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зивався «Надiя». Примарнiсть сподiвань кожного
персонажа в текстi означено авторськими ремарками.
Рванi фрази iмпресiонiстично вiдображають збентеженiсть тих, хто чекає. Наприклад, «На обрiю бiлий
вогник. Танцює. Виниря й пропадає. Помалу збiльшується й розпада на три свiтла: зелене, червоне та
бiле», або: «Зривається вiтер. Море звiльна розгойдується. Чорна пляма неба».
«Музагет», у якому з’явилася «Казка про смарагд» Журби, порiвняно з «Українською хатою»,
означав новий виток українського неоромантичного мистецтва, в якому центральне мiсце належало
символiзму.
Символiчною є «Казка про смарагд», у якiй
оригiнально втiлено iдею вибору життєвого шляху.
Оповiдь ведеться вiд iменi хлопчика Богдана, який
надiлений поетичною натурою та багатою уявою,
пiдживленою знаннями з книжок про звiрiв та птиць,
зорi та каменi. Згiдно iз заявленими особливостями
художнього письма (мiстичне начало, недомовленостi, антитетичнiсть, вiдсутнiсть чiткого розмежування мiж реальним та уявним) сюжет твору розгортається у трьох площинах, що час вiд часу перемежовуються: в реальностi (хлопчик гуляє в парку бiля
дому, тiкає вiд учительки французької мови, викидає

зi скриньки назбиранi камiнцi кварциту), у снi (вiн
бачить зелений сяючий смарагд), у фантастичних
вiзiях (дитина мандрує екзотичними країнами у пошуках смарагду). Водночас в оповiданнi наявний
пiдтекст, що «прочитується» завдяки уявленням про
потребу жертви в обмiн на досягнення бажаного
(«поцiлунок» жiнки-потвори, втрата чистоти-«слiз»,
«серця»-рубiну), мiфiчного значення символiв
(«сон», «жiнка», «мiсяць», «вода», «лiс»), магiї каменiв кварциту (дає силу i мужнiсть, допомагає стiйко
переносити рiзнi неприємностi) та смарагду (пов’язаний з енергiєю землi та вулкану i приносить щастя
лише чистiй людинi).
Пiдсумовуючи, варто зазначити, що фiлософськi
мотиви та модернiстський стиль ранньої прози Галини Журби (за звичних виявiв iмпресiонiзму, символiзму та експресiонiзму) винятково iндивiдуалiзованi завдяки антитетичностi, мiстичному началу та недомовленостi.
Подiляючи високу думку М.Срiблянського про
Галину Журбу, варто зазначити, що її прозу iз «Землею» О.Кобилянської зближує мiстицизм та недомовленiсть, а з Лесею Українкою – фiлософiчнiсть i
мiстицизм, що у творчостi авторки «Кассандри»
поєднувався з рацiональним началом.
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Галина ЖУРБА

КАЗКА ПРО 3MAPAГД*
Я ходю по алеї парку i збiраю в пiску зернята
кварцiту.
Дерева зовсiм ще не розвиненi – але вже весна.
У мене повна жменя рiжноколiрових камiнцiв, але
я хочу назбiрать повну скриньку, яку менi подарував
тато i лише тодi буду багатий.
Менi не хочеться нi гратись з хлопчиками, нi йти на
снiданок, тiльки збiрать цi камiнцi, котрих у мене i так
багато вже.
Раптом я згадую, що менi снилось тiєї ночi, начеб
на скраю саду серед старих яблунь я знайшов чудовий
зелений камiнь.
І менi зразу стає нудно.
Башлик душить мене в пiдборiддя, бурнос рiже пiд
пахами – мене нудить.
Кидаю прiч назбiранi камiнцi – вони менi бiльш непотрiбнi.
І тi, що є у мене в скриньцi, висиплю теж через
вiкно, а скриньочку вiддам кому-небудь.
* Друкується за вид.: Музагет: мiсячник лiтератури i мистецтва. – 1919. – № 1–3. Правопис автора збережено.

Пановi Б.П. [Богацький Павло]

Але цей пишний камiнь снився менi так виразно,
що я досi ще вичуваю його в руцi.
А може, це зовсiм i не сон був?..
Я знайшов його серед старих яблунь, на самiм кiнцi
саду, в травi, де стояв колись вулiй.
І хоч знаю, що мене зараз покличуть на лєкцiю
французького, швидко бiжу алєєю в сад до цього
мiсця, де я бачив той камiнь.
Але й не встигаю добiгти до мiстка, коли чую за собою голос тiєї проклятої мадмоазель Жозефiн.
Вона женеться за мною.
Вона сидить на мiтлi, вимахує лiнiєю i умисне гониться, щоб не дати менi знайти камiнь, який вона хоче видерти в мене.
Вона вiдьма!...
Раптом вчуваю, що рука чиясь хватає мене за плече i голос кричить: Dieu, n’etes vous pas honte?..**
Голос мадмоазель Жозефiн найпроклятiйший iз
усiх голосiв.
Тодi я кидаюсь, починаю кусать її руки, бить кулаками й копати ногами.
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** Як вам не соромно? (фр.)
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Все зникає менi зперед очей. Свiт стає то червоний,
то зелений i я щось кричу, але не знаю сам що.
Мене беруть, зачиняють в темнiй кiмнатi – i я один.
Тут нема нi канапи, нi крiсел, тiльки зломана умивальня i скiлька порожних пляшок.
Я втискаюсь в куточок за умивальню i сiдаю тихенько на долiвцi.
Тому, що тутки живе душа покiйної бабунi, i це
найстрашнiйше.
Менi стає так страшно, що я ледвi стримую крик,
але навiть, коли збожеволiю або вмру – не крикну.
Беру обережно одну пляшку i починаю на нiй трубити.
Тодi в дверях скрегоче ключ, на порозi стає мати i
каже:
– Богдан, коли ти не будеш сидiть тихо, я лишу тебе тут на всю нiч.
Скiлька хвилин менi не страшно. Чую кроки на
корiдорi. Намацую на долiвцi шматок накапаного стеарину i починаю колупать його.
– Ну, що ж, туди я пiду завтра. Аби лиш вона не
знайшла його ранiш мене.
Бо раз вона вiдьма – вона його мусить знайти. Може, вже навiть знайшла.
Ах, яка шкода!..
Починаю тихенько плакать. Раптом скрипить долiвка, i менi знов страшно, але в цей самий момент рiшаю:
– Зато не буду бiльш вчитись французької мови.
Зразу стає веселiйше, i я починаю спiвати.
Знов скрегiт ключа в замку i голос матерi:
– Ти забув, що я тобi сказала?..
Вона вiдходить, i я знов не боюсь скiлька хвилин.
Врештi годинник в корiдорi б’є десять. Мене випускають.
Я виходжу не кваплючись, вдаю веселого, якби
нiчого й не було, вiдмовляюсь вечерять, проходжу, посвистуючи, з пiднесеним чолом в свою кiмнату i викидаю через вiкно всi камiнцi.
Лягаю в лiжко i накiнець – нiхто до мене не має
нiякого права.
Я пливу безпечно бiлим кораблем по мняких i блакитних хвилях.
У мене двоє вiтрил, i вони самi знають, куди плисти.
Ми їдем в далеку країну шукать земних камнiв.
………………………………………………………………………………..
Прокидаюсь рано-вранцi. Менi так весело, що хочу
спiвати.
Але ще всi сплять.
Тепер я цiлком певний, що вся ця iстор’я з камнем
– це зовсiм не сон був.
Я швидко одягаюсь i бiжу на скрай саду. День такий поганий, холодний та сiрий. Дощ моросить.
Бiжу з затаєним духом, i нiколи ще сад не вдавав
менi таким безконечним, як сьогодня.
Добiгаю до старих яблунь, до того мiсця, де стояв
вулiй минулого лiта i де лишилась ямка.
Тутки вiн лежав.
Жадно розгортаю посохлу траву та листя, шпортаюсь в землi, повзаю на колiнах, сто разiв на однiм i цiм
самiм мiсцi.
Невже вона встигла знайти його?
Здається, менi хочеться плакать.
Ще раз кидаюсь i майже по однiй стеблинi розгортаю торiшню траву, риюсь в ямцi, а серце моє з гарячого стає холодне й нерухоме.
– Ну що ж, мало буває дурних сновид... Але французької мови не буду вчитись.
Проходжуюсь помалу алєями парку, дивлюсь байдужно на вимитi дощем камiнчики i не розумiю, чому
я їх так довго i уперто збирав.

Проходжуюсь байдужний i зимний до всього.
Навiть бруньки на лiщинi не цiкавлять мене.
Накiнець дзвiнок скликує всiх на снiданок, i я йду.
Сiдаю на своє мiсце. На мене нiхто не дивиться, i я нi
на кого.
Всi мовчать. Батько читає газету. Герман грається
пiд столом з фокстер’єром Джiммi, i я бачу, як вiн кладе йому на нiс шматочок паштету й не дозволя навiть
ворухнутись.
Джiммi дивиться на кiнець свого носа, облизується, а лапки та вуха його тремтять.
Цього нiхто не бачить, крiм мене, i це надзвичайно
смiшно, але менi не хочеться всмiхнутись.
Я змерз в серце, i воно менi досi не ворушиться.
Помiчаю мимольотом, що у мадмоазель Жозефiн
рука зав’язана i що вона часом кидає на мене погляд
скаженої собаки. Менi дуже хочеться шепнуть Германовi на вухо, що вона вiдьма, але в цей самий момент
очi мої здибуються з очима батька.
Я встаю i кажу йому: таточку, я не хочу бiльш вчитись французької мови, анi аритметики, тiлько географiю i про всiх звiрiв i ще про зорi.
Тепер я чую, що серце моє знов б’ється i що я почервонiв. Тiльки долiвка пiдо мною гнеться, i я стрягну в щось мняке та бездонне.
Але батько дивиться на мене лагiдно, i менi
здається, що вiн хоче всмiхнутись.
– Добре, Богдане, я згоден на це, але ти зайдеш до
мене в кабiнет, i ми це питання обмiркуєм.
Голос його лагiдний та спокiйний, i я нiколи не
вiддам нiкому тiєї скриньочки, що вiн подарував менi.
– Таточку, i ще про камнi рiжнi хочу, про всi камнi,
– ледвi кажу я. Менi тремтять ноги та губи.
– Добре.
………………………………………………………………………………….
Вiн покликав мене в кабiнет i подарував менi три
книжки.
Одну про звiрiв та птиць, другу про зорi, а третю
про камнi.
Але найбiльш я люблю ту книжку, яку вiн подарував менi ранiш – про землю.
Тепер я знаю, як називається багато камнiв, океанiв
та гiр.
Я хочу на Орiнокко, на блакитне, бо там трава i дерева зовсiм блакитнi i звiрi теж.
Там ходять птички «топорики», i у них дзьоб
бiльший, нiж вони самi, але я буду полювати лише на
тапiрiв та кугуарiв.
Я пiду теж на Чiмбораззо i на вулькан Котопахи, бо
менi найбiльш подобаються вулкани, i я хочу заглянути в кратер, в якому горить лява i робиться землетрус.
Я буду мандрувати по всiх країнах та горах, а потiм
збудую собi корабель або зроблюсь капiтаном на великому кораблi i буду плавати по всiх океанах i вiдкрию
бiгун*.
Ми сядемо на Гальфштром, i вiн понесе нас просто
до самого бiгуна.
Раптом я перший побачу земну вiсь i крикну:
«Стоп машина, я вiдкрив бiгун, дивiться!»
І всi вийдуть на поклад**, а я буду стоять в золотiм
шоломi з мечом в руцi i зроблюсь королем Льодовитого океану.
Мене всi боятимуться, навiть бiлi ведмiдi i риби,
кити i навiть мадмоазель Жозефiн.
Я її закую тодi в кайдани i замкну в пiдземелля.
Спалю всi французькi книжки i ту косу, що вона
вiшає на нiч на ширмi.
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* Бiгун (польс.) – полюс.
** Поклад (польс.) – палуба.
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Це все їй за той камiнь, хоч я бiльш про нього не хочу думать.
Тепер довго чогось нема лiта. Але як воно настане,
я зараз почну будувать корабель з цих дошок, що з тина.
Коли б лише ця вiдьма знов не заглянула.
Я сховаюсь до старої альтанки на самiм кiнцi парку.
Тiльки ще треба украсти у сторожа молоток i пилку.
Але Германовi анi словечка. Вiн каже, що мадмоазель Жозефiн зовсiм не вiдьма, тiльки так, свиня.
Ах, коли б вже лiто швидче!
Треба подивитись, чи великi бруньки на лiщинi, i
чи швидко розцвiтуть яблунi та тюльпани.
Я вже бiльш нiж два тижнi не був у саду. Весь час
лив дощ, i мене болiло горло, а Герман ще лежить в
лiжку з компресом на шиї.
Майже всi книжки попрочитували вже, але Германовi не дуже вподобались. Вiн бiльш любить малювать
жовнiрiв та генералiв або дресувать Джiммi.
А чого Джiммi завше можна бiгать по дворi, i його
нiколи не болить горло?..
Якi щасливi собаки!.. Але вони зате нiчого не знають.
…………………………………………………………………………………
Певне, ще дуже рано. Тиша. Чогось всi почали тепер довго спати.
– Джiммi, Джiммi!.. Ходи сюди, тiльки ша, не гавкать.
Ну, лягай пiд ковдру i спи. Чого ти облизуєшся –
ти вже снiдав?
Але, як я хочу їсти!
Джiммi, лежи тихо i не кусай мене за вуха, чуєш?..
Ну, так тихенько.
Хоч, я тобi розповiм казку?.. Фу, всю морду встромив менi в рот... iди геть!..
Менi теж не хочеться довш лежати. Треба подивитись тихенько, який день.
Лiтечко, лiтечко сьогодня на дворi! Треба швидко
одягатись.
Джiммi, пiдем бiгать по дворi, а Германа ще не пустять.
Як добре, що сьогодня недiля! Пан Роберт поставив менi за географiю п’ять, а за зоольогiю чотирi з
плюсом, i я сьогодня вiльний весь день.
Я швидко п’ю снiданок i одягаюсь. Зняв той бурнос
тiсноватий i башлик.
І раптом менi згадується цей зелений камiнь, але я
починаю балакать з Джiммi i забуваю про нього, – забуваю, забуваю... Чуєш, я забуваю тебе!
Ми вибiгаємо в парк. Як чудово! Сонечко грiє, а
листя ще нема. Але пуп’янки на вишнях вже бiлi
зовсiм.
І метелик летить ясно-жовтий. О, i другий!
Ми бiжимо з Джiммi алєєю вглиб парку, на цей газон, де жасмiни, бузок, тюльпани.
О-го-го, якi великi бутони на тюльпанах!
Вже швидко розцвiтуть i тодi буде зовсiм лiто.
Але чом вони ще не цвiтуть, коли сонце вже грiє?..
Треба їх порозцвiтати.
Я розтулюю зеленi пелюстки на високих бадиллях,
потiм червонi, i тюльпан вже цвiте.
Яка радiсть!
Вiн тiльки чогось не зовсiм червоний. Але це нiчого.
Я йду до другого i розцвiтаю його теж. Потiм
третiй, четвертий. Джiммi ходить за мною i дивиться.
Який вiн радий, який вiн радий!
Джiммi, дивись... вже лiто! Скiльки тюльпанiв
зацвiло зразу. Червонi, жовтi, цяткованi.
Як всi втiшаться. Особливо огородник та мама.
Я ще розцвiтаю всi джонкiллi на довгiй грядцi i
бiжу до яблунь, тiльки там буде багато роботи i високо

не дiстану. Зате тут найкраще, i сонце багато теплiйше,
нiж там. Тут, на кiнцi саду, найлiпше гратись, i нiхто не
перебиває.
Починаю розцвiтать яблунi. Вже цiлу гиллячку порозцвiтав, але менi заважає башлик, i я скидаю його.
Ах, як тепло, i як швидко розцвiтає яблуня!
Раптом хтось тихенько смiється.
Я оглядаюсь i бачу недалеко вiд мене на галявi велику, голу жiнку. Вона сидить на землi, показує менi
щось i смiється.
Я помiчаю зразу, що у неї нема нiг, тiльки величезнi
котячi лапи, i вся вона до пояса наче кицька. Але хвоста я не бачу.
Коси у неї закрученi з обох бокiв голови наче
рiжки, очi прижмуренi, i вона все смiється.
Зуби у неї бiлi, блискучi.
Я дивлюсь на неї зчудований, i менi здається, що я
бачив її колись на малюнковi.
Вона простягає вгору руку i щось показує менi.
Я бачу, що вона тримає величезний зелений камiнь
– цей самий, що я був знайшов в ямцi, майже на цiм
самiм мiсцi, де вона сидить.
Менi зразу робиться жарко в серце, але я не боюсь
її зовсiм. Пiдходжу до неї несмiливо кiлька крокiв,
тримаючи руки позад себе, а вона виблискує камньом
i смiється.
– Я знаю, це Змарагд, – кажу я тихо.
– Так, Змарагд. Звiдки ти знаєш?
– Я читав в книжцi.
– Вiн тобi подобається?
– Так, вiн менi дуже подобається.
Вона знову смiється. Витягає свої величезнi котячi
лапи та зад, перевертається й грiється на сонцi.
Я знову бачу її блискучi, острi зуби.
Вона красива.
Рот у неї червоний, очi прижмуренi i вона вся гола.
– Подарувать тобi його? – питає мене раптом, перекидаючись помалу плечима до сонця.
Я несмiливо пiдступаю ще ближче i кажу зовсiм
тихо:
– Подарувать.
– Ну добре, – каже вона сiдаючи, – я тобi цей
камiнь подарую, але ти повинен мене за це поцiлувати.
Я швидко нахиляюсь i хочу поцiлувать її руку, але
вона притягає мене раптом i цiлує в губи так боляче,
що аж менi обривається в серцi якась ниточка i з очей
бiжать сльози.
Але вона смiється i кладе менi в руку зелений
камiнь.
– На, подивись на сад.
Я беру його тремтючими руками i прикладаю до
очей.
– Ах, яке чудо! Дерева зовсiм вже розвилися, i яблунi всi в квiтi.
Небо та повiтря зеленi й золотi i скрiзь далеко так,
далеко...
Алєям i дорiжкам нема кiнця.
І я знаю, що серце моє теж далеке, i що в ньому
безкiнечна алєя.
Я хочу кричать вiд радости. Тримаю зелений
камiнь при очах i бiжу в те далеке.
Раптом зашпортуюсь i падаю.
Камiнь випадає менi з рук.
Його немає бiльш.
Я даремно шукаю його навкруги. Вiн щез.
І її теж нема вже на галявi.
Чую за яблунями десь коротенький, обiрваний смiх.
Я припадаю лицем до землi i плачу так, як ще досi
не плакав нiколи.
……………………………………………………………………………………
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Тепер я не знаю, що менi робить i куди йти. Я
бiльше не хочу гратись в саду. І книжки менi надокучили, i Джiммi теж.
Я можу навiть викинуть всi книжки або подарувать
їх кому-небудь.
Вiкно якесь замурзане i хмари летять як
кур’єрський потяг, а може, швидче.
Знов дощ.
Напевно, починається друга зiма, а лiта зовсiм не
буде цього року.
І нехай. Менi вже не хочеться його. Тiльки даремно
порозцвiтав тюльпани та джонкiллi i ще просидiв за це
пiв дня в темнiй кiмнатi.
Але тепер менi все одно. Я бiльш не боюсь бабунiної душi.
Коли б швидче лягти у лiжко, – тодi «я» розповiм
«тобi» про Атакаму, бо менi тепер подобаються пустинi. Ми довго будем мандрувать на верблюдах через
величезнi пiски.
Аж десять рокiв.
Ми найдемо оазу, де ростуть червонi пальми,
обвiшанi дактилями* та помараньчами, а в джерелах
б’є вода солодка, як вино.
Там живуть лише однi страуси та малпочки, але вони нiчого не будуть нам робити, i ми проживемо там
довго. Я та верблюди.
Атакама – це величезна жовта пустиня, в якiй нема
нi людей, нi води, тiльки верблюди ходять, але це найдобрiйшi звiрi, i я дуже люблю верблюдiв.
В пустинi також волочаться пантери та... Куди цей
камiнь раптом дiвся?..
Але про це не треба думать. Я не думаю, не думаю.
Пантери та тигри кидаються часом на каравани,
але у мене буде лянца**, шпада i штуцер.
Але за що ж я дав їй поцiлувать себе в рот? І ще так
боляче...
Я знаю, вона умисне зробила, щоб вiн пропав.
Але хто ж вона така?..
Не вiдьма, тому що гарна, i не русалка, бо у неї лапи, як у кицьки.
Стрiвай, я щось знаю.
Тодi в оранжерiї, як мене догнала мадмоазель
Анрiєт – вона мене зовсiм так само поцiлувала.
Менi пiшла кров з зуба, а мама через щось велiла
мадмоазель Анрiєт поїхать вiд нас.
Менi якраз тодi випадали переднi зуби.
Тепер я знаю, – у неї зад i лапи зовсiм не кицьки, а
тигра. Вона тигр.
Я хтiв би хоч раз ще побачить цей Змарагд. Хоч потримать його в руцi ще один раз.
……………………………………………………………………………………
Я встаю вночi, одягаюсь тихенько i помаленьку
спускаюсь в парк.
Як багато зiр горить в небi, i як темно мiж деревами.
Але менi не зовсiм страшно.
Дерева всмiхаються до мене i кажуть – не бiйся.
Я йду на самий кiнець саду. По кладцi переходю
рiчку.
Вода клекотить, пiниться, бiжить.
– Це ж Нiагара, ти забув?
– Ах, так, правда!
Який страшенний рев води.
Перебiраюсь через водоспад. Здається, я тут згину.
Сюди ще нiхто не проходив.
Але раз я мандрiвець – я мушу мандрувати.
Іду через прерiї, через Атакаму.
* Дактилi (польс.) – фiнiки.
** Лянца (польс.) – пiка.

Кругом заводять шакали. Але при менi лянца, шпада i штуцер.
За нами женуться дикi люди. Ми ховаємось... я ховаюсь за пiсчаний горбок i тихенько повзу.
Вони погнались далi.
Тепер я мушу йти швидко, швидко.
Але куди ж я йду?..
Все одно куди, – я ж мандрiвець.
Я входю в лiс. Нi, це не лiс, а сельваси***. Тут багато диких звiрiв та людоїдiв.
Ах, коли б я знайшов квiт папоротi, – я був би найщасливiший!
Треба тут причаїтись пiд цим дубом i перечекати,
коли розцвiте огнецвiт.
Це нiчого, що ходять ведмедi, тигри та леви. Аби
лише розцвiв огнецвiт.
Ах, як я хочу зiрвать його!
Раптом щось величезне, чорне йде до мене. Це
ведмiдь. Як вiн реве! Їх багато. Що менi робить? Вони
мене з’їдять.
Я притулююсь до дуба i не дихаю, але раптом з дупла висовує голову їжак i шепче менi на вухо: «Влазь,
влазь сюди швидче».
Я спускаюсь в дупло i лягаю бiля нього. Ми їмо
орiхи.
– Правда, вони нас тут не знайдуть?..
– Нi. Ти прийшов за огнецвiтом?
– Так. Але я шукаю теж одного камня, який зветься Змарагд, знаєш?
– Знаю, – каже їжак, – хоч, я тобi покажу, де вiн.
– Хочу.
– Але там дуже страшно.
– Це нiчого, я не боюся.
– Ну добре, – ходiм.
Ми крадемся нишком через пущу, а кругом повно
вовкiв, гiєн, котрi хотять нас з’їсти.
Я скидаю черевики i тихенько йду за їжаком босий.
Вiн веде мене в таку гущавину, де ростуть лише
терни й кропива, i де є лисячi та борсучi нори.
Як темно i як страшно
Раптом вiн десь зникає.
Куди ж вiн дiвся?.. Я хочу покликать його, але боюсь обiзватись.
Ах, куди вiн мене завiв, тут менi кiнець!
І раптом стає так ясно, як вiд мiсяця, i хтось каже:
– Як ти сюди зайшов?.. Тутки ще нiхто не проходив.
Це вона.
Вона сидить на гиляцi величезного дуба, дивиться
на мене згори, i я помiчаю, що очi її зеленi, як цей
камiнь, i блистять, як змарагд.
Я обнiмаю обiруч пень дуба, дивлюсь на неї i не
смiю нiчого сказати.
– Ти шукаєш цього камня?
– Так, – ледвi шепчу я.
– А нащо ж ти його загубив?
– Я не губив його, вiн сам згубився.
Вона смiється.
– Ну добре, – я подарую тобi цей змарагд, але ти
мусиш дати менi за це такi перли, яких нема на всiм
свiтi, лише у тебе.
– У мене нема нi одної перлини, – кажу я переляканий.
– Нi, маєш, але коли не дасиш, – не побачиш бiльш
цього камня.
Тодi я починаю плакать, бо у мене нема перел, але
я знаю, що бiльш нiколи плакать не буду.
Раптом вона плигає з гиляки, смiється, ловить мої
сльози по однiй та нанизує на нитку.
*** Сельваси (польс.) – сельва.
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Я бачу шнур прекрасних, райдужно-снiжних перел, котрi вона почiплює собi на шию.
Невже це мої сльози?
Яка шкода, що я вже нiколи бiльш не буду плакать.
Але менi не жалько, бо вона смiється i показує кудись рукою.
Посеред урочища, там, де терни й кропива, лежить
вiн – Змарагд.
Кругом нього цвiте сон-трава, а вiд нього б’є сяйво,
як вiд мiсяця, далеко в пущу.
Я бiжу до нього.
Передо мною раптом розцвiтає огнецвiт, але я його
не зриваю.
Мене жалить кропива й калiчать терни, але це
нiчого.
– Який ти чудовий! Ти найчудовiший. Я тебе знов
не згублю.
Притискаю його до губ i до грудей.
Іду лiсом так обережно, щоб не спiткнутись, i несу
його обома руками.
Куряча слiпота, i чебрик, i сон-трава шепчуть менi,
що дорога моя туди, де мох на деревах.
Я йду лiсом, лiсом. Але менi ще треба пройти прерiї
та Нiагару.
Так, так... як менi пройти Нiагару... з Ним?.. Можливо, що i не перейду.
Це ж найбiльшiй водоспад на свiтi, i у мене в руках Вiн.
Я чую вже шум води.
Менi тремтять ноги, але це нiчого.
Я перейду помалу, помаленьку.
От вже височезна скеля i чорне провалля.
Менi треба пройти на той, другий бiк.
Тепер я ступаю обережно, ледвi-ледвi по вузькiй
гатинi i не дихаю.
Десь внизу пiдо мною кипить Нiагара.
Нi, це не ноги тремтять у мене, – це землетрус, але
я вже швидко. От, от...
Раптом нога менi посковзується, камiнь виривається з рук i летить в пропасть.
Вiн падає, як летюча зоря, i чорне провалля на одну мить стає ясним.
А потiм знов темно.
Я сам ледвi-ледвi не упав в безодню, але це нiчого.
Куди ж менi йти тепер?
Не знаю сам.
Додому я не хочу вертати. Нi, я ляжу на високiй скелi
i буду спати сто рокiв, i нехай менi нiщо не сниться.
Нехай довго, довго так буде.
…………………………………………………………………………………
А потiм...
Потiм будуть летiти журавлики. Вони будуть
летiти туди, де пальми. І спустяться ввечерi на скелю.
Один журавлик сяде бiля мене i скаже:
– Чого ти так довго спиш?.. Вже нема весни анi
лiта.
Я прокинусь i сяду, i менi буде так нудно, нудно...
– Я знаю, чому ти так довго спав, – каже менi журавлик, – ти загубив камiнь.
– Так.
– Але це ж нiчого, вiн є там, у яру. Там, де стара цегельня i де колись копали глину.
Ще не зовсiм нiч, ще трошки день.
Я встаю i спускаюсь в яр.
Це те саме провалля, через яке не проходив нi оден
мандрiвець, i нiхто звiдтiль не вертав живий, бо там
самi гадюки, чорти i летючi мишi.
Але я беру паличку i спускаюсь стежкою в сам низ.

У мене нема черевикiв. Я кинув їх у лiсi. Курточку
теж десь загубив i на менi лише сорочка i штани.
Я тихо та помаленьку сходю в яр.
Тут колись, давно, була цегельня i лишились заваленi печi та багато грузiв*, будякiв. Але справдi, це печера десь на самiм кiнцi свiта, про яку нiхто не знає, i
про яку я читав в однiй книжцi.
От, вхiд. Іти менi чи не йти?.. Журавлик сказав, що
вiн тут.
А коли це пекло?..
Нi, я пiду.
Я входю нишком, i раптом весь застигаю.
Передо мною величезна грота, така висока, що не
видко склепiння, тiльки сталяктити й сталягмiти.
Стоїть велика зелена канапа i горить зелена лямпа,
а на канапi сидить Вона.
Тигрячi лапи пiдгорнутi, очi зажмуренi. Вона грає
на скрипку.
Я стою пiд височезною стiною тремтючий, зчудований i боюсь порушитись.
Вся грота зелена – стiни, i сталяктити, i свiтло, i музика.
І раптом Вона вiджмурює очи i перестає грати.
Вона впiзнає мене i всмiхається.
Я не знаю, що їй казати. Я дивлюсь на неї, i менi нема чим дихать, i я кажу, а може шепчу:
– Покажи менi ще раз цей камiнь, що тодi.
Вона усмiхається. Вона зажмурює очi i знов грає.
Яка шкода, що я не маю бiльш перел. Я б вiддав їй
всi, всi перли i ще вiддав би...
І раптом вона кладе скрипку i каже:
– Ти найкращий хлопчик, i я вiддам тобi цей
камiнь зовсiм. Ти бiльш не загубиш його, i вiн буде
твiй завше, завше. Тiлько дай менi взамiн такий камiнь
червоний, який зветься рубiн.
– Де ж менi його взяти?
– Вiн у тебе, тут.
– Бери, – кажу я тихо i розхрiстую на грудях сорочку.
Вона одним скоком плигає до мене i мiцно ударя
пазурами в мою грудь. Але я стою непорушно, тiльки
бiля нiг моїх падає i котиться помiж сталяктитами великий камiнь червоний, як вогонь.
Вона ловить його, смiється i почiплює мiж перлами
на шиї.
– Іди, вiн там.
Я бачу посеред гроти озеро, а на нiм острiв зi снiгу,
а на островi лежить Вiн.
Я iду до нього, босий, розхрiстаний.
Я тремтю вiд зимна.
Перепливаю озеро, стаю на островi i беру тремтючими руками зелений камiнь.
Вiн вже мiй назавше, i Вона його бiльш не видере у
мене.
Я несу його при самiм серцi i тихо, тихо йду помiж
сталяктитами через гроту, не оглядаюсь.
Я чую якiсь зажмуренi очi i скрипку.
Коли очi вiджмуряться – скрипка перестане грати.
Я йду через далекi i невiдомi країни. Через океани
та гори.
Переходю Нiагару i Кiлiманджаро.
Переходю сельваси i пустинi i скрiзь несу мiй Змарагд i бiльш його не загублю нiколи.
Менi вже нiкуди бiльш йти i нема за чим.
Вiн буде завше, завше мiй.
І я виходю на високу гору, де вiчний снiг.
Несу з собою Змарагд аж туди, на сам шпиль, вищий за хмари, i кидаю його в кратер вулькану.
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**Грузи (польс.) – руїни.

