бабусею 

йдемо додому. Індички чомусь за нами не йдуть, але й до цілого моря пелюсток, що 

покрили землю, вони теж не проявляють жодного інтересу. Проте вони товпляться 

навколо пташника, ніби чогось чекають –  вказівку згори, або дощ, або музику.  

Бабуся порається в кухні. Я вдаю, ніби готую уроки, але насправді витріщаюсь у 

вікно на подвір’я, оповите сутінками й биттям крил.  

Опускається ніч.  

Ні звуку. Ані подиху вітру, ані жаб’ячого квакання, ані скрекоту цвіркуна.  

Вранці, крізь шар роси на віконному склі, я бачу, що трава на дворі зелена, 

ідеально чиста. Жодної пелюстки. Індички геть усі у пташнику. «Що сталося?» – питаю 

я в бабусі, яка готує сніданок.  



«А ти як думаєш, що?» – відповідає вона запитанням на запитання. 

Що ж примушує нас бачити світ так і не інакше? Мабуть це те, що люди звуть 

«внутрішнім поглядом» – поглядом, який бачить траву зеленою, бо зелений колір 

веселить серце; бачить океан блакитним, бо ми пускаємо в плавання наші надії та мрії; 

бачить кров червоною, бо червоний колір готує нас до того, щоб у будь-яку мить 

побачити мерця.  

Так чи не так, але подвір’я насправжки бездоганне.  

«Це неймовірно. Індички не змогли б з’їсти усі ці пелюстки», – мовлю я 

напівшепотом.  

«Вони й не їли, – каже бабуся. – Дýхи дуже зраділи, що нам не ліньки було 

віддати їм шану. То ж вони й перетворили наше приношення в корм для індичок. Якщо 

не віриш, піди до пташника й подивися. Усі птахи сплять наче вбиті. А все тому, що 

наїлися досита». 

  

 

Фрагмент 3 

 

Одного разу мені наснилося, що якийсь праведник намагається пояснити мені, 

що таке справжня подяка. Ось притча, яку він мені повідав.  

Один чоловік прокинувся вранці й з’ясував, що нічого не бачить. У паніці він 

викликав свого лікаря, той негайно провів обстеження і зробив аналізи. Минув 

тиждень, лікар посадив цього чоловіка напроти себе у своєму кабінеті та почав 

розмову.  

Мені дуже шкода, сказав лікар, але я не маю інших слів, щоб про це повідомити: 

ви тимчасово втратили зір. І хоч іноді ви ще можете щось бачити, у вас залишилося 

тільки десять процентів того зору, що був колись. Проте, повторюю: це лише 

тимчасовий стан. 

І той чоловік тільки хитнув головою, бо був людиною віри.  

Рік минув, і ми знову зустріли того чоловіка. Він, як і рік тому, був на дев’яносто 

відсотків сліпий. Але він не був нещасний. Я дізнався стільки нових речей про цей світ, 

сказав він. Речей, про які я б ніколи не взнав, якби міг бачити як раніше.  



Тільки тепер я дізнався, що смак кавуна – це смак ранку, світлий і ясний, а смак 

соку гуаяви більш за все схожий із запахом людського тіла – з нього завжди 

вибивається щось на кшталт пахв, кисле й гірке, від чого хочеться чухатися.  Я знаю, 

хто увійшов у кімнату, лише за їхнім ароматом;  більш того, коли моя дружина 

користується парфумами X, а не парфумами Y, я можу точно сказати, який в неї 

настрій. Квітка для мене більша за квітку, я вивчив усі їхні імена: магнолія, бромелія, 

плюмерія.  

Коли дружина в кухні готує яйця, я тепер за одним лише запахом можу сказати, 

як саме. Якщо я відчуваю пах сірки, я знаю, що вона їх варить. І коли вона підливає до 

окропу трохи оцту, аби нейтралізувати той пах, це я теж відчуваю.  

Я люблю пахощі окатої яєчні, особливо коли її смажать на вершковому маслі й 

це масло стає брунатним і випускає чудовий, неперевершений аромат. Я дізнаюся за 

запахом, чи не переварилося яйце та який в ньому жовток: крутий або ще плинний. 

Навіть коли вогонь дуже великий і кухня раптом починає смердіти паленою шиною, 

все одно аромат яйця, що смажиться, – мій найулюбленіший, бо він повертає мене до 

простого часу мого дитинства, коли смажені яйця з’являлись на столі тільки святами, й 

ми билися за них так, ніби вони були останніми речами на білому світі, які мали 

справжню цінність. 

Я можу сказати, який саме омлет готує дружина: товстий, домашній, із 

текстурою пухкої картопляної запіканки чи французький із молоком і сиром, тендітний 

і вишуканий, напахчений селерою та зеленою цибулею. 

Я вмію розпізнавати усі олії, якими користується дружина, у тому числі всілякі 

оливкові та кукурудзяні. Я також вмію розрізняти усі сорти бананів і шоколаду. 

Останнє несе мені радість, але водночас і смуток. Шоколад для мене пов’язаний з 

онуками: вони завжди приносять мені його, коли провідують, і не розуміють, що 

найсумніше для мене в моїй сліпоті – те, що я більше не бачу маленьких рис, в яких 

відбивається, як вони ростуть і змінюються; я не знаю, худнуть вони або товстіють, не 

знаю, чи довге в них волосся, не знаю, схожі вони на маму чи на тата, на бабусю чи на 

дідуся.  

А ще в мене розвився більш вишуканий смак щодо цукру. Дружина скаржиться 

кожного разу, як служниця повертається з базару, бо та завжди приносить замість 

справжнього цукру дешевий пальмовий – здебільшого це цукор-сирець, змішаний із 

цукровою пудрою. Але Природа ніколи не бреше, і я навчився читати її знаки.  

Вуха мої тепер вміють слухати з пильністю, яка колись була монополізована 

моїм зором. За тоном голосів дружини й дітей я розумію, щасливі вони чи сумні; я 

навчився цінувати музику, яка переносить слухача в інші місця, музику, яка дає 

натхнення. Я усвідомив, що граю більше барочної та хоральної музики, більше Баха та 

Бетховена.  



Я усвідомив також, що куди б я не йшов, чого б я не торкавсь, я маю робити це з 

шаною. Коли я вичавлюю скибочку лайма на шматочок риби, або скропляю рибні 

галушки – сіомай – солодким соєвим соусом, я роблю це ретельно, дбайливо, бо тільки 

так можу відчути, що я складаю їхні смаки, а не віднімаю.  

І що найважливіше, я також навчився кохати свою дружину ще сильніше, її тіло 

й душу, тому що саме вона надає цьому світові усіх його барв; я навчився любити її, і 

всю родину, і друзів, які мене оточують, бо я знаю, що лише ті, хто вміють любити, 

залишаться навіки.  

 

 

Щодо червоного 

 

Фрагмент 1 

 

Біля острова Буру море глибоке й лагідне: воно вміє чекати. Вранці в глибині 

острова на верхівках травинок сидять краплі роси, ніби скляні віяла, й вітер віє 

трішечки довше, наче сподіваючись натрапити на якийсь секрет або знайти те, що 

підійметься на поверхню після дощу. Але у полях тихо. Те, що приховане денним 

світлом, відкриється тільки вночі.  

Однак час від часу на цьому острові трапляється щось особливе й необоротне, 

про що люди навіть не знають, як сказати інакше, ніж пошепки.  

Саме такою є історія Асми та Бісми. Солодка й смертоносна, як дурман. 

* 

Березень 2006 року 

Три дні тому до лікарні Веапо були доставлені дві жінки. Перша, судячи з 

посвідчення в її гаманці, була з Джакарти, й звали її Амба Кінанті Ейлерз. Вона, певне, 

вийшла заміж за іноземця й узяла його прізвище. У посвідченні також зазначалося, що 

їй 62 роки. Зазнавши нападу другої жінки, вона була непритомною. 

Друга, на ім’я Мукабурунг, виявилася прийомною дочкою вождя Кепала-Ейр, 

що у Веапо. Йшли чутки, що Мукабурунг теж поранена, але тут обставини були 

темнішими. Принаймні, перш ніж відпустити додому, її залишили на кілька днів у 

лікарні. Навіть якщо й були побоювання, що вона знов нападе на Амбу, керівництво 



лікарні ризикнуло їх приховати.  

Але для побоювань в нього були всі підстави. Лікарня, що тихенько 

примостилась у верхів’ях Веапо, тобто річки Апо, була невеличкою: її щомісячні звіти 

рясніли скаргами на нестачу коштів, заіржавіле обладнання, ліки, в яких за 

недовикористанням закінчився термін придатності. Пацієнтів із тяжкими 

захворюваннями або травмами привозили сюди рідко, хіба що коли були затори на 

шляхах через зливу. Тому, безперечно, ці дві жінки були виставою, яка прийшла на 

зміну загальному заціпенінню й водночас підживляла його.  

Але в Буру люди звикли до питань без відповідей. І навпаки.  

Здавалося, що начальство лікарні й місцеві шишки змовилися мовчати. На 

зборах усі, затамовуючи подих, чекали виступу головного лікаря, але той обмежився 

трьома словами: «Обидві жінки потрібують догляду. Все під контролем. І не ставте 

забагато запитань».  

В будь-якому разі, усі в лікарні раділи, що врятували Амбі життя, але значно 

менше радості викликав той факт, що, коли вона прийшла до тями, з неї майже нічого 

не вдалося витягти. Ніхто нічого про неї не знав. Вона була з Джакарти й, певне, 

яванка, але було в ній щось не зовсім яванське.  

Обличчя її було цікаве: непохитне й сповнене гідності, й вона безумовно 

виглядала років на п’ятнадцять молодшою за свої шістдесят два. Ще в неї були 

дивовижні очі,  безсумнівно материнські – очі, які навчилися відмовлятися від багато 

чого заради любові до дитини. Проте в її роті, в суворому, але почуттєвому вигині губ 

був натяк на щось ретельно заховане, однак уразливе, немов вона довго тренувалася 

зберігати таємниці. Коли вона опритомніла, її поведінка теж була дивною. Вона 

вимагала, щоб її пустили до чоловіка, в палату у другому кінці коридору. «Він там, – 

наполягала вона. – Я так довго добиралася сюди, щоб його побачити».  

Це збило з пантелику усю лікарню, бо в тій палаті не було жодного чоловіка, 

який би відповідав її опису. «Ми були б дуже раді допомогти, – сказав їй головний 

лікар, – але в нас лежать тільки місцеві з легкими травмами. Тут усі знають один 

одного. Є один чоловік у палаті В-6, що його побив до півсмерті рідний брат, хтозна-

чому, але ми усі його знаємо як облупленого, так що навряд чи ви маєте на увазі саме 

його». 

Говорячи це, головний лікар вже не був впевнений, чи жінка його слухає. Але, 

ніби навздогін власним думкам, вона сказала, що цей її чоловік давно помер. 

«Увесь цей час я одружена з мерцем», – сказала вона і зісковзнула в повну 

безмовність, свого роду кому наяву.  

* 



За добу почали прояснятися деякі деталі. Цю жінку на ім’я Амба привезли до 

лікарні після того, як знайшли її під зливою, всю в крові, на горбистій галявині серед 

лісу, де вона обіймала якусь могилу. Мукабурунг знайшли майже поруч. Вона застигла 

на колінах, немов у молитві, дивлячись на ту саму могилу та стискуючи в руці 

закривавлений ніж. В цій картині не було нічого незвичайного, окрім ножа й крові, 

тому що уродженці Веапо звикли доглядати за мертвими, мов за живими. До того ж, 

вони бачили забагато неабияких подій, зазвичай пов’язаних із смертю, сексом або з тим 

і другим разом. 

На запитання, чому вона зробила те, що зробила, Мукабурунг відповіла: «Ця 

дурна жінка не мала права обіймати ту могилу». Коли вона, Мукабурунг, це побачила, 

кров її закипіла. Хіба ця нахабна загарбниця не знала, що в могилі лежить чоловік 

Мукабурунг, із ким її одружив названий батько-вождь, а не абихто! 

 

Фрагмент 2 

 

Подібно до невтішної вдови, вона пробігла поглядом усі листи, яких було 

забагато для того, щоб збагнути заразом. Але, подібно до покинутої коханої, її душа – й 

тіло – обрали кілька листів. 

 

12 грудня 1973 року 

 

Mein Liebling, 

люди тут не розуміють іронії, хіба що своєрідний чорний гумор. 

Іронія номер один: ті з нас, хто уявляє себе марксистами-ленінцями, як правило, 

не читали й рядку з Леніна, вже не кажучи про «Капітал». 

Іронія номер два: нас тут тримають в буцегарні за те, що ми комуністи, а тим 

часом тутешня економіка організована за принципами централізму й колективізму – 

інакше кажучи, це пряма протилежність так званій новій ідеології режиму Сухарто. 

Подумати тільки: виправна колонія, що мусить перевиховувати комуністів, сама є 

гігантською копією китайської суспільної системи. 

А саме: в цьому місці будь-яка діяльність, від посадки рису і збору врожаю до 

управління рисовим полем, організована за бригадним устроєм,  тому склад приймає 

неочищений рис тільки у кількості, що наперед визначена наглядачем. При цьому 



майже очікується, що наглядачі знайдуть привід змусити нас здати більше. Тим часом 

збір в кожний конкретний момент залежать від безлічі факторів, що не мають нічого 

спільного ані з ретельністю, ані з сумлінною працею. Так що, хочемо ми цього чи ні, 

кожна бригада змушена робити собі запаси неочищеного рису – заради виживання 

своїх, коли стане зовсім важко. 

У більшості бригад є власні нелегальні сховища; найчастіше це дуже помітні, 

абияк прикриті місця під сходами, що, мабуть, надихано дитячими детективами. До 

того ж, не сховатись від наглядачів, які навчалися у військовій поліції (а цим шляхом 

пройшло досить наших товаришів). На щастя, в моїй бригаді всі стали експертами зі 

зберігання рису – частково ховали його на головному складі, куди його возили 

зважувати, а решту тягли, поки ніхто не бачить, до власних схронів у стовбурах деяких 

дерев. Так, любове моя, це одна з причин, чому я люблю дерева.  

Однак є якісь «взаємні інтереси», що внесли поліпшення в цю систему. Час від 

часу трапляються наглядачі, в яких є хоча б крапля розуму. Такий може сказати: а 

відновимо ті старі, кинуті, так звані теракотові печі для випалювання глини – і раптом 

ми отримуємо відмінний цементний майданчик. Водночас це означатиме, що ми маємо 

виробити близько п’ятнадцяти тисяч цеглин за тиждень, але це дрібниця у порівнянні з 

очікуванням бенкету, який, мабуть, справить наглядач, коли ми досягнемо мети. 

Зізнаюся, бути циніком легше легкого. Навіщо справляти бенкети? Навіщо 

дарувати радість? Які мотиви ховаються за цими жестами? Тут треба зрозуміти, що в 

них – хазяїв табору та їхніх посіпак – ті ж самі потреби, що в нас, в’язнів. Вони, так 

само як ми, прагнуть  перепочинку, трішки веселощів, а часом навіть порятунку. І коли 

цей час настає, то поділитися з нами радістю не здається їм таким вже важким тягарем. 

З усіх людей тільки ти зрозумієш це, з твоєю милою красою, ані чорною, ані білою. 

Тобто, деякі з наших тюремників болісно молоді. Іноді, коли надходить ніч, або 

є музика, або цигарки або щось інше, що на мить ніби розв’язує людину, вони радяться 

з нами. Питають про секс і про плідність, про чорну магію і про те, як  зробити 

радіоприймач із нічого – в чому, як я вже згадував, ми досягли великих успіхів. Такі 

речі можуть сприйматись як дріб’язки, але це не так. Вони надзвичайно важливі, бо це 

про наші глибини – як ми відчуваємо себе й діємо у боротьбі за владу, що визначає нас 

в цій пекельній дірі. 

Важко буває стати на тверду позицію, коли не розумієш, що відрізняє Нас від 

Них, окрім черевиків та рушниць. 

Переклала Євгенія Каніщ 

 

 

 



 

Ales Steger 

Алеш Штегер 

Excerpt from: 

 

«Відпусти» 

 (translation) 

 

 

 

Moderator: Liana Kryschevskaja 

Speaker:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Saturday, 01.10. 

Time: 14.30 

Event venue: The Literature Museum, Gallery Hall 



Побрезьке кладовище лежить на самій окраїні Марибора. Як на розміри міста, 

цвинтар видається непропорційно великим. Довга брукована алея веде від вхідних 

воріт до центральної будівлі. Там, поряд з квітковим магазином, кіоском і трунами, 

міститься адміністрація.  

– Твори Вагнера схожі на цвинтар. Ще тільки у Вагнера можна знайти 

справжній цілісний витвір, де нерозривно переплетено всі види мистецтва – музику, 

слово, скульптуру, театр. Тільки у Вагнера – і на цвинтарях. Найкращим доказом цьому 

є люди. Вони й приходять сюди так часто, щоб, споглядаючи цілісний мистецький 

шедевр, досягнути катарсису, очиститись.  

Роза Портеро перевіряє справність диктофону. Магда Орнік, директорка 

«Ритуальних послуг в Маріборі», поправляє коротку спідничину й усміхається Белі. На 

задньому плані – класична музика. 

– «Лоенгрін»! Я сама підбираю музику для відвідувачів цвинтаря, при цьому я 

зважаю на погоду, колір крон дерев і свято. Я можу попросити вимкнути, якщо вам 

заважає. 

Белі заперечно похитав головою. 

– Якщо будуть потрібні фотографії, я можу їх надіслати або дати посилання на 

сайт, – мовила Магда Орнік. 

– Дякую, не треба, це інтерв’ю для радіо, – відповів Белі. 

– Знаю, але й на радіо часом просять фотографії, аби потім викласти в інтернеті. 

Ви ж знаєте, у цьому цифровому світі візуальні форми стають щораз важливішими. 

Хоча так не має бути. Визнаючи, що духовність не матеріальна, ми все ж безсилі перед 

технічним прогресом. Знаєте, наш цвинтар визнано одним із найкраще упорядкованих у 

цілому Європейському Союзі. Крім прекрасної пейзажної архітектури, садових 

композицій та професійного сервісу ми маємо широкий новітній асортимент послуг. В 

нас можна замовити послугу монтування в надгробок мікроскопічної непомітної 

відеокамери, а тоді в інтернеті дивитися на могилу, де з миром покояться найрідніші. 

Називається вона «Завжди біля спочилих». Безперечно, така послуга – неабиякий 

виклик для наших садівників, бо ж мусять утримувати місце поховання в бездоганному 

стані. Зрозуміло теж, що така послуга не безкоштовна, ми ж одначе переконані, що 

вона додатково сприятиме спокою в душі наших замовників. Ще одна інноваційна 

пропозиція – вмикання запису з голосом покійника. Правда, ми її дещо обмежили через 

численні скарги на шум, що здіймався насамперед в час свят. А надто через галас на 

цвинтарі для тварин. Цю послугу особливо полюбляли замовляти власники покійних 

собак, проте собачий гавкіт дуже вже засмучував котолюбів, улюбленці яких поховані 

якраз поруч. Сказати б, технічні забавки, а все ж техніка сьогодні просто дає 

можливість означити місце, де і хто похований. Допоки існує місце, де ми, живі, 

можемо переконатися, що про наших небіжчиків гарно задбано, ми миримося з 



утратою. Це своєрідний парадокс кожної втрати, як гадаєте? Поки існує могила, смерть 

дорогої особи сприймається як втрата. Коли ж могили немає, нема ані померлого, ані 

факту його смерті. 

Магда Орнік відсьорбнула ромашкового чаю й задумалася над щойно сказаним. 

– До того, як влаштуватися на цю роботу, я не міркувала так багато про зв’язок 

із покійними. Нині ж я краще розумію людей, зацікавлених нашою послугою 

конденсованої кремації, яка дає можливість ще тісніше поєднатися із небіжчиком. 

– Конденсована кремація?– запитав Белі. 

– Ви не знаєте?– відповіла Магда Орнік, кинувши на Белі звабливий погляд з-під 

вій.  Це особлива процедура, коли після кремації весь попіл або його частина 

спресовується в графічний камінець. Родичі найчастіше замовляють його у формі 

підвіски. Деякі клієнти вставляють камінець в каблучку або носять як брошку. Одним 

словом, надзвичайно естетична прикраса з каменю найбільш безпосередньо, 

матеріально пов'язує вас із покійним. 

– Тобто люди носять своїх предків як оздобу? 

– Саме так. Багато мешканок Марибора носять своїх батьків чи діда з бабою на 

шиї. Ще частіше замовники вибирають поєднання батьків і домашніх улюбленців. 

Останнім часом надзвичайно популярним трендом є так званий повний родинний 

спогад: невістки просять вставити в середину каблучки блаженної пам’яті тещу, а тоді 

довкола неї розмістити інших членів родини. Маємо ювеліра, який спеціалізується на 

таких прикрасах. Кристали Сваровскі нині носять дівчатка, дорослі ж – предків. 

Марта Орнік міняє позицію. Довгі ноги директорки, запашна композиція з 

магнолій і засушених польових трав в офісі, настінні фотографії: пані Орнік із 

президентом країни, головою Європейської комісії, прем’єр міністром, мером міста й 

естрадною зіркою мариборського походження. 

– То що, ті предки, що їх родичі носять на собі, взагалі не мають могил? Вони 

якось означені? 

– Так, так, але там поховані не їхні тіла, а пам'ять про них.  

Белі нахилився до Рози, щоб перекласти відповідь пані Орнік. При цьому за 

Розиним лівим вухом він помітив подовгасту рану, що ховалася далі під комір светра. 

Белі заціпенів. Пані Орнік помітила, як чоловік змінився на лиці. 

– З вами все гаразд? 

– Так, так, не турбуйтесь, – пробурмотів Белі. – На чому ми зупинилися? Так, 

пам'ять про предків. Ваше кладовище відоме, зокрема й тим, що воно частково займає 



територію так званого танкового яру з Другої світової війни. Проведене зондування 

показало, що в цьому яру захоронено тіла щонаменше 15, а за іншими оцінками навіть 

до 50 тисяч осіб.  Швидше за все, це останки солдатів з інших республік колишньої 

Югославії. Осіб, яких комуністи таємно ліквідували наприкінці війни. Тож цей цвинтар 

стоїть на іншому цвинтарі, цвинтарі безіменних, неідентифікованих жертв. 

– Пане Белі, запитаймо себе, що таке пам'ять, що таке спогад. Спогад – це тільки 

щось намацальне. Спогадом є предмети. Спогадом є будинки. Спогадом є надгробки. 

Все те, що у нас в душі – це наші бажання і страхи, а не спогад. Ми стираємо якийсь 

надпис – і спогаду більше нема. А якщо такого надпису ніколи не було, то й нічого 

стирати. Чому мертвих не лишити в спокої? Навіщо отруювати молоді покоління 

питаннями про події п'ятдесятирічної давнини? 

– А як же кості покійників, до них же ж можна торкнутися? 

– Пане Белі, прах є прах. Навіщо відкопувати те, що засипане? Ми ж усі знаємо, 

що проблема повоєнних злочинів ділить наше суспільство надвоє. Усі політики, і ліві, і 

праві, користають з того, що конфлікт не вирішується, що щоразу виявляють нові й 

нові захоронення, що знову поширюються міфи й спалахує ненависть. Якби би ви мене 

запитали…. 

Магда Орнік схилилася й вимкнула диктофон. 

– Будь ласка, off the record. Я думаю, що було б добре переорювати всі цвинтарі 

що 15–20 років. І був би спокій. Люди пам'ятають, бо постійно ходять на кладовища. 

Відвідини могил треба обмежити або ж повністю заборонити. Припустімо дві точки 

зору. Перша – що вся наша держава є великим некрополем. Всі знають: де б не копнув 

лопатою, натрапиш на могилу чи ціле захоронення. Римляни, Середньовіччя, напади 

турків, Перша світова війна, Друга світова війна, повоєнні злочини. Словенія стоїть на 

роздоріжжі. Тут все пов'язано, кожна епоха залишає по собі своїх мертвих. З цієї точки 

зору тільки людська пам'ять і наявність пам'ятника відрізняють найзвичайнісінький 

газон від нашого кладовища. В нас на цвинтарі ви постійно пам'ятаєте, що ви на 

цвинтарі, бо ходите поміж могилами, хоча ми не задумуємось про те, що сіємо 

пшеницю на гробах, садимо квіти і салату на гробах, що на гробах зводимо наші 

будинки. Ми неохоче визнаємо, що покійні – це насправді гній для майбутніх поколінь. 

Це перший, можливо, дещо хворобливий погляд. Друга точка зору більш оптимістична. 

Вона ґрунтується на житті, на тому, що живе тут і тепер. Не знаю, як щодо Вас, пане 

Белі, але я щаслива, що я жива, що можу щодня вставати, ходити на свою прекрасну 

роботу, допомагати людям миритися з утратою. Я щаслива, що можу вільно рухатися, 

садити, працювати на землі, що можу дихати, стрибати, мов пташка радіти життю, адже 

воно є найбільшим подарунком. 

– Пташка? 



– Ну, може порівняння не зовсім вдале, але ж ви розумієте, що я маю на увазі. 

Ми не кращі за тварин, радше, навпаки.     

 

Переклад Наталії Хороз, Мар’яни Климець  
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РОЗДІЛ 2 

Колись усі кімнати й кухня в нашому помешканні належали Дідуневі. Коли я 

собі про це думаю, мені воно здається геть неймовірним, бо ж кімнат аж три, власне, 

навіщо одній людині стільки місця? Проте так було, і я навіть це пам’ятаю, хоч ледве-

ледве. Тепер у найбільшій кімнаті живе пані Брильянт із чоловіком, його сестрою та 

двома синами. Пан та пані Брильянт дуже старі (хоч не так, як мій Дідуньо), а сини в 

них уже дорослі. Усі працюють, крім пані Брильянт, бо в неї хворі ноги. Проте часом 

пані Брильянт підробляє собі ворожінням. Розкладає карти або кидає картопляні 

лушпайки до миски, а тоді розповідає різним жінкам та чоловікам, що там бачить. 

Звісно, що все це неправда. Іноді (хоч і знаю, що так робити негарно) я підслуховую під 

дверима кімнати, як пані Брильянт проводить такий сеанс. Часом це дуже кумедно. 

Якось я сміявся так голосно, що вона мене почула. 

– Бачу... Бачу... – говорила пані Брильянт. – Бачу поруч із вами високого 

чоловіка. У вас є брат? 

– Немає, – відказала жінка, яка прийшла собі поворожити. 

– Ні, це не брат, – заявила пані Брильянт. – А батька маєте? 

– Батько живе у Львові, – пояснила жінка. 

– Звісно, що це не батько. Це відразу видко. А взагалі поруч із вами є який-

небудь мужчина? 

– Поруч? Поруч хіба що сусід мешкає, саме він мені й сказав... 

– Ну, звичайно! – вигукнула пані Брильянт. – Це сусід! 

– Але той сусіда не дуже високий. Нижчий за мене. 

– Так, так, невисокий. Я ж бо казала, що невисокий. І в нього до вас є 

почуття. Він хоче з вами одружитися. 

– Але ж йому сімдесят п’ять років! 

– А й справді. Отут добре видно, що він старий. А ви сама живете? 

– З мамою. 

– Отож-бо й воно. Він з вашою мамою хоче оженитися.  

– Але в нього вже є дружина! – вигукнула жінка. – І вони разом живуть! 

– А хіба я вам казала, що то порядна людина? Ви з ним обережніше. То 

лиха людина. Він вам добра не бажає. 



– Але це дуже симпатичний дідусь, – заперечила та. – Саме він і дав мені 

вашу адресу, і порадив прийти поворожити. Казав, що він ваш родич, його прізвище 

теж Брильянт. Ми живемо на Заменгофа. Знаєте, кого я маю на увазі? 

– Знаю, знаю... – ледь чутно відказала пані Брильянт. – Це мій дядечко, але 

я... Тобто... Я говорю про іншу людину... О, а тут! Тут бачу, що ви матимете велике 

щастя! Уже невдовзі! 

Я не втримався й зареготав так, що мені аж сльози виступили, і сусідка застукала 

мене на гарячому. Але потім, коли відвідувачка вже собі пішла, пані Брильянт теж із 

цього сміялася. 

В іншій кімнаті живе пан Боц, дві його сестри, діти сестер і ще якийсь родич. 

Дітей четверо, і всі вони різного віку: трохи молодші й трохи старші за мене. Проте ми 

не бавимося разом, бо вони балакають чужою мовою, якої я не розумію, а вони через те 

з мене кепкують, бо, здається, усі в Районі цю мову знають, і лише я – ні. Це неправда, 

бо чимало людей говорять тільки польською, так мені казала пані Бася. Зрештою, пана 

Боца, його сестер, дітей і того родича цілими днями немає вдома. Повертаються вони 

лише біля сьомої, а потім вже переважно не виходять з кімнати аж до ранку, тож, хоч 

ми й мешкаємо за стіною, я рідко їх зустрічаю. 

На кухні живе учителька, пані Анеля. Вона майже така сама стара, як Дідуньо, і 

часом навчає мене різних цікавих речей, наприклад, географії й фізики, проте лише 

тоді, коли їй не сумно. Пані Анеля має меланхолійну вдачу, так каже Дідуньо, і 

найчастіше сидить на кухні біля вікна, дивиться на небо й зітхає або плаче. Я її якось 

запитав, чому вона завжди сумна. І вона сказала, що тужить за своєю родиною, яка 

виїхала за океан, а вона не встигла поїхати з ними. Я здивувався, бо хіба ж це причина, 

щоб сумувати? Мої батьки теж поїхали далеко-далеко, аж до Африки, до того ж, дуже 

давно, і я їх майже не пам’ятаю. Звісно, що я волів би бути з ними, але не склалося. Але 

в тій Африці їм, мабуть, набагато краще, аніж було би, якби вони залишилися тут, у 

Районі. Тож я через це аж ніяк не сумую, а навпаки, радію! Іноді, коли мені дуже 

погано, я думаю про маму й тата, про те, що вони в безпеці в тій далекій Африці, і тоді 

відразу веселішаю. Я сказав про це пані Анелі, але вона відказала, що я малий і нічого 

не тямлю, а тоді розплакалася ще дужче. Я малий, це правда. Але розумію дуже багато, 

і навіть на неї трохи тоді образився. 

Ми з Дідунем мешкаємо в найменшій кімнаті, вікна якої виходять на Сінну. У 

нас є балкон, на якому стоять ящики, а в них навесні, улітку й восени ростуть цибуля й 

редиска. Я їх поливаю й дбайливо доглядаю. За гарної днини я часто сиджу собі на 

балконі (навіть узимку, коли не дошкуляє мороз) і читаю книжки з бібліотеки або 

дивлюся, що відбувається на вулиці. 

На Сінній спокійніше, ніж на інших вулицях гетто, та однаково є на що 

дивитися. З нашого балкону видно перехрестя Сінної із Сосновою. У наріжному 

будинку розташувалася кав’ярня Гіршфельда – це найкраща кав’ярня в усьому гетто, і 



все в ній коштує дуже дорого, навіть звичайна ячмінна кава. Сюди приїжджають різні 

вишукані пані й панове на рикшах, особливо під вечір. Дідуньо кілька місяців тому 

працював у цій кав’ярні й розповів мені, як там усе виглядає, а кілька разів йому навіть 

вдалося узяти для мене тістечка. То були найсмачніші тістечка, які я лише їв у житті. 

Відразу біля кав’ярні стоїть кіоск із тютюновими виробами, у якому працює пан 

Брильянт. Часом, коли пані Брильянт має до нього якусь термінову справу, то 

приходить до нас на балкон і гукає чоловіка. Ноги в неї хворі, але горло цілком 

здорове, тож вона може так гаркнути, що чутно аж на Панській, а це ж за дві вулиці 

звідси. 

З балкону видко й продуктову крамницю, де ми купуємо харчі, а ще майстерню 

пана Мордка з неймовірно гарним і незвичайним манекеном на вітрині. Незвичайність 

полягає в тому, що він зеленкуватого кольору: у нього зеленава шкіра, смарагдові очі й 

темно-зелене волосся, припорошене срібною фарбою. І тільки вуста в нього червоні, як 

у живої людини. Пан Мордко двічі на місяць переодягає його, спеціально шиє для 

нього елегантні сукні, і ціла вулиця приходить на них подивитися. У пана Мордка 

шиють одяг дуже багаті й вишукані дами, які приїздять до кав’ярні на розі Соснової й 

Сінної, бо вбрання, пошите паном Мордком, коштує страшенно дорого. 

Далі, за кравецькою майстернею, трохи навкіс від нас, є ще зруйнований дім. Від 

нього майже нічого не залишилося, крім величезної купи каміння – у будинок влучила 

бомба, і я це пам’ятаю. Ото й усе, бо решти будівель з балкону вже гаразд не видно. 

Я дуже рідко виходжу із квартири, бо Дідуньо мені не дозволяє. Каже, що 

пообіцяв моїм батькам турбуватися про мене й не хоче, аби я бігав вулицями, бо це 

може бути для мене небезпечно. Коли восени в гетто відкривали перші школи для дітей 

(раніше їх цілих два роки не було через війну), я думав, що теж піду до однієї з них. 

Щоправда, туди приймали тільки дітей від восьми до десяти років, а мені ще не 

виповнилося вісім, але я гадаю, що якби я гарно попрохав, для мене зробили би 

виняток. Проте Дідуньо сказав, що не може бути й мови, аби я пішов до школи, бо, по-

перше, я замалий, а по-друге, неодмінно набрався б вошей чи підхопив якусь хворобу. 

Я дуже на нього сердився й навіть розплакався від злості, але потім мені стало соромно, 

бо ж я знаю, що Дідуньо бажає мені добра. Зрештою, я не мушу ходити до школи, бо 

Дідуньо всього навчає мене сам. Польської мови й історії, інших речей також. Він 

навчив мене читати. Я дуже швидко все опановую, окрім, на жаль, гри на скрипці. 

Дідуньо намагався навчити мене грати, зрештою, мені це дуже подобалося. Показав 

мені, як тримати скрипку й смичок, які струни притискати і як саме. Отак я грав якось 

усе пообіддя, а Дідуньо сидів на стільці, дивився й слухав. Коли я закінчив – уважаю, 

що зрештою мені досить добре вдалося, бо я дуже старався й був страшенно 

задоволений результатом – він сказав, що, на жаль, я належу до тих людей, чия гра 

справляє величезну насолоду, проте лише й виключно їм самим. Я не зовсім зрозумів, 

але збагнув, що скрипалем мені не бути. Я цим особливо не зажурився, бо, хай там як, а 

матиму більше часу читати книжки. На щастя, після моїх наполегливих і постійних 

прохань, Дідуньо нарешті погодився, щоб я ходив до бібліотеки. Та перш ніж це 



сталося, він дуже довго не наважувався. Потім робив так: я йшов сам, а він за мною, 

проте на великій відстані. Перевіряв, чи знаю я дорогу й чи нічого зі мною не 

станеться. Зрештою сказав, що я можу ходити до бібліотеки, але я ще двічі застукав 

його на гарячому, коли він крадькома йшов за мною назирці, і я тоді на нього дуже 

розсердився. 

Ага, і ще я іноді ходжу до крамниці на Сінній, але це вже справді зрідка, лише 

тоді, коли Дідуньо аж ніяк не може піти сам, а туди якраз привезли щось гарне. Харчі, 

які там можна купити, продають за спеціальними картками, і їх завжди небагато. Та 

найчастіше за продуктами ходить Дідуньо або сестра пана Брильянта, яка за це отримує 

від нас трохи грошей. 

Дідуньо скрипаль, і до війни був дуже відомим. Багато людей знали, хто він, про 

нього часто писали в газетах, бо він виступав у філармонії. Філармонія – це таке місце, 

де одночасно грає дуже багато музикантів на спеціальній сцені, а в залі сидить і слухає 

сила-силенна вишукано вбраних пань та панів. Тепер уже такої філармонії немає, хоча 

зрідка в гетто й відбуваються концерти класичної музики. Проте вони бувають занадто 

рідко, щоб із цього можна було прожити, отож Дідуньо вдень ходить вулицями та грає 

на подвір’ях, а люди кидають йому монетки або хліб з вікон. По обіді Дідуньо йде до 

кав’ярні чи ресторану й там грає, щоб відвідувачам, які вечеряють і п’ють каву, було 

приємніше. Часом Дідуньо грає на різних вечірках або в театрі, та це буває рідко. Крім 

того, час від часу він ще навчає грати на скрипці різних дітей або й дорослих. За це 

йому платять п’ять злотих за годину – за одну годину має стільки, скільки треба 

заплатити в бібліотеці за цілий місяць! Тому я вважаю, що читати книжки – це дуже 

дешево. 

Колись і я ходив із Дідунем по подвір’ях. Він грав, а я бігав і збирав до шапки 

або лляної торбинки гроші та їжу. Мені це подобалося, хоч і доводилося добряче 

нагасатися. Та якогось дня Дідуня схопив на вулиці есесівець, і той солдат його побив. 

Не дуже сильно, лише трохи, але я страшенно перелякався й голосно розплакався, бо ж 

був іще малий. Пізніше Дідуньо сказав, що я більше з ним не ходитиму. Отож я сиджу 

вдома й часом за нього хвилююся, чи не станеться з ним чогось лихого, ну, та нічого не 

вдієш – гроші нам потрібні, а Дідуньо не вміє їх по-іншому заробляти, окрім граючи на 

скрипці.  Але те, що я сиджу вдома, зовсім не значить, що я нічого не роблю, бо в мене 

багато важливих обов’язків! Наприклад, я прибираю нашу кімнату, а іноді, коли в нас є 

що приготувати, варю для нас на кухні обід. Пані Анеля мені допомагає, якщо їй у цей 

час не надто сумно. 

Звісно, я читаю книжки й багато розмірковую. Про винаходи або про КОЛИСЬ. 

Оце КОЛИСЬ стосується того, що було, і того, що лише буде. Отож я собі думаю про 

те, що робитиму КОЛИСЬ, про те, що стану винахідником і винайду різні неймовірні 

речі. Приміром, їстівну траву або ліки від старості. Або скляні крила – я хотів би 

винайти такі скляні крила, що їх будь-хто міг би носити в кишені й пристібати собі, 

коли набридне ходити. Гадаю, людям би такий винахід дуже сподобався, мені б він 

точно припав до душі. Іноді я розповідаю про свої ідеї Дідуневі, і він ніколи не кепкує з 



мене, хоч деякі мої думки й дуже незвичайні. Дідуньо каже, що науковці й винахідники 

– це такі люди, що можуть перетворити можливість на дійсність, а мої ідеї, хоч і 

незвичайні, усе-таки дуже вірогідні, тобто їх можна буде втілити, відкривши, як це 

робиться. Отож, якщо мої ідеї вірогідні, це означає, що я мислю науково і, на його 

думку, КОЛИСЬ я неодмінно стану славетним винахідником. Інше КОЛИСЬ, про яке я 

міркую, стосується того, що вже було. КОЛИСЬ не було ані війни, ані гетто. КОЛИСЬ 

можна було поїхати за місто, на село чи до лісу, або до річки й навіть на море. 

КОЛИСЬ мої батьки були зі мною, і ми всі жили на Саській Кемпі. Здається, усе так і 

було, бо цього я майже не пригадую, хіба що якісь окремі моменти, проте я однаково не 

певен, чи воно мені все не наснилося. Батьки поїхали до Африки, коли мені 

виповнилося три роки, а я оселився в Дідуня. Так мало бути рік, щонайбільше два, доки 

мама й тато не побудують в Африці дім, облаштуються там і надішлють нам гроші, 

щоб ми могли поїхати до них. На жаль, нічого не вийшло, бо почалася війна. Спершу 

батьки часто писали. Згодом листи приходили все рідше, а коли зрештою утворили 

гетто, листи закінчилися. Не тому, що батьки перестали писати, я впевнений, що вони й 

досі шлють звістки, які просто до нас не доходять, бо гетто закрили. 

КОЛИСЬ, здається, не було надто важливо, хто ким був, вагу мало лише те, яка 

він людина. Усі жили, де хотіли, незважаючи на те, яке мав прізвище, у що вірив і якого 

кольору була в нього шкіра, волосся чи очі. Чому я цього не пригадую? Адже коли тобі 

п’ять чи шість років, то ти вже вмієш говорити й багато чого пам’ятаєш! 

Пригадую початок війни й бомбардування, я їх анітрохи не боявся. Дідуньо 

забирав мене до льоху, але пояснював, що це така гра й сміявся, отож і я сміявся. Коли 

неподалік влучала бомба й усе здригалося, а зі стелі льоху падав тиньк і пилюка, 

Дідуньо казав, що то велетні грають у м’яча, і це справдешнє лихо. Я вірив у цих 

велетнів, і мені було дуже цікаво, які ж вони. Мені було так прикро, що не можна вийти 

подивитися, проте ховатися в льоху теж було цікаво, і я не ремствував. Потім почали 

з’являтися німецькі солдати, приїжджало дедалі більше людей, яких виселили з різних 

містечок навколо Варшави. Я й не втямив, коли створили гетто, та й узагалі, що це 

сталося, і нас у ньому закрили.  

Мені здається, що ми жили тут завжди. Що завжди було гетто, завжди було 

замало їжі й забагато людей. Що завжди була війна, і слід постійно пам’ятати, що треба 

боятися – навіть тоді, коли не відчуваєш страху. Іноді я від цього страшенно 

втомлююся. Думаю, що коли б я пам’ятав батьків, річку, ліс і оту нашу Саську Кемпу, 

мені було б набагато легше. Тому мені дуже стала би в пригоді така машина часу. 

Спершу я помандрував би у ній до минулого КОЛИСЬ, і побачив, як воно було, коли 

ми жили на Саській Кемпі. А потім вирушив би до майбутнього КОЛИСЬ, і побачив, 

які я створив винаходи, і коли закінчилася війна. Бо всі кажуть, що КОЛИСЬ війна 

скінчиться, а якщо всі так кажуть, то так і буде, хоч у це й складно повірити. Може, у 

цій бібліотечній книжці буде інструкція, як сконструювати машину часу? Відразу по 

обіді візьмуся читати, щойно Дідуньо піде грати до кав’ярні. А поки мушу приготувати 

обід, бо вже добряче по четвертій! 



У пані Анелі нині погідний день, і вона допомагає мені приготувати деруни з 

картоплі. Вони трохи розлазяться, бо в мене було тільки одне яйце, проте виглядають 

гарно, а пахнуть ще краще. Я саме встигаю їх посмажити, коли приходить Дідуньо. 

Обережно кладе футляр зі скрипкою на тумбочку біля канапи. Ця скрипка – найцінніша 

річ, яка в нас є. Вона дуже стара і, здається, КОЛИСЬ якийсь добродій хотів її купити й 

запропонував стільки грошей, що можна було би купити новий автомобіль! На щастя, 

Дідуньо її не продав, бо як би ми могли заробляти гроші? Тепер уже не можна мати 

авто, принаймні, не в гетто. Дідуньо миє руки й сідає до столу.  

– Смакота неймовірна, – хвалить він, поклавши шматочок до рота. – Що ти 

нині робив? 

– Був у бібліотеці, – кажу. 

Деруни справді смачні, пані Анеля додала до них дрібку солі. Я швидко 

впорався з першим і поклав собі другого деруна. 

– Знову в бібліотеці, – бурмоче Дідуньо. – А ти був уважним дорогою? 

– Я завжди уважний, – знизаю плечима. 

– Ти щойно брав таку товстелезну книжку... Була пані Бася? 

– Ні, якась нова дівчина сиділа. Янкою звуть. Вона мені дала дуже цікаву 

книжку. 

– Яку? 

– «Машину часу». 

Дідуньо супить брови й бере другого деруна. 

– Мабуть, для тебе це задоросла книжка. 

– А от і ні, – негайно заперечую. – Я її погортав і все розумію. А якщо 

трапляться незнайомі слова, то подивлюся в словнику або запитаю в пані Анелі. 

– Я не те мав на увазі. 

На тарілці залишається останній дерун. 

– Поклади собі, – каже Дідуньо. 

– Я вже наївся, – відповідаю. 

– Не наївся, – зітхає Дідуньо. – Візьми. 



– Але я більше не хочу. З’їж сам. 

Картоплі стало на п’ять дерунів. Я з’їв два, а три були для Дідуня. По-перше 

тому, що він більший за мене, отже, мусить більше їсти, це логічно. Крім того, він 

працює, а я ні. Якщо я весь час сиджу вдома, то не мушу багато їсти, хоча мій шлунок, 

на жаль, іншої думки. Та яка різниця. До того ж, може, пані Брильянт дасть мені щось 

на вечерю, іноді вона так робить. 

– Я ще в кав’ярні попоїм, – каже Дідуньо.  

– Може, так, а може й ні. 

– Гаразд, тоді зробімо так, – Дідуньо ріже деруна навпіл, частину кладе на 

мою тарілку, а решту бере собі. – Так добре? Компроміс. 

Я посміхаюся до нього, а тоді з’їдаю свою половинку останнього деруна. Вона 

ще смачніша, ніж два перші. 

Переклала Боже 
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Моему папе, маме, 

моему дяде, 

а также всем беженцам, еще не обретшим дома. 

От Ануш 

И конечно же, настоящему рафику. 

и от Эдварда 

c.4 

Я бы хотел иметь шкаф, заполненный DVD. И чтобы на каждом из DVD было 

бы записано по одному дню из моей жизни. Тогда бы я всё время смотрел на коробочки 

в шкафу. И проводил бы по ним пальцами до тех пор, пока не найду тот фильм, 

который мне захочется пересмотреть заново. 

Возможно, мне пришло бы в голову стереть некоторые из них, но я не стал бы 

этого делать, я ведь это я, благодаря всему тому, что я пережил, благодаря всем этим 

DVD, вместе взятым. 

Итак, я бы хотел иметь такой шкаф. 

Чтобы иметь возможность вернуться к тому, что когда-то происходило.  

Чтобы понять режиссерские задумки. 

Чтобы послушать музыку к фильму. 

Рассмотреть антураж. 

И возможно, догадаться, что будет в конце. 
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КОМЕДӢ    COMEDY 

Я хотел стать хирургом. 

Мама мне всегда говорила: «Наш Хамаюн исцелит весь мир». Я кивал и смотрел 

на свои руки. И думал: «Эти руки когда-нибудь погладят по животу человека, 

страдающего от боли в животе, и его боль пройдёт. Эти руки – думал я – еще себя 

покажут. Они будут выписывать чудесные рецепты на специальных маленьких 

докторских бумажках. 

И когда в прошлом году наш завуч сказал: «Хамаюн, сходи постажируйся денёк 

в медицинском центре, и ты поймешь, твоё ли это дело», я сразу занервничал. 



Через несколько дней я был в больнице и через прозрачный односторонний 

экран наблюдал за ходом операции. Местный хирург натянул перчатки. Он взял в руки 

скальпель и вонзил на подготовленном для операции участке кожи. Тонко заструилась 

кровь. Это была крошечная струйка, всего-то ничего, но я грохнулся на пол, в обморок. 

Когда я пришел домой, все уже знали, что я свалился. Так бывает, когда у тебя 

есть друзья, а у тех свои друзья, и когда твой брат не умеет держать язык за зубами. 

Мама посмотрела на меня долгим и тревожным взором и воскликнула: «Аллааах!» 

Я забормотал: «Что? Что?» 

- Хамаюн-джан, - промолвила она и с протянутыми руками пошла мне 

навстречу, - ну как твоя голова? 

- Мадар, о чем вы? 

- Но ты ведь упал? 

И мне стало ясно, как божий день, что впредь все будут называть меня не иначе 

как «Хамаюн, дрожащие коленки». Я только что перешел в четвертый класс старшей 

школы и никакого прозвища у меня до сих пор не было. 

Но на самом деле всё сложилось иначе. Через два дня мы собирались на 

экскурсию. Со всем классом мы поехали в Утрехт. Где-то после полудня учителя 

привели нас на канал. Там мы арендовали водные велосипеды. 

Был теплый сентябрьский день, и я брел себе с Зигмаром, Гвидо и Радом. Мы 

болтали про супергероев, я изображал Спайдермена. Я показал, как он натягивает 

паутину, как карабкается по ней, как хватает девушку. Гвидо остановился и чуть не 

кувыркнулся в воду: «Псих! - воскликнул я, - ты псих!» 

Я не люблю воду и очень боялся, что мы перевернемся. Рад стал насвистывать 

мелодию из «Титаника». 

Но я прервал его, сказав: «А теперь я величайшая суперзвезда. Самая 

знаменитая! Лучшая в мире!» И я изобразил сценку, которую знаю наизусть, ту самую, 

в которой Мистер Бин стоит и ждёт своей очереди, чтобы поприветствовать 

английскую королеву. У него вдруг заела молния на брюках. Он дёргает и дёргает её и 

наконец, в полном отупении из-за нервов, резко наклоняется вперед и отправляет 

королеву в нокаут. 

Откуда мне было знать, что все другие водные велосипеды тем временем 

сгруппировались около нас. И что громче всех смеялась мефрау Леванти, наша новая 

учительница нидерландского. 

Когда мы все снова выстроились на набережной, она коснулась моего плеча и 

сказала: «Хамаюн, можно тебя кое о чем спросить? Я организую театрализованные 

вечера и когда я недавно увидела, что ты вытворяешь, я подумала…» 

И она пригласила меня участвовать в школьном театре. 



С её стороны это было, конечно, ужасно мило, но лично я смутился. Конечно, я 

участвовал в своей прежней школе в разных спектаклях. Но на этом новом месте мне 

хотелось пока пожить без тревог, не хотелось так уж сразу высовываться.  

И всё же её вопрос заставил меня вспомнить о репетициях в столовой, которые 

начинались после уроков и часто длились до вечера. Разве это не были лучшие вечера 

моей жизни? Я пристрастился к сцене. К распечаткам ролей и к моим товарищам по 

труппе. 

И не потому ли я захотел стать врачом, что насмотрелся индийских фильмов? 

Ну, сами знаете, все эти болливудские ленты про врачей: они улыбаются пациенту, 

потом танцуют какой-нибудь танец и – хип-хоп, все уже выздоровели. 

Для меня это было чем-то вроде резервного плана. Плана номер 2. Заняться 

театром, стать актером или режиссером. Либо даже того лучше – кинорежиссером. 
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Но я должен, наверное, признаться себе в том, что мой план номер 2 был в 

некотором роде моим планом номер 1.  

На той же неделе я дал согласие мефрау Леванти и сменил специализацию на 

«Культура и общество». Так я избавился от своих самых нелюбимых предметов, 

физики и химии, что принесло мне некоторое облегчение. 

А с другой стороны облегчением было то, что, несмотря на мой обморок, они не 

прозвали меня Ныряльщиком или даже Мистером Боинг. 

А со своим новым прозвищем Мистер Бин я вполне примирился.  

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ  КИНО                     DOCUMENTARY  
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Мне восемь лет, и вдруг выясняется, что мы переезжаем. 

Я говорю отцу: «Но Падар, ведь здесь у нас в Мазар-э-Шарифе самый красивый 

дом на улице?» 

Падар улыбается. «Бачем, - говорит он, - сын мой, это так. У нас самый 

красивый дом на улице. Но и в Кабуле у нас будет самый красивый дом на улице. 

Будем просто жить на другой улице. И не забудь, что мы будем жить совсем 

неподалеку от дяди Арона». 

Я обращаюсь к матери. «Мадар, - говорю я, - ты рада, что мы переезжаем?» 

«Да, - говорит она, - ведь в нашем новом доме мы поселимся навсегда. Это не 

только самый красивый дом на улице, это будет самый красивый дом во всем Кабуле». 

А бабушка что? А бабушка сказала: «Мы поступим так, как считает правильным 

твой отец». 



Я спрашиваю о том же у Башира – это мой брат и ему скоро двенадцать. Он 

утверждает, что все улицы в Кабуле пахнут сладостями. Что девчонки там красивей, 

чем в Мазаре, и что всюду можно покупать фильмы. Фильмы из Америки. 

У своего младшего братишки и крохотной сестрички я уж конечно ничего не 

спрашиваю, я уже и так всё разузнал. Девчонки-то мне что, а вот сласти на улице, 

фильмы, красивый дом и мой любимый дядя по соседству – этого мне очень хочется. И 

поэтому в течение всех тех недель, пока мы разбираемся и укладываемся, я веду себя, 

как попрыгунчик. Ура, переезжаем! 

 

Нас везет автобус. Наши сумки с трудом поместились на крыше, но 

расстилающаяся за невымытыми окошками Паншир-долина кажется загадочной, как 

глубокий колодец. Там и вправду прячутся войска талибов? Этих злыдней в тюрбанах и 

с бородами, которые вскоре займут последний город на севере Афганистана, город, 

который мы только что покинули? Я никого не вижу. Я вижу лишь выжженные 

солнцем перелески, горы да камни. 
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Мы остановились. Автобус дальше не пройдёт.  

Я заснул, потому что было жарко, так жарко, но теперь я задаю вопрос: «В чем 

дело?» 

Но вот оно! Чуть впереди автобуса – упряжка лошадей. Переезд становится все 

интереснее и интереснее, ведь впервые в жизни мне позволят сесть на лошадь верхом! 

Мы взяли в аренду пять лошадей. Одну для Падара и моего братишки Навида, 

одну для Мадар и сестренки Ройи, одну для бабушки, одну для Башира и одну для 

меня. Поклажу нагрузили на ослов. 

Возничий улыбается мне. Я вижу его гнилые зубы и пытаюсь понять, что он 

говорит. Он говорит на нашем языке или на дари? Я его совсем не понимаю и 

вопросительно гляжу на Башира. «Он говорит, что у тебя послушная лошадь, дурачок, - 

кричит он. – Совсем ручная. Как раз для тебя». 

Последнее предложение Башир придумал, я это точно знаю. Но и правда, 

лошадь стоит смирно, пока я на нее взбираюсь. От спины лошади и седла из кожаных 

кусочков из-за жары поднимается пар, но я ведь ковбой! 

Возница вкладывает мне в ладонь поводья. «Цок-цок», - произносит он, и мы 

трогаемся. Моя лошадь тянется за крупом других лошадей. Мы медленно продвигаемся 

по узкой горной тропе. Свежий ветерок обвевает мою рубашку, и я думаю про себя: 

«Это самая большая авантюра, в которую я когда-либо попадал». 

Но так продолжается совсем недолго. 

Ведь всего через три секунды начинает твориться невообразимое. Сначала 

возница указывает нам на что-то, что очевидно находится на склоне под нами. Он 



прикладывает пальцы к губам и говорит «Ш-ш-ш!», и мне кажется, что я слышу, как он 

шепчет наши имена. 

И поскольку я не всё слышу, что он говорит, я наклоняюсь вперед, и скорей 

всего, для моей ручной лошади это был знак перестать быть такой уж ручной. Она 

пускается вскачь. Я не понимаю, что происходит, от страха я прижимаю колени к 

бокам лошади и хватаюсь руками ей за шею. Лошадь проносится мимо коней моего 

брата, бабушки и моих родителей. Возница кричит. Он цокает за нами, но моя лошадь, 
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похоже, задумала выиграть какие-то скачки. Она летит и летит, и я чувствую, 

как я скатываюсь вниз по ее спине. Я пытаюсь удержаться, хватая ее за гриву, но 

лошадь вдруг так резко останавливается, что я оказываюсь висящим вниз головой у нее 

на шее. 

И долго ли я так качался, словно маятник? Секунд десять-одиннадцать? 

Показалось, что их пронеслась тысяча, у меня болят руки и ноги, а кровь приливает к 

башке. 

Наконец настает момент и я чувствую руку возницы под своей спиной. Он 

тяжело дышит и толкает меня под спину. 

И как только я сажусь, своей загорелой дочерна рукой он зажимает мне рот. Мне 

противны его грязные пальцы. Стук моего сердца громче, чем звук захлопывающейся 

стальной садовой калитки, но к счастью, я вовремя замечаю то, на что указывает мне 

возница – меньше чем в двадцати сантиметрах от меня зияет пропасть. 

И в этой пропасти, меньше пяти метров подо мной, лежат люди с оружием. 

Они лежат и спят по краю второй горной дороги, пролегающей ниже. И я своей 

безумной скачкой мог легко их разбудить. Эти люди запросто могли бы увести моего 

отца с собой, если бы это им было нужно – ведь это талибы. 

Мне становится дурно. Я слышал рассказы о них, но никогда не видел их так 

близко. Я сдерживаю дыхание до тех пор, пока ко мне не подходит Падар. 

«Бачем, бачем, - приговаривает он, доставая меня из седла. Он говорит 

беззвучно, но я отлично понимаю его. 

И вот я наконец стою на ногах, шатаясь, против него и мы оба заглядываем за 

край пропасти. 

- Всё в порядке, - шепчет Падар, - всё в порядке. Они ещё спят. 
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Как оказалось, на улицах Кабула вовсе даже не пахнет сладостями. На них 

пахнет выхлопными газами. Потом и гнилью, и только крайне редко - сладкой 

выпечкой или свежим арахисом. Но когда проходишь мимо нашего дома, налетает 

запах роз, потому что у нас огромный сад, полный цветов. 



Наш новый сад гораздо больше прежнего. Кроме розовых кустов, в нем растут 

еще ели и яблони. Повсюду вьётся виноград. Если открыть калитку в ограде, то 

попадешь на тропинку и будешь спускаться по ней, пока не дойдёшь до дома. Тропинка 

длинная, чуть ли не целая улица. Падар в последнее время мастерил над ней круглую 

деревянную конструкцию для вьющихся растений. 

В нашем доме у Падара есть кабинет. В Мазаре у него его не было. Он разложил 

там свои книги, а дядя Арон принес еще несколько стопок. Дядя Арон раньше писал 

для газеты, а Падар был учителем в средней школе. Но с приходом талибов это стало 

запрещено. В настоящее время у него магазин, который они ведут с другом 

Норахмедом. 

У бабушки своя маленькая комната, и я уже теперь понимаю, что часто буду 

туда заходить. В этой комнате окошко, которое выходит на крошечный садик позади 

дома, и бабушка – самая чудесная бабушка из всех, которых только можно себе 

представить. 

Но самым любимым моим местом станет крыша. Когда-нибудь я улягусь там 

спать, вернее, я буду там не спать. Я буду бодрствовать всю ночь и смотреть на звёзды. 

Мне кажется, что все звёзды мира горят над Афганистаном. А из всех городов 

Афганистана большинство звёзд горит над Кабулом. Об этом говорил Башир, и на этот 

раз его слова, похоже, правда. 

В один из первых дней нашего житья-бытья в новом доме Падар показывает мне 

стены. «Посмотри-ка на них внимательно, Хамаюн, - говорит он. – Ты видишь, что они 

белые? Они абсолютно белые и такими и должны оставаться. Поэтому не черти на них 

ничего. Ты мне обещаешь?» 

 

 

Три года спустя 

 

Вечером мы смотрим «Такдервалу». Это мой любимый фильм. Все вместе мы 

сидим на толстом ковре у меня в комнате. «Посмотрим, только немного, - 

предупреждает Мадар, - ведь уже почти полночь, пора ложиться спать». 

Когда герои поют, Навид напевает, а Ройя пытается подражать движениям 

танцовщиц. 

И вдруг мы видим за оградой сада, на улице, большие желтые фары. Я смотрю 

в окно и вижу, как в калитку входит группа из пяти или шести мужчин. Мы что, плохо 

закрыли калитку? Они идут в нашем саду по тропинке, и мы знаем кто они. Я кричу: 

«Мадар! Мадар! Здесь талибы! Талибы!» 



Через пару секунд они уже внутри. Мадар спешит в коридор, а я бросаюсь к 

телевизору. И вытаскиваю из видика кассету, но уже поздно. Талибы ворвались в мою 

комнату. Дубинкой они лупят по телевизору. Во все стороны летят осколки. Навид, 

Ройа и я отпрыгиваем как можно дальше. Я роняю видик. 

 Влетают бабушка и Мадар. Они визжат, а мы подхватываем. Один из 

талибов молотит каблуком по кассете. Пластик разлетается вдребезги. Талиб 

отфутболивает «Такдервалу» в дальний угол комнаты, и длинная тонкая видеолента 

сваливается с катушек. Талиб хватает ленту и рвет ее на куски. 

Мадар прижимает к себе Навида, а я хватаю Ройю. Бабушка пытается 

вытолкать нас из комнаты. Мне никогда не было так страшно. Я знаю, что они будут 

нас бить, что они измолотят нас так же, как наш телевизор и любимый фильм. 

Мы мчимся в комнату бабушки, но талиб за нами не гонится. Они кричат маме: 

«Есть у тебя оружие? Где оружие?» 

«Нет у меня оружия!» - кричит мама в ответ. 

Бабушка обнимает Навида за плечи и смотрит ему в лицо.  

«Делай то, что просит мама», - говорит она ему. – Что, забыл? Сейчас же, живо! 

Навид кивает и убегает. Он выскальзывает из парадной двери на улицу. Я 

шепчу бабушке: «Куда это он? Куда побежал Навид?» 

Бабушка шипит в ответ: «Тихо! Тихо!» Навид бежит к Норахмеду, лучшему 

другу папы. За помощью. Талибам дела нет до мелюзги. Присмотри за Ройей. Тихо! 

«Где твой муж?» - рычит на Мадар талиб, задержавшийся в гостиной. 

«Где-то в дороге! – вскрикивает она. – По торговым делам. Мой муж торговец. 

Он не занимается политикой! Мы верующие люди. Что вы здесь забыли? Вы 

ошиблись адресом!» 

Мне слышно, как ее слова прерываются кашлем, как свистит ее дыхание. 

Так же, как и в тот вечер, когда впервые пришли за Падаром, большинство 

талибов толчётся у нас в саду. Мы окружены. Они что, снова пришли за Падаром? Они 

опять хотят его схватить? 

Я беру Ройю и сажаю к себе на колени. Она тихонько хнычет, но я стараюсь 

напевать ей на ушко и дую ей в затылок. 



«Скажи своему мужу, чтобы явился! -  кричит талиб, еще находящийся в доме. 

По коридору он направляется к выходу. – Твой муж должен явиться! Скажи ему! 

Живо!» 

«Как я скажу? – кричит Мадар. – Он уехал по делам, я же вам говорю? У меня 

нет с ним связи». 

На какое-то время наступает тишина. Что это значит? – Талиб ушел? Они все 

ушли? Мы спасены? Это было всего лишь предупреждение? 

Бабушка шепчет: «Навид сейчас у Норахмеда. Норахмед нам поможет, инь-

шала! Они могут вновь явиться в любой момент. 

Но достаточно долгое время никто не появляется. Ройя прекращает хныкать. У 

меня онемели руки держать ее тяжеленькое тельце, но я ее не отпускаю. Я думаю о 

Падаре. И о дяде Ароне. Надо было бежать с ним в Пакистан. 

Талибы еще не ушли. То и дело кто-то из них мелькает в саду за домом. 

К нам подходит Мадар; лицо у нее красное, она прижимает руку к груди. 

«Они выжидают, - тяжело дыша, говорит она. – Они нам ничего не сделают». 

Еще какое-то время спустя, я не знаю, сколько времени прошло, мы слышим, 

как где-то рядом останавливается машина. Это машина Норахмеда! 

«Оставайся здесь! – говорит Мадар, но я укладываю спящую Ройю на 

бабушкин матрац, а сам выхожу в коридор и слушаю, в отдалении от входной двери. 

Ко мне подбегает Навид. «Я сходил за Норахмедом!» – говорит он. – Похоже, 

что он рад. – «И еще мы привели  коменданта. Норахмеду пришлось потрудиться, но 

он уговорил коменданта. Тот уведет талибов». 

Я  слегка обнимаю Навида за плечо и ввожу его в комнату бабушки. Он 

отталкивает мою руку, но позволяет обнять себя бабушке. 

Я опять возвращаюсь на свое место в коридоре и слышу, как Норахмед говорит: 

«Подумайте о приличия. О приличиях  в глазах района. Хозяина дома нет. Это не 

годится, чтобы женщины проводили ночь в обществе посторонних мужчин! Что 

скажет мулла сахиб?» 

После еще каких-то недолгих переговоров комендант говорит: «Пусть двое 

дежурят в саду. А остальные пусть идут по домам». 

 



        *** 

Ночью я несколько раз просыпаюсь. Стою у двери в спальню и слушаю, как все 

спят. Я слышу, как мои близкие глубоко и спокойно дышат. Эти звуки мне приятны. 

Кажется, что это поднимается вверх и опускается сам воздух. Но сегодня ночью 

мёртвая тишина. Мне постелили у бабушки. Мадар сказала, что все уладится. Что 

завтра всё разрешится. Что в сегодняшней ночи нет ничего особенного. 

Только это не так. Я точно знаю, что Мадар не спит. И бабушка тоже. А может 

быть, и Навид тоже. Навид понял, что случилось, он очень вырос за последнее время. 

Ройя, скорей всего, спит. Все остальные в доме бодрствуют, как я. 

 

Я не могу заставить себя ничего проглотить. «Пойдете в школу, как обычно, - 

говорит Мадар. – А когда вернётесь, охранников уже не будет». 

Навид уходит с соседскими ребятами, и я вдруг вижу возле автобуса своего 

лучшего друга Файсала. Первым делом он улыбается: «Какой ты бледный! Плохо 

спал? Встал с левой ноги? Послушай, у меня потрясающие новости!» И он начинает 

свой рассказ: 

«Всё замётано. Я с ней поговорил. С дочкой мясника. И она улыбалась! И, 

оказывается, знала, как меня зовут! Вблизи она еще красивей, чем издали. Вчера я 

просто прошел мимо неё и сказал «Привет!» И мы немножко поболтали. Она будет 

моей. Не то чтобы мы об этом с ней говорили, но я уверен. Такие вещи сразу 

чувствуются». 

Файсал рад-радехонек и, хочу я того или нет, но я тоже невольно улыбаюсь. 

«Осторожнее, - говорю я, - если её отец пронюхает, он точно захочет, чтобы ты зашел 

с ним познакомиться. И с его ножами. Ха-ха!» 

«Смейся-смейся, - говорит Файсал. – Но самое интересное я еще не рассказал. 

У нее есть подруга, почти такая же красивая, как и она. И вот эта подруга, Хаму, для 

тебя. Двое друзей с двумя подругами. Лучше ведь не бывает? Это я для тебя устроил. 

Ну, что скажешь?» 

Я снова невольно улыбаюсь и стучу Файсала по кепке. 

«Ты придурок», - говорю я. 

«Да-да, - говорит Файсал. А теперь рассказывай ты! Что там у вас случилось?» 

 



Об этом уже знает вся школа. Ребята с нашей улицы уже обо всем друг другу 

рассказали. На дом Хамаюна был налет. 

 

Файсал целый день от меня не отходит. У других ребят тысяча вопросов, но 

Файсал говорит: 

«Отвяньте! Хамаюн не желает ничего слышать». 

Я не могу сосредоточиться на уроках. Я устал и хочу спать. Но я не могу спать. 

Ибо прямо вижу взмахи талибовской дубинки и осколки от телевизора. Я знаю, что 

охранники еще там будут, когда я вернусь из школы домой. Иначе и быть не может. Я 

знаю также, что есть всего две возможности: это либо бежать, как поступили дядя 

Арон и Башир. Либо Падар снова будет в тюрьме, и Мадар скорей всего тоже. А есть 

ли детские тюрьмы? Да, есть. Но мне уже одиннадцать. Возможно, они сделают из 

меня просто солдата. 

«Файсал, - шепотом говорю я. – Расскажешь еще разок про дочку мясника?» 

И он опять все рассказывает с начала и до конца, пусть даже в четвертый или в 

пятый раз за сегодняшнее утро. 

 

Уроки в школе закончились. Файсал говорит: «Я тебя не брошу. И войду с 

тобой в твой дом». 

«Не нужно», - говорю я. 

«Конечно, нужно», - говорит Файсал. 

Мы идем медленно. Свернуть я не могу, но хочу знать, что сейчас случится. 

Если Падара не будет, старшим в доме буду я. Я должен буду присматривать за 

Мадар, она ведь недавно болела. К счастью, мой стриженный под ёжик брательник 

сейчас у другой бабушки. К счастью, мой братец-бэбик ничего не понимает. Ползает 

себе по травке в притихшем саду. 

Мы проходим по улице Файсала. «Я тебя не брошу», - говорит Файсал. 

На этот раз я молчу и только киваю. 

«Совсем не важно, на ком мы женимся, - говорит Файсал. – Мы ведь останемся 

друзьями». 

«Естественно», - говорю я. 



Мы уже почти дошли. Осталось еще четыре дома. Здесь дорога слегка 

заворачивает. Мы останавливаемся. 

Я говорю: «Я пойду посмотрю, там ли они. Подожди немного тут». 

И я прохожу чуть-чуть вперед до половины поворота. Мне не хочется смотреть, 

но я все же смотрю. Они все еще там стоят. На этот раз два других охранника в такого 

же типа одежде – талибанской одежде. 

Мне словно дали поддых, и я возвращаюсь к Файсалу. 

«Да, - говорю я. – Они еще тут». 

«Слушай, - говорит Файсал, - не страшно, что твоя «Такдервала» сломалась. 

Моя ведь ещё есть. А всё моё – это твоё. Давай же, пошли». 

«Нет, - отвечаю я. – Я пойду один. Это мой дом». 

« Не глупи», - говорит Файсал. 

«Я не глуплю. Просто я пойду один». 

Файсал ненадолго задумывается и потом говорит «Гм». 

Я должен войти. Иначе нельзя. 

Я боюсь, но очень хочу к Мадар, к бабушке, и возможно, и Падар уже вернулся 

домой. 

Я стою лицом к лицу с Файсалом. Кладу руку ему на плечо. Смотрю на его 

черную шапку и черную одежду. И в его черные глаза. Сегодня они особенно черные. 

Я говорю: «До свиданья, Файсал, до свиданья». 

Файсал молчит. 

Он смотрит на меня. 

Я оборачиваюсь и иду вперёд. 

 

 

Чтобы суметь скрыться  на Запад, семья решает заплатить перевозчику 

мигрантов. В следующем отрывке рассказывается том, что происходило на 

полпути во время побега. 



 

Мы снова уезжаем ночью. Перед домом нас ждет маленькая белая машина без 

номеров. Мадар выносит из дома спящую Рою, а я поторапливаю Навида, толкая его в 

спину. 

Мы запихиваем сумки в багажник, и очередной перевозчик везет нас на машине 

через лес. Ветки деревьев колотят по лобовому стеклу, и иногда мне кажется, что 

между деревьев я вижу убегающих от нас зверей. 

Медленно светает. Мы едем не на аэродром и не в город. Мы останавливаемся 

прямо на поляне.  

Холод проникает в салон сквозь дверные щели, но прежде чем мы успеваем 

продрогнуть, перевозчик говорит нам выйти из машины. Он открывает багажник, и мы 

разбираем сумки, как договорились заранее. В левой руке у меня моя синяя сумка, в 

правой – сумка мамы, в которой лежит мой дневник. Перевозчик жестом поторапливает 

нас. Пройдя немного вслед за ним, мы видим солдат. 

Их человек шесть или восемь, и они не такие смуглые, как мы. Наверное, это 

русские. Бритоголовые русские солдаты в зеленых беретах.  

Почему они здесь? Нас арестуют? Сердце у меня начинает бешено колотиться, и 

я с тревогой озираюсь по сторонам. Справа и слева от нас тоже люди с сумками и с 

чемоданами. Мужчины, женщины - детей почти нет. Я подхожу ближе к Падер. Один 

из солдат, командир или комендант, выходит вперед и выкрикивает:  

- Don’t worry. Be quiet
13

.  

Я понимаю его! Он говорит по-английски, значит, это не вражеские солдаты. 

Падер смотрит на меня, пока я перевожу ему слова коменданта. 

Какое-то время царит тишина. Все глядят друг на друга и ждут. Затем комендант 

указывает на двух пожилых женщин. К ним подходят двое солдат и забирают у них 

чемоданы.  

Вдруг я вижу одну бабушку. Она мне кажется старше, чем наша бабушка, но 

более рослой.  У нее слишком маленькая  косынка и слишком яркая пестрая юбка, из-

под которой видны грубые сапоги. Я чуть не прыскаю со смеху. Ведь кто ж надевает 

рано утром солнцезащитные очки? Бабушка выглядит как тайный агент, и я сразу же 

придумываю ей прозвище: Джеймс Бонд. 
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 Не волнуйтесь. Сохраняйте спокойствие (англ.) 



Снова слышен голос коменданта. Один из перевозчиков переводит его слова: 

«Мы пойдем пешком. Вы в надежных руках. У нас мало времени. Если кто-то заболеет, 

он остается. Наша служба позже заберет его или ее. Вам выдадут дождевое 

обмундирование. Оно вам также послужат маскировкой. Всегда глядите вперед. В 

случае опасности мы поднимем вверх этот красный флажок. Тогда вы должны встать 

на колени и натянуть плащ на голову. Мы вас всех вместе накроем зеленым брезентом. 

Так вас не будет видно с воздуха.  Ни о чем не спрашивайте. Держитесь тихо. Смотрите 

под ноги. Маленьких детей пусть родители несут на руках». 

При этих последних словах комендант смотрит на Падера. Падер кивает. Кивают 

еще двое мужчин. У всех изо рта идет пар. Все молчат. Я вижу, как безмолвно шевелит 

губами Джеймс Бонд. Тут комендант приказывает солдатам занять свои позиции. В 

руках у них малогабаритные автоматы Калашникова, а у некоторых еще и что-то 

наподобие метлы. Странно, зачем солдатам метлы? 

Нам раздают дождевики – пончо из черного пластика с отверстием для головы. 

Падер нагибается и сажает Рою себе на спину. Мама берет Навида за руку, а мне 

достается еще одна сумка. Я стараюсь распределить вещи так, чтобы вес в левой и 

правой руке был одинаковый.  Пончо, поблескивая, лежит сверху.  

Комендант трогается в путь. 

Мы идем. Ручки сумок впиваются мне в плечи, но я их не чувствую. Запахи в 

лесу буйные и пьянящие. Солнце все сильнее просвечивает сквозь листву, и я рад, что 

снова можно размять ноги. 

Оглядываясь, я вижу, как вслед за мной шаркает бабуля Джеймс Бонд. Я слышу, 

как она пыхтит. 

За ней я вижу солдат с метлами, которые пятятся задом наперед. Они машут 

метлами туда-сюда по тропинке, и я сразу догадываюсь зачем. Они заметают наши 

следы. 

Спустя некоторое время мы выходим в поле. Ноги утопают в высокой мягкой 

траве. Ноги у меня намокают, а над ухом жужжат комары.  Но трава в поле ярко-

зеленая, а из леса все еще доносится пение птиц. Солдаты стараются  поднять метлами 

затоптанную траву. 

Мы взбираемся на холм. Джеймс Бонд теперь громко ворчит. Мама начинает 

смеяться, и это походит на знак. Все больше людей вокруг нас радостно смотрят по 

сторонам. Я оборачиваюсь, и у меня перехватывает дыхание. Развевающаяся трава на 

оставленном позади склоне, полевые цветы, и зеленый, поющий лес вдали: это самый 

красивый антураж для фильма, который я когда-либо видел. 

- Идем, Хаму, - говорит мне папа, но я не хочу уходить. Я хочу улечься на 

спину.  Хочу сбегать с холма и подниматься на него снова и снова.  



- Хаму! Идем же! 

За холмом снова начинается лес. Мама и Джеймс Бонд идут рядом и смеются. 

Теперь все друг с другом разговаривают, только комендант и солдаты молчат. 

И когда мы видим красный флажок, пригибаемся и садимся рядом друг с 

другом, даже тогда тишина устанавливается ненадолго. Это ложная тревога, и через 

пару секунд мы снова подымаемся. 

Вдруг,  когда мы проходим еще довольно приличное расстояние, солдаты 

окружают коменданта.  Двое из наших попутчиков идут вперед, но им жестом дают 

понять, что нужно оставаться на месте. 

- Там широкая дорога, – шепчет кто-то, – нам надо ее перейти. 

 Комендант делает несколько непонятных знаков и исчезает. Солдаты 

расходятся в стороны, и мы потихоньку начинаем понимать, что к чему. 

- Нас будут по одному переводить на ту сторону, - шепчет Падер, - комендант 

уже там. Делай все так, как говорят солдаты. Смотри внимательно и не разговаривай. 

Мадар что-то шепчет Падеру на ухо.  

- Хаму, – говорит папа, - ты остаешься с тетушкой Медан. 

- С тетушкой Медан? 

Я смотрю в сторону. Ах, вот кто это! - Джеймс Бонд. 

Сквозь деревья мне видна дорога. Она проходит чуть ниже края леса и сплошь 

покрыта грязью, на которой видны глубокие следы от шин. На другой стороне 

подножие еще одного холма, за которым снова лес. Я смотрю на Джеймса Бонда и 

протягиваю ей руку.  

- O Khoda, - бормочет она – О, боже! 

Очередь уже почти доходит до нас. Трое солдат стоят, рассредоточившись, на 

другой стороне дороги и время от времени подают знак тому, кто должен ее переходить 

следующим. Очевидно, что все нужно делать быстро, не привлекая внимания. Может 

эта дорога - граница? 

Мадар и Навид бегут вниз, через грязь, а на другой стороне дороги врезаются в 

холм.  

- О, боже, – бубнит Джеймс Бонд – это кошмар, ночной кошмар. 



Затем вниз сбегает Падер, мотая сумками из стороны в сторону, а Роя жмется к 

его спине. 

Дыхание Джеймса Бонда учащается.  

- O Khoda yam or-dom, Kholas shodom, o Khoda, raftom, - мне хочется смеяться, 

ничего не могу с этим поделать, -  Я умираю,  все кончено, о Боже, я иду к тебе. 

Прямо противоположное тому, что сказал бы настоящий Джеймс Бонд в такой 

ситуации. 

Я сжимаю её руку и говорю:  

- Всё будет хорошо. Давай, держись за меня крепче. 

Теперь наша очередь. Мы последние. За нами стоит еще один солдат, который 

толкает меня в спину. 

- О! - кричит Джеймс Бонд, - Ohhh Khodaaa! Мы срываемся и неловко семеним 

вниз. Трудно держать Джеймса Бонда за руку и при этом не дать сумкам сползти с 

плеч, но тут мы находим нужный нам темп. Мы спускаемся неуклюже как пингвины, 

высоко поднимая ноги и держа при этом руки в воздухе. Мне кажется, что солдаты, 

мимо которых мы проносимся, тихо посмеиваются над нами, но я не знаю наверняка. 

На холме на другой стороне дороги все нас подбадривают. Я вижу маму и папу, 

и Джеймс Бонд отпускает меня, поскольку для того чтобы карабкаться наверх, ей 

нужны как ноги, так и руки. 

Но когда пара рук вытягивает нас наверх, и мы еще какое-то время плетемся 

вперед, поскольку на холм взбираются солдаты, которые шли за нами,  Джеймс Бонд 

снова крепко хватает меня за руку. 

- Shoke e Khoda,  - стонет она,  - мы здесь. 

Она прислоняется к дереву и, тяжело дыша, говорит маме и папе: 

- Господин, госпожа, ваш сын - герой.   

Перевели Светлана Князкова и Артем Тихомиров 
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Стр. 8 

У Нино была собачка, которой у него не было. 

 

Стр. 10 

Да-да, собачка у него была. 

Хотя её не было. 

 

Стр. 12 

В лесу собачка, 

которой у Нино не было, 

скакала с ветки на ветку, как белка. 

 

Собачка, которой у Нино не было, 

 смело запрыгивала  

к бабушке на колени. 

 

Стр. 13 

На озере собачка, 

которой у Нино не было, 

ныряла в самую глубину. 

 

Стр. 15 

Собачка, которой у Нино не было, 

узнавала папу. По телефону.  

Папа звонил из далёкой, далёкой страны. 

 

 



Стр. 16 

Собачка, которой у Нино не было, 

любила слизывать слезы. 

Они вкусные. Солёный сироп. 

 

Стр. 18 

А вот мама её не видела – собачку, которой у Нино не было. 

И никто её не видел. 

Только Нино. 

 

Правда, иногда собачка не слушалась и шалила, и её трудно было не заметить. 

 

Стр. 20 

И вдруг у Нино 

не стало собачки, 

которой у него не было. 

 

Стр. 22 

Потому что Нино подарили собачку. 

Другую собачку. 

Вот эту. 

Собачку, которая теперь у него есть. 

 

Стр. 23 

Собачка, которая теперь у Нино есть, мягкая. 

И ласковая. И послушная. И озорная.  

Она маленькая. Но её видно всем. 

 



 

 

Стр. 24 

В лесу собачка, которая у Нино есть, гоняется за зайцами. 

А по деревьям не скачет. 

 

Ну и что? Она же не белка. 

 

Собачка, которая у Нино есть, не любит нырять. 

Зато любит рыться в песке. Это и правда здорово. 

 

Собачка, которая у Нино есть, боится бабушку. 

 

И, знаешь, Нино теперь тоже её боится. 

 

Стр. 26 

Собачка, которая у Нино есть, не знает папу. 

 Папа же далеко. Или в телефоне. 

Откуда ей знать? 

 

 

Стр. 27 

Может, собачка не разбирается в папах и телефонах. 

Может, она и солёный сироп не любит. 

 

Стр. 29 

Ну и что? Ничего страшного. 

Зато… 



 

Стр. 30 

Зато сегодня Нино вдруг подумал про оленя. 

Про оленя, которого у него нет! 

И про зебру. 

Про зебру, которую он никогда не видел! 

И про небегемота.  

И про неносорога. 

И про нежирафа с немедведем! 

 

И про собачек. 

Других собачек! 

Которых у Нино нет! 

Которых у Нино нет, ни одной! 

 

 

 

 

Перевела Ирина Лейченко 

 


