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Тому й повертаємося ми до тих відгомонів дитинства, що, зливаючись, сплітаються зі всім нашим життям; наче розрізнені друзочки
скла в калейдоскопі, утворюють нові візерунки; наче пісні, приспівами й римами створюють єдину розповідь. Хай би яку історію ми
переповідали, вона завжди буде відлунням нашої власної.
Майкл Ондатже. Дівісадеро

Розділ 1
М

айкі Каллаган з’ясував дещо про себе, коли йому
було шість років.
Учнів із його першого класу по одному викликали з уроку й відводили до спортивного залу на стандартний медичний огляд. Жінка, яка гаркнула його ім’я (хоча вона й назвала
його Майклом замість Майкі, як кликали його однокласники), тримала хлопця за руку, поки вони йшли коридором,
і її пальці були сухі й прохолодні, як листя навколо качана
кукурудзи. У спортивному залі були прямокутні столи,
ширми, дошки із затискачами, і він був наповнений дорослими, одягненими в біле. Чоловік із вусами кольору іржі
вставив холодне гумове вістря у вуха Майкі, пильно їх роздивився, а потім провів іще декілька нескладних перевірок:
наказав Майкі заплющити очі й повторити слова, які сам
шепотів, а відтак прослухати два записані звуки й сказати,
який був голосніший.
Майкі перейшов до ще одного столу, де його знову попросили заплющувати очі й казати: «Зараз», — коли він
відчував, що його торкалися, обличчя або руки, кінчиком
ручки. Легко. Майкі це подобалося більше, ніж сидіння на
уроці, і йому було приємно, коли його так торкалися. Злегка, спокійно.
У дальньому кінці останнього довгого столу на стенді був
закріплений аркуш паперу із зображенням піраміди з літер.
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Біля плакату стояла жінка і по одній вказувала на літери,
а Майкі називав їх уголос. Вона пересувалася донизу аркуша, де літери ставали дедалі дрібнішими, і він ледь прочитав
останні два рядки. Жінка щось записала у своїй теці із затискачем, потім дала йому чорну пластмасову заслінку
й попросила затулити нею ліве око. Вона замінила набір
літер на інший і повторила процедуру з такими самими
результатами.
— А тепер затули інше око, — сказала вона і ще раз перегорнула плакат із літерами на підставці.
Майкі не підніс заслінку до обличчя. Він відчув, як гаряча темна кров розтікалася по його щоках.
— Але ж цим я бачу, — сказав він.
Жінка відповіла:
— І що з того, любий?
— Я не можу його затулити. — Він жестом указав на праве
око, розгубившись від того, що почув. — Воно — те, що бачить.
Жінка підійшла і присіла перед ним. Вона подивилася
йому в обличчя і промовила:
— О Боже!
Майкі не зрозумів.
Вона пояснила йому, що обидва ока мають добре бачити;
майже всі люди бачать обома. Обмірковуючи це, Майкі
повільно кивнув. Він завжди кивав, коли чув неприємну
інформацію.
— Будь ласка, не кажіть моєму татові, — благав він.
Того дня, коли Майкі дістався дому після уроків, батько
уп’явся в його ліве око, те, що не бачить, із виразом легкої
огиди, а потім вирішив провести декілька власних перевірок,
наче школа перебільшувала стан Майкі. Батько змусив Майкі заплющити праве око й називати, скільки пальців він
показував. Майкі намагався відповідати правильно, з тремтінням розмружуючи праве око, аби підгледіти. Він благав
батька не змушувати його носити пов’язку на оці, як у піратів, на що батько відповів:

— А що вона, в біса, дасть?
Батько сказав, що Майкі має невідкладно визначитися,
чи хоче він, щоб світ дізнався про його ліве око, чи це буде
його таємницею, і, здавалося, відчув полегшення, коли Майкі одразу ж відповів, що це залишиться таємницею. Наче
його хвороба, коли про неї стане відомо іншим, якось зле
позначиться на них обох. Більше вони про це не говорили.
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Майків батько працював на м’ясопереробному заводі в Ідені, неподалік. Від нього завжди тхнуло кров’ю, а куточки
нігтів були червоні, що додавало його образу жорстокості,
грубої сили. Обличчя його було грудкувате, немов напхане
ущерть, очі змарнілі. Протягом усього Майкового дитинства
вони вдвох жили на першому поверсі міського будинку на
Інґрам-стрит у Лакаванні, занепалому передмісті Південного Буффало. Лише половина будинків у їхньому кварталі була заселена. В інших замість вікон були дошки, парадні
ґанки були побиті пляшками з-під міцних напоїв, а бездом
ні коти гидили на перерослих газонах. Наймачі з другого
поверху їхнього будинку ходили в капцях до крамниці, від
них завжди злегка тхнуло сірчаною кислотою, і вони щомісяця здіймали сварку й галас із домовласником з приводу
затримки орендної плати й погроз про виселення. Майків
батько завжди сплачував оренду вчасно, але інколи забував
про комунальні послуги; тоді з’являвся чоловік у темно-синій
формі й вимагав сплатити готівкою, стверджуючи, що, коли
вони не заплатять, він вимкне рубильник на будинку — як
вони тоді бачитимуть уночі? А що їстимуть?
Майків батько їв тільки чотири страви: вівсянку, яблука,
білий хліб із ковбасою й печиво «Чипс Ахой!». Майкі не
знав іншої їжі, доки його не почали пригощати чимось зі
своїх ланч-боксів друзі чи їхні матері у них удома.
Матері у Майкі не було, а позаяк батько відмовлявся
бодай щось із цього приводу повідомити, Майкі вирішив
обнишпорити будинок у пошуках підказок. Він розшукував

речі — такі, що бачив у будинках своїх друзів, які належали
їхнім матерям: зжужмлені панчохи або туфлю на шпильці,
довгі списки великими літерами, маленький пластмасовий
кошик, набитий лаками для нігтів, або коробку з тампаксами під умивальником, фартух із вишитим півнем чи північним оленем. Жодного незаперечного доказу у власному
будинку він не відшукав.
Проте одного разу Майкі знайшов річ, що ніяк не могла
бути пов’язана з будинком, геть недоречну в нім. Це була
невеличка валіза, захована в кутку батькової шафи під стосом охайно складених светрів різних відтінків сірого. Валіза була липка і яскрава — єдина річ у всьому будинку, яку,
за Майковим уявленням, батько не міг купити. Коли Майкі
розщібнув валізу, запах кобальтово-синьої внутрішньої обшивки зворушив якийсь спогад, такий легкий, далекий і невиразний, як тоненьке пасмо диму. Схоже на спогад про
спогад. Відтак Майкі замислився, а що, як він не народився
із жіночої піхви (як його друзі), а просто прибув у цій валізі, яка була ідеального розміру для того, аби вмістити дитину, і злегка нагадувала черево своєю формою. У Майкі не
було доказів, що ця валіза породила його, але, коли був
маленьким хлопчиком, він продовжував так думати; йому
подобалося розщіблювати її, погладжувати дивне синтетичне хутро й уявляти, що життя почалося в цьому м’якому
синьому місці.
Майків батько був похмурий і тихий. Стосунки між ними
рідко бували жахливі, принаймні у традиційному розумінні; тобто жорсткі й нестерпні. Але стосунки ці ніколи не
були легкі. У Майкового тата були хворі коліна, і він мав
поганий настрій, похмуру вдачу. Він дуже часто пиячив,
але рідко багато за один раз — Майкі ніколи не бачив, щоб
він спотикався або ж нерозбірливо щось казав чи засинав, сидячи в кріслі. Коли Майкі був дитиною, настрій
батька проявлявся в уїдливій критиці з приводу дрібниць
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і в підступних мовчазних вечорах удома, коли без жодної
причини він не випускав Майкі на вулицю пограти із сусідськими дітьми. Такими вечорами Майкі рано вкладався
спати, аби позбутися батькової присутності. Він зачиняв
вікно у своїй кімнаті, щоб його не засмучували віддалені
голоси друзів.
Еліс, Саллі, Лінн, Джиммі і Сем стали Майковими друзями з дитинства, коли всі жили в одному кварталі, усі шукали друзів і привід втекти з дому. Діти обрали один із залишених будинків на Інґрам-стрит своїм офіційним місцем
зустрічі, на поржавілій поштовій скриньці, підвішеній на
вхідних дверях до будинку, було наклеєне слово «ҐАННЕРИ» із золотистої фольги. Будинок був порожній стільки,
скільки кожен із них пам’ятав, і про жодних Ґаннерів у районі вони не чули, тож діти зайняли будинок і привласнили
собі його ім’я. Вони обставили вітальню будинку Ґаннерів
тим, що знайшли на узбіччі: матрацами, вкритими пліснявою,
диванними подушками із плямами від сигарет, триногими
садовими стільцями, безокими пупсиками, штучною новорічною ялинкою, такою сплутаною, що знадобилося декілька днів, аби привести її до ладу. У центрі стелі в цій кімнаті
повісили ліхтарик, і саме тут друзі вигадували жарти, ігри
і таємні мови, складали плани, бешкетували, поливали брудом своїх батьків, грали в карти, в азартні ігри, розповідали
історії, обдумували помсту проти кривдників, сперечалися,
мирилися, насолоджувалися нудьгуванням і мріяли про те
життя, яке колись матимуть подалі від Лакаванни.
У дитинстві Ґаннери і не уявляли, що на той час, як їм
виповниться шістнадцять, один із них полишить інших і що
компанія буде настільки розбита цієї втратою, несподіваною
і нез’ясованою відсутністю одного з них, що протягом двохтрьох тижнів решта дружніх стосунків також розпадеться,
після чого кожен із них залишиться в безрадісній і незнайомій досі самотності. Майкі Каллаган став вигрібною ямою;
все всередині наче випорожнилося і зникло.

