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Ця історія вигадана. Імена, персонажі, події і деякі міс-
ця є витвором фантазії автора. Будь-які збіги з реальними 
людьми, живими чи померлими, є цілком випадковими.

Для Расселла, Калеба і Джозефа

Приїхали цілителі здаля
Мене лиш розглядати.
Стоять над ліжком: «Ну й маля!» —
Не можуть віри йняти.
Для них я був одним із див,
Яких не пояснити,
Бо диво, що Господь створив,
Не можна зрозуміти.

Наталі Мерчант, «Диво»1

1	 Наталі	 Мерчант	 (нар.	 1963	 р.)  —	 американська	 співачка,	
композитор	та піаністка.	«Wonder» («Диво») —	другий	сингл	
співачки,  що	 ввійшов	 до  її  сольного	 альбому	 «Tigerlily»,	
випущеного	 1995	 року,	 і  невдовзі	 сягнув	 20-ї	 сходинки	
Billboard Hot 100. 



Частина перша
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Огест
Хоч доля всміхалась, та фатум сміявся,
Коли до колиски моєї схилявся…

Наталі Мерчант, «Диво»

Звичайний

Я	—	незвичайна	десятирічна	дитина.	Звісно,	я	роблю	
те	саме,	що	й	решта	дітлахів.	Їм	морозиво.	Катаюся	на	ве-
лосипеді.	Граю	у	м’яч.	Навіть	ігрову	приставку	маю.	Усе	
це	робить	мене	звичайним.	Нібито.	І	я	відчуваю	себе	та-
ким.	Усередині.	Але	я	знаю,	що	звичайні	діти	не	змушу-
ють	своїх	однолітків	тікати	зарюмсаними	з	майданчика.	
Знаю,	що	на	звичайних	дітей	не	витріщаються	знічев’я…

Якби	я	знайшов	чарівну	лампу	й	міг	загадати	лиш	
одне	 бажання,	то	побажав	би	мати	нормальне	 об-
личчя,	якого	ніхто	не	помічає.	Побажав	би	пройтися	
вулицею	так,	щоби	люди	не	дивилися	на	мене	з	ві-
дразою	і	не	відверталися.	Насправді	ж	причина	моєї	
незвичності	лише	в	тім,	що	всі	мене	таким	уважають.	
Ось	моя	думка…
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Але	я	вже	звик	до	свого	вигляду.	Знаю,	як	удава-
ти,	ніби	не	помічаю	виразу	людських	облич.	Ми	всі	
до	цього	 звикли:	 я,	мама	 з	татком,	 Вія…	Беру	 свої	
слова	назад,	 у	Вії	це	не	дуже	добре	виходить.	Вона	
починає	нервувати,	коли	люди	роблять	щось	обра-
зливе.	От,	 наприклад,	 одного	 разу	 на	майданчику	
старші	діти	 галасували.	 Я	навіть	 не	знаю,	що	 вони	
там	кричали,	бо	сам	не	чув,	а	Вія	почула	і	напосілася	
на	них.	Така	вже	вона	є.	Я	не	такий.

Вія	не	вважає	мене	звичайним.	Каже,	ніби	вважає,	
але,	якби	то	було	правдою,	вона	би	не	відчувала	го-
строї	потреби	захищати	мене.	І	мама	з	татком	також	
не	вважають	мене	звичайним.	Вони	називають	мене	
надзвичайним.	Здається,	єдиний,	хто	розуміє,	який	
я	насправді,	це	я	сам.

Звати	мене	Огест2,	до	речі.	Ім’я	не	змальовує	моєї	
зовнішності.	Щоби	ви	там	не	подумали,	усе	набагато	
гірше.

Чому я не пішов до школи

Наступного	тижня	 я	піду	до	п’ятого	 класу.	Мені	
дуже-дуже	 лячно,	 оскільки	 раніше	 я	не	ходив	
до	справжньої	 школи.	 Багато	 хто	 гадає,	 буцімто	
я	просто	соромився	своєї	зовнішності,	але	це	не	так.	

2 August —	у перекладі	з англійської	«серпень».
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Виною	всьому	оті	операції.	За	все	моє	життя	їх	було	
двадцять	 сім!	 Найсерйозніші	 зробили	 ще	 доти,	
як	мені	виповнилося	чотири,	тож	я	нічого	не	пам’я-
таю.	Утім,	 відтоді	мені	щороку	 робили	дві	чи	три	
операції	(деякі	складні,	інші	—	прості),	і	кожна	з	них	
відклалася	 в	моїй	 пам’яті	 назавжди!	 Кажуть,	 саме	
через	них	я	постійно	хворію.	Хоча	лікарі	підкреслю-
ють,	що	для	медицини	я	суцільна	загадка	і	навіть	мій	
замалий	зріст	може	спричинювати	слабкість	організ-
му	й	різноманітні	недуги.

Отож	батьки	вирішили,	що	краще	мені	не	ходити	
до	школи,	і	за	мою	освіту	взялася	мама.	Раніше	вона	
працювала	ілюстратором	дитячих	книжок	—	малю-
вала	чудових	фей	і	русалоньок	(малюнки	для	хлопчи-
ків	у	неї	виходили	не	такими	гарними:	одного	разу	
вона	 спробувала	намалювати	мене	 в	подобі	Дарта	
Вейдера3,	але	вийшло	щось	схоже	на	робота	у	формі	
гриба…).	Шкода,	я	вже	давно	не	бачив,	як	мама	ма-
лює.	Здається,	вона	дуже	заклопотана	піклуванням	
про	мене	та	Вію.

Хай	там	як,	а	поступово	я	набираюся	на	силі.	Ос-
тання	операція	відбулася	вісім	місяців	тому,	і	є	спо-
діванка,	що	мені	пощастить	протриматися	без	них	
іще	кілька	років.	Тож	мама	з	татом	таки	наважилися	
віддати	мене	до	школи.

3	 Дарт	Вейдер	(Енакін	Скайвокер) —	головний	герой	кіноепо-
пеї	Джорджа	Лукаса	«Зоряні	війни».
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Не	можу	сказати,	що	завжди	про	це	мріяв.	Мені	
кортіло	відвідувати	школу,	та	лиш	за	тієї	умови,	що	
я	не	відрізнятимусь	од	решти	школярів.	Мені	кортіло	
мати	багацько	друзів,	з	якими	добре	гратися	після	
занять,	гасати	вулицями	тощо.

Загалом	у	мене	є	кілька	справжніх	друзів.	Най-
кращий	з	усіх	—	Крістофер,	а	ще	є	добрі	прияте-
лі	Захарій	і	Алекс.	Ми	знайомі	з	дитинства.	Тоб-
то	вони	вже	давно	знають	мене	таким,	який	я	є,	
і	встигли	 звикнути.	 Коли	 ми	 були	 маленькими,	
то	завжди	 гралися	 вкупі,	 але	 згодом	 Крістофер	
переїхав	 до	Бриджпорта	 в	Коннектикуті4	 (від	
манхеттенського	 Норт-Рівер-Хайтса,	 де	 я	меш-
каю,	 їхати	туди	щонайменше	годину).	А	Захарій	
з	Алексом	 пішли	 до	школи.	 Одначе	 Крістофера	
я	бачу	частіше,	ніж	їх.	Чудасія,	та	й	годі!	Тепер	Зак	
і	Алекс	 мають	 нових	 друзів,	 проте,	 зустрічаючи	
мене	на	вулиці,	поводяться	дуже	чемно.	Завжди	
вітаються.

Є	у	мене	й	інші	приятелі,	але	не	такі,	як	Крісто-
фер,	Зак	і	Алекс.	Ті	завжди	запрошували	мене	на	день	
народження	—	натомість	Джоел,	Емонн	і	Гейб	ніко-
ли	не	запрошують.	Якось	мене	покликала	Емма,	але	
відтоді	ми	не	бачилися.	Може,	я	надто	переймаюся	
тими	днями	народження…

4	 Бриджпорт —	найбільше	місто	американського	штату	Кон-
нектикут,	розташованого	на північному	сході	США.
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Як я народився

Мені	подобається,	коли	мама	розповідає	цю	 іс-
торію,	 бо	в	неї	 виходить	ну	дуже	 кумедно.	 Звісно,	
сама	історія	аж	ніяк	не	схожа	на	жарт,	але,	коли	мама	
розповідає	її,	ми	з	Вією	за	боки	хапаємося.

Отже,	поки	мама	носила	мене	під	серцем,	ніхто	
й	гадки	не	мав,	що	в	мене	буде	така	зовнішність.	
За	чотири	роки	до	того	мама	народила	Вію,	і,	за	її	
словами,	зробити	це	виявилося	так	просто,	«ніби	
парком	 прогулятися».	 Тому	 вона	 була	 певна,	що	
із	другою	 дитиною	 жодних	 проблем	 не	виник-
не,	 і	знехтувала	 обстеженнями.	 Та	за	два	 місяці	
до	мого	 народження	 лікарі	 зрозуміли,	що	 з	моїм	
обличчям	щось	не	так,	хоча	й	не	очікували	страш-
ного	лиха.	Сказали	мамі	з	татком,	буцімто	в	мене	
вовча	 паща	 абощо…	Одним	 словом,	 якісь	 «неве-
личкі	аномалії».

Коли	я	з’являвся	на	світ,	у	палаті	чергували	дві	
медсестри.	 Одна	 була	 люб’язною	 і	милою.	 Інша,	
як	каже	 мама,	 виглядала	 зовсім	 непривабливо.	
У	неї	 були	 здоровезні	 руки,	 наче	 в	гобліна,	 і	так	
само,	 як	гоблін	 (увага,	 найкумедніша	 мить!),	
вона	 повсякчас	 пускала	 гази.	 Приносить	 мамі	
лід	—	 і…	 пу-у-у!	 Вимірює	 мамі	 тиск	—	 і…	 пррр!	
Причому,	 за	маминими	 словами,	 вона	 жодного	
разу	не	вибачилася.	Маминого	лікаря	того	вечора	
не	було,	тож	довелося	їй	лишитись	із	примхливим	
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дитячим	 лікарем,	 якого	 вони	 з	татком	 назива-
ли	 Дугі5	 на	честь	 героя	 якогось	 давнього	 «мила»	
(звісно,	позаочі).	На	щастя,	навіть	попри	те	що	всі	
навколо	 буркотіли	 й	виявляли	 своє	 невдоволен-
ня,	—	татко	невтомно	розважав	її.

Коли	 я	вигулькнув	 із	маминого	 животика,	 усі	
в	кімнаті	замовкли.	Не	дозволивши	мамі	бодай	гля-
нути	 на	своє	 дитя,	 медсестра-симпатюля	швидко	
винесла	мене	з	палати.	Тато	кинувся	за	нею,	впу-
стивши	 камеру,	 і	та	розбилася	 на	мільйони	 дру-
зок.	Мама	дуже	засмутилась	і	спробувала	звестися	
з	ліжка,	щоби	подивитися,	куди	вони	пішли,	—	але	
медсестра-гоблін	 причавила	 її	своїм	 лаписьком,	
і	мама	лишилася	там,	де	була.	З	мамою	сталась	іс-
терика,	назрівала	бійка,	але	медсестра-гоблін	нака-
зала	їй	зберігати	спокій,	а	потім	обидві	покликали	
лікаря.	Той	прийшов	і	—	знаєте	що?	—	знепритом-
нів!	Гепнувся	просто	на	підлогу!	Побачивши	таку	
картину,	медсестра-гоблін	почала	копати	небора-
ку	 ногою,	 аби	 він	 прийшов	до	тями,	 і	верещати:	
«Що	 ви	 за	лікар?!	Що	 ви	 за	лікар,	 в	біса,	 такий?!	
Отямтеся!	 Отямтеся!!!»	А	потім	 знагла	 перднула	

5	 Дугі	 (Doogie) —	 головний	 герой	 американського	 комедій-
но-драматичного	серіалу	«Лікар	Дугі	Гаузер»	(1989–1993	рр.).	 
16-річний	хлопець-вундеркінд,	який	працює	лікарем,	зму-
шений	 вирішувати	 і  дорослі	 проблеми,	 пов’язані	 з  робо-
тою,	 і  суто	підліткові,	 як-от	 стосунки	 із друзями,	пошуки	
кохання,	вечірки	тощо.
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найгучніше	 і	найсмердючіше	 за	всю	 історію	 пер-
діння.	Мама	вважає,	що	саме	це	й	допомогло	ліка-
реві	опритомніти.

Розповідаючи	цю	 історію,	мама	перевтілюється	
в	різноманітні	образи,	навіть	видає	певні…	ге…	зву-
ки	—	і	це	дуже,	дуже,	дуже,	дуже	кумедно!

Мама	каже,	що	медсестра-гоблін	насправді	вия-
вилася	дуже	доброю	жінкою.	Вона	повсякчас	лиша-
лася	поруч	—	навіть	тоді,	коли	повернувся	татко,	а	лі-
карі	проголосили,	що	я	дуже	хворий.	Мама	пам’ятає	
слова,	які	прошепотіла	медсестра	їй	на	вухо	у	відпо-
відь	на	пророцтво	лікарів,	ніби	я	й	ночі	не	протягну:	
«Хто	народжений	од	Бога,	той	переможе	світ».	А	на-
ступного	дня,	потому	як	мені	пощастило	пережити	
першу	ніч	і	мамі	дозволили	побачити	мене,	ця	мед-
сестра	тримала	її	за	руку.

На	ту	мить	мама	знала	про	мене	вже	достатньо	
і	морально	готувалася	до	чогось	жахливого.	Проте,	
вперше	 глянувши	на	моє	 крихітне	 спотворене	 об-
личчя,	вона	побачила	лиш	те,	які	гарні	в	мене	очі.

До	речі,	моя	мама	дуже	вродлива.	І	татко	нівроку.	
І	Вія	неймовірно	гарненька.	(Якщо	вас	це	цікавить…)

Гостини у Крістофера

Я	 дуже	 засмутився,	 коли	 Крістофер	 переїхав.	
Сталося	це	три	роки	тому	—	нам	обом	тоді	було	сім.	
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Із	ранку	до	ночі	ми	бавилися	фігурками	із	«Зоряних	
війн»	і	лазерними	мечами.	Я	сумую	за	ним…

Минулої	весни	вся	наша	родина	відвідала	Крісто-
фера	у	Бриджпорті.	І	от,	коли	ми	з	друзякою	никали	
кухнею,	вишукуючи	чогось	смачненького,	я	мимохіть	
дізнався	про	те,	що	восени	піду	до	школи.	Принаймні,	
саме	так	моя	мама	сказала	Лізі	—	Крістоферовій	мамі.	
Мені	вона	чомусь	про	свої	плани	не	повідомила…

—	 Що	ти	таке	кажеш?	—	зачудовано	запитав	я.
Мама	 розгубилася,	 ніби	 спантеличена	 тим,	що	

я	це	почув.
—	 Поясни	йому	все,	Ізабель,	—	попрохав	тато	(він	

теревенив	 із	батьком	 Крістофера	 в	іншому	 кутку	
кімнати).

—	 Ми	поговоримо	про	це	трохи	згодом,	—	зніче-
но	відповіла	мама.

—	 Ні,	я	хочу	знати,	про	що	йдеться,	—	заперечив	я.
—	 Хіба	 тобі	 не	здається,	що	 ти	 вже	 готовий	

до	школи,	Оггі?	—	поцікавилася	мама.
—	 Ні!	—	Мені	в	обличчя	вдарила	кров.
—	 І	мені	так	не	здається,	—	зблиснув	очима	татко.
—	 Отже,	питання	закрито,	—	відкарбував	я,	зни-

завши	плечима,	 і	всівся	до	мами	на	коліна,	 як	ма-
ленька	дитинка.

—	 Просто	я	подумала,	що	там	ти	навчишся	біль-
шому,	 ніж	 я	здатна	тобі	дати,	—	пояснила	мама.	—	
Ну	ж	 бо,	 Оггі,	 ти	 чудово	 знаєш,	 як	погано	 я	знаю	
дроби!


