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КИТАЙСЬКИЙ САТИРИК ЛАО ШЕ

Сонячного травневого дня 1966 року біля довгої, 
схожої на барак будівлі — клубу студентів Пекінського 
університету — зібрався натовп. На стіні були наклеєні 
великі аркуші паперу з обвинуваченнями на адресу 
ректора. Звернення підписали сім чоловік на чолі 
з викладачкою філософського факультету. Так поча
лись події, іронією долі названі «культурною револю
цією». Дехто навіть запевняв: цей рух названо так 
тому, що він спрямований переважно проти діячів 
культури. І справді, невдовзі з Китаю почали надхо
дити тривожні звістки про знущання з багатьох акто
рів, музикантів, письменників, а то й навіть про їхню 
загибель.

Іноземні агентства повідомили і про трагічну заги
бель відомого прозаїка й драматурга, народного пись
менника міста Пекіна — Лао Ше. Офіційних повідом
лень про його смерть у китайській пресі не з’явилось, 
і про справжню його долю, як і про долю більшості 
китайських письменників, і досі нічого не відомо.

Лао Ше — справжнє його ім’я Шу Ше-юй — наро
дився в Пекіні 1899 р. і прожив складне, багате на по
дії життя. Він увійшов у літературу в 20-і роки, але 
перші значні твори — романи «Філософія шановного 
Чжана» і «Мудрець Чжао прорік» — написав далеко 
від батьківщини, в Англії, куди його запросили викла
дати китайську мову й літературу.

В Англії Лао Ше познайомився з англійською та 
американською літературами. Особливо близькі йому 
стали Діккенс, Марк Твен і Г. Уеллс. Діккенс полонив 
його своїм реалізмом, глибоким проникненням у люд
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ську психологію і, звичайно, гумором. Гумору і уїдли
вої сатири вчився Лао Ше і в Марка Твена, а романи 
Уеллса вразили його картинами інших світів, описами 
незнаних, позаземних цивілізацій. Та молодий китай
ський прозаїк не тільки вчився у них, а й прагнув 
поєднати у своїй творчості європейську художню ма
неру з національними традиціями китайської класики. 
На відміну від деяких китайських письменників 20-х 
років, що намагалися цілком європеїзувати свою твор
чість і внаслідок чого створювали досить посередні, 
чужі рідній літературі твори, Лао Ше досяг навдиво
вижу органічного сплаву двох таких несхожих худож
ніх манер. І коли читаєш його перший по-справжньому 
сатиричний твір — повість-казку «День народження 
маленького По» (1929), то важко сказати, що тут від 
«Аліси в країні чудес» доброго й мудрого англійського 
математика Керролла, а що від китайського сатирика 
середини XIX ст. Лі Жу-чженя, автора роману «Квіти 
в дзеркалі», в якому стародавні міфічні країни опи
сано з явною метою — висміяти сучасні йому по
рядки.

Таке ж глибоке злиття китайської і європейської 
літературних традицій відчувається і в чи не найгост- 
рішій повісті Лао Ше (та, напевне, і всієї сучасної 
китайської літератури) — «Записках про Котяче місто» 
(1932 — 1934). Китайська класична література мала два 
дуже популярні жанри: «чжуань» — життєпис і «цзі» — 
записки. Основоположник сучасної китайської літера
тури Лу Сінь назвав свій найвідоміший і багато в чому 
сатиричний твір — «Справжній життєпис А-К’ю», бо 
спробував охопити в ньому ціле життя маленької заби
тої людини; Лао Ше назвав свою повість записками, 
бо головне в ній не доля героя від народження до 
скону, а лише один епізод з його життя, опис пригоди, 
причому, як і в стародавніх повістях і романах, при
годи незвичайної.



Ще в XVI ст. китайський прозаїк У Чен-ень напи
сав незвичайний твір «Записки про подорож на Захід», 
де змалював пригоди прочанина буддиста Сюань- 
цзана і його супутників у різних дивовижних країнах. 
Його традицію продовжив у XVII ст. Дун Юе, в «До
датках до «Подорожі на Захід» якого описані події 
неймовірні, але надто вже схожі на ті, які відбувались 
у тогочасному китайському суспільстві. До цієї ж тра
диції звернувся й Лао Ше. Прагнення поєднати сатиру 
з алегорією й фантастикою особливо цікаво й своєрідно 
втілилось у «Записках про Котяче місто». Поперед
ники Лао Ше, китайські класики, посилали своїх ге
роїв у дивовижні країни, населені незвичайними людь
ми, країни, однак, розташовані десь на землі. Лао Ше, 
як автор XX ст., відправляє свого героя на Марс, де 
він опиняється в царстві людей-котів, яке потім буде 
знищене військом країни ліліпутів.

Китайський прозаїк створив блискучу сатиру на 
тодішнє китайське суспільство. Він мріяв про світле 
майбутнє своєї країни й ненавидів усе, що заважало 
їй іти шляхом поступу. Герой роману не раз пригадує 
«світлий великий Китай, без жорстокостей, тортур, 
коршаків-трупоїдів» і називає його «райською землею», 
де панує справедливість. Деякі дослідники творчості 
Лао Ше гадають, що сатирик тут іронізує. Справді, на
півколоніальний Китай того часу не був омріяною 
землею. Нескінченні війни між різними мілітарист
ськими кліками, корупція в державному апараті, 
страшні злидні народу, тюрми і розстріл для кращих 
його синів і дочок. І все ж не досить пояснювати слова 
Лао Ше про щасливий і вільний Китай самою тільки 
іронією. В них більше мрії та надій на майбутнє. А су
часну дійсність письменник змальовує в сатирично- 
загострених, гротескно-гіперболізованих, доведених до 
абсурду картинах життя Котячого царства. Там усе, 
як у Китаї, тільки ще гірше. У повісті Лао Ше всі чи
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майже всі люди-коти вживають дурманне листя. Ясно, 
що дурманне листя — це алегорія опіуму. Отруєння 
опіумом — соціальне лихо, і письменник спробував 
показати, до чого може дійти таке суспільство.

Але, звичайно, повільне отруєння народу — це не 
єдина суспільна вада, яку бачив Лао Ше. Він визна
чає спосіб життя в котячому царстві одним словом: 
«пристосовництво». Десятиліттям раніше Лу Сінь 
у «Справжньому життєписі А-К’ю» з дивовижною си
лою змалював рабський дух покори і непротивлення, 
що вкоренився в народі. Лао Ше продовжив думку 
Лу Сіня: його персонажі не тільки покірні своїй долі, 
а й спритно пристосовуються до будь-яких суспільних 
ситуацій. Особливо сильно помітний дух пристосовни
цтва серед гомінданівських урядовців і офіцерів, тор
говців і промисловців.

Одна з характерних рис національного руху в краї
нах Сходу — боротьба за визволення жінки. У старому 
Китаї жінки практично були безправні. Традиційна 
мораль змалку навчала дівчину «трьох послухів»: до 
заміжжя слухатись батька, після заміжжя — чоловіка, 
а овдовівши — сина. Вдова не могла вийти вдруге 
заміж, і навіть дівчина, після смерті нареченого, муси
ла зберігати йому вірність. Зате чоловіки могли, крім 
дружини, тримати скільки завгодно наложниць. З роз
витком буржуазних відносин у Китаї становище жінки 
змінилось мало, і в першому романі Лао Ше «Філосо
фія шановного Чжана» герой Чжан — власник школи, 
торговець опіумом і лихвар,— купує собі наложниць, 
бо вважає, що цим піднесе свій громадський автори
тет і зробить кар’єру.

І в «Записках про Котяче місто» Лао Ше нищівно 
висміяв систему конкубінату, зобразивши вдову посла, 
що недремно наглядає за вісьмома молодими налож
ницями покійного чоловіка.
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У 20-х роках у Китаї з’явилося немало і так зва
них «нових» жінок. Вони поривали зі старими феодаль
ними звичаями, ішли вчитися в університети, вдяга
лись по-європейському й нерідко не хотіли зв’язувати 
себе заміжжям. Але багатійські дочки бачили нове 
тільки в зовнішній моді. І це, звичайно, не сховалось 
від пильного ока письменника.

Велике місце в повісті відведено проблемі взаємо
відносин з іноземцями, яка була для Китаю, як і для 
всіх напівколоніальних країн, животрепетна. Іноземці, 
особливо англійці та американці, постійно втручались 
у внутрішні справи країни. Вони нехтували китайські 
закони, підтримували й озброювали різні мілітарист
ські угруповання, а їхні місіонери насаджували в на
роді смирення й покору. Все це письменник переніс 
і в Котяче царство. І там бояться іноземців, як боялись 
їх у Китаї. Колись люди-коти воювали з іноземцями 
й навіть перемагали їх, але «за останні п’ятсот років 
через взаємні чвари зовсім забули про це». Воювати 
з іноземцями у Котячому царстві вважалось марною 
справою, люди-коти тільки сподівалися, що чужоземці 
самі переб’ють одне одного. Як і в Китаї, іноземці там 
жили в окремому кварталі міста, різко протиставляючи 
себе місцевому населенню й зневажаючи його.

Після XVII сторіччя Європа вирвалася вперед в еко
номічному й культурному розвитку, а азіатські країни 
почали все більше й більше відставати, попадати в ка
балу до західного капіталу, перетворюватись у колонії 
і напівколонії. Наприкінці XIX — на початку XX ст. 
передова молодь Китаю прагне оволодіти новими знан
нями. Дехто навіть їде вчитись у Японію чи Європу, 
з’являються переклади європейських творів з еконо
міки, історії, військової справи. Своя національна бур
жуазія прагне надолужити прогаяне. Однак насліду
вання здебільшого виходить тільки зовнішнє. «Ми на
віть наслідувати гаразд не вміємо, й виходять у нас



самі дурниці,— каже Малий Скорпіон, один з героїв 
повісті.— Власного не розвинули, чужого не навчи
лись». Нема сумніву, що тут устами героя промовляє 
сам автор, що побував у Європі й знову побачив рід
ний Китай, охоплений міжусобицями, корупцією і тем
нотою. Думка про невміння переймати чужий досвід 
постійно наголошується в повісті. З особливою гір
котою письменник говорить про це там, де йдеться про 
передове революційне вчення, яке він називає «всеїз- 
мом». «Всеїзм розділив долю багатьох запозичених 
нами вчень, — каже Малий Скорпіон.— В інших держа
вах вони стають чудовим засобом зцілення суспільства, 
а у нас перетворюються в суцільне самобичування... 
Поки ми займались убивствами та витріщали очі, 
вождь всеїстського руху сам став імператором». Перед 
нами типовий гротеск, але цей гротеск напрочуд нага
дує сумну долю китайського революційного руху в на
ші дні.

Ще сорок років тому Лао Ше так влучно підмітив 
деякі негативні риси тодішньої китайської дійсності, 
а намальована в його повісті-гротеску утрирувана кар 
тина життя в Котячому царстві виявилась настільки 
художньо правдивою, що життя, на жаль, підтвердило 
багато передбачень талановитого сатирика. Досить зга
дати опубліковані в нашій пресі статті про пекінську 
школу, де учні знущались з учителів і вбили дирек
тора, й зіставити їх з описом розправи над виклада
чами в школі фантастичного Котячого царства. Так 
само опис бібліотечної революції в Котячій державі 
нагадує долю бібліотек в період «культурної револю
ції», коли палали вогнища з книжок, усі бібліотеки 
були зачинені як непотрібні і єдиною книжкою в кра
їні став цитатник Мао.

Як і інші кращі китайські письменники XX сторіч
чя, Лао Ше прагнув поєднати традиційну національну 
образність і нову європейську манеру реалістичного
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письма. Він запозичив із класичної літератури деякі 
традиційні натяки, порівняння, прислів’я. Наприклад, 
коли Лао Ше каже, що голодна смерть, яка чекає 
в Котячому царстві вчителів, це «смерть благородна»,— 
тут видно натяк на старовинну легенду про братів 
Бо-і й Шу-ці, які воліли померти голодною смертю 
в горах, але не скорились тиранові. Конфуціанські ав
тори писали про них з великою шанобою, в народі 
часом ставились до них з усмішкою, а Лао Ше ви
користав традиційний образ для злого іронічного на
тяку.

Поєднання національної художньої манери і євро
пейського стилю письма можна побачити і в численних 
новелах Лао Ше.

Найвідоміша з них, «Серп місяця»,— сумна розпо
відь про падіння молодої розумної дівчини, яку жор
стока дійсність гомінданівського Китаю змушує торгу
вати собою. З глибокої давнини в основі світогляду 
китайців лежала ідея протиставлення двох начал: тем
ного (інь) і світлого (ян). З темним началом асоцію
вався місяць, зі світлим — сонце. У Лао Ше є й новела 
«Сонячне світло». Кожна написана у формі сповіді 
і ділиться на понад сорок окремих картин. Але на
скільки полярні сили світла й темряви, місяця й сон
ця, настільки несхожі й героїні обох новел. Одна — 
дочка бідної жінки, що заробляє на прожиття 
проституцією, друга — з багатої родини; одна ледве 
закінчила школу, бо не мала за що вчитись, друга 
вчилась легко й після школи вступила до універси
тету; одна тільки мріяла про заміжжя, друга вийшла 
заміж за багатого впливового чоловіка. Начебто долі 
двох героїнь несхожі, як сонце й місяць. Але письмен
ник не пішов шляхом такого банального зіставлення. 
Долі героїнь виявились і схожі. Героїня новели 
«Серп місяця» торгувала собою, щоб не вмерти 
з голоду, героїню «Сонячного світла» чоловік
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фактично віддав у коханки своєму начальникові задля 
кар’єри. Життя обох виявилося знівеченим і нікчем
ним. Першу кидають у в’язницю, і вона вже й не мріє 
про волю, бо знає, що там не краще. Друга добилася 
розлучення з чоловіком, але свобода в суспільстві, де 
гроші — все, це та сама свобода торгувати собою, що 
була з самого початку в бідної дівчини, яка дивиться 
з вузького тюремного віконця на серп місяця і згадує 
свою коротку і гірку жіночу долю. Серп місяця — тра
диційний образ китайської літератури, пов’язаний з 
уявленням про те, що все повсюди різне, і тільки мі
сяць завжди однаковий. Тому китаєць, дивлячись на 
місяць, згадує або рідну домівку, якщо він на чужині, 
або своє життя.

Доля героїні з «Серпа місяця» була така ти
пова в старому Китаї, де дівчат продавали, щоб мати 
шматок хліба чи за що поховати батьків (домовина 
й сам похорон завжди коштували дорого), що подібні 
ситуації ми знаходимо і в інших оповіданнях Лао Ше. 
Доля дівчини з «Химерного сну» схожа на долю її  
посестри з «Серпа місяця». Як і в першій новелі, роз
повідь про події будується на якихось асоціаціях, 
близьких і знайомих китайському читачеві ще змалку. 
Принаймні кілька віків у Китаї побутує сумна народ
на пісня «Вдівець іде на могилу». У ній є такі слова: 
«Капці стоять, а дружини вже нема». Вдівець дивить
ся на вигаптувані капці коханої дружини, згадує своє 
життя і любу серцю подругу. Так і в оповіданні Лао 
Ше. Герой повертається з закордону, де він вчився, 
і шукає своє перше кохання. Але дівчина, щоб якось 
прожити, вже стала на шлях героїні «Серпа місяця». 
Юнак приходить до неї, щоб запропонувати руку й 
серце, але занадто пізно. Вона лежить у дешевій домо
вині. Як і вдівець з пісні, герой дивиться на зелені 
капці (можливо, цеп колір не випадковий, «зеленіш

12



теремом» в Китаї називались будинки розпусти), 
і йому приходить видіння. Вона з’являється до нього, 
вони сидять поруч, і вона розповідає йому про своє 
повне прикрощів життя. Страшна, повна туги новела 
Лао Ше — ще один вирок бездушному старому Китаю.

«У цьому світі — світі хижаків і хапуг — розкошу
ють тільки негідники... Гроші страшніші від людини. 
Людина — звір, гроші — сила звіра». Ці слова героїні 
з «Серпа місяця» червоною ниткою проходять і через 
інші новели Лао Ше, написані в ЗО — 40-і роки, напри
клад, «Своєрідний трикутник».

Лао Ше сумний, коли пише про простих людей 
і їхню тяжку долю, але нещадний до представників 
вищого світу. Іронія і сарказм не були властиві ста
рій китайській літературі. І саме тут відчувається плід
ний вплив на Лао Ше класиків світової літератури. 
Іронія Лао Ше звучить нищівно — чи то він описує 
даму, яка присвятила всю себе «служінню» суспіль
ству («Благодійниця»), чи зграю шахраїв, що відкрили 
на паях нову «загальнодоступну» лікарню («Вдалий 
почин»). Висміюючи псевдомедиків, Лао Ше, звичайно, 
виливав свій сарказм на все гомінданівське суспільст
во. Гомінданівці любили розводитись про маси. Пиш
номовних вивісок і реклам вистачало, не було одного — 
справжнього піклування про народ. Найдорожчий го
тель у Кантоні був тоді названий «Айцюнь» —- «Лю
бов до мас», але зупинятись у його розкішних номе
рах могли, звичайно, тільки багаті комерсанти та пол
ковники гомінданівської армії. А масам навіть без
просвітна тяжка праця не могла забезпечити шматок 
хліба.

І в романах, з яких Лао Ше почав свій письмен
ницький шлях, і в новелах, які він створював уже зрі
лим майстром, і в п’єсах, з якими виступив уже після 
перемоги народної влади в 1949 р., і в численних
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розповідях і сценках для народної естради він завжди 
лишався мудрим письменником, що глибоко знав жит
тя і побут народу, свій рідний Пекін, його говірку, 
його людей, з яких одні викликали в нього співчуття, 
а для інших він знаходив тільки слова їдкого сарказ
му. Таким був і таким залишиться Лао Ше в історії 
сучасної китайської літератури.

Б. Рифтін



Н О В Е Л И





ВДАЛИЙ ПОЧИН

Зібравши трохи грошей, ми з Ваном та Цю вирі
шили заснувати власну лікарню. Дружину Вана взяли 
медсестрою, бо до того, як вийти за лікаря, вона пра
цювала в лікарні. Тестеві Цю доручили діловодство та 
бухгалтерію. Ми з Ваном розміркували так: якщо 
вельмишановний тесть подасть липовий звіт або, при
бравши до рук грошики, накиває п’ятами, ми спустимо 
з його зятька шкуру; так що Цю був у нас ніби залож
ник. Власне, всю справу затіяли ми з Ваном, а Цю 
приєднався до нас опісля, отож за ним треба було 
пильнувати. Коли берешся за гуртове діло, треба мати 
за спільників людей надійних, інакше заплутають 
тебе, і тоді добра не жди. Якщо дійде до чого, то нас з 
пані Ван уже троє проти одного Цю. Щоправда, на 
допомогу зятеві може кинутись старий, але він похи
лого віку — одна пані Ван могла б вискубти йому 
бороду. Цю взагалі хлопчина розумний, але не без 
вади — криводушний. Він був мастак лікувати гемо
рой, операції робив блискуче, тому, власне, ми й запро
сили його приєднатися до нашої компанії. Але, зрозу
міло, коли б дійшло до бійки, ми з ним не дуже б 
панькались.

Я взяв на себе терапевтичні захворювання. Ван — 
венеричні, Цю спеціалізувався на геморої та хірургії, 
а пані Ван була медсестрою і за сумісництвом аку
шеркою — всього чотири відділення. Щодо терапії, то, 
щиро кажучи, тут ми не могли чим похвалитись, облад
нали сяк-так, тому на особливі прибутки не сподіва
лись, всю надію покладаючи на Вана та на Цю. А ми 
з пані Ван були щось ніби придаток до них. Вона вза
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галі не лікар, проте в галузі дітородіння мала певний 
досвід — сама народила двох малят. Що ж до ї ї  досвіду 
в акушерстві, то моя дружина, коли б довелося, на
певне, обійшлася б і без неї. І все ж пологове відді
лення ми мусили мати: воно могло стати найприбут- 
ковішим. Якщо пологи проходитимуть вдало, породіллю 
можна протримати в лікарні днів десять, а то й пів
місяця, годувати ріденькою кашкою та рисовою юшкою 
і за кожен день брати відповідну плату. Коли ж не 
все буде гаразд — діятимемо залежно від обставин. 
В усякому разі, якийсь вихід знайдеться.

Отже, ми взялись до діла. Об’яви про відкриття 
«Загальнодоступної лікарні» були надруковані в бага
тьох газетах ще півмісяця тому. Назву начебто приду
мали непогану — в наш час, коли берешся за якусь 
прибуткову справу, не слід забувати про маси. Якщо 
не у людей заробляти гроші, то в кого ж годі? Хіба не 
так? Об’ява, зрозуміло, про це змовчувала: люди ие 
люблять, коли їм кажуть правду. Ми просто написали: 
«Йдучи на жертви в інтересах народу... Дбаючи про 
здоров’я  співгромадян... Поєднуючи найновіші досяг
нення науки з доступністю... Використовуючи досяг
нення як  китайської, так і західної медицини... Без 
будь-яких класових упереджень...»

На об’яви довелося добряче розкошелитись — пу
стили навіть частину основного капіталу. Згодом, коли 
посунуть клієнти, якось залатаємо цю дірку. З самої 
об’яви важко судити про нашу лікарню: щоб справити 
краще враження, ми вмістили фотографію триповерхо
вого будинку — приміщення транспортної контори не
подалік від неї. А ми мали всього-на-всього шестикім- 
натний одноповерховий будиночок.

Лікарня почала діяти. Протягом тижня ми вели 
амбулаторний прийом — люди й справді посунули до 
нас. Залежно від зовнішності хворого я давав йому 
розчин соди того чи іншого кольору, на що б він не
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скаржився. Сподіваючись, що через тиждень-два ми 
налагодимо свої фінансові справи, я справжнім «ма
сам» шкодував навіть соди, а пропонував піти додому 
та добре вмитись — коли пика брудна, ніякі ліки не 
допоможуть.

Якось увечері, після цілоденної напруженої роботи, 
ми зібралися на термінову нараду; робота з масами 
не принесла бажаних наслідків, треба думати, як за
лучити більш забезпечену клієнтуру. Ми вже шкоду
вали, що назвали лікарню загальнодоступною. На 
одних масах, без солідних пацієнтів, не розбагатієш. 
Знали б, що так все складеться, відразу б назвали свій 
заклад «Лікарнею для благородних». Л так скільки не 
занурював Цю свій скальпель у дезинфікуючий роз
чин — жодного тобі геморойчика! Та й який порядний 
хворий прийде з гемороєм до «Загальнодоступної 
лікарні»?

Ван запропонував найняти завтра на цілий день 
машину, з’їздити по черзі кілька разів у місто, при- 
возячи з собою щоразу чи то двоюрідну бабусю, чи то 
троюрідну тітку. Машина під’їжджає до воріт, вибіга
ють сестри, сиділки і підхоплюють хвору під руки. 
Зробити це треба разів тридцять-сорок. Це вплине на 
всіх наших сусідів.

Пропозиція Вана справила враження і на нас.
— Крім того,— вів далі Ван,— можна найняти 

і кілька поламаних машин.
— Навіщо? — поцікавився я.
— Домовимося з власниками гаражів поставити 

кілька машин, які ремонтую ться, біля воріт нашої 
лікарні. Нехай час від часу сигналять. А хворі, які 
йтимуть до нас, зачувши ці безперервні сигнали, нехай 
дивуються, скільки то поважних клієнтів приїжджав 
до нас щодня. Та й сторонні, якщо бачитимуть, скіль
ки тих машин купчиться біля наших воріт, хіба не 
звернуть на це уваги?
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Як вирішили, так і зробили. Наступного дня ми те 
й робили, що привозили наших родичів, пригощали їх 
чаєм і відвозили назад. Обидві наші сестри кидалиея 
до прибулих, хапали їх  під руки і вели до приміщення. 
За день набігались так, що ледве пересували ноги. 
Машини, що були поламані, але справно гуділи, на 
ранок стояли біля лікарні. Вони сигналили по черзі — 
спершу одна, потім, через кілька хвилин,— інша, і так 
без кінця. Щойно зійшло сонце — їх оточили діти. Ми 
сфотографували це скупчення машин і розіслали знім
ки редакціям вечірніх газет. Тесть Цю склав до них 
підтекстовку в класичному стилі, в якій досить поетич
но змалював цю навалу автомашин. Того дня ніхто з 
нас так і не повечеряв: від надокучливого гудіння 
голови у всіх мало не розвалювались.

Ну й вигадник цей Ван! Наступного ранку, щойно 
ми відчинили лікарню, як вже стоїть автомашина. 
Якийсь офіцер. Ван, поспішаючи назустріч, навіть за
був, що одвірки у нас занизькі, і на голові набив гулю. 
Так і е: венерик. Ван махнув рукою на свою гулю, 
розплився в широкій усмішці: ради такої нагоди мож
на стерпіти й десяток гуль. Порадились і вирішили 
зробити йому укол. Медсестри розстебнули офіцер
ський мундир, міцно вхопили його за руки, підійшла 
пані Ван, пухким пальчиком двічі обережно вказала 
потрібне місце, і Ван зробив укол. Клієнт, безперечно, 
не тямив у медицині. Зацікавлено позираючи на се
стер, він бубонів:

— Чудово, чудово!
Я пошепки запропонував Вану зробити ще один 

укол. Цю теж зметикував, що треба кувати залізо, 
поки гаряче, і вже приготував суміш для ін’єкції — на
лив жасминового чаю і додав туди трохи солі. Ван 
наказав сестрам тримати офіцера, пані Ван підійшла 
до хворого і знову пальчиком відзначила потрібне міс
це, а Ван зробив другий укол.
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Чудово, чудово! — бурмотів офіцер*
Тоді Ван уже сам проявив ініціативу і впорснув 

йому ще порцію лунцзінського чаю. В нашій лікарні 
було немало любителів чаю, тому заварювали завжди 
і дунцзінський чай, і жасминовий За два уколи чаю 
та за один справжній ми здерли з офіцера двадцять 
п’ять юанів. Власне, один укол коштував десятьюанів, 
але за три ми зробили знижку. Пацієнта ж попередили, 
що треба навідатись іще — тільки після десяти уколів 
ми можемо поручитись, що хворобу подолано. «Чай 
принаймні знайдемо»,— подумав я.

Розрахувавшись, офіцер не дуже квапився, і ми 
з Ваном почали розважати його бесідою. Я похвалив 
його за те, що він не приховав своєї хвороби,— якщо 
вже вскочив у халепу, то лікуйся, приходь до нас — 
і все буде гаразд. Сифіліс — хвороба видатних людей, 
соромитися тут нічого, захворів — мерщій до лікаря, 
кілька впорскувань препарату шістсот шість — і мов 
рукою зніме. Бо якщо боятись, приховувати та потай, 
як це роблять прикажчики з крамничок та школярі, 
шукати по об’явах у громадських вбиральнях адреси 
всіляких знахарів чи купляти з-під поли сумнівні ліки, 
добра не жди. Офіцер погоджувався зі мною, казав, що 
по лікарнях він уже понад двадцять разів, але ще 
ніколи не почував себе так легко, як сьогодні. Коли я 
видихався, розмову продовжив Ван. Він сказав, що си
філіс і за хворобу вважати не слід, тільки треба час 
від часу робити уколи. Офіцер і тут погодився, поси
лаючись на власний досвід: скільки разів, не дожида
ючись видужання, він вирушав на пош уки нових 
втіх — в крайньому разі підеш, зробиш іще кілька уко
лів, і по всьому.

Ван схвально зустрів його заяву і тут же закинув

1 Л у н ц з і н с ь к и й  та ж а с м и н о в и й  — дорогі 
сорти китайського чаю.
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вудку: якщо клієнт бажає пройти повний курс ліку
вання, то плату можна зменшити вдвоє — всього 
п’ять юанів за укол. Можна одразу домовитись на мі
сяць наперед — коштуватиме ця процедура всього сто 
юанів. Заплатив — і колись скільки тобі влізе. Офіце
рові сподобалася пропозиція, але він висунув одну 
умову — щоб ліки були такі ж високоякісні, як і сьо
годні. Ми згідливо хитали головами, усміхаючись 
подумки.

Не встигла машина з офіцером від’їхати, як уже 
біля іншої чотири служниці допомогли своїй господині 
вийти. Вибравшись із машини, всі п’ятеро в один го
лос почали допитуватись, чи є окрема кімната. Відсто
ронивши одну із служниць, я обережно взяв госпо
диню під лікоть і провів ї ї  у дворик. Показавши на 
будівлю транспортної контори, я мовив:

— Там усі кімнати вже заповнені, та, на ваше 
щастя, ось тут,— я показав на наші комірчини,— вільні 
дві першорядні палати; ви можете там тимчасово роз
міститися. Відверто кажучи, тут і зручніше: не треба 
спускатись та підніматись східцями. Чи не так, ш а
новна пані?

Від перших же слів, які я почув у відповідь, все 
в мені аж  заспівало.

— Ну от, відразу видно справжнього лікаря — 
навіщо ж і лікарня, якщо тебе в ній не розрадять? 
А та зграя із «Східного життя» — не лікарі, а бандюги!

— То ви, шановна пані, лікувались у «Східному 
житті»? — здивувався я.

— Саме звідти, од тих виродків!
Поки вона лаяла «Східне життя»,— відверто каж у

чи, це була найкраща лікарня в нашому місті,— я про
вів ї ї  до однієї з кімнаток; я  знав, що, коли не супе- 
речитиму їй, вона ще довго ганьбитиме наших супер
ників і, можливо, залишиться в цій конурі.

*— Скільки ж днів ви там пробули? — спитав я.
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— Два дні, і то ледве не віддала богові душу! — 
Стара пані вмостилась на ліжку.

Я підпер ногою край ліжка — у нас непогані ліжка, 
але дещо ветхі й, трапляється, інколи падають.

— Навіщо ж ви туди поїхали? — Я боявся, що роз
мова урветься і стара помітить мою ногу.

— О, і не згадуйте про них! Я на них он яка люта! 
Ти, лікарю, тільки послухай: у мене хворий шлунок, 
а вони мене голодом морили! — На очах старої забли
щали сльози.

— Не давали їсти? — вдавано здивувався я.— 
Морити людину голодом, коли шлунок хворий? Коно
вали! І це у ваш ому віці? Вам, вельмишановна, певно, 
вже близько вісімдесяти?

Сльози на очах хворої миттю висохли, вона ледь 
всміхнулась:

— Трохи менше. Нещодавно сповнилось п’ятдесят 
вісім.

— Ви скажіть! Стільки, як і моїй матері. У неї 
також інколи розладнується шлунок! — Я провів ру
кою по очах, ніби втираючи сльози.— Залишайтесь, 
шановна, у нас — і я запевняю, що вилікую вашу не- 
дугу. Для такого хворого, як ви, найголовніше — добре 
харчування. Нехай їсть усе, що забажає. Коли людина 
сита, у неї й настрій кращий, та й хвороба починає 
відступати, чи не так, вельмишановна?

Стара пані знову просльозилась — цього разу від 
зворушення.

— Послухай, лікарю, я не терплю ріденького, 
а вони, кляті, мов навмисне, давали мені тільки рисову 
кашку, певно, зовсім хотіли доконати!

— У вас чудові зуби, — зауважив я.— 3 такими зу
бами треба їсти лише тверде!

— Мені весь час хочеться їсти, а вони, бач, году
вали тільки у певні години!

— Йолопи!
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— А вночі! Тільки, бувало, заснеш — пхають тобі 
в рот скляну паличку: градуси якісь міряють.

— Недоумки!
— Захочеш до вітру, просиш судно, а нянька тобі 

у відповідь: «Терпи, дам, коли лікар прийде, а він 
зараз на обході!»

— Хами!
— Спробуєш підвестись на ліжку, як сестра вже 

репетує: «Лягай!»
— Ну й гадина!
Чим довше ми розмовляли, тим більше подобались 

одне одному. Тепер вона од нас напевне не поїде, на
віть якби кімната була ще тісніша. Я полегшено при
йняв свою ногу: якщо ліжко і впаде, то стара, спо
діваюсь, вибачить нам.

— У вас тут теж є сестри та няньки? — поцікави
лась стара.

— Є, але нехай це вас не турбує,— всміхнувся я.— 
Адже з вами прибуло аж чотири служниці! То й хай 
собі живуть у лікарні. Вони й доглядатимуть вас, 
а сестер я, так і бути, не пущу сюди. Гаразд?

— Зовсім добре! А приміщення для них знайдеть
ся? — Старій, здається, було трохи незручно.

— Атож! Адже ви, мабуть, наймете увесь цей дво
рик? Окрім служниць, можете сюди взяти й кухаря — 
хай готує, що ваша душа забажає. Гроші я братиму 
лише з вас — п’ятдесят юанів за день, а кухар та 
служниці житимуть так.

Стара зітхнула:
— П’ятдесят, то й п’ятдесят. Не в грошах справа. 

Чунь-сян, сходи додому та приведи кухаря. Скажи, щоб 
прихопив із собою пару качок.

Я вже жалкував, що запросив лише п’ятдесят 
юанів. Хотілося молоснути себе по пиці! Добре, що не 
домовлялися іще про ліки,— там-то я  своє відшкодую; 
а тепер треба все як  слід обміркувати: синок цієї ш а
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новної дами, можна сподіватись, не нижче, як коман
дир дивізії. А оскільки вона збирається щодня їсти 
смажену качку, то навряд чи вибереться звідси й че
рез місяць. Отож поживемо — побачимо.

Лікарню було не впізнати: чотири служниці, мов 
очманілі, крутилися з ранку до вечора; у дворі, під 
стіною, кухар змайстрував собі плиту. Здавалося, 
в нашому домі готувалися до весілля. Ми без зайвих 
слів, коли кому забагнеться, ласували фруктами ста
рої або брали на пробу по кілька шматочків качатини. 
Ніхто й не думав лікувати стару, нас більше обходило, 
чи не принесли їй часом чогось смачненького.

Як там не с, а ми з  Ваном поклали початок, один  
тільки Цю ходив сам не свій і не випускав із рук 
скальпеля. Я вже й злякався, коли б він не почав прак
тикувати на мені, і намагався не потрапляти йому 
на очі. Ван заспокоював його, та де там! Цю пережи
вав, що досі майже нічого не заробив для лікарні.

І от одного разу, щойно ми пообідали — пацієнт! 
Скаржиться на геморой, потрібне хірургічне втручання! 
Товстун років за сорок, череватий. Пані Ван спочатку 
навіть подумала, що це породілля, а переконавшись, 
що це чоловік, покликала Цю. У того одразу забли
щали очі. Переговори тривали недовго, і Цю одразу 
пустив у хід свій скальпель. Товстун заревів від болю 
і попросив застосувати знеболююче.

— Про знеболювання ми не домовлялись! — відру
бав йому Цю.— Можна застосувати, якщо набавиш 
десятку. То як, робити чи ні? Скоріше!

Товстун не посмів заперечити, і Цю зробив обез
болювання. Ще кілька змахів скальпелем, і знову зу
пинка:

— Послухай-но, а в тебе тут свищ — про свищ 
у нас теж мови не було. Різати далі чи не треба? Коли 
різати, плати ще тридцять юанів, інакше залишимо 
як є*
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Я мовчки показав Цю великий палець. Молодець! 
Вчепився в хворого мертвою хваткою і витискує з 
нього, що може! Оце справжній метод!

Товстун не сперечався, та й де там йому спереча
тись. Цю знає свою справу і за словом у кишеню не 
лізе — ріже свищ і торочить своєї:

— Щиро кажучи, ця дурничка могла тобі обійтися 
юанів у двісті, але ми не здирці; вилікуємо, а ти напи
шеш про мене гарний відгук. Завтра, якщо буде час, 
заходь, оглянемо. А мої асистенти подивляться у мікро
скоп, який збільшує у сорок п’ять тисяч разів, і, будь 
певен,— навіть півмікроба не знайдуть!

Товстун лежав, ні парп з вуст,— певно, зовсім 
очманів.

Таким чином і Цю заробив свої півсотні юанів. 
Увечері ми купили трохи вина й замовили кухареві 
старої пані приготувати нам закуску — здебільшого із 
запасів його ж господині.

За вечерею ми обговорювали наші справи і вирі
шили відкрити додатково ще два відділення: робити
мемо аборти та боротимемося проти куріння. Ван за
пропонував практикувати фіктивні медогляди: всякий, 
хто збирається вступити в інститут чи застрахувати 
життя,— навіть якщо він уже пошив собі саван і запас
ся труною,— матиме довідку про відмінний стан здо
ров’я  всього за п’ять юанів. Пропозицію прийняли одно
стайно.

Тесть Цю під кінець запропонував скинутись по 
кілька юанів, а він замовить вивіску. У старого, звісно, 
й турботи старечі, але ж він висунув пропозицію, 
дбаючи про інтереси лікарні, тому й тут ніхто не запе
речував. Він уже й назву для вивіски придумав: 
«Чулі серця — благі наміри». Трохи застаріло, але вза
галі звучить непогано. Ми вирішили не зволікати з цим 
і завтра ж зранку послати тестя замовляти вивіску. 
Пані Ван сказала, що не зайве б пофарбувати вивіску
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олійною фарбою, а потім вибрати нагоду, коли новз 
ворота проходитиме весільна процесія, і під чужу му
зику прикріпити вивіску. Звичайна собі жіноча вигад
ливість, а Ван одразу запишався, немов це було не
абияке відкриття.



БЛАГОДІЙНИЦЯ

Над усе вона не любить, коли ї ї  величають пані 
Ван, а воліє називати себе місіс Му Фен-чжень і хоче, 
щоб усі так ї ї  звали. Чоловік у неї — людина заможна, 
тому вона циндрить гроші як хоче і, хоч розтринькала 
свою частку, зате домоглася, що до неї стали зверта
тися «місіс Му». Тепер вона почуває себе жінкою не
залежною, змовчуючи, проте, що все-таки сидить на 
чоловіковому хлібі.

Певна річ, що в місіс Му клопотів аж занадто, за 
цілий день і дух перевести ніколи. Не кажучи вже 
про все інше, згадаємо хоча б про те, скільки разів 
на день доводиться місіс Му — саме місіс Му! — зала
зити та вилазити з машини. Чи обходяться без неї 
хоча б одні збори чи якийсь інший благодійницький 
захід? Ні! Інші на ї ї  місці падали б від утоми, а місіс 
Му хоч би що: ї ї  життя віддане служінню суспільству; 
шкода тільки, що ноги потовщали ще дужче і не так- 
то легко стало вмостити їх  на сидіння. Себе вона ж а
ліла завжди, але людей все-таки любить дужче, ї ї  
місія — рятувати світ.

Місіс Му ще й голови не підводила, а служниця 
Цзи-ю вже зайшла до спальні. Скільки вона їм втовк
мачувала не турбувати її, поки не встане. Але служ
ниці є служниці. Якщо вродилося безголове, то навіть 
коли звати Цзи-ю1, все одно пуття мало. Хотілося схо
пити нічничок на столику біля ліжка й пожбурити

1 Ц з и - ю  — означає «свобода» (кит.). Ім’я іншої 
служниці Б о - а й — «братерство»; автор натякає на ста
новище проголошених на той час у Китаї «свободи», 
«рівності», «братерства».
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в дівчину, але потім подумала: тільки річ зіпсуєш, а на 
розум ї ї  не наставиш.

— Цзи-ю, скільки вам уже казати! — Місіс Му по
глянула на годинник: незабаром дев’ята. Гнів змінює 
радість — вона доспала майже до дев’ятої, а це, без
перечно, дуже корисно. Вона мусить берегти себе для 
суспільства, отже, треба якомога більше відпочивати.

— Так, пані, пробачте, місіс! — затнулась дівчина; 
їй хотілося пояснити, в чому справа.— Але...

— Кажи, що трапилось? Та скоріше!
— Пан Фан хоче бачити місіс.
— Який це пан Фан? їх  багато, всіляких Фанів. 

Який саме?
— Пан учитель Фан.
— Чого йому?
— Він каже, що в нього померла дружина! — схви

льовано мовила Цзи-ю. Схоже, вона співчуває вчи
телеві.

— Ясно, знову гроші потрібні! — Місіс Му дістає 
з-під подушки невеликий гаманець.— Віддай йому оці 
двадцять юанів, і нехай собі йде. І поясни йому, що 
до сніданку я нікого не приймаю.

Цзи-ю взяла гроші і хотіла вже йти, та хазяйка 
зупинила її:

— Нехай Бо-ай приготує мені ванну, а коли вер
нешся, провітриш цю кімнату. Про все я мушу вам 
нагадувати. Зовсім через вас засмикалась! А як там 
старший панич?

■— Пішов до школи, місіс.
— Пішов і хоч би один kiss матері. Гаразд.— Місіс 

Му киває головою, гладкі щоки здригаються.
— Сказав, що kiss буде після того, як прийде зі 

школи та пообідає,— Цзи-ю розуміє, що означають 
kiss, pie та bath !.

1 K i s s ,  p i e ,  b a t h  — поцілунок, дрібні гроші, ван
на (англ.).  f
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— Йди, йди, нічого теревені розводити. Як ви мені 
набридли!

Цзи-ю хутко вийшла, а місіс Му раптом схамену
лась: у вчителя Фана сьогодні похорон, а як же мен
ший син? Хтось там помер, а ї ї  синок має пропускати 
уроки! Справі виховання дітей місіс Му приділяє най- 
пильнішу увагу.

— Купіль готова, місіс,— постукала в двері Бо-ай.
Місіс Му як була в нічній сорочці, так і пішла ку

патись. Сніжно-біла ванна більш ніж наполовину за
повнена прозорою теплою водою. Вкриті рельєфними 
візерунками шибки, викладені білими плитками стіни, 
тепло, пахне парфумами. З одного боку велике дзер
кало, кілька махрових рушників, мильничка, флакони 
з притираннями — все аж блищить. їй  легшає на душі. 
Опустивши білі повні ноги у воду, вона на деякий час 
завмирає: приємний дотик теплої води навіює спогади 
про минуле. Сидячи в ванні, вона розглядає свої ноги; 
у воді вони здаються ще товстішими, а думки сну
ються далі. Зачерпнувши долонею води, вона мочить 
собі шию; і тут знову зринає давнє — ї ї  молодість; 
двадцять років тому тіло в неї було таке ніжне, таке 
гарне! Вона не впізнає себе. Чоловік та діти наче віді
йшли на задній план, вони ніби чужі їй. Вона починає 
хлюпати на себе воду, розтирає тіло, шкіра помітно 
червоніє. Стає радісніше на душі, спогади відступають. 
Вона не лише дружина та мати своїм дітям, а й мати 
та наставниця для своїх співвітчизників. Вона вчилася 
за кордоном, знає, як воно на білому світі, і ї ї  святий 
обов’язок врятувати цей світ.

Проте чи ж легко рятувати його! Років зо два тому, 
пригадується їй, вона вихваляла купання, скрізь і всю
ди твердила: «Без ванни немає сім’ї!» А чого домо
глася? Які ж люди темні, скільки їм не втовкмачуй — 
нічогісінько не розуміють! Гладячи руками повні стег
на, вона думає, чи не краще б махнути на все рукою;
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що їй до світу, нехай навіть перетвориться на собачу 
будку, без ванни, без всякої там гігієни. Але ні, вона 
на це не піде. Якщо служити, то служити до кінця. 
Вона гукає Цзи-ю:

— Відчини вікна хоч на п’ять хвилин!
— Я вже провітрила кімнату, місіс! — відповіла 

дівчина.
Місіс Му повертається до спальні. За п’ять хвилин 

повітря в кімнаті стало свіже. Місіс Му щоранку має 
глибоко дихати таким повітрям. Піти б на вулицю — 
холодно, а в кімнаті — відчинив вікна на п’ять хвилин, 
і повітря як треба. Вона вдоволено нахиляється: ще 
дістає руками пальці ніг, щоправда, в колінах ноги 
в цей час дуже згинаються, але руки таки досягають 
пальців ніг. Проробивши вправу тричі, вона випросту
ється, разів п’ять-шість глибоко вдихає повітря й одразу 
відчуває, як тіло сповнює незвичайна бадьорість, а в 
жилах пружно струмує кров.

— Цзи-ю, подавай сніданок!
Місіс Му не терпить ненажер, тому сніданок у неї 

скромний: тарілка шинки з яєшнею, два шматки хлі
ба, намазаних маслом, приправи, фрукти та склянка 
кави з молоком. Вона завжди була за помірність у їж і: 
аніж з ’їдати п’ять-шість хлібців з дешевої муки чи чо
тири великих піали темної локшини, краще віддати 
перевагу молоку та маслу. Даремно, добра порада не 
знайшла відгуку. Довелося їй одній робити те, за що 
виступала: наймати кухаря, який уміє готувати євро
пейські страви.

Взявшись за яєшню з шинкою, вона згадала про 
вчителя Фана. Пан Фан учить ї ї  молодшого сина за 
двадцять юанів на місяць — не скажеш, що мало. їй 
стає лячно, коли нужденній людині випадає нагода 
щось підробити. Гроші в ї ї  руках — це гроші, а в ру
ках злидаря — лихо. Вона, звісно, могла б накинути 
вчителеві ще кілька юанів, але не бажає: боїться, що
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почнуть глузувати з неї, казати, що грошам ліку не 
веде, до того ж боялась накликати біду на пана Фана. 
Так і вийшло: повчив ї ї  сина кілька місяців — і дру
жина померла. А таки шкода вчителя Фана. Треба 
подумати, що б йому послати.

— Цзи-ю, скажи кухареві, щоб одніс панові Фану 
десяток яєць з моїх запасів. Та нехай порадить круто 
зварити, так смачніше!

Пані Му, смакуючи каву, вже бачила, як вчитель 
Фан, споживши ї ї  яєць, сповнюється сили і здоров’я 
настільки, що йому вже не страшне сімейне горе. 
А якщо йти далі, то, оскільки пан Фан втратив дру
жину, тепер нікому готувати йому. Було б непогано, 
якби він двічі на день харчувався в неї. Вона повсяк
час піклується про людей — така вже вдалася. Він 
двічі на день їстиме у неї, і можна буде зменшити 
платню за уроки. Отримуватиме дещо менше, зате не 
думатиме про харчування. Пан Фан має бути їй  вдяч
ний за таку увагу та піклування. Вона завжди чуйна 
до людей, сповнена любові до них, а хто зважає на 
ї ї  турботи, хто ї ї  любить? їй стає шкода себе: життя 
спорожніло, молодість не вернеш, покохати теж нікого 
вже не зможе; залишається тільки людям служити. 
Але хто їй  за це подякує, хто оцінить?

Краще не думати про таке, бо збожеволіти можна. 
Вона йде до кабінету поглянути, що має зробити сьо
годні: праця, тільки праця робить ї ї  життя змістов
ним, стомлює її, дає змогу солодко поспати, відчути 
радість і гідно оцінити себе.

ї ї  секретарка, міс Фен, чекає на неї вже понад 
годину. Міс Фен лише двадцять три роки, і зовні вона 
непогана. Отримує дванадцять юанів щомісяця. Місіс 
Му назвала ї ї  секретаркою, а якщо бути відвертим, 
то за одне це можна задарма працювати. У місіс Му 
широке коло знайомств, ї ї  секретар, звичайно, має 
можливість зустрічатись з заможними людьми, а вийти
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за багатого і бути забезпеченою на все життя хіба не 
краще, ніж оті п’ятдесят-шістдесят юанів? Місіс Му 
завбачлива й далекоглядна, коли це стосується інших.

Побачивши міс Фен, місіс Му зітхає.
— То що там у нас на сьогодні? — питає вона, 

плюхнувшись у крісло.
Міс Фен вже тримала напоготові свій записник:
— Сьогодні вранці, місіс Му, о десятій двадцять 

у школі для сліпих та глухонімих — відкриття вистави; 
об одинадцятій десять — засідання жіночої спілки, де 
ви головуєте; о дванадцятій — шлюбна церемонія 
у пана Чжана; після обіду...

— Чекай, чекай,— місіс Му зітхає знову^— а весіль
ні подарунки^

— Вже послали два кошики живих квітів за два
дцять вісім юанів. Цілком пристойний подарунок.

— О... За двадцять вісім юанів, непогано...
— Минулого разу, на день народження пана Вана, 

Чжани подарували вітальну хустку з написами, аж 
ніяк не...

— Але ж тепер пана Чжана підвищили; гаразд, 
опісля іще щось додамо. А що там у нас післяобід?

— П’ять засідань!
— Ой! І не кажи мені, бо все одно не запам’ятаю. 

Скажеш, коли я повернусь від пана Чжана.— Місіс Му 
запалила цигарку, затягнулась, продовжуючи мірку
вати про те, що подарунок Чжанам, мабуть, трохи 
задешевий.— Міс Фен, запиши: запросити молодих до 
себе наступного тижня — в п’ятницю чи суботу, а в се
реду нагадаєш мені про це.

Міс Фен квапливо записує.
— Запитаєш мене, що подавали у пана Чжана.
— Гаразд, місіс Му.
Місіс Му зовсім не хотілося їхати в школу сліпих 

та глухонімих. Але раптом виставу фотографувати
муть, і буде шкода, якщо ї ї  не буде на цьому фото.
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Вона вирішила поїхати трохи пізніше; було б чудово 
прибути туди, коли почнуть фотографувати.

Після того, як вирішилось і це питання, їй  захоті
лося поговорити з міс Фен іще про щось, зовсім не 
тому, що секретарка приємна співбесідниця, а тому, 
що їй було тоскно на душі і хотілося хоч з кимось 
перекинутись словом, розвіяти нудьгу. Згадався вчитель.

— Фен, у пана Фана померла дружина, і я  послала 
йому двадцять юанів та десяток яєць. Бідолашний пан 
Фан! — У місіс Му зволожились очі.

Міс Фен знала, що вчитель Фан сам приходив до 
пані Ван, а та не прийняла його, тільки передала два
дцять юанів. Але Фен добре вивчила свою хазяйку:

— Справді, його шкода! Але йому пощастило, що 
на світі е людина, як місіс, яка послала йому грошей!

На обличчі у місіс Му розцвіла усмішка.
— Я завжди піклуюсь про всіх, а мені ніхто й спа

сибі не скаже. Невдячні люди!
' Всі знають, які ви добрі душею і невтомні, місіс.

— Так, так! — Усмішка місіс Му ширшає.
— Молодшому паничеві доведеться кілька днів не 

вчити уроків! — висловила співчуття міс Фен.
— Це мене і турбує!
— То, може, я спробую? Хоч у мене нема досвіду!
— Чому ж? А я  й не подумала про тебе. Почи

найте заняття, а я вже в боргу не залишусь!
— Не треба мені нічого, адже це на кілька днів. 

Вчитель Фан зробить свої справи і знову прийде.
Місіс Му на мить замислилась:
— Фен, а чи не згодилася б ти взагалі вчити мого 

сина? За двадцять п’ять юанів у місяць?
— Незручно якось перед вчителем Фаном!
— Та чого там! Скільки там йому тепер треба, а я 

при першій же нагоді пошлю йому юанів з десять,
і все буде гаразд! Ну, мені час іти. Ох-ох-ох! Отак що
дня стомлюєшся, що й ноги вже не носять!



БІЛЯ ХРАМУ ВЕЛИКОЇ СКОРБОТИ

Минуло понад двадцять років відтоді, як не стало 
вчителя Хуана. Проте всі ці роки, щойно мені випа
дало приїхати в Пекін, я ніколи не забував відвідати 
його могилу. Але таких нагод траплялося не густо, і я  
сумував, якщо осінні вітри заставали мене десь в іншо
му місці: приносити пожертви на могилу наставника 
слід було дев’ятого дня дев’ятого місяця за місячним 
календарем. Саме такої пори він помер. Я сам при
сягнув собі бувати в цей день на його могилі: Хуан 
був учителем, якого я найбільше любив і поважав, хоч 
він і ставився до мене так само, як до будь-кого з уч
нів,— він усіх любив однаково. І все ж щороку восени 
мене тягнуло до невеличкого пагорбка під червоно
листими кленами, неподалік від Дабейси — храму Ве
ликої Скорботи.

Та ось уже три роки я не бував там — життя ки
дало мене то сюди, то туди, і весь цей час я міг тільки 
мріяти про Пекін!

Минулого року, не пам’ятаю вже, з якої причини, я 
всього на три дні потрапив у Пекін. І хоч зовсім не
давно минуло свято середини осені *, я не міг не по
їхати в Сішань 2 — де певність, що скоро знову побу
ваєш тут? У Сішань я, певна річ, подався тільки для 
того, щоб завітати на могилу вчителя. Заради цього 
варто було відкласти всі інші справи, хоч, щиро ка

1 Китайське народне свято, яке відзначають п’ят
надцятого числа восьмого місяця за місячним кален
дарем.

2 С і ш а н ь  — західні гори на околиці Пекіна.
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жучи, хто з нас, опинившись *у столиці, не думає за три 
дні зробити безліч справ?

Цього разу я вирішив обійтися без церемоній: 
просто прийшов на могилу без паперових жертовних 
грошей, без духмяних свічок для окурювання, без вина. 
Наставник не належав до людей забобонних, до того ж 
я ніколи не бачив, щоб він пив вино.

По дорозі з міста в гори в моїй пам’яті зринало все, 
пов’язане з учителем. Його образ вічно житиме 
в моєму серці, до самого скону збережеться в моїй 
душі. Щоразу, коли я бачу повного чоловіка в сірому 
халаті, я уважно придивляюсь до нього: саме таким 
залишився у моїй пам’яті наставник. Бувало навіть 
іноді, що під час зустрічі з однокласниками за святко
вим столом мені так і кортить запитати: «А як учи
тель Хуан?» Бо чогось здається, ніби він живий, що 
він не міг, не повинен був помирати, хоч я  добре знаю, 
що його вже нема на світі.

І навіщо він погодився стати заступником завуча? 
Такий статечний, завжди у довгому сірому халаті! 
Хіба він не міг вибрати собі якоїсь іншої посади? 
А він все-таки погодився! Видно, так йому судилось. 
Адже, якби він не став заступником, то не закотилося б 
його сонце у сорок з лишком років.

Це була огрядна людина з трьома складками на 
потилиці. Я часто думав, що перукареві, певно, нелегко 
виголити коротеньке волосся між цими складками. 
Обличчя вчителя Хуана нагадувало м’ясистий гарбуз, 
і я, хоч і любив його, мусив погодитись, що воно таки 
смішне. Зате очі! Хоч верхні повіки дещо й нависали 
над ними і перетворили колись великі очі у вузькі 
щілини, але крізь ці щілини проблискувала бездонна 
чорнота, яка примушувала забути і огрядність вчи
теля, і все інше! Його очі палали енергією, гострим ро
зумом, радістю; чорні перлинки, здавалося, проникали 
в саму душу і могли перенести людину, мов рибку,
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спійману на гачок, у світ, сповнений добра, велико
душності й світла, випромінюваного ними. Потім він 
усміхався найщирішою усмішкою, і ти, забуваючи про 
самого себе, ніби потрапляєш до нього в обійми. В такі 
хвилини бахматий халат учителя здавався одягом свя
того, хоч здаля його власник скидався на якусь сіру 
рухому брилу.

Часом хтось із учнів, надумавши побайдикувати, 
вигадає якусь неіснуючу причину і йде до пана Хуана 
прохати дозволу сходити в місто. Той, навіть не дослу
хавши пояснення, розпливався в усмішці і, ніби боя
чись, що учень сам проговориться, тут же старанно 
виводив великі ієрогліфи на записці про звільнення. 
Але просити дозволу у нього треба було неодмінно, бо 
ухилятись самовільно від уроків категорично заборо
нялось. «Дружба — дружбою, а служба — службою», 
порушувати правила шкільного розпорядку він нікому 
не дозволяв. Такий був наш заступник завуча!

Не скажеш, що він відзначався ерудицією, хоч що
вечора, коли учні виконували домашні завдання, віп 
сидів з нами в класі і щось читав. Здебільшого це 
були товстелезні книжки, такий же був і його зошит 
для нотаток. Гортав їх  обережно, певно, боявся своїми 
товстими пальцями попсувати тоненькі сторінки книг. 
Коли б він не читав, узимку чи влітку, на чолі завжди 
виступав рясний піт, видно, нелегко було йому доко
патися суті. Я інколи крадькома позирав на нього: 
зосереджений погляд, насуплені брови, міцно стулені 
губи — все свідчило про те, що він заплутався в хащах 
сюжету. Та раптом на обличчя спливала по-дитячому 
наївна посмішка, з грудей вихоплювалось полегшене 
зітхання, а рука витирала великою, наче простирадло, 
білою хусткою спітніле чоло.

Не кажучи вже про інше, однієї лише наївної про
стодушності цієї людини, його людяності, дивовижної 
працьовитості було досить, щоб полюбити його. Лю
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дина, у якої є хоч краплина розуму та душевності, 
навіть якщо це всього-на-всього школяр років п’ятна
дцяти чи шістнадцяти, якими тоді й були всі ми, не 
могла не зрозуміти, що сердечність та душевна тепло
та пана Хуана йдуть від його природженого благо
родства. Та варто кому-небудь із нас припуститись 
у чомусь безвідповідальності, як одразу ставало ясно, 
що він м’якосердий, а не слабкий. Ми скоріше бачили 
в ньому товариша, ніж учителя; його старанність, хви
лювання, піт на чолі та часті зітхання, коли він читав, 
зближували його з нами.

Коли у нас виникали якісь неприємності — на наш 
погляд нерозв’язні,— класний керівник Хуан перший 
розраджував нас, якщо навіть нічим не міг допомогти. 
А коли мав змогу, то спочатку виручав нас, а потім 
уже приходив. Двадцять років тому заступник завуча 
середньої школи отримував якихось шістдесят юанів, 
і все ж  щомісяця близько третини свого заробітку він 
віддавав учням. Ніхто з нас, слід сказати, не відчував 
особливої матеріальної скрути, але й ці гроші ніколи 
не були зайві. Якщо комусь траплялося захворіти, вчи
тель Хуан не тільки дбайливо доглядав за ним, а й 
приносив фрукти, ласощі чи цікаву книжку й непо
мітно клав на ліжко.

Проте ця добра у скруті людина водночас вміла 
й міцно тримати нас у руках. Якщо в гуртожитку було 
брудно або учні після уроків не хотіли йти на фізкуль
туру, над нами нависали чорні хмари. Щоправда, з цих 
хмар випадав лише сльозовий дощ.

Але хіба в світі, та що там у світі,— в одній лише 
школі буває, щоб усі були здібні? Дехто з учнів просто 
ненавидів пана Хуана. Не тому, що він когось виділяв, 
і не тому, що в чомусь був не щирий з нами, а, власне, 
тому, що споконвіку ворогує велике та нікчемне, і ве
лике завжди зазнає поразки, ніби щоб хоч так довести 
свою велич. До цих учнів пан Хуан ставився так само
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приязно, як і до всіх інших, вони розуміли це і все ж 
не любили його. Будь-яке зауваження, навіть дріб’яз
кове, лютило їх, хоч вони й знали, скільки добра він 
їм зробив. Я зовсім не кажу, що зневажаю їх  за цс. 
Гадаю, на світі чимало таких людей. І лихо не в тім, 
що вони не відрізняють доброго від поганого, а в тім, 
що сліпо люблять тільки самих себе і не терплять 
ніяких зауважень. Врятуй такого від смерті і дорікни 
водночас за легковажність, він запам’ятає тільки ваші 
докори і зненавидить вас, забувши, що саме вам зобо
в’язаний життям. Ставши заступником завуча, пан 
Хуан цим самим припустився великої помилки. Воно 
й заступники всякі бувають, але вчитель Хуан і не
сумлінність — поняття несумісні. Отож, хоч він і мав 
чуле серце, він був зобов’язаний тримати нас у руках.

Коли пан Хуан уперше з ’явився в школі, він одразу 
всім сподобався, бо був зовсім не схожий на інших 
учителів, котрі відрізнялися від книжок лише тим, що 
вміли говорити, і ми ставились до них з такою ж поша
ною, як і до книжок. Які б діяльні вони не були, що б 
цікаве не розповідали, всі вони належали до зовсім 
одмінного від нашого світу. Вчитель же Хуан, на від
міну від інших, разом з нами їв, спав, разом студіював 
книжки.

Та не пройшло й півроку, як з’явилися невдово
лень Одному не сподобалось, що йому зауважили, дру
гому хотілося довести, що й у нього е голова на пле
чах, що тільки він уміє мислити, а решта — дурні. Тому 
й чинили завжди наперекір усьому.

Якось трапився випадок, після якого визначилось, 
що прихильників і ворогів у вчителя майже порівну. 
Почалося з того, що учням заманулося під час уроків 
провести збори, а він почав відговорювати їх. Учні роз
цінили це як брутальне втручання в свої справи. Пан 
Хуан, керуючись найкращими намірами, запропону
вав вирішити питання голосуванням. На щастя, його
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думку підтримало на три чоловіка більше. Інци
дент невдовзі забувся, але авторитет його відтоді 
підупав.

Заздрісники вирішили, що настав час діяти: ще один 
такий випадок, і він полетить. Принаймні троє вчите
лів претендувало на сумісні посади викладача й заступ
ника завуча, але найбурхливішу діяльність розгорнув 
учитель праці, людина, яка ніколи не полізе за словом 
у кишеню, такий же огрядний, але в усьому іншому 
цілковита протилежність панові Хуану. Якось на 
уроці він заявив, що, коли б йому хтось платив вісімсот 
юанів на місяць, він охоче б виносив і нічні горшки. 
Багатьом учням він подобався, бо на його уроках 
можна було, навіть проспавши, отримати пристойну 
оцінку. А коли б він став заступником завуча, тоді б 
зовсім настав рай! Після того прикрого випадку з голо
суванням у його кімнаті щовечора відбувалися неве
личкі наради. А невдовзі з ’явилися перші наслідки цих 
нарад: до директора посипались скарги на вчителя 
Хуана, а на класній дошці часто можна було бачити 
написи: «Товстий кабан», «Смердючий вилупок»...

Вчитель Хуан знав про всі ці справи від учнів. 
Якось він несподівано взяв на день відпустку. А вве
чері, під час самостійних занять, до нашого класу заві
тав директор і повідомив, що пан Хуан просив звіль
нити його з посади заступника, але не одержав на це 
згоди. На закінчення він сказав:

— Якщо комусь не подобається цей чудовий пра
цівник, той може залишити школу. Коли ж ним неза- 
доволені всі, разом з ним піду і я.

Ніхто й слова не сказав у відповідь. Але не встиг 
директор вийти, як кілька учнів кинулись до кімнати 
вчителя праці на термінову нараду.

Через день заступник завуча Хуан, як завжди, вів 
уроки, тільки лице його трохи змарніло. Після уроків 
він зібрав учнів. Прийшло не більше половини. Він
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вийшов на кафедру, ніби збираючись виголосити про
мову, але несподівано всміхнувся, постояв, трохи, а по
тім тихо сказав лише одну фразу: «Давайте простимо 
один одного!»

Після літніх канікул у школі розгорнувся рух за 
скасування щомісячних екзаменів. Вибух стався на 
початку вересня. Учні відмовились складати екзамен 
з англійської мови. Коли вчитель залишив аудиторію, 
услід йому полетіла лайка. Дійшло до директора, а той 
будь-що хотів зберегти систему місячних екзаменів. 
Тоді почали вимагати іншого викладача англійської 
мови. Дехто, правда, пропонував усунути заодно й ди
ректора, але більшість вирішила обмежитись заміною 
вчителя. Оскільки виступити проти директора ііс нава
жились, то питання про екзамени довелося відкласти. 
Вже тоді наставника Хуана попереджали:

— Не беріть зайвої мороки на свою голову!
Але він був заступником завуча, і саме йому нале

жало підтримувати порядок у школі.
Одразу ж знайшлися заздрісники, які вирішили по

вернути всю справу проти нього.
Коли директор категорично відмовився міняти ви

кладача, хтось пустив чутку, ніби на педраді, де роз
глядалося це питання, пан Хуан вимагав суворо 
покарати учнів, ніби пропонував учителям спільними 
зусиллями приборкати їх, ніби...

Одне слово, тепер усе повернулося проти заступ
ника завуча Хуана, і вже не викладач англійської 
мови, а він сам опинився під обстрілом.

Пан Хуан, як завжди, цілі дні проводив з учнями, 
вмовляв їх заспокоїтись, пояснював, сміявся й плакав 
з властивою йому щирістю та простодушністю. І все 
даремно!

Учні, які не заперечували проти місячних екзаме
нів, не наважувалися сказати свого слова. Ті, кому 
було байдуже, замість утихомирювати, самі почали під

41



бурювати галасунів, аби завоювати авторитет у това
ришів. Навіть прихильники пана Хуана не посміли 
заступитись за нього: бунт, мов якась пошесть, охопив 
усю школу.

Я зустрів учителя на вулиці.
— Побережіться, вчителю,— попередив я його.
— Гаразд, гаразд,— всміхнувся він.
— Знаєте, проти кого тепер усе повернулось?
Він тільки кивнув головою і всміхнувся знову:
— Я ж заступник завуча.
*— Сьогодні увечері, здається, будуть загальні збо

ри. Ви краще не приходьте.
— Але ж я заступник завуча!
— Вони можуть затіяти бійку!
— І побити мене? — не повірив він.
Він навіть не припускав такого. Був надто певен 

себе і водночас анітрохи не боявся погроз. Не скажеш, 
що він був непохитний герой. Ні, він був просто лю
дина, за те я і любив його.

— Але за віщо? — спитав, мовби звертався сам до 
себе.

— їх  підбурюють.
'— Он як! — мовив він, певно, не зрозумівши, що я 

мав на увазі, і тут же спитав: — А коли я спробую 
переконати їх, все одно битимуть?

Я ледве стримав сльози, так мене зворушили його 
простодушність та майже дитяча наївність. Він усе 
ще вірив у нездоланну силу добра. Йому й на думку 
не спадало, що на світі є й такі люди, як викладач 
праці.

— Я вас дуже прошу, не приходьте на збори!
— Не забувай, що я заступник завуча! Спробую 

вмовити їх. Сподіваюсь, добре слово не зашкодить. 
А тобі спасибі!

Я стояв наче вкопаний і дивився йому вслід. Ця 
людина, сама того не усвідомлюючи, заради обов’язку
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ладна піти на жертву. Почувши, що його можуть по
бити, він тільки зблід, але від свого не відступивсь. 
Я зрозумів, що не про відставку він думав. Він не міг 
залишити посаду, коли в школі така веремія. «Я ж за
ступник завуча!» — і досі не можу забути цих слів 
і того, як вони були сказані.

Ввечері й справді скликали класні збори. Я та ще 
кілька товаришів, які найдужче любили вчителя Хуа
на, сіли неподалік кафедри, домовившись, коли дійде 
до бійки, спробувати захистити його.

Хвилин через п’ять після початку зборів прочини
лись двері і зайшов пан Хуан. У класі запала мертва 
тиша. Голова зборів саме доповідав про новини, почуті 
від учителя праці, тобто виголошував звинувачення 
проти заступника завуча — а тут і він на поріг. Мені 
перехопило дух.

Вчитель Хуан примружився, ніби від яскравого 
світла, опустив голову і, мов сліпий, обережно при
чинив двері. Потім широко розплющив очі, і сповнені 
доброти та щирості чорні намистини обвели всіх нав
коло. Його обличчя, певно, від яскравого світла, зда
валося трохи сіруватим. Він зробив кілька кроків до 
кафедри, поставив одну ногу на підвищення і всміх
нувся:

— Шановні учні! Я хочу сказати вам кілька слів 
не як заступник завуча, а як ваш друг!

— Не вдавай добренького!
— Зрадник!
Кричали із задніх рядів.
Вчитель Хуан похнюпив голову. Він ніяк не споді

вався на таку зустріч. Він не розсердився на своїх 
кривдників, тільки в душу закрався сумнів: а чи й 
справді він...

Те, що він опустив голову, і вирішило його долю. 
Коли після його появи несподівано запала тиша, я по
думав, що в душі кожен на його боці і йому ніщо не



загрожує. Але він схилив голову, тепер усьому кінець: 
отже, не даремно його лають, бо соромно стало.

— Бий його! — вигукнув, пам’ятаю, один з учнів» 
прихильник учителя праці. Слідом за цим з криками 
«бий!», «бий!» посхоплювалися й ті, що сиділи в зад
ніх рядах. Ми притримали один одного, щоб часом 
хто-небудь із нас не схопився, бо тоді почнеться ко
лотнеча.

— Ідіть звідси! — крикнув я навмисне грубо, споді
ваючись, що він хоч тоді послухає мене.

І коли б він вийшов — до дверей було всього кілька 
кроків,— я певен, нічого б не трапилось. Ми п’ятеро 
зуміли б на якусь хвилю затримати всю навалу.

Але наставник Хуан з місця не зрушив! Ніби 
зібравшись із силою, він раптом підвів голову. Погляд у 
нього був страшний. Але наступної ж миті, ніби каю
чись, що дозволив собі гніватись на учнів, він пригасив 
свій гнів і знову опустив голову. Він залишився лю
диною і саме людяністю хотів постати вище всіх. 
Я розумів його: почувши несподівано брутальну лайку 
на свою адресу, він був засумнівався, чи правильно 
чинить, але серце підказало йому^ що він має рацію; 
саме тоді із задніх рядів закричали «бий!». Його охо
пив гнів, але він тут же похопився — адже це шко
лярі... Він знову опустив голову, і тоді вигуки «бий!» 
переросли у справжнє ревище.

Коли б він справді розсердився, ніхто б не нава
жився здійняти на нього руку, та він знову похилив 
голову. Проте, хоч крики й не вщухали, охочих 
вийти наперед не знайшлося. Не тому, що бракувало 
сміливості, а тому, що у більшості — переважної біль
шості — крутилася одна думка: «З якої речі бити чес
ну людину?» Дехто, безперечно, піддався на вудочку 
головуючого, але не так-то легко забути все, що досі 
зробив для них вчитель Хуан. До того ж багато хто
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знав, що звинувачення, висунуті проти пана Хуана, 
фальшиві і що все це затіяли окремі людці*

Я знову крикнув: «Ідіть звідси!» Я знав, що тут 
доречніше гарикнути «забирайся геть!», але язик на 
таке не повернувся.

Вчитель Хуан все ще стояв нерухомо. Ось він знову 
підвів голову, на обличчі легка усмішка, очі зволожені. 
Він дивився на нас, як дитина дивиться на тигра,— 
милуючись ним і водночас з острахом.

Раптом крізь вікно влетів уламок цеглини, і на під
логу посипались розбиті шибки. Цеглина влучила вчи
телеві прямо в скроню, і відразу ж виступила кров. 
Пан Х уан однією  рукою  схопився за каф едру. Всі, хто  
сидів у задніх рядах, кинулися на вулицю, а ми під
хопили вчителя.

— Нічого, не турбуйтесь,— через силу всміхаючись, 
мовив він, а кров уже залила майже все обличчя.

Побігли до директора — нема вдома, почали шукати 
шкільного лікаря — теж не знайшли. Кинулись до за
вуча — й того не було. Тоді ми вирішили відвести вчи
теля до лікарні.

— Відведіть до моєї кімнати,— ледве промовив він.
Вперше зіткнувшись з небувалою справою, ми по

слухали його і, взявши під руки, повели. У кімнаті він 
заточився, ніби хотів підійти до води та вмитись, але 
знесилено впав на ліжко. Кров потекла дужче.

Прийшов старий служник Чжан Фу, глянув на вчи
теля й сказав:

— Посадіть його, а я розшукаю шкільного лікаря.
Лікар промив рану, перев’язав і звелів негайно до

ставити його в лікарню. Пан Хуан ковтнув коньяку 
і, здається, відчув себе краще, бо зітхнув і заплющив 
очі. Лікар попередив, що хворого необхідно відвезти в 
лікарню, інакше можуть бути ускладнення. Пан Хуан 
посміхнувся і тихо відповів:
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Якщо помирати, то вже тут. Я заступник завуча. 
Як я можу залишити школу, коли нікого з начальства 
немає!

Шкільний служник Чжан Фу висловив згоду поси
діти ніч біля ліжка «пана вчителя». Ми б теж охоче 
залишилися, але знали, що за дверима нас з презир
ством зустрінуть деякі однокласники. Ще, чого доброго, 
обізвуть підлабузниками, а це, як відомо, для юнака 
найстрашніше. В такі роки співчуття та прихильність 
досить часто можуть бути розцінені як підлабузництво. 
В юнацькі роки добрі наміри нерідко уживаються 
з байдужістю. Нам довелося залишити нашого вчителя. 
І то, коли ми виходили, нас зустріли вигуками: «По
дивіться тільки на них! Виродки товстого кабана!»

Вранці старий Чжан Фу сказав нам, що пан учи
тель марить.

Прийшов директор і вирішив, не питаючи згоди 
хворого, одвезти його до лікарні.

Саме в цей час вчитель прийшов до пам’яті. Ми 
стояли за дверима і все чули. Той тип, викладач праці^ 
теж був неподалік. Він всміхався, коли дивився на 
білу дощечку з написом: «Заст. завуча», а позираючи 
в наш бік, враз насуплювався, ніби найбільше співчу
вав лихові, що спіткало нашого вчителя.

Ми чули, як наставник сказав:
— Гаразд, я  поїду в лікарню, але спершу дозвольте 

мені побачитись з моїми учнями.
— Де? — спитав директор.
— В актовому залі. Хочу сказати їм кілька слів. 

Інакше нікуди я  не поїду.
Задзвенів дзвоник. Зібрався майже весь клас.
Старий Чжан Фу та директор ввели, тримаючи під 

руки, вчителя Хуана. Вкрита кривавими плямами по
в’язка скидалася на барвисту зміюку, що обвилась 
довкола голови. Вчителя важко було впізнати. Уві
йшовши в зал, він зупинився, з зусиллям розплющив
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очі, бо заважала пов’язка. Повільно обвів усіх нас по
глядом, ніби шукаючи своїх дітей, потім знесилено 
опустив голову і тихо, але виразно промовив:

— Хто б не кинув камінь, я на нього зовсім... зов
сім не... гніваюсь!

Він вийшов, а учні мов позаклякали на місці. 
Лише хвилин через кілька всі посхоплювались з місць 
і кинулись на вулицю. Наздогнали його і мовчки диви
лись, як він сідає в машину.

Через три дні в лікарні він помер.

Хто ж його вбив?
Дін Ген.
Тільки тоді ніхто не здогадувався, що це вчинив 

він. Усі вважали його «панночкою», і нікому й на 
думку не спадало, що він посміє кинути уламком цег
лини в учителя.

Дін Гену на той час було сімнадцять років. Не
змінна синенька курточка, червоне прищувате облич
чя, очі завжди засльозені, ніби в них щойно закапали 
якихось ліків. Похмурий, мовчазний, сьогодні до од
ного горнеться, завтра — до іншого, інколи сам напро
ситься прибрати в кімнаті, а часом і вмитися ліньки, 
ходить невмиваний. За таку неврівноваженість його 
й прозвали «панночкою».

Коли все вляглося, вчителя праці призначили за 
сумісництвом і заступником завуча. Оскільки вчитель 
Хуан помер, директор не став докопуватися, хто вин
ний. Та, відверто кажучи, ніхто й не знав справж
нього злочинця.

Минуло не менше півроку, коли всі почали здога
дуватись — Дін Ген зовсім перемінився, прізвисько 
«панночка» вже не личило йому. Тепер він любив 
побазікати і здебільшого про непристойне. Завів 
дружбу з ледарями, нерідко попихкував цигаркою — 
і новий заступник завуча не смів сказати і слова про
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ти. Вечорами кудись зникав, а потім від нього тхнуло 
вином. Крім того, Дін Гена обрали головою учкому. 
Одним словом, після того злощасного вечора, коли за
гинув учитель Хуан, Дін Гена наче підмінили. Хто б 
міг подумати, що «панночка» здатна вбити людину? 
Але після такої разючої зміни почали здогадуватись, 
що саме він міг кинути цеглину. Переродження ста
лося надто швидко й несподівано, отож від нього мо
жна сподіватись чого завгодно.

Через півроку, якось розійшовшись, він і сам про
говорився. Тепер він вважав себе верховодою, якого 
всі бояться, а найбільше вчитель праці. Той навіть під
лещувався до Дін Гена, отож вій вирішив, що йому 
й море по коліно. А школа, після того, як у кабінеті 
заступника завуча не стало вчителя Хуана, вже мало 
скидалась на школу.

Що ж змусило Дін Гена кинути цеглину? Він по
яснював, що для цього вистачало підстав, але яка 
з них найвірогідніше, не знав і сам. Певна річ, справ
жню причину знав тільки він.

Па мою думку, «панночка» просто попустив віжки 
своєму «дівочому» норову. Адже він навіть не посмів 
прийти на збори, стояв під вікном і чекав, як розгор
нуться події. І тут на нього найшло: можливо, згадав, 
що наставник Хуан карав його за щось, а може, його 
увагу привернуло повне обличчя пана Хуана, і він ви
рішив спробувати, чи влучить, або... Зрештою, не істот
но, що йому тоді спало на думку. Сімнадцятирічний 
кеврівноважений юнак, на прищуватому обличчі яко
го іноді проглядало щось тваринне, був здатен на все. 
Поки вчитель Хуан ще був живий, Дін Ген постійно 
мінявся, і йому навіть подобалось, коли його називали 
пестухою « Д а й - ю й » П і с л я  смерті вчителя Хуана

1 Д а й - ю й  — ім’я одної з героїнь відомого серед
ньовічного роману Цао Сюе-ціня «Сон у червоному теремі».
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з ним почало діятися щось дивне. То, коли хтось по
хвалить його, міг день просидіти за столом, старанно 
виводячи дрібні ієрогліфи, то взагалі не відвідував 
уроки.

Мої спостереження не обмежуються тільки роками 
навчання. Після закінчення школи мені довелося пів
року працювати з ним. Не скажу, щоб він за цей час 
змінився на краще. Наведу один приклад. Обидва ми 
стали викладати в початковій школі. Я вів четвертий 
клас. Через два місяці йому раптом забаглося поміня
тись зі мною класами. Причина могла бути лише одна: 
у мене було на три учні менше. Директорові, звичайно, 
він не міг відверто сказати, що йому не хочеться пере
віряти на три зошити більше, тому почав доводити, 
що ніби вести четвертий клас почесніше, ніж третій, 
а він, мовляв, не хоче бути нижчим. Це, звичайно, 
була нісенітниця, причини були зовсім інші. Дін Ген 
заявив іще, що в школі він незмінно був головою уч- 
кому, тобто ватажком мас, тому й зараз він не хоче 
пасти задніх.

Директор порадився зі мною, я відповів, що м е т  
байдуже, як він вирішить, так і буде. Але директор 
не погодився на переміщення, оскільки минула вже 
майже половина семестру; і все залишилось, як і ра
ніше.

Незадовго до літніх канікул у директора виникла 
потреба взяти двотижневу відпустку, і він попросив 
мене на цей час заступити його. Дін Гену це не сподо
балось, але своє невдоволення він висловив безпосе
редньо мені. Певно, самому йти до директора з про
ханням призначити своїм заступником його, а не мене, 
було незручно. Не пригадую, що я тоді відповів, але 
виходило так, що я мав сам іти до директора і переко
нати його скасувати своє рішення.

А коли ж ми з директором усе залагодили, Дін Ген 
раптом передумав і заявив, що йде зі школи. Відмо



вився навіть почекати до кінця навчального року. Ні
які вмовляння не допомогли. Зібрав свій скарб і зник.

Відтоді ми з ним не зустрічались.

Біля могили вчителя мене заполонили згадки про 
поневіряння за минулі двадцять років. Могила пониж
чала, на ній росли польові квіти. Від цієї краси на 
душі стало ще сумніше. Сонце вже повисло над бам
буковим гаєм біля Дабейси — храму Великої Скорботи, 
але я не поспішав іти. Так хотілося, щоб учитель Хуан, 
огрядний, в сірому халаті, прийшов і поговорив зі 
мною.

Раптом попереду з ’явилася постать — без капелюха,
з довгим волоссям, в короткій синій куртці. Я вирішив, 
що це якийсь перехожий, не звернув на нього особли
вої уваги. Але він ішов просто до мене. Невже ще 
хтось із його учнів?

Він, здається, помітив мене тільки тоді, коли піді
йшов до могили, і тут же зупинився, немов закам’янів. 
Здаля, певно, не побачив, бо я сидів, прихилившись до 
клена.

— Ти? — він назвав мене по імені.
Я сторопів, бо ніяк не міг впізнати, хто б це міг 

бути.
— Забув? Дін...
Я відразу пригадав — Дін Ген. Його не впізнати, 

так він змінився за ці двадцять років, хоч щось, я  не 
міг збагнути, що саме, в ньому залишилось від ко
лишньої «панночки». Волосся довге й скуйовджене, 
обличчя почорніло, запалі очі гноїлись, на білках очей 
проступали криваві прожилки. Зуби теж наполовину 
чорні. Я мимоволі глянув на його руки — вказівні та 
середні пальці на обох руках зжовкли майже до поло
вини. Дивлячись на мене, він вийняв з кишепі пачку 
цигарок.

50



Мене чомусь огорнув глибокий сум. Нічого спіль
ного у нас не було, але все-таки ми колишні однокаш
ники... Я підійшов, потис йому руку — рука його 
тремтіла. Ми дивились один на одного майже крізь 
сльози, потім, неначе змовившись, одночасно глянули 
на низенький пагорбок. «Ти теж до нього на моги
лу?» — мало не вихопилось у мене. Він запалив цигар
ку, випустив у голубе небо хмарку диму, глянув на 
мене, потім на могилку і всміхнувся.

— Я теж прийшов до нього. Смішно, правда? — 
Він опустився на землю.

Не знаючи, що відповісти, я тільки промимрив щось 
і сів поруч.

Він довго мовчав, похнюпившись та смокчучи ци
гарку,— ніби поринув у якісь свої думки. Цигарка до
горіла вже наполовину, коли він нарешті підвів голову, 
красивим порухом струсив попіл і знову всміхнувся:

— Двадцять років спливло! А він і досі не простив 
мене!

— Хто?
Дін показав цигаркою на могилу:
— Він!
— Як це? — збентежився я. Чи сповна він розуму?
— Пам’ятаєш його останні слова? «Я зовсім не гні

ваюсь!» Пам’ятаєш?
Я кивнув головою.
— А пам’ятаєш, коли ми вже вчителювали в по

чатковій школі, я  раптом кинув роботу? Я добивався 
тоді, щоб ти не заміщав директора, а що ти відповів, 
теж пригадуєш?

— Забув.
— Ти сказав: «Я зовсім не гніваюсь». І тоді, коли 

я хотів помінятись класами, ти відповів так само. 
Може, воно в тебе вийшло несамохіть, але для мене 
ці слова — мов кара, помста! Ці слова криваві, як той 
бинт, схожий на отруйну зміюку. А через ту зміюку
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мое життя стало мукою. Мрії, бажання, робота — все 
розвіялось, мов листя від осіннього вітру. Мов листя 
цього клена. Ти, мабуть, здогадувався, навіщо я все 
те робив? Я вже давно потай подбав, щоб директор 
більше не повернувся в школу. А ти знову промовив ці 
слова...

— Несамохіть,— ніби вибачаючись, мовив я.
— Знаю. Після школи я влаштувався в річковому 

управлінні. Робота — не перетрудишся, а й гроші доб
рячі. Через півроку звільнилося тепле містечко. Я знав, 
що там один Лі розраховував на нього, тому почав 
діяти. Але й він не ловив гав — сили були майже рівні, 
тому довгий час не було наказу. І тут ми з цим Лі 
зустрілися на квартирі начальника управління, грали 
втрьох у кості. Начальник за грою натякнув, що своїм 
суперництвом ми ставимо його в скрутне становище. 
Я промовчав, а Лі, викидаючи червону фішку, сказав: 
«Червона! Поступаюсь, але я зовсім не гніваюсь!» 
«Червона!», «Зовсім не гніваюсь!» Знову перед моїми 
очима постав учитель Хуан... і закривавлений бинт 
на голові! Я ледве дограв партію, все тіло зросив піт. 
Не міг я  більше бачити цього Лі — він здавався мені 
двійником учителя Хуана. Без ножа доконав мене 
тими словами, всю душу перевернув. Якщо є в світі 
нечиста сила, то це якраз ї ї  витівки. Я кинув роботу, 
бо було несила вже! — На його чолі виступив піт.

— Ти, очевидно, захворів, нерви даються взнаки,— 
заспокоював його, бо не вірив у байки про чортів та 
нечисту силу.

— Присягаю тобі, я  зовсім не хворий. Хуан справді 
переслідує мене. Брехлива він був людина. Все доб
ренького з себе вдавав. Ніби простив мене, а насправді 
прокляв своїм прощенням. Я в цьому переконався. 
Невдовзі після того, як пішов з управління, я одру
жився...— Тут обличчя його перекосилось, він став схо
жим на шуліку, у якого пропали пташенята.
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Втупившись у якусь пожовклу стеблину, він довго 
мовчав, наче збирався з думками. Я кашлянув. Він 
здригнувся, витер спітніле чоло.

— Красуня була. Гарна-прегарна. Але — не чесна. 
Першої ж ночі наша кімната стала для мене пеклом. 
Не було крові — ти розумієш, що я  маю на увазі? Кім
ната молодих без цього — справжнє пекло. Може, це 
застарілі погляди, але я одружувався по-старовинному, 
отож і почуття у мене були старомодні. Вона мені в 
усьому призналась, благала простити її. Кажуть, врода 
кого завгодно розчулить. Але тоді жалю я не мав
і вирішив: ні, мене не ошукають. Чим дужче вона пла
кала, тим більше я лютився. Відверто кажучи, мені 
подобалося катувати її. Нарешті, коли вона виплака
лась і в неї не стало вже слів, вона вигукнула: «Якщо 
тобі потрібна кров, візьми з мого серця,—вона оголила 
груди.— Убий мене, ти маєш на це право. Нехай я  помру, 
але я не гніватимусь на тебе!» Я остовпів — і тут, 
у кімнаті молодих, вчитель Хуан переслідував мене. 
Наступного дня я пішов з дому і став волоцюгою, хоч 
у мене й був свій дім. Кинув там дружину, в якої не 
побачив крові, і закривавленого диявола! Накласти на 
себе руки я не міг. Він і так позбавив мене всіх ра
дощів, не давав і хвилі спокою, але щоб я іще віддав 
йому своє життя — нізащо!

— Дін, а мені здається, ти все-таки хворий. Адже 
вбив ти його тоді ненавмисне,— спробував я заспо
коїти його.— До того ж  вина падає і на всіх нас. Якби 
негайно відвезли в лікарню, він, безперечно, вижив 
би.— Я сказав це, бо добре знав — коли скажу, що вчи
тель Хуан був чудова людина і не міг після смерті 
проклясти когось, Дін Ген розпалиться ще дужче.

— Справді. Вийшло це несподівано. Але він ніби 
великодушно простив мене, а насправді прокляв. Інак
ше чим пояснити, що людина перед смертю йде в зал, 
щоб заявити таке? Гаразд, я тобі розповім іще дещо.

53



Ставши волоцюгою, я міг іти, куди мені заманеться. 
Об’їздив добрий десяток провінцій. Нарешті в Гуандуні 
вступив до революційної армії. Коли прийшли з боями 
в Нанкін, я вже командував полком. Якби продовжу
вав служити, зараз принаймні командував би корпу
сом. Та тут почалася чистка в партії, і я знову мусив 
кинути все. Вийшло так, що один із моїх друзів на прі
звище Ван належав до лівого ухилу. За посадою він був 
пище за мене. Якби мені пощастило зіпхнути його, я б 
міг посісти його місце. А підсунути йому свиню було 
легко; у мене зібралося досить матеріалів проти нього, 
а я  все зволікав. Уже понад рік ходили ми з ним на 
волосинці від смерті, двічі навіть у госпіталі лежали 
разом. Але й упускати таку нагоду не хотілося. В таких 
випадках і сміливцю потрібен час, щоб зважитись, 
а я не вважав себе ним, тому шукав легших шляхів. 
Послав я одного чоловіка до Вана, щоб той попередив 
його про небезпеку, яка йому загрожувала, і порадив 
негайно тікати, а свої обов’язки передати мені,— я, 
мовляв, дбатиму про його безпеку надалі. Він не по
слухав. Я розлютився і вирішив діяти. І от я саме 
обмірковував, як почати, аж чорти його несуть. І не 
побоявся ж! Бувають люди, які до останньої хвилини 
хизуються, ніби їм байдуже до свого життя, а смерть 
для них суща дрібниця, вони сміються над нею. Саме 
таким і був Ван. Сидить зі мною та в хихоньки грає. 
Я не став довго мудрувати — все одно він у моїх ру
ках. Поклавши руку на пістолет, я все йому й сказав. 
А він вислухав і засміявся мені в очі: «Хочеш убити 
мене — будь ласка. Я зовсім не гніваюсь!» Це ж були 
не його слова! І сказані в таку мить! Ні! Я знаю, добре 
знаю, бо щоразу, щойно в мене виникає якась надія, 
він одразу ж тут як тут і з усмішкою помщається 
мені. Тільки диявол може, вдаючи такого добросердого, 
вишукувати всілякі способи, щоб звести людину зі 
світу. Я і руки звести не міг, а щоб вихопити пістолет
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та застрелити його, й мови не могло бути. А Ван, все 
ще сміючись, пішов собі. На що я міг після цього 
сподіватись? Адже у нього була вища посада. Піти та 
донести на нього? Боюсь, що вже запізно. Він, певне, 
потурбувався і про це. Довелося мені тікати. Тепер 
усі ті, хто колись служив у мене, вибилися на коман
дирів полків, а я? Одружений, а без сім’ї, не чернець, 
а ночую в храмі. Навіть сам не знаю, хто я такий!

— В якому храмі? — поцікавився я.
— Та у цьому ж, храмі Великої Скорботи. Щоб 

до нього ближче бути,— показав він на могилу. І, не 
чекаючи нових запитань, додав: — Щоб зручніше було 
ходити сюди і щодня проклинати його!

Не пам’ятаю, чи говорили ми іще про щось, чи ні. 
Та й зрештою хіба це істотно?

Я спустився схилом, усипаним золотом осені, а позад 
мене заходило сонце. Я не озирався. Все боявся поба
чити клени. Бо їх  червоне листя так було схоже 
на кров!



СЕРП МІСЯЦЯ

1

Я знову побачила серп місяця — золотавий, наче 
холоднуватий... Скільки разів я бачила його ось таким, 
як зараз; скільки разів... І завжди він будить у мені 
різноманітні почуття, різноманітні видива. Коли я див
люсь на нього, то мені здається, ніби він висить на 
прозорих легких хмаринках. А тим часом у пам’яті 
зринають спогади, мов ті квіти, що від подиху вечір
нього вітерця розкривають оповиті сном пелюстки.

2

Коли я вперше помітила серп місяця, він справді 
був холодний. На душі в мене тоді було тоскно, а слабе 
золотаве проміння мерехтіло в моїх сльозах. Мені було 
лише сім років: мале дівча в червоній ватяній курточці 
та шапочці, яку сплела мама, синій, в дрібні квіточ
ки,— я пам’ятаю це. Прихилившись до одвірка, я диви
лась на місячний серп. А в тісній кімнатці — запах 
тютюну, ліків, материн плач, хворий татко. Я стояла 
на порозі і дивилася на серп місяця. Ніхто не кликав 
мене вечеряти. Я розуміла — нас спіткало лихо, бо 
довкола тільки й розмов було, що про таткову недугу,
і ще болючіше відчувала печаль, холод та голод, свою 
самотину. Так я стояла, доки місяць не сховався. Усьо
му кінець. Я не стримала сліз і заплакала, але плач 
мій заглушили материні ридання: тато перестав ди
хати, обличчя його закрили білою шматиною. Мені хоті
лось зірвати те біле напинало, ще раз глянути на
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татка, та не наважилась. Ніде й повернутись — майже 
всю кімнату займав татко. Мама вдягла біле плаття 
і на мене поверх червоної курточки натягли білий 
халатик з непідрубленими полами — це я добре запа
м’ятала, бо весь час скубла білі нитки. Всі метуши
лися, гомоніли, тужно голосили, хоч роботи було не так 
уже й багато: покласти татка в труну, збиту з чотирьох 
тонких дощок. Потім п’ять чи шість чоловік взяли до
мовину на плечі й понесли. Ми з мамою йшли за нею 
і плакали. Я пам’ятаю татка, пам’ятаю його труну. 
Вона назавжди забрала мого татка, і щоразу, коли 
я згадую про нього, починаю жалкувати, що не від
крила віко і не подивилася востаннє. Але батькова 
труна глибоко в землі; і хоч я добре пам’ятаю місце 
за міським муром, де його поховали, але могилу зараз 
розшукати так само важко, як краплину дощу, що 
впала на землю.

З

Ми з мамою ще ходили в траурі, коли я знову поба
чила серп місяця. Був холодний день, мама, прихо
пивши пачечку паперових грош ей2, зібралася іти на 
могилу татка. Взяла і мене. Того дня мати була особ
ливо лагідна. Коли я стомилась, вона несла мене на 
спині, а біля міської брами купила мені смажених каш
танів. Усе було холодне, а каштани гарячі; було навіть 
шкода їх  їсти, і я  ними гріла руки. Не пам’ятаю, чи 
справді ми довго йшли, але мені здалося, що дуже 
довго. Коли ховали батька, дорога була наче коротша, 
може, тому, що тоді людей було багато, а тепер ми 
йшли вдвох із мамою. Вона мовчала, і мені не хотілося

1 В Китаї білий колір вважається траурним.
2 За китайським звичаєм, на могилі померлого ро

дичі спалювали паперові зображення тварин та жер
товні паперові гроші.

57



говорити. Довкола було тихо; на кладовищі, певно, 
завжди панує тиша. Дні стояли короткі. Я пам’ятаю 
могилку: маленький пагорбок землі, а далі високі жов
ті пагорки, за які скочувалось призахідне сонце. Мама 
посадила мене на край могилки і наче забула про 
мене; вона плакала, впавши грудьми на могилу. Я си
діла й гралася каштанами. Мама виплакалась, потім 
стала палити папір: попіл клаптиками здіймався вгору, 
кружляв якийсь час і опускався на землю; дув слаб
кий, але пронизливий вітер. Мама заплакала знову, 
Я й собі згадала татка і, хоч не хотілося, все ж  запла
кала — мені стало шкода мами. Я потягла ї ї  за рукав: 
«Не плач, ма, не плач!..» Вона заголосила ще дужче 
і пригорнула мене до себе. Сонце зайшло, навколо жод
ної живої душі, окрім нас. Мама ніби злякалась: схли
пуючи, вона схопила мене за руку, і ми пішли. Трохи 
згодом вона озирнулась. Озирнулась і я — таткової мо
гили вже не можна було розпізнати: від нас аж до са
мого підніжжя пагорбів тягліїся могили, маленькі 
горбочки. Мама важко зітхнула. Ми то поспішали, то 
стишували ходу; біля міської брами я побачила серп 
місяця» Було темно й тихо, лише місяць лив згори хо
лодне світло. Я стомилась, і мама взяла мене на руки. 
Не знаю, як ми зайшли у місто, тільки невиразно 
пригадую той місячний серп у небі.

4

У вісім років я вже навчилась заставляти речі. 
Я знала — якщо не принесу з ломбарда трохи грошей, 
нам нічого буде їсти. Мама посилала мене туди, коли 
вже не було ніякої ради. Я вже знала: якщо мама дає 
мені пакунок, у казані нема й рисової крупинки. Іноді 
наш казан був чистий, як доброчестива вдова. Якось 
я понесла заставляти дзеркало, єдине, без чого можна 
було обійтися, хоч мама і користувалася ним щодня.
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Була весна, і теплий одяг ми вже весь виносили. 
Я знала — треба йти обережно, але швидко, бо лом
бард зачинявся рано. Я боялася його великих чер
воних дверей і довгого високого прилавка, і в мене 
одразу починало калатати серце. Але я мусила зайти 
туди, точніше, видертися — такий високий був там 
поріг. З останніх сил я мала підняти принесене на при
лавок і пропищати: «Візьміть у заставу!», одержати 
гроші та квитанцію і, затиснувши їх  у руці, бігти до
дому, щоб мама не турбувалась. Але дзеркала не взяли, 
а запропонували принести щось інше. Я розуміла, що 
це означає. Притиснувши дзеркало до грудей, я мер
щій кинулася додому. Мама заплакала; щось інше за
ставити вона не могла знайти. Я звикла до нашої кім
нати і завжди гадала, що в ній багато речей, але 
тепер, коли допомагала мамі шукати щось, впевнилась, 
що їх  надто мало. Мама не послала мене знову, але 
коли я запитала: «Мамо, а що ми їстимемо?», вона із 
сльозами на очах подала мені срібну шпильку — єдину 
срібну річ у нашому домі. Вона вже кілька разів ви
ймала ї ї  з волосся, але все не наважувалась віддати, 
бо шпильку їй подарувала бабуся на весілля. Мама 
сказала мені віднести в ломбард шпильку. Щодуху я 
побігла до ломбарду^ але великі страшні ворота були 
вже зачинені. Я сіла на східець, затиснувши шпильку 
в жмені. Голосно плакати я боялась: я подивилась на 
вебо, і знову світло місяця замерехтіло в моїх сльозах. 
Я плакала довго, поки з темряви не виринула мама. 
Вона взяла мене за руку. Які теплі в неї руки! Від
чувши їх  тепло, я забула всі прикрощі і навіть голод. 
Схлипуючи, я сказала: «Мамо, ходімо спати. Вранці 
я ще прийду сюди!» Вона мовчала. Ми пройшли трохи: 
«Мамо, поглянь на серп місяця, він зараз точнісінько 
такий, як і тоді, коли помер тато. Чому він завжди 
так висить?» Мама мовчала, тільки рука ї ї  легенько 
тремтіла.
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5

Мама цілі дні прала чужу білизну. Мені завжди 
хотілось чимось допомогти їй, але я не знала як. 
Я тільки не лягала спати, поки вона не закінчить. 
Траплялось, серп місяця стояв уже високо в небі, 
а вона все ще прала смердючі фартухи, тверді, мов
з волячої шкури,— їх присилали прикажчики. Потім 
мамі вже і їсти не хотілось. Я сиділа біля неї і диви
лася на місячний серп, в промінні якого проносився 
кажан, мов лінцзяо нанизаний на сріблясту нитку, 
і зникав у темряві. Чим більше я жаліла маму, тим 
дужче мені подобався серп місяця: якось легшало на 
душі, коли я дивилася на нього. Влітку він був іще 
гарніший, від нього завжди віяло прохолодою, наче він 
був із льоду. Мені подобалось, коли легкі тіні від тьмя
ного місячного світла раптом щезали. Тоді на землі 
темніло, зірки світили ще яскравіше, а квіти пахли 
ще дужче. В сусідському дворі було багато квітів і де
рев, з великої акації у наш двір опадали білі пелюстки 
і вкривали землю, наче снігом.

6

Мамині руки від прання огрубіли, пошерхли, і я 
іноді просила ї ї  почухати мені спину. Та й сама вона 
змарніла, бо від тих смердючих фартухів зовсім по
збулася апетиту. Я бачила: мама щось обмірковує. Не 
раз, бувало, відкладала своє прання і задумувалась. 
Інколи навіть розмовляла сама з собою. Про що вона 
думала, я ніяк не могла збагнути.

1 Л і н ц з я о  — горіх, за своєю формою схожий на 
кажана.
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7

Мама просила не гнівати ї ї  і називати його «татом». 
Вона знайшла мені нового батька. Я знала, що це був 
не татко, бо його поховали. Кажучи так, мама не диви
лась на мене, а потім схлипувала: «Я не хочу, щоб ти 
померла з голоду». Ось що змусило ї ї  шукати мені но
вого батька! Я багато чого не розуміла тоді, і мені 
було страшно, і в той же час сподівалась, що відтепер 
ми не будемо голодувати. Та який дивний збіг! Коли 
ми залишили нашу кімнату, в небі знову висів серп 
місяця. Цього разу він сяяв яскравіше, ніж будь-коли, 
і якось лиховісно; я назавжди залишала наш дім, до 
якого так звикла. Мама сіла в червоний весільний па
ланкін, попереду йшло кілька музикантів, вони били 
в барабани і дули в труби. Якийсь чоловік волік мене 
за паланкіном. Зловісне світло місяця немов тремтіло 
на холодному вітрі. Вулиці були безлюдні, і тільки 
бездомні собаки з гавкотом бігли за нами. Паланкін 
несли швидко. Куди? Чи не за міський мур? А може, 
на кладовище? Чоловік тягнув мене за собою, я ледве 
зводила дух. Хотілось плакати, але я боялась. Рука 
того чоловіка була спітніла і холодна, як риба. Я хо
тіла гукнути маму, але не наважувалась. Серп місяця 
раптом став схожий на велике примружене око. Палан
кін вже рухався вузьким провулком.

8

Кілька років я, здається, не бачила серпа місяця. 
Новий батько ставився до нас добре. У нього були дві 
кімнати, він з мамою займав одну, я спала в другій. 
Спочатку я хотіла спати з мамою, але через кілька 
днів вподобала «свою» кімнатку. Білі стіни, стіл і сті
лець — мені здавалося, це все моє. І ковдра тепер
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у мене була товстіша й тепліша, ніж досі. Мама з часом 
поповнішала, щоки порожевіли, поступово зійшли й 
мозолі на руках. Мені вже не доводилось ходити в лом
бард. Новий батько віддав мене в школу. Іноді він 
навіть бавився зі мною. І все ж я не хотіла називати 
його татом, хоч розуміла, що він хороша людина. Він, 
мовби здогадуючись про це, часто жартував зі мною. 
Тоді його всміхнені очі були напрочуд гарні. Мама по
тай усе вмовляла мене називати його татом, але я чо
мусь не могла. Я розуміла, що завдяки йому ми з ма
мою не голодні. Так, я не пригадую, щоб за ці кілька 
років бачила серп місяця; можливо, я й бачила його, 
але забула. А от який він був, коли помер тато, коли 
маму несли в червоному паланкіні, не забуду довіку. 
Це бліде світло, цей холод, що нагадує відблиск неф
риту, залишаться в моєму серці набагато виразніше, 
ніж все інше,— іноді мені здається, що я можу пома
цати його рукою.

9

Я дуже любила ходити до школи. Мені завжди зда
валося, що в школі багато квітів, хоч насправді їх  там 
зовсім не було. Тільки подумаю про школу — відразу 
бачу квіти, так само як згадка про таткову могилу 
викликає в моїй уяві серп місяця, його світло, що 
тремтить на слабкому вітрі. Мама любила квіти, але 
не було за що їх  купувати. І коли їй дарували квітку, 
вона, щаслива, приколювала ї ї  до волосся. Інколи і я 
приносила їй квітку-дві, тоді вона ая* наче молодшала. 
Мама раділа, і мені було приємно. В школі мені теж 
було добре. Може, саме тому, коли згадую про школу, 
я бачу перед собою квіти.
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10

, Того року, коли я мала закінчити початкову школу, 
мама знову послала мене в ломбард. Я не знала, куди 
раптом зник новий батько. Мама теж ніби не знала, 
де він подівся, проте все ще посилала мене до школи, 
певно, сподіваючись, що вітчим незабаром повернеться. 
Але минали дні, а він не приходив, навіть звістки не 
присилав. Я думала, що мамі знов доведеться прати 
брудні фартухи, і мені ставало сумно. Однак вона й 
гадки не мала робити це, а тільки чепурилася й при
крашала волосся квітами. Дивно. Вона не плакала, 
а навпаки — сміялася. Я не могла ї ї  збагнути. Повер
таючись із школи додому, я інколи заставала маму біля 
воріт. Одного разу, коли я йшла вулицею, якийсь чо
ловік гукнув мені: «Передай цього листа мамі... А ти 
по скільки береш, крихітко?» Я зашарілась і понурила 
голову. Я все зрозуміла, але що вдієш? Мамі про це 
я сказати не могла. Вона так піклувалась про мене і 
настійливо повторювала: «Вчись! Вчись!» Сама вона 
неписьменна, то чому ж наполягає, щоб я вчилася? 
Я підозрювала, а потім і впевнилась, що вона пішла на 
це заради мене. їй  більше нічого не залишалось. Ча
сом, думаючи про це, я осуджувала її, але потім мені 
хотілося пригорнути ї ї  і сказати, щоб вона кинула 
робити це, Я ненавиділа себе за те, що нічим не могла 
допомогти їй. Тому часто думала: що мене чекає після 
закінчення школи? Розпитувала в подруг. Одні розпо
відали, що минулого року кількох дівчат, які закінчили 
школу, взяли другими дружинами. Інші казали, що 
деякі дівчата стали вуличними. Я не зовсім розуміла, 
що це означає, але з того, як вони говорили, здога
дувалась — щось погане. А вони, здається, знали все 
і любили нишком пошептатися про непристойні речі, 
їхні розчервонілі обличчя аж  сяяли від утіхи. У мене 
виникла думка: а чи не жде мама, поки я закінчу
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школу, щоб потім... Від таких припущень я іноді не 
хотіла йти додому, боялася зустрітися з мамою. Вона 
давала мені трохи грошей на ласощі, але я не 
наважувалась їх  витрачати, хоч на уроках фізкуль
тури у мене часом аж макітрилося в голові від голоду. 
Яким смачним мені здавалось те, що їли інші! Проте 
я мусила ощадити гроші. Якби мама примушувала 
мене... то з грошима можна втекти з дому. Іноді я на
збирувала більше мао !. Коли мене огортав невимовний 
сум, я і вдень шукала на небі серп місяця, наче він 
міг чимось розрадити мою душу. А він безпорадно 
висів у блакитно-сірому небі, і його тьмяне світло за
стилала пітьма...

11

Найгірше було те, що я поступово навчилася нена
видіти маму. Але завжди, коли це почуття охоплю
вало мене, я мимоволі пригадувала, як вона несла 
мене на спині до могили тата, і вже не могла нена
видіти її. І все ж я мусила ненавидіти. Серце моє — як 
серп місяця: визирне на мить, а потім його надовго 
заступить непроглядна пітьма. До мами часто прихо
дили чоловіки, і вона вже не соромилась. А ті зиркали 
на мепе, мов голодні пси, у яких аж  слина котиться 
з рота. Для них я була ще ласішим шматочком. Це я 
добре бачила. За деякий час я вже зрозуміла багато 
що. Я знала — тепер треба берегти своє тіло, немов 
якусь коштовність; відчувала, що стала приваблива, 
і від цього мені було соромно і водночас приємно. Я 
відчувала в собі достатньо сили, щоб зберегти або за
напастити себе. Часом я притлумлювала ці почуття, 
а часом вони заполонювали мене. Я не знала, що

• М а о  — гривеник.
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краще. Хотілось любити маму, у мене було що запи
тати її, сподівалась, що вона розважить і заспокоїть 
мене; і в той же час я мала критися від неї і ненави
діти її. Інакше б я не вберегла себе. В години без
соння, після тверезих роздумів, я приходила до ви
сновку, що мама не винна. Вона мусила дбати про 
шматок хліба. Але тепер той шматок ставав мені по
перек горла. А серце то раптом майже зупинялося, то 
шалено калатало, мов зимовий вітер, який вщухне на 
хвильку, а потім ще більше навісніє. Я не могла з ним 
нічого вдіяти.

12

Та час не ждав, поки я щось надумаю. Якось мама 
запитала: «То як?» — і додала, якщо я справді люблю 
її, то мушу допомагати, бо їй  уже несила заробляти са
мій. Це було не схоже на маму, але вона сказала саме 
так і недвозначно: «Я старію, і років через два годі 
буде сподіватися, що на мене хтось звертатиме увагу!» 
І справді, останнім часом вона більше пудрилась, та 
все одно не могла приховати зморщок. От вона й на
важилася на останній крок: слугувати одному чолові
кові — на багатьох ї ї  вже не вистачало. Мама вважала, 
що поки вона не зів’яла зовсім, треба поспішати. Вона 
саме подобалась одному крамареві, що торгував паро
вими хлібцями та пиріжками. Я вже стала дорослою 
дівчиною, і мені не личило йти за маминим паланкі
ном, як колись. Час було починати самостійне життя. 
Якби я погодилась «допомагати» мамі, вона могла б 
не виходити заміж — заробляла б я. Я хотіла мати 
якийсь заробіток, але не в такий спосіб. Що я тоді 
знала? Чи могла я заробляти гроші, як літня жінка?! 
У мами жорстоке серце, але ж гроші ще жорстокіші. 
Вона не силувала мене ставати на цей шлях, дала мені
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вирішувати самій — допомагати їй  або розійтися з нею 
назавжди. Вона не плакала, бо вже давно виплакала 
всі сльози. Як же мені бутиЯ

13

Я розповіла про все директрисі. Ця огрядна, за 
сорок років жінка була обмежена, але з чулим серцем. 
У мене не було іншого виходу, інакше б ніколи не про
хопилася про маму... Та й досі мені не доводилось роз
мовляти з директрисою відверто. Кожне слово, мов ж а
риною, обпікало мені губи, я затиналась і насилу ви
чавлювала з себе слова. Вона взялася допомогти мені: 
грошей дати вона не могла, але обіцяла годувати двічі 
на день і дозволила жити разом з прибиральницею. 
Вона обіцяла, що згодом, коли я навчуся гарно писати 
ієрогліфи, то допомагатиму секретареві переписувати 
папери. Найголовніше вирішилось. У мене буде харч 
і житло. Тепер я вже не зв’язувала мамі рук. Цього 
разу обійшлося навіть без паланкіна, мама просто на
йняла рикшу і зникла в нічній пітьмі. Мою постіль вона 
залишила. Прощаючись, вона намагалася не плакати, 
але не витримала. Вона знала, що я, ї ї  рідна дочка, вже 
ке зможу бувати у неї. А я? Я навіть забула, як пла
чуть,— тільки кривилася. А сльози застилали очі. Я ї ї  
дочка, найщиріша подруга, єдина втіха! Але нічим не 
допоможу їй, якщо не стану на ї ї  шлях. Потім я  часто 
думала, що ми з мамою, мов ті бездомні пси, дбали 
тільки про свої шлунки, немов, крім них, нічого більше 
не існувало, і заради них ми мали продавати все інше. 
Зненависть до матері пройшла, я все зрозуміла. Мама 
не винна, та й шлунки не винні — нам просто нічого 
було їсти. Чому? Розлука з мамою примусила мене 
забути колишні злигодні. Цього разу не було серіїа 
місяця, який один зрозумів би, чому в мене на очах 
сльози; довкола все потонуло в мороці, не блимали
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навіть світлячки. Мама розтанула в пітьмі, наче при
вид, без тіні... Коли вона помре, то я навіть не знатиму, 
де ї ї  могила, не зможу поховати ї ї  разом з батьком. 
А вона ж у мене одна — мати і найвірніша подруга. 
Я залишилась одна-однісінька на всьому білому світі.

14

Ми з мамою вже не могли бачитися, і любов у моє
му серці почала в’янути, як прибиті інеєм весняні квіти» 
Я старанно займалась каліграфією, щоб мати змогу пе
реписувати папери для директриси. Я мусила хоч щось 
робити, адже я їла чужий рис. На відміну від одно
класниць, які те й знали, що теревенити про те, що 
хто їсть, як хто одягається, що хто говорить, я замк
нулася в собі, тільки тінь була моєю подругою. У серці 
моєму була теж я, бо нікому до мене не було діла. 
Я сама себе і любила, і жаліла, підбадьорювала, дорі
кала; я пізнавала себе, мов чужу людину. Найменші 
зміни в мені лякали мене і втішали. Я ставилась до 
себе, як до ніжної квітки. Я могла думати тільки про 
нинішнє, а про майбутнє не наважувалась навіть мрія
ти. Я втратила відчуття часу і згадувала про нього 
тільки тоді, коли мене кликали до столу; коли нема 
на що сподіватися, час спливає непомітно і ти живеш 
наче в іншому світі. Згадуючи маму, я розуміла, що 
я вже не дитина. Я не чекала, як мої ровесниці, ка
нікул чи Нового року. Що вони мені? Я розуміла, що 
стаю дорослою і чим далі, то більшатиме турбот. Відчу
вала, що гарнішаю, і це мене трохи тішило; вперше 
за весь час це підносило мене у власних очах. Спо
чатку це радувало, а потім засмучувало мене, а поки 
лихо минало, я була горда. Бідна, але вродлива! Та це 
й лякало мене: адже й мама не була потворна.
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15

Я довго не бачила серна місяця, боялася д и в и т и с ь  

на нього, хоч і дуже хотілося. Я закінчила школу, проте 
все ще жила тут. Вечорами в школі залишались тільки 
двоє служників: чоловік і жінка. Вони не знали, як 
ставитися до мене: я не була вже ученицею, але не була 
і вчителькою чи служницею, хоча більше скидалася 
на служницю. Вечорами я гуляла по подвір’ю, але ча
сом серп місяця заганяв мене у кімнату; я не насмілю
валась глянути на нього. А в кімнаті я могла думати, 
який він, особливо коли повівав легенький вітерець. 
Він наче доносив до мене його бліде світло, будив згад
ки про минуле і додавав журби. Моє серце було мов 
кажан у сяйві місяця — хоча й освітлене промінням, 
та все ж  темне; а темне, хоч і вміє літати, лишається 
темним. Сподівань у мене не було. Та я не плакала, 
лише насуплювала брови.

16

У мене з’явився підробіток: я почала плести речі 
для учениць. Директриса дозволила мені це. Але за
робляла мало, бо учениці самі вміли це робити, а до 
мене зверталися лише тоді, коли не встигали виплести 
нанчохи або рукавички комусь із родичів. Проте я тро
хи ожила і навіть думала: якби мама лишилася зі 
мною, я могла б прогодувати її. Але варто було підра
хувати, як ставало ясно, що все це мрії, хоч вони іі 
приносили хвилинну радість. Хотілося побачити маму. 
Якби ми знову були разом, то напевне знайшли б 
якийсь вихід. Отак я мріяла і не дуже вірила в здій
снення цього. Я думала про маму, і вона часто сннлась 
мені. Якось із школярками я пішла в місто на прогу
лянку. Була вже п’ята година вечора, коли ми повер
талися назад. Треба було поспішати, і ми обрали
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найкоротший шлях. І тут я побачила маму! У вузень
кому провулку була крамничка, де продавали пампуш
ки. Б іля дверей стояла срібляста корзина, в якій була 
виставлена величезна дерев’яна пампушка. Під стіною 
сиділа мама; зігнувшись, вона міхом роздмухувала во
гонь. Я ще здаля побачила дерев’яну пампушку і ма
му — пізнала ї ї  зігнуту спину. Хотілося підійти і обня
ти її,  але я не наважилась: боялася, що учениці смія
тимуться з мене. Вони й не припускали, що в мене 
така мама. Чим ближче ми підходили, тим нижче я 
опускала голову; я глянула на маму крізь сльози, вона 
не помітила мене. Ми юрбою пройшли зовсім поруч, 
а вона нічого не помічала і зосереджено роздувала во
гонь. Коли ми відійшли, я озирнулась, мама так само 
роздмухувала вогонь. Я не розгледіла ї ї  обличчя, тільки 
помітила, що волосся ї ї  розкуйовджене. Я запам’ятала 
назву цього провулка.

17

Моє серце наче хробак точив: все тягнуло побачити 
маму. Я не знаходила собі місця. Саме в цей час у 
школі поміняли директора. Директриса сказала, що я 
мушу думати, як мені бути далі,— вона годувала мене 
і давала притулок, а тепер вона не певна, що так буде 
і при новому директорові. Я порахувала свої гроші — 
всього два юані, сім мао і кілька мідяків. На кілька 
днів вистачить, щоб не вмерти з голоду, але куди я по
дамся? Я не могла сидіти склавши руки й журитися, 
треба щось вирішувати. Спочатку на думку спало роз
шукати маму. Та чи дасть вона мені притулок? А якщо 
ні, то я тільки викличу невдоволення господаря крам
нички, мамі буде дуже прикро. Я повинна думати і про 
неї, адже вона моя мама, хоч зла доля й розлучила нас. 
Я довго думала й вирішила не йти до неї. Мушу сііма 
подолати свою біду. Але як? На думку не спадало ні
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чого путнього. Я зрозуміла, що світ надто тісний і нема 
мені в ньому місця. Собаки й ті щасливіші за мене — 
вони могли спати просто на вулиці; а людині спати 
на вулиці заборонено. Так, я  людина, але людині інколи 
буває гірше, ніж собаці. А що, коли спробувати не пітн 
звідси? Як подивиться на це новий директор? Ні, я не 
могла ждати, поки мене виштовхають за двері. Була 
весна. Але я не відчувала ї ї  тепла, тільки бачила, що 
порозпукувались квіти, зазеленіло листя. Червоні квіти 
були для мене чимось тільки червоним, зелене листя — 
чимось зеленим, я розрізняла лише кольори, в них 
я не бачила ніякого сенсу, весна не оживила мого 
серця. Я не хотіла плакати, але сльози самі котилися 
з очей.

18

Я вирушила шукати роботу. Маму я не розшуку
вала, бо хотіла заробляти сама і ні від кого не зале
жати. Два дні я виходила з надією, а поверталася за- 
пилюжена й заплакана. Для мене роботи не було. 
Аж тепер я  по-справжньому зрозуміла маму і простила 
її. Вона хоч прала брудні фартухи, а я не могла знайти 
навіть такої роботи. Шлях, на який стала мама, був 
єдино можливий. Чесноти, яким учили в школі, вияви
лись сміховинними: то лише для розваги, коли ти ситий 
і нічого робити. Мої колишні однокласниці й гадки не 
мали, що в мене така мама; вони сміялися над повіями; 
добре їм, ситим, було сміятися. Я майже вирішила: 
якщо знайдеться чоловік, який погодиться мене году
вати, я все для нього робитиму; адже мама могла ско
ритися. Я не хотіла вмирати, хоч і думала про це; ні. 
я хотіла жити. Я молода, вродлива і повинна жити. 
А в цій ганьбі не моя вина.
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10

Я звикла до цієї думки і наважилась погуляти на 
подвір’ї; серп весняного місяця висів у темно-синьому 
безхмарному небі. Я за милувалась ним. Сяючий серп 
лив згори м’яке світло, вітерець доносив пахощі кві
тів і ворушив галуззям верби, тремтливі тіні пробі
гали по стіні; світло слабке, тіні невагомі — наймен
ший подих вітерця будив усе від легкого сну. Трохи 
нижче серпа місяця, над вербою, мов усміхнені очі ча
рівної феї, блищали дві зірки. Вони позирали то на 
серп молодого місяця, то на вербове віття, що ледь 
ворушилось. Під стіною росло якесь дерево, всипане 
білими квітами. В слабкому місячному світлі половина 
його здавалася вкритою снігом, друга половина була 
невиразна, в тіні. «Серп місяця — ось початок моїх спо
дівань»,— подумала я.

20

Я прийшла до директриси, ї ї  не було вдома. Якийсь 
юнак запросив мене зайти. Він був чемний і запобіг
ливий. Я взагалі боялася чоловіків, але цей не викли
кав страху. Він поцікавився, у якій справі я прийшла, 
і так приязно всміхнувся, що моє серце розтало. Я все 
йому розповіла. Він розчулився і пообіцяв допомогти. 
Того ж дня ввечері він приніс мені два юані, я ке 
хотіла брати їх, та він сказав, що ці гроші передала 
мені директриса — його тітка, і додав, що вона напи
тала мені квартиру, куди я можу переїхати після
завтра. Мені слід було б усумнитись, але я не посміла. 
Його усмішка, здавалося, проникала в моє серце. 
Я відчувала, що мої підозріння образять його, такого 
привітного та чемного.
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21

Губи сміються і торкаються мого обличчя, над його 
головою місяць теж наче усміхається. Весняний вітер 
немов п’янить, він розриває весняні хмари, відкриваючи 
серп місяця та рідкі зорі. Віття верби, що схилилася 
над водою, тихо гойдається, тепле вечірнє повітря спов
нене пахощів молодого очерету. Я слухаю, як дзюр- 
чить вода, поїть очерет животворною силою; мені хо
четься так само стрімко тягнутися вгору. На теплій 
вологій землі наливаються соком молоді пагінці. Все 
довкола жадібно вбирає в себе весняні сили, всмоктує 
їх  усіма порами, а потім видихає пахощі. Як квіти 
і трави, так і я, забувши про все, вдихаю весну; пере
стаю відчувати себе, мовби розчиняюсь у весняному 
вітерці та слабкому світлі місяця. Раптом хмара засло
няє місяць, я отямлююсь — жагуча сила гнітить мене. 
Серп місяця зникає, я втрачаю розум і стаю такою, як 
мама.

22

Я розкаююсь, розраджую себе, мало не плачу і 
радію. Навіть не знаю, як бути. Хочу втекти і більше 
не бачити його, але знову мрію про нього, нудьгую без 
нього. Я одна у двох кімнатах, а він приходить щове
чора. Він завжди такий чарівний і добрий. Він утримує 
мене, навіть купив кілька суконь. Одягаючи нову сук
ню, я бачу свою вроду; я  ненавиджу ці сукні, але й не 
хочеться скидати їх. Я не смію думати про все це, 
та й не хочеться думати, я наче заворожена, щоки 
у мене завжди палають. Мені ліньки навіть вбратися, 
але ж треба щось робити. Коли я вдягаюсь, я  подо
баюсь собі, а вдягшись — ненавиджу себе. Будь-якої
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миті я можу розплакатися, але плачу нишком, тільки
очі мокрі весь день. Іноді я, як навіжена, то цілую 
його, то раптом відштовхую і навіть лаю. А він тільки 
всміхається.

23

Я давно зрозуміла, що сподіватися мені нема на 
що; найменша хмарка може затулити серп місяця,— 
отаке й моє життя. Невдовзі весну змінило літо, і на
став кінець моїм весняним мріям. Якось опівдні до 
мене прийшла молода жінка. Вона була вродлива, але 
врода ї ї  була якась безживна — мов у порцелянової 
ляльки. Зайшовши до кімнати, вона розридалась. Я про 
все здогадалась і не розпитувала її. Очевидно, вона 
не збиралась сваритися, та й у мене не було такого 
бажання. Вона вела себе чемно. Плачучи, взяла мене 
за руку. «Він підманув нас обох!» — сказала вона. 
Я подумала, що вона теж тільки коханка, але це була 
його дружина. Вона не зчиняла бешкету, а все повто
рювала: «Облиште його!» Я не знала, що робити, я ж а
ліла жінку. Коли ж пообіцяла їй, вона всміхнулася. 
Дивлячись на неї, я  помітила, що вона не дуже ро
зумна, їй  до всього байдуже, тільки б чоловік був при 
ній.

24

Я довго блукала вулицями. Легко було пообіцяти, 
але що мені тепер робити? Його подарунків я не хотіла 
брати: коли вже вирішила кидати його, то треба оста
точно. Але що в мене тоді залишиться? Куди йти? Що 
їсти? Я мусила забрати сукні — іншого виходу не було. 
Я пішла потай. Не розкаювалась, тільки відчувала по
рожнечу і, як та хмаринка, не мала жодної опори. 
Напитавши собі маленьку кімнатку, я проспала цілий 
день.
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25

Я розуміла, що значить заощаджувати, бо змалку 
знала ціну грошам. На щастя, в мене ще лишилось 
трохи грошей, і я вирішила негайно шукати роботу. 
Ні на що не сподіваючись, я все ж не хотіла наража
тися на небезпеку. Я подорослішала за ці два роки, 
та це не допомогло знайти роботу. Я не відступалась, 
але марно. Все ж я відчувала: треба діяти ще рішу
чіше. Як важко жінкам заробляти гроші! Мама казала 
слушно,— у нас одна дорога, та, на яку ступила вона. 
Я не хотіла ставати на цей шлях, але знала, що не 
довго уникатиму його. Чим більше я знесилювалась, 
тим більше боялась. Мої сподівання, як світло місяця, 
швидко танули. Минув тиждень, другий, надій все мен
шало. Нарешті, разом з кількома молодими дівчатами, 
я пішла в невеличкий ресторан, де потрібна була офі
ціантка. Невеличкий ресторанчик і великий хазяїн; 
всі ми були молоді, більш-менш освічені і чекали, як 
імператорської милості, вибору хазяїна, що скидався 
на зруйновану башту. Він вибрав мене. Я не подяку
вала йому, хоча й зраділа. Решта дівчат начеб заздрили 
мені, деякі схлипували, інші лаялись. Які ж все-таки 
нікчемні жінки!

26

У ресторанчику я стала офіціанткою номер два. 
Я не уявляла, як накривати, як прибирати зі столу, 
як виписувати рахунок, не знала назв страв. Я трохи 
ніяковіла, але «перший номер» сказала, щоб я не ля
калась,— вона теж нічого не вміє. Вона повідомила, що 
все це робить Сяо-шунь; наш обов’язок тільки нали
вати гостям чай, подавати рушники і рахунки; все інше 
нас не обходить. Дивно! Рукава в «першого номера» 
були високо закасані, біла підкладка без жодної
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плямочки. Зап’ясток перев'язано шматочком білого 
шовку з вишитими словами: «Сестричко, я  тебе люблю». 
Вона тільки й знала, що пудритись, а губи ї ї  здава
лися закривавленими. Даючи відвідувачеві припалити, 
вона спиралась коліном на його коліно; наливаючи 
вино, іноді сама надпивала ковток. З деким вона була 
особливо послужлива; інших наче й не помічала — 
вона вміла опустити вії, вдаючи, що не бачить їх. 
Я обслуговувала лише тих, кого вона обходила своєю 
увагою. Я боялась чоловіків. Мій невеликий досвід 
дечому навчив мене; люблять вони чи ні — їх слід 
остерігатись. Особливо завсідників ресторанів — вони 
вдають із себе благородних, наввипередки поступа
ються один одному почесним місцем і виявляють готов
ність сплатити рахунок, вони завзято грають у цай- 
цюань *, п’ють вино, напихаються, як хижі звірі, при
сікуються й лаються з найменшої дрібниці. Подаючи 
чай чи рушник, я низько опускала голову, а моє облич
чя пашіло. Відвідувачі навмисне забалакували до мене, 
намагаючись розсмішити, та мені було не до жартів. 
Після дев’ятої години, коли все закінчувалося, я від
чувала страшенну втому. Приїхавши в свою маленьку 
кімнатку, я, не роздягаючись, відразу засинала і спала 
до світанку. Прокинувшись, я навіть раділа; тепер я 
самостійна, сама заробляю на життя. На роботу я йшла 
дуже рано.

27

«Перший номер» приходила близько десятої, через 
дві з лишком години після мене. Вона ставилася до 
мене зверхньо, проте не сердито, повчала: «Не треба 
з’являтися так рано; хто приходить о восьмій годині?

1 Ц а й ц ю а н ь  — поширена в Китаї гра, в якій 
той, хто програє, повинен випити певну дозу вина.
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Чого ти така набурмосена? Ти офіціантка, і кислий 
вигляд тут не підходить. Інакше не матимеш і на чай. 
Ти чого сюди прийшла? Заробляти, адже так? У тебе 
замалий комірець, дівчата нашої професії мусять но
сити високі комірці, запинати шовкові хустки — це чо
ловікам подобається!» Я розуміла, що вона каже слуш
но, знала й те, що коли не всміхатимусь, вона теж 
зазнає збитків — чайові ділились порівну. Я не знева
жала її, а завжди слухала,— вона ж старалася заради 
заробітку. Жінки тільки так можуть заробляти гроші, 
якогось іншого способу в них нема. Але я не хотіла 
їй  наслідувати. Я ніби виразно бачила, як одного 
чудового дня змушена буду стати ввічливішою за неї 
і тільки тоді зможу заробляти на миску рису. Але це 
буде тільки в безвиході, а «безвихідь» завжди чигає 
на нас, жінок, і я можу лише трохи затримати її. Це 
змушувало мене скриготіти зубами, сповнювало серце 
гнівом, але над своєю долею жінка не владна. Через 
три дні хазяїн  попередив мене: мені давали ще три 
дні іспитового строку, і якщо я думаю і надалі тут 
працювати, то повинна робити так, як «перший номер». 
А вона напівжартома, напівсерйозно сказала: - «Тобою 
вже цікавилися, чому ти ховаєшся і дурієш? Чого нам 
соромитися одна одної? Трапляється й таке, що офі
ціантки виходять заміж за директорів банків. Невже 
ми тобі заважатимемо? Шквар, хай йому чорт, і ми 
покатаємося на машині!» Це мене розсердило. Я ї ї  за
питала: «Коли ж це ти збираєшся покататися на ма
шині?» ї ї  наквацьовані губи скривилися: «Нічого ве
редувати, поговоримо відверто: невже ти така біло
ручка, що не здатна й на це!» Я не стерпіла, забрала 
юань та п’ять мао, які мені належали, і пішла додому.
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28

Чорна тінь наблизилась до мене ще на крок. Від
ступаєш від неї — вона підступає ближче. Я не шко
дувала, що так усе вийшло і я втратила роботу. Але 
мене справді лякала чорна тінь. Я могла продатися 
одній людині. Після того випадку я добре розуміла, 
які можуть бути стосунки між чоловіком і жінкою. 
Варто жінці трохи попустити, як чоловік одразу від
чуває це і домагається свого. Його цікавить лише тіло, 
і, поки воно йому потрібне, у тебе є харчі й одяг; 
а потім він, певна річ, почне-тебе бити і лаяти або пе
рестане платити. Отак жінка і продає себе; інколи це 
буває приємно, як мені тоді. В такі хвилини шепочеш 
ніжні слова, але це проходить і ти відчуваєш біль і роз
пач. Віддаючись одному чоловікові, іноді хочеться ска
зати щось ніжне; коли ж продаєшся всім, позбавляєш 
себе навіть цього. Мама не говорила таких слів. Страх 
буває різний; я не можу послухати поради «першого 
номера», хоч той «один», про якого вона казала, не 
такий вже страшний. Однак я не збиралась продавати 
себе. Я ще ж така молода, мені не було двадцяти років. 
Спочатку я вважала, що бути з чоловіком удвох дуже 
цікаво; а раптом, коли ми залишимося вдвох, він дома
гатиметься саме того, чого я боялася. Так, тоді я від
давалась неначе весняному вітрові, дозволивши робити 
все, а він скористався з моєї недосвідченості. Його 
солодкі слова заколисали мене; отямившись, я відчула 
порожнечу, це був лише сон; винагородою мені були 
харч та кілька суконь. Я не збиралась знову так за
робляти собі, але їж а — це реальність, і ї ї  треба мати. 
А щоб добути гроші, жінці нікуди подітись, хіба прода
вати себе! Понад місяць я шукала роботу.
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29

Я зустріла кількох колишніх однокласниць, дехто 
з них учився в коледжі, а деякі сиділи вдома, діву
вали. Я відразу ж відзначила, що тепер розумію куди 
більше за них. У школі було навпаки, а тепер вони 
показували своє незнання. Вони все ще жили наче 
уві сні, всі гарно вдягнені, наче манекени. Очі їхні 
нишпорили по юнаках, а вони самі, здавалося, складали 
любовні вірші. Я подумки сміялася з них. Так, нічого 
дивного: вони ситі, а ситим тільки й думки про кохан
ня — чоловіки й жінки розставляють сильця і ловлять 
одне одного; у кого гроші — у того сильця найбільші, 
в них потрапляє кілька жертв, з яких потім вибира
ють якусь одну. Я не мала грошей, не мала навіть 
притулку. Я мусила ловити їх  без силець або сама стати 
жертвою; я знала життя більше, ніж мої однокласниці, 
була досвідченіша за них.

ЗО

Якось я зустріла ту жіночку, схожу на порцеля
нову ляльку. Вона пригорнула мене так, ніби якусь 
родичку. їй  було незручно переді мною. «Ви добра! 
Ви добра! Я вже каюсь,— мовила вона щиро.— Так, 
каюсь! Я просила вас залишити його,— вона схлип
нула,— а вийшло ще гірше! Він знайшов іншу, врод
ливішу, і вже не повернувся!» Я вже знала, що вони 
одружились, палко покохавши одне одного, вона, схоже, 
й тепер кохає його. А він ї ї  кинув. Мені було жаль її, 
вона теж жила мріями і все ще вірила у святість ко
хання. Я поцікавилась, що ж вона збирається робити? 
Вона сказала, що неодмінно мусить знайти його. 
«А якщо не вдасться?» — запитала я. Вона прикусила 
губу; вона — законна дружина, у неї є ще батьки; на
віть заздрить мені, що я  ні від кого не залежу. Мені
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ще й заздрять — чи ж не смішно! Я вільна — он як! 
У неї є що їсти, а у мене — воля; у неї нема волі, у 
мене — їсти! І обидві ми жінки.

31

Після зустрічі з «порцеляновою лялькою» я не хо
тіла продавати себе комусь одному, я вирішила діяти 
жартами; інакше кажучи, я хотіла мати щось, заграю
чи з багатьма. Я ні перед ким не несла за це мораль
ної відповідальності і я була голодна. Загравання 
вистачить, щоб вгамувати голод, точнісінько так, коли 
я хочу бути ситою, то мушу загравати. Це — замкну
те коло, і за відправну можна брати будь-яку точку. 
Мої однокласниці і та «порцелянова лялька» майже 
такі, як я, вони більше мріють, але я відвертіша за 
них; голодний шлунок — неспростовна істина. Я поча
ла продавати речі. Збувши все, що ще в мене залиша
лось, я придбала нову сукню. Я не потворна, і я 
вирішила шукати заробітку.

32

Я гадала, що в такий спосіб зароблю щось. Та як же 
помилилась! Я ще не все збагнула в житті. Чоловіків 
не так легко піймати на гачок, як то здавалось. Я хо
тіла поживитись на комусь з освічених і в крайньому 
разі відбутися одним-двома поцілунками! Ха-ха, чоло
віки не дурні, вони відразу хотіли домогтися свого. 
Бони тільки запрошували мене в кіно або погуляти 
вулицями і пригощали морозивом. Я поверталась до
дому голодна. Освічених вистачало лише на те, щоб 
запитати, що я закінчила і чим займаюсь удома. 
З усього цього я зрозуміла: якщо він бажає тебе, то 
ти мусиш вдовольнити його бажання; не поступиш
ся — за поцілунок матимеш тільки порцію морозива.
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Якщо вже продаватися, то треба робити це, не дума
ючи, і мати з цього найбільший зиск. Я зрозуміла це. 
А «порцеляновим лялькам» це невтямки. Я і мама 
знаємо це. Я тепер часто згадувала маму.

33

Кажуть, деякі жінки можуть прогодувати себе, 
тільки заграючи з чоловіками. У мене так не виходило. 
Я кинула й думку про це.

Я стала повією. Хазяїн не дозволив мені жити в 
нього, він вважав себе порядною людиною. Я переїха
ла на іншу квартиру, навіть не попрощавшись із ним, 
і знову опинилась у тих двох кімнатах, де колись ми 
жили з новим батьком. Тут сусіди не патякали про 
порядність, хоч і були чесні, порядні люди. Після 
переїзду мої справи пішли непогано. До мене навіду
вались навіть освічені. Вони знали: я продаю, вони 
купують; так вони не потрапляли в незручне станови
ще і не принижували своєї гідності. Спочатку я боя
лась — адже мені ще й двадцяти не було. Та вже че
рез кілька днів минулось. Я не залишалась байдужою, 
а їм  це подобалось. Через кілька місяців я почала ро
зуміти ще більше. Я майже безпомилково визначала, 
що за людина переді мною. Багаті відразу запитували 
ціну, даючи зрозуміти, що купують мене. Вони були 
дуже ревниві — володіти продажною жінкою хотіли 
монопольно, бо в них були гроші. З такими я не пань
калась. Ххня лайка не лякала мене, я попереджала, 
що розшукаю їхню квартиру і розповім про все дру
жині. І вони замовкали. Кінець кінцем я недарма 
кілька років ходила в школу. Я переконалась — освіта 
річ корисна. Інші приходили, міцно затиснувши в ку- 
лаці юань, і боялись лиш одного — як би не перепла
тити. З такими я докладно виробляла умови: ось
стільки за це, стільки за те, і вони, як миленькі,
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чимчикували додому по гроші; мене це навіть втішало. 
Більше всього я ненавиділа тих пройдисвітів, які не 
тільки старались заплатити якомога менше, але ще й 
намагалися поцупити півпачки сигарет чи флакончик 
з притиранням. Не займаєш їх  — вони люб’язні, а за
чепиш — можуть покликати поліцію і затіяти скандал. 
Я не чіпала їх, бо боялась. Що ж до мого знайомства 
з поліцейськими, то до кожного з них доводилось під
бирати свій ключик. У цьому світі — світі хижаків 
і хапуг—розкошують тільки негідники. Найбільшу жа
лість викликали ті, що, мов школярі, з мідяками в ки
шені приходили до мене і з хвилюванням, аж піт 
виступав, чекали на відповідь. Я жаліла їх  і віддава
лась їм навіть за таку плату. Що мені лишалось ро
бити! Ще були старі — люди поважні, кожен з яких 
мав купу дітей і онуків. Я не знала, як їм  догодити; 
але я знала, що в них є гроші, на які вони хочуть перед 
смертю купити трохи втіхи. Я давала їм те, що вони 
хотіли. Так я пізнавала і людей, і гроші. Гроші страш
ніші від людини. Людина — звір, гроші — сила звіра!

34

У себе на тілі я виявила ознаки хвороби. Мене 
охопив відчай, мені здавалось, що не варто жити. 
Я кинула все, почала блукати вулицями, аби згаяти 
час. Захотілося провідати маму, вона б хоч трохи роз
важила мене,— думки мої були, як у людини, яку 
чекає неминуча смерть. Я обійшла той провулок, спо
діваючись побачити маму; пригадала, як вона роздму
хувала біля дверей вогонь. Крамничка була зачинена. 
Питала людей — ніхто не знав, куди вони переїхали. 
Це додало мені завзяття, я будь-що мушу розшукати
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маму. Мов навіжена, я кілька днів бігала вулицями, 
та все марно. Закралась думка, що вона померла або 
переїхала з крамарем в інше місце, може, за тисячу 
л і 1 звідси. Я не витримала й розплакалась. Вдягнувши 
все краще, що мала, я лягла в ліжко і стала чекати 
смерті. Була певна, що так я скоріше помру. Але смерть 
не приходила. Почувся стук у двері, комусь я ще була 
потрібна. Гаразд, я прийму тебе, і ти теж заразишся. 
Я не відчувала себе винною перед людьми, адже все 
це було наслідком не моєї помилки. Я знову повеселі
шала, курила, пила вино і стала виглядати, як жінка 
років тридцяти-сорока. Під очима з’явилися сині кола, 
долоні пітніли, та я  не звертала уваги: жити можна, 
тільки маючи гроші; передусім треба бути ситою, а по
тім уже говорити про інше. Я харчувалась добре — 
хто ж відмовиться від ситної їжі! Мені потрібна добра 
їж а, гарне вбрання,— тільки тоді я хоч трохи поважа
тиму себе.

35

Якось уранці, близько одинадцятої, коли я в дов
гому халаті сиділа вдома, на подвір’ї  почулися легкі 
кроки. Встаючи десь після десятої, я іноді тільки 
близько дванадцятої вдягала сукню — останнім часом 
я дуже розлінувалася і могла годинами сидіти в ха
латі. Я ні про що не думала, ні про що не мріяла, 
просто непорушно сиділа. Кроки, повільні й легкі, на
близилися до моїх дверей. Незабаром я побачила очі, 
вони дивились на мене крізь маленьке віконце в две
рях. Вони з’явились і зникли; мені було ліньки встати 
з місця, і я так і сиділа. Очі показалися знову. Я не 
витримала, тихенько відхилила двері. Мама!

1 Л і — міра довжини, що дорівнює 0,576 км.
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36

Я не пам’ятаю, як ми зайшли до кімнати і скільки 
проплакали. Мама дуже постаріла. ї ї  крамар, нічого 
їй не сказавши і не залишивши грошей, потай повер
нувся до колишньої дружини. Мама порозпродувала 
деякі речі, відмовилась від квартири й перебралася 
в дешеву кімнату. Вона шукала мене понад два тижні. 
Нарешті вона вирішила зазирнути сюди, без всякої 
надії, що я тут. Вона не впізнала мене і, певно, пішла 
б, якби я не гукнула її. Я перестала плакати і раптом 
зареготала, як божевільна: вона знайшла свою дочку, 
і дочка — теж повія! Колись, щоб прогодувати мене, 
вона мусила продаватись; зараз наші ролі помінялись. 
Материн фах успадкувала ї ї  дочка.

37

Я сподівалась, що мама трохи розрадить мене. 
Я знала, що слова втіхи — марні слова, але мені хоті
лось почути їх від мами. Матері — найдосвідченіші 
обманщиці, і їхню брехню ми сприймаємо за розраду. 
Моя мама і це забула. ї ї  лякав голод, тож я не здиву
валась. Вона насамперед дала лад моїм речам, розпи
тала про мої прибутки та витрати, наче в моїй профе
сії не було нічого особливого. Я сказала їй  про свою 
хворобу, сподіваючись, що вона почне вмовляти мене 
відпочити трохи. Але вона сказала, що піде купити 
ліків. «Ми завжди житимемо так?» — запитала я. Вона 
нічого не відповіла. Вона, безперечно, жаліла мене, 
хотіла підтримати. Вона готувала їсти, запитувала, як 
я себе почуваю, і часто крадькома дивилася так, як 
дивиться мати на сплячу дитину. А сказати, щоб я об
лишила своє ремесло, вона не сміла. Серцем я добре
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розуміла, хоча й була трохи невдоволена нею,— ніякої 
іншої роботи не знайдеш. Нам треба було їсти, вдяга
тись — від цього залежало все. Яке має значення — 
мати, дочка, честь... Гроші бездушні.

38

Мама надумала піклуватись про мене, однак ї ї  під
слуховування і підглядання дратували мене. Я хотіла 
поводитися з нею лагідно, але іноді вона була нестерп
на. Вона в усе втручалася, особливо якщо це стосу
валось грошей. ї ї  очі, давно згаслі, спалахували тільки 
тоді, коли бачили гроші. Для гостей вона була служ
ницею, але коли вони платили мало, починалася свар
ка. Тоді я почувала себе дуя«е незручно. Ну, гаразд, 
хіба я йду на це не заради грошей? Тоді нічого сва
ритися. Я теж уміла бути різкою, але у мене був свій 
підхід, який не дратував гостей. Мама ж поводилася 
грубо. Добиваючись грошей, ми не повинні нікого дра
тувати. Я покладалась на себе, на свою молодість 
і слабість; маму обходили тільки гроші; так і повинно 
бути, адже вона набагато старша за мене. Я боялась, 
що через кілька років стану такою ж, серце теж старіє 
і поступово твердне, як гроші. Так, мама була бру
тальна. Іноді вона нишпорила в портфелі гостя або ж 
ховала капелюхи, рукавички, палиці. Я боялася свар
ки, та мама впевнено казала: «Що здобули, те й наше, 
за один рік ми старіємо на десять років, кому ми 
будемо потрібні, коли станемо старі?» П’яного гостя 
вона випихала надвір, відтягувала його у відлюдне 
місце і знімала з нього навіть черевики. Дивно, але 
ніхто не приходив скаржитись; вони, певно, вважали, 
що цим нашкодять лише собі. Чи, може, спогади 
про приємні хвилини стримували їх, і вони не зчиня
ли бучу?
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39

Мама казала правду: за один рік ми старіємо на 
десять років. Минуло кілька років, і я відчула, що 
стала не та. Моя шкіра огрубіла, губи пошерхли, очі 
всіялись червоними жилками. Я вставала пізно і все- 
таки почувала себе розбитою. І відвідувачі помічали 
це, вони ж не сліпі; поступово їх  усе меншало. Я ще 
більше намагалась догоджати чоловікам і ще дужче 
ненавиділа їх, іноді навіть не могла володіти собою. 
Я схудла, верзла нісенітниці, перестала бути сама со
бою. Тепер лише дехто з освічених звертав на мене 
увагу, бо я  втратила ту привабливість і безтурботність, 
за яку вони називали мепе «пташкою»,— єдине, що я 
чула від них поетичного. Я повинна була вдягатися 
барвисто, як фазан, і перестала бути схожою на лю
дину,— тільки так ще вдавалось зваблювати невибаг
ливих чоловіків; мої губи були завжди криваво-червоні, 
бо я  їх  кусала до болю. Іноді мені здавалось, що я 
бачу свою смерть. З кожним одержаним юанем у мене 
наче відмирало щось. Гроші сприяють продовженню 
життя; спосіб, яким я добувала їх, навпаки, вкорочує 
віку. Я бачила свою смерть, я чекала її. Думка про неї 
витісняла все інше. І про що, власне, думати, коли 
життя день у день таке. Мама — ось моя тінь, ось на 
що я  буду схожа в майбутньому. Розпродам своє тіло 
і залишуся пасмом сивого волосся і темною поморще
ною шкірою. Ось така моя доля.

40

Я над силу всміхалась, над силу шаленіла, горе 
моє не виплачеш слізьми. У моєму житті не було за 
чим жалкувати, та все-таки це було життя, і я не 
хотіла опускати руки. Та й у тому, що я робила, зо* 
всім не моя вина. Смерть страшна лише тоді, коли
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життя чудове. Мене ж не лякала смерть, бо мої 
страждання давно перевершили жахи смерті. Я люблю 
життя, але не таке. Я мрію про ідеальне життя, жит
тя, схоже на сон, цей сон швидко минає і дійсність 
ще дужче примушує мене відчути всі злигодні. Цей 
світ не сон, а справжнє пекло. Мама, бачачи мої муки, 
вмовляла мене вийти заміж, щоб я мала шматок хліба, 
а вона — забезпечену старість. Я — ї ї  надія. Але ж за 
кого мені вийти заміж?

41

Зустрічаючись з багатьма чоловіками, я майже за
була, що таке любов. Тепер я не любила навіть саму 
себе, як же полюблю іншу людину? Розраховуючи ви
йти заміж, я повинна брехати, що люблю, запевняти, 
що хочу бути з нею. Я говорила це багатьом і навіть 
присягалась; ніхто не вірив. Гроші роблять людей 
обачними. Розпуста гірша за крадіжку, бо крадіжкою 
здобувають гроші. Якби я не вимагала грошей, всі б 
говорили, що кохають мене.

42

Саме в цей час мене схопила поліція. Нові міські 
власті багато розводились про мораль і обіцяли боро
тись із розпустою. Зареєстровані повії, як і раніше, 
займалися своїм ремеслом, бо вони відкупились і вва
жались за доброчесних. Мене помістили у виправшій 
будинок і почали привчати до роботи. Прати, готу
вати страву, плести я вміла. Якби цього вміння виста
чало, хіба б взялася за своє гірке ремесло? Я казала 
всім про це. Мені не вірили, вважали розбещеною. 
Мене вчили працювати і втовкмачували, що я повинна 
любити свою роботу, тоді згодом я зможу прогодува
ти себе або вийду заміж. Ці люди були сповнені
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оптимізму. Я ж не вірила в це. Своїм найбільшим ус
піхом вони вважали те, що десять жінок після виправ
ного будинку вийшли заміж. Два юані процедурних 
витрат та одна рекомендація — от і всі турботи про 
жінок, які потрапили сюди. Вважалося, що це дешево, 
але мені здавалося знущанням. Розмови про виправ
лення на мене не діяли. Коли до нас зайшов якийсь 
поважний чиновник, я плюнула йому в пику. Мене вже 
не наважились випустити, я була небезпечна. Переви
ховувати теж не хотіли. І я опинилась у в’язниці.

43

В’язниця — чудове місце, тут як ніде переконуєш
ся, що даремно сподіватися на щось хороше в житті; 
навіть уві сні я не бачила такого гидкого фарсу. Я вже 
не думала про те, як вийти з в’язниці; по собі знала, 
що на волі не краще. Я б не хотіла вмирати, якби 
звідси можна було потрапити в краще місце, а ос
кільки кращих місць нема, то чи не все одно, де вмер
ти! Тут, саме тут, я знову побачила свого найкращого 
друга — серп місяця! Як давно я не бачила його! Як 
там мама? Я пригадую...



СВОЄРІДНИЙ ТРИКУТНИК

Накивавши п’ятами з фронту, Ма Де-шен та Сунь 
Чжань-юань зуміли розжитись на п’ятсот з лишком 
юанів. Дві скорострільні рушниці, кілька пар годин- 
ників та браслети, коли їх  позаганяли, і принесли цю 
суму. В міському храмі Гуаньдімяо вони на двох на
йняли кімнату, і почалося життя, від мрій про яке 
колись тільки долоні свербіли. Кожен справив собі са
тинову сорочку та штани, небесно-голубий халат на 
ваті, в яких і вештались по місту; обличчя повими
вали аж до блиску, волосся підстригли під «бокс».

Та не минуло й двох місяців, як майже половина 
грошей уже розійшлась. Про те, щоб вернутись у село, 
не могло бути й мови; взятися б за комерцію — бра
кує досвіду та й коштів обмаль. Доведеться знову йти 
в солдати, як скінчаться гроші,— здається, лишався 
єдиний вихід, між іншим, не такий вже й поганий. 
Так і вирішили. А коли подумати, то життя може 
піти зовсім інакше, якщо тільки не чекати, поки за
лишишся без гроша, а добиватись якихось змін. Досі 
вони, так би мовити, були невіддільні від мундирів 
та багнетів: поки тихо та мирно, крокуй собі майда
ном, а трапиться щось — іди під кулі. Життя йшло 
ніби не само собою, а по команді. Яких іще змін їм 
треба? Прожити б хоч кілька днів спокійніше, ніж те
пер, коли ночі вонн проводять в Гуаньдімяо, а вдень 
блукають вулицями. Завести б на паях сім’ю! Після 
одруження життя, звісна річ, зовсім зміниться. Може, 
не доведеться і в солдати йти, хоч у війську не так 
уже й кепсько. Ця думка прийшла в голову обом, та й 
не могла не прийти, бо людина без сім’ї  поневіряється
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все життя. Зволікати з одруженням не слід, адже гро
ші спливають з рук швидше, ніж, бувало, чимчикує 
по дорозі військо. А не спливати вони не могли: 
обоє веселі, товариські, зустрічалися з приятелями, 
давали жебракам щедру пожертву, і їхнє «багатство» 
помалу тануло. З одруженням треба було поспішати, 
не дожидатись, поки в кишені залишаться одні мідя
ки. Обидва про це думали, а от висловити свої думки 
ніяк не наважувались.

Обоє вони поклялися бути братами, бо разом вою
вали на передовій, разом їх поранило, разом потра
пили в солдатський лазарет, разом їли, спали, грабу
вали, а тепер разом осіли в Гуаньдімяо. Все в них 
було спільне, а про цю справу якось не могли почати 
розмову. Спільне життя навчило їх  бути уважним 
один до одного. Але що там не кажи, а двоє не можуть 
одружитись на одній. А грошей не так і багато, щоб 
кожному завести власну дружину. Як не вивертай ки
шені, а не нашкребеш на два весілля. Увійти в шлюб
ну кімнату і під презирливим поглядом сором’язливо 
ховати порожні руки — теж незручно. Тоді краще од
ному оженитись, а другому й надалі холостякувати. 
То кому ж з них випаде така доля? Якщо зважати, 
хто старший, то обом за тридцять, вже не молоденькі. 
Що ж до відданості, то обидва не пошкодують життя 
один за одного. Хіба посміє хтось із них брати собі 
дружину, коли інший тільки заздрісно позиратиме на 
нього? Поділити гроші порівну, нехай кожен дає їм 
раду як знає,— язик ні в того, ні в другого не повер
неться сказати таке. Жоден навіть подумати не міг, 
що їхня десятилітня дружба одного дня розсиплеться 
ущент. Становище прямо-таки безвихідне. Вони все 
частіше замислювались над тим, що кожному із них 
уже за тридцять, а грошам невдовзі кінець, отже, до
ведеться знову шукати якогось діла. Щоправда, слу
жити у війську не так вже й кепсько, але того й че-



кай, що рано чи пізно тебе вцілить куля. А хіба в бу
динках розпусти братам не доводилося мати справу 
з однією і тією ж жінкою? То чому ж не піти далі і не 
взяти одну дружину на двох? Розливши порівну 
чвертку гаолянової горілки, вони могли розмовляти 
про найпотаємніше, а от про «це» не сміли навіть за
їкнутись.

Ма Де-шен — за новою візитною карткою Го-фань 
(ім’я, яке йому дав ворожбит) — старший, голова у 
нього схожа на айву, шкіра на обличчі ніжна, вся в 
прищах. Сунь Чжань-юань — молодший, на жирній го
лові величезні вуха, красень, як обмовився про нього 
господар крамнички, де продавали свинину. Старший 
з братів, Ма, коли хотів зробити щось приємне, зводив 
угору брови, а коли згадував покійну неньку, завжди 
плакав і лаявся. Молодший, Сунь, завжди чемний, 
люб’язний і, хоч ходив у цивільному, коли доводилось 
питати у перехожих про якусь вулицю, по-військовому 
салютував їм. Уже три дні Ма ходить із піднятими 
бровами, а Сунь став ще люб’язнішим. Але почати роз
мову про «те» ніхто не насмілюється.

Ма Де-шен простягся на ліжку, підпер руками свою 
айву і вголос міркує, що ж таки має значити це «Го- 
фань» — нове ім’я, яким його нарік ворожбит. А на
справді ж голова його забита іншим. Сунь Чжань-юань 
при світлі гасового каганця читає книжку, і коли зу
стрічає ієрогліф з елементом «жінка», перед очима 
постає червоний паланкін. Коли ж паланкін зникає, 
він ніяк не може знайти рядка, на якому зупинився. 
Сердито кидає книжку, бере люстерко з портретом 
Цзинь Юй-лань на зворотному боці, уважно розглядає 
свої рівні білі зуби. Та к бісу їх! Перевертає люстерко, 
дивиться на Цзинь Юй-лань: товстуха, не те. Раптом 
щось пригадав:

— Брате, а ти дивився виставу з участю Сяо Янь- 
фен? Чортзна-що, скажу я тобі!
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— Всі продажні однакові! — звів брови старший, 
висловлюючи співчуття названому братові.

Сунь Чжань-юань знову перевертає люстерко і ди
виться на зуби, цього разу особливо пильно розглядає 
верхні два різці — вони в нього великі й білі. Не зов
сім гарно.

Обидва мовчать, думають про те, що повії — це не 
те; що є зовсім інші жінки: вони вміють заварювати 
чай, прати одяг, готувати їжу, завжди з тобою, наро
джують і виховують тобі діточок, а після смерті бу
дуть поховані поруч з тобою. А далі думки стають ще 
сумніші: гулящі — це не те, що треба, а бувають 
і чесні дружини. У Ма Де-шена навіть айва засвербіла, 
а Сунь Чжань-юань сидів як на голках. Якщо поду
мати, то що тут страшного, коли взяти одну на двох? 
Ні, про це й думати годі. Проте думки їхні знову й 
знову повертаються до цього лоскотливого питання, 
хоч неприємного, але спокусливого. Ма вдавано позіх
нув, його побратим робить те ж саме, але з іще біль
шим зусиллям.

Прийшов торговець свининою, який теж мешкав 
у храмі Гуаньдімяо. Сунь Чжань-юань вийшов, щоб 
купити дешевого язика. На вечерю брати ласувати
муть свинячим язиком та чашкою окропу. Теж не те.

У храмі братів вважали багатіями, і не тому, що 
решта мешканців були бідні. У торговця свининою 
в к а н і1 давненько вже лежить замурована товста 
папуша заяложених кредиток — сотень сім-вісім. Та 
й пан Чжан, подейкують, ще коли був повітовим на
чальником, хапнув понад сто тисяч. Проте перевів 
усе багатство на опіум, навіть наложниця втекла з ін
шим. Отже, ніхто не міг зрівнятись з братами: не шко
дували грошей, поки були, але опіуму не курили. 
М'ясник не гребував брати з них свою ціну, і по

1 К а н — лежанка.

91



братими ніколи не торі увались, скільки б він не за
правив, хоч, як сусіди, могли б розраховувати на де
яку знижку.

Мешканці храму майже всі ставились до братів 
приязно. А найбільше вони припали до душі Лі Юн-хе. 
Пан Лі Юн-хе, мабуть, ще змалку скидався на шпи
гуна; варто лише глянути на нього, і це слово відразу 
зринає в пам’яті. Високий, худий, гостроголовий, а на 
шиї ніби цибулина, він завжди ходив у ношеному- 
переношеному халаті; на ногах — атласні черевики, і 
ступає зовсім нечутно. Халат у нього довгий та вузь
кий. Як і всі мешканці храму, він теж інколи потрап
ляв у скруту, але навіть у найтяжчі випробування на 
ньому був його незмінний халат; опинившись в безви
хідному становищі, він міг заставити або продати все 
майно, але з халатом не розлучався, бо у вузькому 
одязі не так помітно, що на тілі більш нічого немає. 
Та й тепліше, коли халат ближче до тіла. Все це тісно 
пов’язане з фахом пана Лі. Йому неодмінно треба 
мати довгий халат та атласні туфлі. Якщо людина 
виступає посередником під час сватання, веде справи 
по оренді, заставах та продажу нерухомого майна, без 
довгого халата їй нічого розраховувати на довір’я. 
А сам він вірив тільки в «комісійні»: три відсотки 
з покупця, два — з того, що продає; а довгий халат — 
його вивіска, марка фірми.

Лі Юн-хе розкусив обох багатіїв одразу, щойно 
вони поселилися в храмі. Люди, будинки, земля, това
ри — його очі на все однаково дивляться; йому бай
дуже, чи є в людини ніс, чи немає, головне — скільки 
у неї грошей і який можна мати зиск. А коли «комі
сійні» переходять до його рук, дружні стосунки з клі
єнтом уриваються — він напевне знає, що більше ця 
людина до нього не звернеться. Мешканців Гуаньді- 
мяо він ніби не помічав: майже всі вони свого часу 
користалися з його послуг і не ризикують робити це
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вдруге. Один лише повітовий начальник Чжан вда
вався до його допомоги кілька разів, курці опіуму не 
каються навіть після того, як їх  ошукають. Та остан
нім часом і Чжан не часто кликав його, бо пан Лі 
надто безсоромний. Якось взяв у нього халат, підби
тий коричневим каракулем, а натомість приніс кілька 
пілюль — засіб проти куріння опіуму.

— Краще всього буде, якщо ти кинеш палити,—по
вчав він повітового начальника.— І не посилай мене 
більше з старими кожухами соромитись перед людь
ми. Зараз овечі смушки не в моді. Навіть халати, під
биті лисячими лапками, гребують носити!

Колишній повітовий начальник, звичайно, не ки
нувся перевіряти, чи правда це, а простягнувся на 
ліжку і мало не помер — так йому забаглося опіуму.

Лі Юн-хе кілька разів поживився і за рахунок 
братів. Але після першого ж частування збагнув їх 
наскрізь. Вдаючи, ніби йому нічого не варто знайти їм 
щось путяще, він подумки завів на них справу, де 
занотував точну суму їхнього капіталу.

Після кількох чаркувань, продовжуючи об’їдати 
братів, він точно визначив, що діялося в їхніх ду
шах, зрозумів, що брати не що інше, як світлячки: 
блимають, а не світять; але й з Чжаном їх не порів
няєш, як розгніваєш, ребра можуть полічити. Тому 
він особливо не квапив їх : пригостили кілька разів — 
і то непогано для початку. А коли їх  почне брати 
нетерплячка, тоді він прибере їх  до своїх рук. Хоч
і світлячки, але теж якесь світло; чи більше, чи мен
ше, може, хоч на нові атласні черевики вистачить, 
та й бог багатства не матиме це за гріх. Лі Юн-хе що
разу перед Новим роком жертвує храмові цього бога 
найкращу банкноту.

Брати не наважувались поговорити про «це» між 
собою, тому потай один від одного вдавалися до пана 
Лі. Щойно пан Лі розтуляв рот, як їм уже здавалось.
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що в світі стільки всякої всячини, про яку вони й не 
чули.

— Воювати на передовій, усякі там «струнко, при
готуйся, стріляй» та інше — тут ви обидва мастаки; 
вирости в армії — це не жарт! — говорив їм Лі Юн-хе, 
а тоді стишував голос: — Що ж до одруження та сі
мейного життя, то тут я, Лі, мушу вам сказати: вам 
бракує досвіду.

Ма і Сунь зрозуміли, що досвід в цьому ділі таки 
потрібен. Це, певно, дуже цікава, дуже важлива і, чор
ти його мамі, надто вже небувала справа. Безперечно, 
це тобі не виконувати команди «струнко», «кроком 
руш». Людина, яка не пізнала сімейного життя, неві
глас, навіть коли виграє сто битв.

— А це дорого?
Коли мова заходить про витрати, пан Лі, певна річ. 

стає святим. А тоді спантеличує їх  лише одним запи
танням:

— А скільки б вам хотілося?
Брати не знали, що відповісти, і тут пан Лі при

гадував роман «Трицарство» !. Жінки, виявляється, не 
всі однакові, отже, й ціна на них, зрозуміло, теж різна. 
От хоч би взяти й ту, яку пан Лі сватає командирові 
полка Ченю. Домовились, що під час сватання треба 
буде сплатити тисячу двісті бао 2 калиму, по три з по
ловиною мао в кожному бао. Три з половиною, а в 
десяти бао — тридцять п’ять, або три з половиною 
даяни; в сотні бао — тридцять п'ять даянів, а в ти
сячі — триста п’ятдесят. Отже, вся церемонія обійде
ться в чотириста двадцять даянів. Та ще обручки

1 « Т р и ц а р с т в о »  — китайський історичний ро
ман про міжусобну боротьбу трьох ворогуючих царств 
Шу, Вей та У в III сторіччі.

2 Б а о ,  д а я н  — срібні грошові одиниці в старо
му Китаї.
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з діамантами, як у Сяо Сянь-шуй, аж чотири... Крім 
того...

Від такого переліку брати хололи. На щастя, пан 
Лі робив крутий поворот: нам з вами, звісно, потрібна 
така, щоб уміла прати, варити, невибаглива щодо хар
чів, яка б не правила теревені, а робила діло, була не 
потайна, а чесна,— одне слово, тут потрібна дівчина 
хоч і з бідної, але порядної родини.

Скільки ж коштуватиме така дівчина?
Ну, сотні три-чотири, тесть, як не кажи,— рикша.
Чи старий коляску тягає, чи ослам хвости кру

тить, це, зрештою, байдуже, а от сума насторожує. 
Брати розуміють своє скрутне становище і знову чіп
ляються за думку «завести на паях сім’ю».

Пан Лі — в довгому халаті й атласних черевиках — 
не тільки не сміється з пропозиції братів, а й сам 
схиляється до думки, що це слушно. Він не заперечує, 
а на прикладах доводить братам, що вони не роблять 
відкриття. Багаті теж часто вдаються до такого, хіба 
що діють трохи інакше. Он дружина губернатора Діна 
нерідко гостює в генерала Фана, хоч резиденція гене
рала — це зовсім не ї ї  батьківський дім.

Крім того, пан Лі наводить ще переконливіші до
води: нам з вами не слід дбати про майбутнє, зокре
ма, про далеке майбутнє. Тут вибирати нічого, де 
знаття, чи знадобляться тобі черевики завтра? А діти, 
хто не мріє про них? Але це вже опісля, а спочатку 
вас чекає райська втіха.

Брати вже знали, що то таке дзижчання куль. Досі 
я:ивий, вважай, пощастило, а де певність, що обійде
ться й наступного разу? Смерть — невже так і треба? 
А одруження на двох — невже теж так і треба? Труд
нощів, безперечно, безліч. Знайдеться, приміром, ди
тина, звідки знати, чия вона? Хоч навіщо зазирати так 
далеко, а пан Лі — свята людина, йому б тільки на
чальником штабу дивізії бути.
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— А чи знайдеться дівчина, яка зважиться на таке?
— А де їй  буде краще — у вас чи в будинку роз

пусти? — знову спантеличив братів пан Лі. І вони 
обидва, ніби змовившись, хоч кожен діяв осібно, по
клались у всьому на пана Лі. Біс його бери, нехай 
буде так, а там побачимо. їм не обов’язково вести пе
реговори особисто, а без порад та допомоги пана Лі 
все одно не обійтись.

Чим далі розвивались події, тим вони більше ста
вали правдоподібні. Одними лише позирками брати не 
могли вирішувати справи — навіть спільне одруження 
вимагало неабияких приготувань. Обоє таки попогріли 
чуби, поки перебороли свою ніяковість, а коли нареш
ті подолали її, виявилось, що це не таке страшне діло. 
Навіть відчули, що іще більше зблизились — от неспо
діванка! Обоє вирішили вділити на калим тестеві сто 
двадцять юанів, не більше, кімнату при храмі зали
шити за собою, а крім неї, найняти десь ще одну, щоб 
було де відпочити й тому, хто був вільний від відві
дин шлюбних покоїв. Що ж до того, кому почати, то 
Сунь без заперечень поступився цим правом Ма Де- 
шену, хоч той і наполягав вдатися до жеребкування. 
Сунь не хотів і слухати про це.

Весілля призначили на друге жовтня. Брати спра
вили собі небесно-голубі ватяні халати та куртки 
з чорного атласу.

Крім десяти юанів, винагороду за посередництво, 
пан Лі залишив ще сімдесят із тих ста двадцяти, які 
призначались в подарунок тестеві.

Лао Лінь-си не з тих, хто ладен збутися дочки. Але 
обидва сини перестали шануватись — один пропадає 
в крамничці, а другий невідомо куди повіявся, то 
старому доводиться самому тягати коляску. А дочці 
вже за двадцять. Лао Лінь-си не те що не хоче зна
йти їй жениха, але піде дочка, а потім як одному 
жити? Він зовсім не дбає тільки про себе. Хіба
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багатий візьме дочку рикші? А з ним чи добре, чи по
гано, а все ж рідний батько. Віддати за молодого рик
шу — навряд чи буде краще, як у рідному домі. Не 
дуже мудре рішення, та що поробиш. А час біжить 
хутко, і не змигнув, а дочці вже двадцять.

Пана Лі він просто ненавидить. Щоразу, тільки він 
заслабне і не може бігати з коляскою, пан Лі як вро
диться, заходить і глузливо посміхається. Бачить, що 
пан Лі накинув оком на його доньку. Тільки завдяки 
дочці пан Лі ще рахується з ним. Лао Лінь-си якось 
зацідив йому в пику і виштовхав за двері, але той 
не обурився, не розгнівався на старого, а навпаки — 
став ще влесливішим, ніби віддати дочку старого був 
його святий обов’язок.

Старий занедужав. Пан Лі кілька разів провідував 
його і навіть запропонував Лао Лінь-си позичити гро
шей, але старий тут же жбурнув їх  на підлогу.

Вже тиждень рикша не підводився з постелі, і ос
танні два дні дочка сиділа голодна. Ні продати, ні за
ставити нічого, позичити теж ніде. Старий молив собі 
тільки одного — смерті, але знав і те, що й після 
смерті не матиме спокою, бо залишиться дочка, 
яка ось уже два дні нічого не їла. Якщо й оклига
єш, то відразу коляску не потягнеш, а щось же треба 
їсти.

Пан Лі прийшов знову і поклав перед старим п’ят
десят юанів.

— У тебе буде труна, а в твоєї дочки буде що 
їсти — вийде заміж. Одно твоє слово — і гроші твої,— 
мовив він, підсовуючи гроші ближче.— А інакше ні
чого не матимеш!

Лао Лінь-си несила й вимовити щось, тільки диви
ться на дочку, губи тремтять, мов кажуть: «Навіщо ти 
народилася в моїй хаті?»

— Таточку, ми разом помремо! — скрикує дівчина, 
дивлячись на гроші; вона хоче поглядом спопелити
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срібні монети, переконатись, що людина таки дужча, 
ніж гроші.

Лао Лінь-си заплющив очі.
Пан Лі всміхнувся і одну по одній почав збирати 

монети. Срібло стиха подзенькувало.
Коли понад десяток монет опинилися в руках пана 

Лі, старий раптом розплющив очі.
— Давай! — закричав він, де й сила взялася, 

і накрив обома руками гроші.— Давай і ті!
Лао Лінь-си скорчило, ніби він уже конав. Минуло 

кілька довгих хвилин, старий підвів голову:
— Дочко, живи тепер, як сама знаєш. У тебе біль

ше немає батька...
— Ти продав дочку? — спитала вона. Очі сухі, без 

єдиної сльозинки.
Лао Лінь-си мовчав.
— Гаразд, я  завжди слухалась тебе.
— Я не батько тобі! — Лао Лінь-си не приймав рук 

з купи грошей.
Пан Лі дуже втішився, йому хотілося похвалити 

батька та дочку, але тільки сказав:
— Весілля другого жовтня.
Дівчина не відчувала сорому, рано чи пізно це 

мало статись, добре, що не продали торговцю живим 
товаром. Попереду ніякого просвітку, тільки відчу
ваєш, що життя ще більш прикується до чогось; добре 
воно чи погано, але доля вже пов’язала ї ї  з невідомі
стю. Там теж непроглядна темінь, як і вдома, але цими 
п’ятдесятьма блискучими монетами ї ї  прицвяхували 
десь в іншому місці, і нічого тут не вдієш. Ці гроші — 
труна для батька і ї ї  майбутні бідування.

В одному з великих дворищ неподалік від храму 
Ма Де-шен найняв кімнатку, що виходила вікнами на 
північ, над дверима повісив великий ієрогліф «сі»1

1 Ієрогліф, який означає щастя, радість, весільне 
свято.
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і послав червоний паланкін, в якому й принесли на
речену.

Дівчина не плакала, але й не раділа. Вмостившись 
на кані, вона роздивлялась чоловіка з головою, наче 
айва. Зрозуміла, що вона тепер дружина цього Айви, 
ї ї  доля пов’язана з Айвою. Хоч він їй  і не подобається, 
але не скажеш, що й огидний. ї ї  життя, щиро кажучи, 
ніколи не належало їй самій. Вона та труна для ї ї  
батька коштують разом п’ятдесят юанів.

Від Айви тхнуло вином. Вона терпить, бо знає, що 
всі чоловіки п’ють вино. Батько теж колись напи
вався і бив матір. Брови Айви зведені догори, та вона 
не боїться: він зовсім не страшний, але й приязні до 
нього вона не відчуває. Лигає знає, що з цим Айвою, 
який ніби з неба впав на ї ї  голову, вона тепер зв’я 
зана; може, воно й на краще, а може, й на гірше. Вона 
змирилася і не хоче задумуватись, добре це чи погано. 
Знає лише: те, що сталося, не прояснило ї ї  життя.

А Ма почуває себе чудово. Понад десять років він 
носав на плечі списа і тільки тепер здобув щось на
багато ніжніше й прекрасніше: що має спільного свист 
куль із затишком цієї кімнати? Біля нього тепер жива 
істота, яка дише і слухається його. Ма вже й не думає, 
щоб вділити трохи щастя й побратиму, воно мусить 
повністю належати йому одному, інакше все буде 
втрачено. Він не може, тільки кинувши зерно життя 
в родючу землю, тут же вибирати його назад. Навіть 
коли сіють боби, і то так не роблять!

Наступного ранку йому не хотілося вставати, не хо
тілося зустрічатися з братом. Він міркує про те, що 
досі й не могло спасти на думку. Йому захотілося все 
своє життя зобразити однією лінією, яка має бути 
паралельною іншій, лінії його дружини. Оскільки лінії 
йтимуть поруч, то попереду буде немало складних 
перетинів і всіляких змін, як це буває з бойовими 
порядками військ під час осінніх маневрів. Він —
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перша лінія оборони. Вона — друга, а згодом може ви
никнути третя. Табір необхідно день у день зміцню
вати. Не може він більше зустрічатись з побратимом.

Несила йому і в храм іти, хоч на душі й важко. 
Піти з цієї кімнати в Гуаньдімяо — все одно, що пере
творити осінні маневри в жалюгідну забавку, а бадьо
ру солдатську пісню — на дикий регіт. Лінія, яку він 
накреслив, дійшовши до Гуаньдімяо, щезає. І все ж не 
можна не піти, треба дотримувати слова, даного дру
гові. Таких обіцянок краще не давати, а коли вже дав, 
то каятись пізно. А може, й не пізно, якщо брат зго
диться поступитись йому.

Щось не видно, щоб молодший брат поступився! 
Сунь сприйме це як жарт. Якщо вже уклали цю ку
медну угоду, то чого ж злоститись і порушувати її?  
Хто дорожчий — друг чи якась дівка? Важко сказати. 
Попереду нічого втішного. Лишається одне — вечором 
іти спати в Гуаньдімяо, а брат нехай приходить сюди. 
Це не заміна військ в обороні, а відступ, здача табора 
ворогові. Засмучений Ма всю другу половину дня про
спав у храмі.

Вечір. Сунь Чжань-юань простує до кімнати з ієро
гліфом «сі» над дверима.

Ось і вхід. Безтурботний настрій, з яким він ішов 
сюди, наче рукою зняло. Він зупиняється, почуває себе 
ніяково. Це не те, що дім розпусти. Такого з ним іще 
не бувало. Він згадує про Ма: той учора провів тут 
шлюбну ніч. Отже, вона стала його дружиною і мусить 
належати братові. Сунь не має права туди заходити!

Але що трапиться, як він зайде? І він зайшов.
Дівчина, точніше, дружина старшого брата, сиділа 

задумана на краю кана біля каганця.
Що ж їй  сказати?
Може, вдатися до сили? Ні, так не можна. Тут не 

фронт; та й зараз він зовсім тверезий. Це там він 
втрачав розум.
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Сказати їй правду? Чоло вкрилося потом.
Але про те, щоб піти геть, він і не подумав, врешті- 

решт вона і йому належить — в тих ста двадцяти 
юанях і його половина.

Він сів.
Вирішивши, що це приятель Айви, вона сказала:
— Він ще не повернувся.
Тільки вона озвалась, як він відчув, що вона му

сить належати йому. Не дуже гарна, а все ж таки 
жінка. Він починає сердитись на брата Ма. Таких дру
зів, як він, була повна казарма; жінка, дружина — це 
головніше. Він не може віддати ї ї  іншому. Він знає, 
що вродливіший від Ма, краще, ніж той, уміє слово 
сказати. Одружитись, потім стати підприємцем мусить 
він, а не Ма. Йому захотілось розпитати, хто їй  більше 
подобається, тільки якось незручно; і він сидить, наче 
води в рот набравши.

Минає якийсь час, і дівчина починає тривожитись.
А йому стає все важче іти звідси. Бували миті, 

коли йому хотілось підійти, міцно обняти її. Подо
лати б тільки сором, а далі піде легше. Але він і не 
ворухнеться.

Ні, не потрібна йому така, що вже побувала з ін
шим, він все-таки піде. Але ні, не слід так просто від
давати ї ї  Ма Де-шену. Він і так багато в чому посту
пався йому!

Бачачи, що чоловік продовжує сидіти і з цікавістю 
розглядає її, дівчина мимохіть зашарілась. Він, безу
мовно, гарніший від Айви, чемніший і поважніший. 
Водночас їй  було трохи лячно, певно, тому, що він 
гарний.

Обличчя у неї почервоніло. Підсунувся ближче; він 
уже не може розмірковувати і стримувати себе, в очах 
у нього спалахують вогники. Вона жінка, жінка, жін
ка... Зараз не час думати про інше. Все інше геть 
з голови, тут лише мужчина й жінка, мужчина й жінка;
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що йому до того, хто там ї ї  чоловік, чия вона дру
жина, хто кому товариш, хто кому брат. Немае ніякого 
майбуття, е тільки нинішня мить, і саме тепер йому 
хочеться показати свою чоловічу снагу. Яке гарне ї ї  
розшаріле обличчя!

Вона відсунулась трохи, обличчя зблідло. Те, що 
вона вийшла за Айву, не дивно, бо заміжжя, власне 
кажучи, врятувало ї ї  і батька від голодної смерті. Чи 
Айва, чи якийсь там Груша, їй не вільно вибирати. 
Вона ще не звикла до свого становища. Проте, хоч 
цей чоловік, безумовно, приємніший від Айви, але ж 
вона вже дружина Айви.

Помітивши, що вона відсовується від нього, він по
веселів: принаймні є привід переходити в наступ. Але 
вона не всиділа, і він відчув себе певніше — ніби ви
явив слабке місце у супротивника. Коли переслідують 
розбитого ворога, ніхто не вважає чужих солдатів за 
людей. Таке ж відчуття зринуло зараз і в Сунь Чжань- 
юаня. Вона вже не людина, отже, нічого з нею пань- 
катись. Вона — річ, яка бентежить його, отож вперед! 
Він за звичкою уже розтулив рота: коли переслідуєш 
ворога, голосно кричиш: «Раз, два, три... чотири», щоб 
не переплутати чужих із своїми. І от, щойно він по
дався вперед, у нього вихопилось:

Не бійся, я теж...-—Тут він раптом затнувся, 
ніби його пронизав несподіваний біль, і втупився 
а стелю.

Він почав шкодувати. Чому вони раніше не обмір
кували все до пуття? Можна, приміром, було домовл- 
тись, що брат Ма днюватиме з нею, а годині о дев’ятій 
вечора гасить каганець і виходить ціби до вітру, а за
мість нього повертається він. Ніяких тобі ускладнень, 
ніякого клопоту. Ма, можливо, не додумався до цього, 
а може, й додумався, та навмисне не сказав, щоб 
я потрапив, як муха в патоку. Оскільки вона дружина 
Ма, то хіба згодиться бути ще й моєю дружиною?
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Поки він вагався, вона знову підсунулась до краю 
кана, сподіваючись, поки він не отямився, вибігти 
геть. Але як тут вискочиш, коли він сидить на доро
зі? Вона боїться наштовхнутись на нього, але й далі 
сидіти теж страшно. Вона роздумувала, а Сунь раптом 
стрепенувся.

— Не бійся, я йду,— всміхнувся він.— Ти наша 
спільна дружина, мене ошукали.

Такого вона не сподівалась. Він справді пішов. 
Що ж їй  тепер робити? Вона не може піти на таке, 
та й Айва, зрозуміло, не захоче відступитись. А що, 
коли вони вдвох прийдуть? Піти порадитись з бать
ком? Чим він їй зарадить, хворий та немічний? А піти 
до пана Лі •— чи ж вона посміє? Вона на мить сторо
піла, потім заходила по кімнаті. Тікати звідси, але 
куди? Залишиться тут, а вони й справді вдвох повер
нуться? Походила ще по кімнаті і знову присіла на 
кану.

Зараз, певно, одинадцята година, продавець хурми, 
що живе в цьому ж дворі, вже має бути дома.

їй  стає ще страшніше. Добре, якщо вони не при
йдуть. А коли вже прийдуть, то неодмінно разом!

Вона зрозуміла: жоден з них не поступиться ін
шому, але й битися теж не будуть. Вони, безперечно, 
про все домовляться і прийдуть разом, забувши про 
сором,— а тоді...

Охоплена жахом, вона кидається до виходу,— мер
щій до батька. Стрімко розчиняє двері — на порозі 
стоять обидва, у одного голова схожа на айву, у дру
гого — жирна, з великими вухами. Ошкірившись, воші 
всміхаються їй. Від них міцно тхне вином*



ПАН У ГАЛІФЕ

Поїзд ще стояв біля перону Східного пекінського 
вокзалу, а пан в окулярах з простими скельцями, що 
лежав на верхній полиці того ж купе, що й я (на ньо- 
му було галіфе, м’які хромові чоботи, темна атласна 
сорочка, з верхньої кишені якої визирав невеличкий 
пензлик для письма), вже привітно питав:

— Ви теж у Пекіні сідали?
Я дещо здивувався: наш поїзд формувався в Пекі

ні, то де ж  іще я міг сісти? Довелося й собі не менш 
люб’язно запитати:

— А ви де сіли?
Я сподівався, що він скаже «в Ханькоу» чи «в Су- 

йюані». «Чи не відстав я від життя? Поїзди в Китаї, 
певно, вже не по рейках бігають, а навпростець. Як 
це зручно».

Але він промовчав. Подивився на полицю і гарик
нув на все горло (якщо не на всі груди):

— Провідник!
Провідник саме вносив речі пасажирів, допомагав 

їм розшукувати свої місця, але, зачувши нетерплячий 
крик, кинув усе й прибіг.

— Принеси ковдру! — наказав пан у галіфе.
— Зачекайте хвилинку, пане! — чемно відповів про

відник.— Тільки поїзд рушить, я тут же постелю вам.
Пан у галіфе мовчки колупався пальцем у носі. Та 

тільки провідник відійшов, як вагоном знову проко
тився крик:

— Провідник!
Провідник прибіг знову
— Принеси подушку! — Пан у галіфе, певно, вже
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погодився почекати ковдру, а от без подушки він 
не міг.

— Шановний, прошу вас, зачекайте трошки! Як 
тільки посадовлю пасажирів, відразу ж принесу вам 
ковдру і подушку! — квапливо, але так само чемно 
мовив провідник. Помітивши, що пан у галіфе ніби не 
чує його, він уже повернувся, щоб іти, як по вагону 
знову розляглося:

— Провідник!
Провідник мало не внав з переляку, але миттю 

повернувся до пасажира.
— Принеси чаю!
— Зачекайте трохи, добродію! Рушить поїзд, тоді 

буде й чай.
Пан у галіфе наче й чув його. Провідник улесливо 

посміхнувся і став поволі повертатись, боячись нового 
крику. Та не встиг і рушити з місця, як позад нього 
знову загриміло:

— Провідник!
Та той чи вдав, що не чує, чи справді оглух від ог

лушливих вигуків, але цього разу не повернув і го
лови і хутко пішов з купе.

— Провідник! Провідник!! Провідник!!! — лунало 
йому навздогін щоразу голосніше.

Проводжаючі ринули у вагон, думаючи, що там 
спалахнула пожежа або ж скоїлось вбивство. А провід
ник так і пе з’явивсь.

Пан у галіфе знову поколупався в носі, спустився 
на мою полицю і заверещав:

— Провідник!
Той не з’являвся. Пан у галіфе втупився поглядом 

у свої коліна і почав багровіти. Коли обличчя, здава
лось, аж  побуріло, він ще колупнув пальцем у носі,
і заспокоївся.

— Ви їдете другим класом? — звернувся він до 
мене.
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Я сторопів: може, не в свій вагон сів?
— А ви? — спитав я його.
— У другому. Це другий клас. У другому е спальні 

місця. Чи скоро рушимо? Провідник!
Я розгорнув газету.
Пан у галіфе підвівся, полічив свої речі — вісім 

місць; ними була заставлена друга верхня полиця. Він 
зайняв обидві верхні. Перелічив ще раз, потім спитав 
мене:

— А де ваші речі?
Я промовчав, та, мабуть, даремно, бо він одразу ж 

поквапився висловити мені співчуття:
— Клятий провідник! Чому він не приніс ваших 

речей?
— У мене нічого нема,— довелося відповісти мені.
— Як?! — він мало не підстрибнув від обурення, 

ніби їхати в поїзді без речей було непростимим зло
чином.— Якби я знав, то не здавав би ще чотири че
модани в багаж!

«Он як! — обурився вже я.— І добре, що не знав, 
а то припхав би ще чотири скрині — і сісти не було б 
Де».

До купе зайшов ще один пасажир. Він зайняв дру
гу нижню полццю. Окрім плаского портфеля в руці, 
інших речей в нього не було.

— 0! — простогнав пан у галіфе.— Коли б я  знав, 
що ви обидва їдете без ре^ей, то й труну міг би без
коштовно провезти!

Після цих слів я зарікся вирушати в дорогу з по
рожніми руками: чого доброго й справді доведеться 
спати поруч з труною. Який жах!

Коридором пройшов провідник,
— Провідник! Принеси рушника!
— Почекайте,— пролунало у відповідь; провідник, 

очевидно, вирішив не зважати на нього.

106



Пан у галіфе розв’язав краватку, зняв комірець 
і порозвішував їх  на гачки: на інших двох гачках уже 
висіли його капелюх та плащ.

Поїзд рушив, і тут невгамовному пасажирові за- 
еаглося купити газету:

— Провідник!
Той не озивався.
Я запропонував свою газету, бо мої барабанні пе

ретинки вже не витримували його лементу.
Він виліз на верхню полицю і прямо над моєю 

головою заходився скидати чоботи та оббивати засох
лу грязь з підошов. Потім поклав під голову саквояж 
і накрив обличчя газетою. Поїзд ще не проминув за
стави Юндінминь *, а він уже голосно хропів.

Я полегшено зітхнув.
Та біля Ф антаю 2 згори знову почулося:
— Провідник!
Не діждавшись відповіді, пасажир заснув. А може, 

то він кричав уві сні?
Після зупинки в Фантаї провідник приніс у наше 

купе два чайники окропу. Ми з сусідою — простаць
ким чолов’ягою років за сорок з м’ясистим обличчям — 
пили чай і жваво розмовляли. І раптом над головами 
загриміло:

— Провідник!
Провідник постав у дверях, брови люто насуплені, 

здавалося, він ось-ось проковтне когось живцем.
— Чого вам, пане?..
— Принеси чаю!
— То вам мало двох чайників? — показав на столик 

провідник.
— Дай ще один сюди!
— Гаразд!

1 Ю н д і н м и н ь - -  ворота у зовнішньому міському 
мурі Пекіна.

2 Ф а н т а й  — станція поблизу від Пекіна.
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Провідник пішов.
— Провідник!
Брови у провідника заламались ще крутіше, зда

валося, з них от-от посиплються волоски.
— Не чай мені потрібен, а окріп!
— Гаразд!
— Провідник!
Я злякався, що брови у провідника повипадають 

зовсім.
— Принеси ковдру, подушку, рушник і... і...— Він 

затнувся, ніби пригадуючи, що іще йому треба.
— Зачекайте трохи, добродію. У Тяньцзіні ще сіда

тимуть пасажири. А після Тяньцзіну все владнається, 
ще встигнете виспатись! — випалив провідник, круто 
повернувся і пішов, ніби вирішивши й носа не поти
кати до нас.

Коли трохи згодом він приніс окропу, пан у галіфе 
вже хропів. Його хропіння було не набагато тихіше від 
його вигуків, хіба що звучало рівніше, поступово на
ростаючи. Часом воно уривалось, і тоді чулося скре
готіння зубів.

— Ось вам окріп, пане!
— Провідник!
— Я тут, окріп приніс.
— Принеси туалетного паперу.
— Папір у туалеті.
— А де туалет?
— В обох кінцях вагону.
— Провідник!
— Хвилиночку!
— Провідник! Провідник!! Провідник!!!
Тиша.
— Хм... Хм... Хм...— засопіло нагорі *
Дивно!
В Тяньцзіні у наш вагон сіло ще кілька пасажирів. 

Пан у галіфе прокинувся, напився прямо з чайника
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води і знову почав наді мною оббивати чоботи. Взув
шись, зістрибнув вниз, подлубався в носі й припав 
до вікна.

— Провідник!
Той саме проходив повз наше купе.
— Давай ковдру!

Зараз буде.
Пан у галіфе вийшов з купе й зупинився в прохо

ді, заважаючи пасажирам та носіям, що сновигали по 
вагону. Потім, рішуче колупнувши в носі, попросту
вав до виходу. Зійшов з поїзда, прицінився до груш, 
але не купив, глянув на газети — теж не купив; 
довго витріщався на форму носія, а тоді зайшов 
у вагон.

— Це Тяньцзінь, га? — звернувся до мене.
Я промовчав.
— Треба б спитати,— мовив він сам собі, і повітря 

одразу ж розітнуло голосне:
— Провідник!
— Так, так! Це Тяньцзінь.— Я вже й шкодував, що 

промовчав.— Ви не помилились.
— Треба все-таки спитати провідника. Провідник!
Я вже не міг стримуватись і засміявся.
Поїзд відійшов від перону тяньцзіньського вокзалу. 

Т відразу провідник приніс панові в галіфе — найпер
шому — ковдру, подушку та рушник. Майже чверть 
години пан прочищав рушником вуха та ніздрі, а тоді 
витер пилюку на саквояжі.

Я підрахував, що за десять з чимось хвилин, поки 
поїзд ішов від старого до центрального тяньцзіньського 
вокзалу, він гукав провідника з півсотні разів. Але 
той з’явився лише раз, і пан у галіфе спитав його, 
в якому напрямку мчить поїзд.

— Не знаю! — відповів провідник.
Тоді пан в галіфе запропонував, щоб у поїзді хто- 

небудь обов’язково знав сторони світу, а провідник на

109



вимогу пасажирів мусив би ходити й запитувати 
у нього.

Тоді провідник огризнувся, що навіть машиніст 
і той, певно, не знає, де яка сторона світу.

Обличчя пана в галіфе перекосилось:
—* Так і поїздові недовго заблукати?!
Провідник промовчав, але брови в нього, безпереч

но, ще порідшали.
Пан у галіфе знову поліз нагору. Перш ніж лягти, 

він витрусив у мене над головою шкарпетки...
Заснути, певна річ, не вдалося; я давно зрозумів, 

що без навушників, які б заглушували хропіння, мені 
не склепити очей. Шкода пасажирів із сусідніх купе, 
вони, очевидно, сподівались солодко поспати в дорозі, 
але під такий супровід можна хіба тільки пролежати 
ніч, витріщивши очі.

Я мав сходити на станції Дечжоу. Прибули ми 
туди вдосвіта. Дякувати богові!

Поїзд етояв тут півгодини. Я за цей час найняв 
візника і подався в місто. А у вухах не переставало 
лящати: «Провідник!»

А настовбурчені брови провідника мені ще ввижа
лися майже тиждень.



СУСІДИ

Пані Мін жінка дуже хитра й метикована: незаба
ром їй  уже сорок років, народила чоловікові двійко 
діточок, проте й досі накручувала кучері і так само 
з ранку до вечора клопоталась по господарству. Відчу
ваючи значну прогалину в своєму вихованні — пані 
Мін неграмотна,— вона намагалась надолужити в ін
шому: покірно слугувала чоловікові, невтомно догля
дала сина та дочку. Дітям вона завжди потурала, не 
сміла ні покарати їх, ні посварити. Розуміла, що ї ї  
становище в родині нижче, ніж становище дітей, тому 
при чоловікові боялася й слово на них сказати. Вона 
стала їхньою матір’ю тільки з ласки їхнього батька. 
Отож доводилося бути обачною, бо чоловік для неї — 
все, тому й не сміла ні вдарити, ні гримнути на кот
ресь із малих. Бо знала: коли розгніває чоловіка, від 
нього можна всього чекати; пан Мін може навіть на 
іншій одружитись, і нічого вона не вдіє.

До всього пані Мін ставилась підозріливо, але най
більше лякали ї ї  папірці з ієрогліфами. Значки ті 
ховали в собі якісь недоступні їй  таємниці. Саме тому 
вона так ненавиділа грамотних жінок, однаково — па
ній чи панянок. Але, якщо подумати, ї ї  чоловік та 
діти аж  ніяк не гірші від усіх тих вчених паній. Про 
її  чоловіка не скажеш, що він безклепкий, нездалий, 
чи не зумів влаштуватись у житті. І на дітей вона 
нікому не дозволяла сказати щось погане, дорікнути, 
що вони балувані. Бо коли діти невиховані, то охочіше 
думають, що винна мати, а цього вона не могла допус
тити. Вдома вона в усьому слухалась чоловіка і дітей. 
Але це тільки вдома. А між людьми вона вважала
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себе найрозумнішою і не пропускала нагоди підкрес
лити свої чесноти та переваги перед сусідами чи служ
никами. Якщо ї ї  діти, траплялося, чубилися з сусід
ськими дітьми, вона стрімголов кидалась їм на поміч: 
нехай знають, з ким мають справу! Вона — пані Мін, 
і ї ї  самоправство лише відбиває велич та авторитет ї ї  
чоловіка, як ото місячне світло сяє завдяки сонцю.

Всіх своїх служників вона не зносила, бо знала, що 
ті зневажають її. Щоправда, всі вони називали ї ї  тіль
ки пані Мін, але інколи сам їхній вигляд немов про
мовляв: «На нашому місці ти була б така, як ми, а то 
й іще дурніша». Особливо це впадало у вічі, коли вона 
намагалась докопатися до чогось. Вона тоді не тями- 
лася від люті і навіть виганяла служників, бо тільки 
тоді могла хоч трохи заспокоїтись.

Пан Мін поводився з нею, як феодал, але пробачав 
і ї ї  потурання дітям, і сварку з сусідами, і звільнення 
служників, вважаючи, що це вона відстоює честь сім’ї. 
Сам він був працьовитий, але чванькуватий. Подумки 
він зневажав дружину, але іншому ображати ї ї  не до
зволяв. Яка не є, вона його дружина. На другий шлюб 
він не розраховував, бо служив у богобоязкого бага
того іноземця, а розлучившись та знову одружившись, 
він міг позбутися вигідного місця. Отже, якщо вже 
маєш дружину, то не давай, щоб хтось ї ї  кривдив. 
Самому можна часом і вдарити, та сторонні не сміють 
і глянути на неї косо. Особливих почуттів до дружини 
він не мав, зате дітей любив до безтями. У всьому на
магався бути вище за інших, а про дітей і говорити 
нічого.

Пан Мін завжди ходив задерши голову: він ревно 
оберігав честь дружини, палко любив своїх дітей, мав 
досить добру посаду, не відчував за собою ніяких грі
хів, тому вважав себе мало не святим, перед яким 
слід лише схилятись. Він не потребував нічиєї до- 
помоги, тому не бажав папькатися з людьми. Цілі дні
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був на роботі, а повернувшись увечері додому, бавився 
з дітьми; ніколи нічого не читав, оскільки вважав, що
з літератури йому зиску мало; все потрібне він уже 
й так пізнав. Помітивши, що якийсь сусіда хоче при
вітатись до нього, він хутко одвертався. Не хвилювали 
його ні думки про державу, ні про суспільство, плекав 
він лише одну мрію: призбирати якомога більше гро
шей і стати самостійним, незалежним, мов гора на рів
ному місці.

І все ж пан Мін відчував якесь невдоволення. Він 
переконував себе, що слід радіти вже тому, що е, але 
в житті не все виходить на твоє. Інколи відчуваєш, 
ніби тобі чогось бракує, і несила позбутися того від
чуття. Він виразно бачив, що на душі у нього осіла 
якась цятка, мов чорна краплина в прозорому кри
сталі. В усьому ж іншому, був певен, він чистий і не
порочний. Лише ця плямка непокоїла його, бо дедалі 
більшала в його душі.

Він розумів, що й дружина здогадується про ту 
цятку, через те завжди така насторожена. Вона роби
ла що могла, аби зітерти її, бо знала, що вона все 
більшає. Про ї ї  розмір вона могла судити вже з того, 
як чоловік на неї погляне чи посміхнеться, але заче
пити ї ї  не сміла. Адже це пляма на сонці, і можна 
уявити, яка вона жарка, від такої пекучої пристрасті 
може, зрештою, спалахнути іще хтось. А це вже 
страшно, щось треба придумати.

Діти пана Міна почали красти у сусіда виноград. 
Паркан був невисокий, тому малеча й раніше лазила 
гуди по квіти. Сусіди були пани Яни—приземкуватий 
чоловік та жінка, обоє кохалися в квітах, але ніколи 
не сварили дітей за заподіяну шкоду. Пан та пані Мін 
хоч і не хвалили дітей за крадіжки, та, коли ті вже 
приносили чуже, не поспішали сказати, що так роби
ти не годиться. До того ж це квіти, не великий зло
чин, якщо й зірвуть кілька. їх більше обходило, чи
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добре буде, якщо котрийсь із сусідів поскаржиться на 
дітей, а вони не захочуть з ним розмовляти. Проте 
сусіди, ні він, ні вона, не скаржились. Пані Мін ро
била далекоглядний висновок, що сусіди, не інакше, 
бояться їх, тому й мовчать. Пан Мін давно був певен 
цього; не тому, що йому доводилось помічати щось 
таке й раніше, а тому, що всі мусять тремтіти перед 
ним, адже він завжди ходить з високо піднятою го
ловою. Крім того, сусіди Яни обоє вчителювали, а пан 
Мін зневажливо ставився до людей такого фаху. Він 
завжди дотримувався думки, що вчителі — це злидарі 
й нікчеми. А особливо обурювало його те, що у пана 
Яна надто вродлива дружина. Та хоч він і ставився 
презирливо до вчителів, коли це стосувалося ж&нкгі, 
та ще й гарненької, вона заслуговувала іншого обхо
дження. Подумати тільки: у якогось злидня така врод
лива др'ужияа, куди гарніша від його власної! Як же 
після цього не ненавидіти його? Така чарівна жінка— 
і вибрала собі якогось вчителя! Певно, тоді ще нічого 
в житті не тямила. Тому пан Мін спочатку відчував 
неприязнь до неї, але потім мимохіть почав міняти 
своє ставлення. Пані Мін теж помітила, що чоловік 
досить часто позирає за низенький паркан. Тому вона 
й не гримала на дітей, коли ті приносили квіти чи ви
ноград. Це була своєрідна помста вчительці. Пані Мін 
давно вирішила: як тільки ця жінка скаже хоч слово, 
вона заткне їй  пельку.

Пан Ян був китаєць нового складу, скрізь і всюди 
своєю поведінкою, манерами намагався підкреслити 
свою вихованість та освіченість. Він знав, що це су
сідські діти лазять у сад і зривають квіти, але не за
водив про це розмови. Він, очевидно, сподівався, що 
пани Міни, як справді виховані люди, самі прийдуть 
і попросять пробачення. Пожалієшся сам — зробиш лю
дям неприємність. Однак пани Міни не поспішали заві
тати до них, все ж пан Ян і не думав сердитись на них.
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Пани Міни можуть дозволити собі таку невихованість, 
а йому завжди слід пам'ятати про свою гідність. Та 
коли діти взялися до винограду, пан Ян не витримав: 
не винограду шкодував він, а того часу, який потратив 
на нього. Три роки доглядав, поки кущ виріс, а цього 
року вперше вродило на якихось трьох чи чотирьох 
гілках, і діти все чисто обібрали. Дружина вирішила 
сходити до пані Мін. Панові Яну хоч і хотілося, щоб 
вона виконала своє рішення, та він все-таки спробу
вав утримати ї ї  — вихованість та становище вчителя 
взяли гору над його гнівом. Але дружина розсудила 
інакше: треба сходити, не битись, не сваритись, а чем
но поговорити з сусідкою. Пан Ян побоявся, коли б 
дружина не назвала його боягузом, тому не наполя
гав.

Дві сусідки зустрілись.
— Пані Мін? Моє прізвище Ян,— чемно почала 

вчителька.
Пані Мін добре знала, що привело сюди пані Ян, 

і в душі у неї почала наростати злість.
— Це я давно знаю.
Пані Ян була жінка вихована і від цих слів густо 

почервоніла. Вона збентежилась, але ж якось треба 
доводити діло до кінця.

— Нічого особливого, але ваші діти... Воно не так 
і страшно, але вони обірвали весь виноград.

— Справді? — промовила пані Мін співучим голо
сом.— Всі діти люблять гратися виноградом. А їсти 
його я їм не дозволяю. Беруть тільки для розваги.

— Нашим виноградом! — Обличчя пані Ян раптом 
зблідло.— Стільки праці доклали, поки вперше за три 
роки вродив.

— Отож і я про ваш виноград. Він такий кислий. 
Я дозволяю своїм дітям тільки гратися ним. Та й вро
дило його у вас якась там жменька.
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— Діти,— пані Ян згадала теорію виховання,— 
завжди люблять пустувати. Але ж ми з паном Ян 
дуже любимо квіти.

— Хм! Пан Мін та я теж любимо.
— А коли б у вас їх  зривали чужі діти?
— Хто б посмів?
— Але ж  ваші діти рвуть у людей!
— Це у вас покрали, адже так? Тоді вам краще 

переїхати кудись в інше місце. Нашим дітям дуже 
подобається рвати виноград.

Пані Ян зовсім розгубилась. З тремтячими губами 
пішла вона додому, а коли побачила чоловіка, мало не 
заплакала.

Пан Ян довго заспокоював її. Він розумів, що су
сідка повелася брутально, але йому не хотілося що- 
небудь зачинати у відповідь. Адже ясно, що пані 
Мін — жінка не освічена. Затієш сварку з нею, тільки 
себе зганьбиш. Але пані Ян вимагала, щоб чоловік 
пішов і провчив її. Пан Ян довго міркував і вирішив, 
що сусід, очевидно, не такий грубіян, як його дру
жина, краще з шім поговорити. Але вести розмову 
віч-на-віч не зовсім зручно. Краще написати листа, 
чемного, люб’язного; не згадувати в ньому ні про 
дружин, ні про те, що його, пана Міна, діти крадуть 
у них виноград, а лише висловити сподівання, що він 
заборонить своїм дітям псувати чужі квіти.

Він був певен, що вихована людина саме так має 
себе вести в подібних випадках. Та коли сів до столу, 
па думку, як  на те, спадали тільки вислови на зразок: 
«дружні взаємини між сусідами»... «щиро вдячпий»... 
«невимовно щасливий». Він навіть спробував уявити 
собі, як розчулиться пан Мін, прочитавши його, пана 
Яна, листа, і як після цього прийде просити проба
чення. Він таки написав панові Міну досить довгого 
листа і звелів старій служниці віднести його.
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Пані Мін, випровадивши сусідку, аж сяяла від ра
дості. їй давно хотілося дозолити сусідці, і от нарешті 
випала нагода. Тепер вона уявляла собі, як пані Ян 
удома розповідає про все чоловікові, а потім обоє по
чинають розуміти свою помилку,— хай навіть діти за
подіяли шкоду, але треба ж зважати, чиї це діти. На 
їхніх дітей не варто ображатись за такі витівки. Отже, 
Янів нарешті пощастило залякати. Як же їй, пані 
Мін, тепер не тішитись!

Служниця пані Ян принесла листа. Але пані Мін — 
людина обачлива. Вона одразу зметикувала, що пані 
Ян вирішила звернутись безпосередньо до ї ї  чоловіка. 
Вона тут же вигнала сусідську служницю. Як вона 
зараз ненавиділа і пані Ян, і ієрогліфи! Але пані Ян, 
мабуть, дужче, бо та вміла писати.

Сусідська служниця пішла з листом назад, але пані 
Мін все ще непокоїлась: а що, як вони знову потк
нуться із цим листом, коли чоловік прийде додому! 
І хоч вона напевне знала, що пан Мін до безтями 
любить своїх дітей, та лист все-таки,— міркувала 
вона,— від пані Ян, і чоловік, можливо, зваживши на 
це, вчинить їй, пані Мін, скандал, ще й, чого доброго, 
відлупцює її. Але найстрашніше, коли про це довідає
ться сусідка! Терпіти наругу за будь-що інше — ще як 
не йшло, але через пані Ян?.. О ні, цього вона не до
пустить. Щойно повернеться чоловік, вона одразу ж 
звернеться до нього, запевнить його, що сусіди через 
якусь там жменьку кислого винограду зчинили лемент 
і вимагають пробачення. Чоловік, напевне, і слухати 
не схоче про лист пані Ян. Отже, перемога, безпереч
но, їй забезпечена.

Поки ждала чоловіка, гарненько обміркувала, що 
і як йому сказати, навіть вирішила вжити тих висло
вів, які він сам полюбляв.

Пан Мін прийде додому, розповідь дружини спра
вить на нього враження, глибоко образить його бать
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ківські почуття. Він, звичайно, простив би пані Ян, 
коли б та не докинула, що його діти погано виховані. 
Та якщо вже вона так думає про його дітей, то не 
бачити їй пробачення. Слід мати на увазі й чоловікову 
зневагу до пані Ян — коли вже вона вийшла заміж за 
цього вченого злидня, то, мабуть, і сама добра цяця. 
Коли ж пані Мін обмовиться чоловікові, що сусіди 
збираються надіслати листа і зажадати вибачень за 
заподіяну шкоду, почуття ненависті до панів Янів 
сповнить чоловікову душу. Він і так зневажливо ста
виться до вчених злидарів, які тільки й уміють, що 
папір псувати. Пан Мін працює в іноземців і добре 
знає, що уваги варті лише контракти, надруковані на 
машинці та скріплені підписами, а вони хочуть, щоб 
він читав листа якихось там вчителів. Нехай сусіди 
знову надсилають свого листа, він усе одно не візьме 
його. Щоправда, пан Мін може глянути на ї ї  почерк. 
Взагалі він ненавидить ієрогліфи, але багато важить, 
хто їх  написав. Пані Мін потурбувалась і про це: вона 
скаже, ніби листа писав пан Ян. Чоловікові ніколи 
читати смердючі листи пана Яна. Він переконаний, що 
один підпис іноземця вартіший цілого листа якогось 
навіть значного китайського урядовця.

Пані Мін послала дітей до хвіртки й наказала: 
якщо від панів Ян принесуть листа, не брати його. 
Сама теж не сиділа склавши руки, а пильно стежила 
за садибою Янів. Вона була задоволена, що все так 
гарно придумала, вирішила навіть запропонувати чо
ловікові перекупити будиночок, де живуть зараз вчи
телі. Пан Мін хоча й знає, що зайвих грошей на ку
півлю немає, але погодиться з нею, бо ця пропозиція 
і йому сподобається. Не істотно, чи будиночок нале
жить Янам, чи вони наймають його, все одно треба 
купити. Яни зобов’язані продати, коли цього бажає 
пан Мін. Йому приємно буде чути, як діти казатимуть: 
«Незабаром ми придбаємо он те». Якби задум вдався —
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Це була б найбільша перемога. Пан Мін завжди мріє 
щось купити: будинок, землю, автомашину, золоті 
речі... І щоразу, думаючи про купівлю, він відчуває 
свою велич.

Пан Ян не збирався посилати листа вдруге, хоча 
й розумів, що сусіди навмисне не взяли листа, щоб 
образити його. Навіть зринула думка, а чи не зчепи
тися йому з паном Міном десь на вулиці. Але про таке 
годі й думати, бо його становище не дозволяє йому 
бути брутальним. Він може тільки сказати дружині, 
що Міни — негідники і не варто з ними заводитись. 
На цьому й заспокоївся. Пані Ян хоч і не зігнала зло
сті, але придумати щось путнє теж не змогла; вона 
починала розуміти, що бути порядним означає завжди 
терпіти приниження. Вона з сумом виклала чоловікові 
свої думки з цього приводу і теж заспокоїлась.

Не встигли вони закінчити розмову, як служниця 
принесла якогось листа. Пан Ян глянув на нього, 
адреса його, але прізвище чомусь пана Міна. Вчите
леві раптом спало на думку затримати цього листа, але 
він одразу зміркував, що порядні люди так не роблять, 
і звелів служниці віднести листа сусідам.

Пані Мін давно стояла на чатах. Помітивши, що 
сусідська служниця знову прямує до них, вона, не 
дуже покладаючись на дітей, сама вийшла назу
стріч.

— Неси назад. Ми не читатимемо вашого листа!
— Це панові Міну,— пояснила стара.
— Он як? Моєму чоловікові ніколи читати вашу 

писанину.
— Так це ж ваш лист, його помилково принесли 

нам,— простягла служниця конверт.
— Помилково, кажеш? — ущипливо перепитала па

ні Мін і владно додала: — Хай твій пан собі забирає, 
а я читати не буду. Не думайте, що я така дурна!

Вона грюкнула хвірткою.
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Служниця повернулась ні з чим. Пан Ян знову опи
нився в скрутному становищі: йому не хотілося са
мому нести листа, і в той же час незручно його про
читати. Але він зрозумів, що й пан Мін неабиякий 
негідник,— учитель знав, що сусід на цей час уже був 
удома, отже, він заодно з своєю дружиною. Як же 
бути? Приховувати чужі листи — негарно. Міркував 
і так і сяк і нарешті вирішив вкласти в інший кон
верт, написати правильну адресу, а вранці кинути до 
поштової скриньки. «От маєш,— засміявся він,— я ще 
мушу й на марку витрачатись!»

Наступного ранку вчителі поспішили в школу і за
були про листа. Пан Ян згадав про нього в школі, 
вертатися назад було ніколи. «Нехай полежить,— по
думав він.— Там, певно, нічого термінового; не біда, 
якщо затримається на день».

Відразу після уроків він полінувався покласти 
листа до себе в книжки, щоб не забути знову, бо час 
було накривати на стіл. Коли ж сіли за вечерю, у су
сідів зчинився якийсь шум. Пан Мін був людина са
молюбива і не хотів, щоб люди чули, як він лупцює 
дружину. Зате пані Мін в таких випадках забувала 
про честь родини і лементувала на все горло. Діти 
й собі не відставали.

Пан Ян прислухався до галасу, не можучи збагну
ти, що трапилось, і раптом згадав про листа. Звідки 
знати, може, він дуже важливий, і пан Мін, не одер
жавши його, припустився якоїсь помилки в роботі 
і тепер лупцює дружину. Пан Ян занепокоївся. За
кортіло тут же розкрити конверт і прочитати. Ні, 
бракує сміливості! Але ж цікаво й дізнатись, що там. 
Через ці турботи він навіть не повечеряв як слід.

Після вечері сусідські служниці зустрілись. Незла
года між господарями не заважала їм підтримувати 
хороші стосунки. Служниця панів Мінів розповіла, що 
господар побив дружину через якийсь дуже важливий
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лист. Служниця Янів тут же переказала все своїм гос
подарям. і вчитель уже не міг заснути всю ніч. Лист, 
про який ішлося, безперечно, той самий, що лежить 
у нього. Але якщо це такий важливий лист, мірку
вав він, то чому його послали не рекомендованим, 
а простим, і не точно зазначили адресу? Довго думав 
і нарешті дійшов висновку, що комерсанти недбало 
ставляться до свого листування, інакше більше нічим 
пояснити всю плутанину. Потім йому спало на думку, 
що пан Мін, певно, нечасто одержує листи, тому ли
стоноша й не звернув уваги на прізвище, а приніс за 
вказаною адресою. А може, він взагалі не знає, що 
тут існує якийсь Мін.

Міркуючи так, учитель почав схилятись до думки, 
що пан Мін далеко не рівня йому, сусіда всього-на- 
всього мерзотник, який любить гребти гроші. А якщо 
сусіда негідник, то він, пан Ян, має повне право прочи
тати його листа. Читати чужу кореспонденцію — злочин, 
але хіба зрозуміє це пан Мін? А раптом він прийде 
і почне вимагати листа! Незручно якось. Пан Ян кіль
ка разів брався за конверт, та розірвати його так і не 
наважився. Але переслати його сусідові теж не було 
бажання. Якщо там щось важливе, то краще хай по
лежить. Це нечесно, але чого Мін такий негідник, хто 
його примушував капостити сусідам? Мерзотника слід 
покарати (він мав на увазі виноград).

Довго розмірковував пан Ян і нарешті знову пере
мінив рішення. Наступного ранку обидва листи — по
милково доставлений і власний — він опустив до пош
тової скриньки, нехай знає негідник Мін, які чемні та 
порядні культурні люди. Ян не сподівався, що сусід 
покається, а хотів лише довести тому, які благородні 
освічені люди.

Пан Мін звелів дружині піти до сусідів і забрати 
лист. Зміст його він уже знав, бо встиг зустріти ко
легу, який писав листа. Справа також вирішена, але
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залишати листа в сусіда не можна. Пан Мін з одним
із друзів, при допомозі іноземців, доставили контра
бандою деякі товари. Про це довідався набожний ба
гатий іноземець, у якого працював пан Мін. У листі 
товариш попереджав його про це і радив, як краще 
владнати справу з хазяїном.

Пан Мін не боявся, що сусід розголосить зміст 
листа, китайський уряд для нього не існував, і закони 
китайські він поважати не збирався; отож боятись, що 
китайці довідаються про контрабандні товари, нічого. 
Гірше, якщо пан Ян надумає передати листа іноземцям 
і випливе, чим пан Мін потайки займається. Сусід зда
вався панові Міну в біса хитрою людиною, яка неодмін
но поцікавиться, що в листі, і нашкодить йому. Сам 
іти до сусідів він не хотів, бо відчував, що не обі
йдеться без колотнечі, тому послав дружину. Це ж 
вона відмовилася взяти листа від сусідів, через що й 
зчинилася буча. Оскільки вона завинила, то нехай 
і спокутує свою вину.

Пані Мін навідріз відмовилася йти до сусідів. Що 
завгодно, тільки не це. Краще нехай чоловік ще раз 
відгамселить її, але ганьбити себе вона не піде. Тому 
й зволікала. Щойно чоловік пішов, вона простежила, 
коли вчителі подадуться до школи, і аж тоді послала 
служницю до сусідів.

Пан Ян тішився, що послав обидва листи. Він уяв
ляв, як докорятиме собі пан Мін, прочитавши його ли
ста, сповненого благородства й тактовності.

Іноземець викликав до себе пана Міна і вчинив 
йому допит. Добре, що пан Мін уже побачився з прия
телем. Тепер він почував себе впевнено і нічого не 
вибовкав. От тільки лист все ще непокоїв його. Най- 
неприємніше, що він, як на те, потрапив до рук цього 
злидня Яна. Як би провчити сусідів?

Прийшовши з роботи, він найперше запитав дру
жину, чи принесла вона лист. Пані Мін схитрувала.
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вона сказала чоловікові, що сусіди не дають, і таким 
чином зуміла виправдатись. Пан Мін аж стенувся від 
гніву. Як сміє цей освічений голодранець задиратися
з ним, паном Міном? У-у-у! Він тут же наказав дітям 
перелізти через паркан і сплюндрувати все, що б там 
не росло. А там видно буде, що робити. Діти зраділи 
і повиривали всі квіти навіть з корінням.

Щойно діти після погрому повернулись у свій двір, 
листоноша приніс вечірню пошту. Пан Мін, прочитав
ши обидва листи, зовсім розгубився і не знав, чи ра
діти йому, чи сумувати. Він був задоволений, що лист 
нарешті у нього; пан Ян, безперечно, не читав його. 
Від другого ж листа було неприємно, і він ще дужче 
зненавидів цю голоту: адже тільки злидота може до 
нудоти розпинатись у люб’язностях. Через одне це 
слід зрівняти з землею увесь сусідський квітник!

Пан Ян повертався додому в піднесеному настрої: 
листа він повернув адресатові, додавши й своє послап- 
ня з дуже делікатними порадами, на які пан Мін на
певне зважить.

Зайшовши у двір, він остовпів. Садибою наче про
мчав ураган: всі квіти повиривані, потоптані. Він 
одразу зрозумів, чия це робота. Спочатку він хотіз 
спокійно все обміркувати і прийти до якогось пев
ного рішення—освічена людина повинна діяти обачно. 
Але віднайти спокій не вдалося: кров шугнула в го
лову, і він втратив самовладання. Схопив кілька цег
лин і жбурнув їх  через паркан у сусідові вікна. За
чувши дзенькіт, він трохи отямився й подумав, що 
тепер не обберешся лиха, але на душі полегшало. І 
він знову почав жбурляти каміння, дослухаючись до 
дзенькоту шибок. Він уже ні про що не думав, але 
відчував, що діяти треба саме так: і приємно, й ве
село, і гордість за себе відчуваєш. Він наче в одну 
мить перетворився з цивілізованої людини в дикуна, 
усвідомив свою силу й відвагу і відчув смак якогось
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нового вільного життя. Тепер він, здається, був моло
дим, запальним, нестримним і сміливим.

Побивши майже всі сусідські шибки, пан Ян пішов 
у хату відпочивати. Він чекав, що пан Мін ось-ось при
біжить битись. Він не боявся, тільки жадібно смоктав 
цигарку, мов боєць у коротку хвилину перепочинку між 
боями. Чекав він довго, але в сусідів було тихо.

Пан Мін і не збирався виходити, бо вже не відчу
вав колишньої відрази до пана Яна. Дивлячись на по
вибивані шибки, він хоч і не радів, проте й не скажеш, 
що обурювався. Він уже вирішив, що слід заборонити 
дітям лазити у сусідський сад чи то за квітами, чи то 
за будь-чим. Раніше він ніяк не міг додуматись до 
цього. А тепер, дивлячись на побиті шибки, зрозумів. 
Згадав він і пані Ян і не міг не злитись на ї ї  чоловіка. 
Але злість і відраза — аж тепер він збагнув — це не 
одне й те ж. Злість містить в собі якусь частку поваги 
до людини.

Наступного дня була неділя. Пан Ян збирав у дворі 
витолочені квіти, пан Мін тим часом склив вікна. Дов
кола було тихо, спокійно: сусіди, схоже, нарешті зро- 
вуміли один одного.



ХИМЕРНИЙ СОН

Уже минув цінмін час би цвісти й деревам, та 
весна цього року запізнювалась. Ще й метелики не 
пурхають, зате бджоли з перших же Днів заходились 
так ревно трудитись, ніби світ і справді був медово- 
солодкий та радісний. У небі зависало кілька легень
ких хмаринок, на білому тлі яких голівками цвяшків 
чорніли ластівки. Вітру не було, але верби, ніби комусь 
на зло, гойдали вітами, наче прагнули розбудити все 
довкола. Ніжна зелень ланів легко збігала на пагорки, 
але чим вище, тим бліднішала, ніби втомившись, а на 
самих верхівках, мов рубці, виділялися місця, де жов
тизна переважала над зеленню. Дерева по схилах, хоч 
ще й не розпустились, але, здавалося, теж випроміню
вали ніжність. Та й від блакитного неба, що почина
лося десь за пагорками, повівало теплом, назустріч 
якому тяглися ключі диких гусей. В ущелинах між 
камінням ховалися на диво сором’язливі березневі 
орхідеї, ще майже без листя, зате квіти вже великі.

Вдихати пахощі довколишніх пагорбів краще, за
плющивши очі, інакше закортить довідатись, звідки 
вони линуть. Ось і торішнє листя приємно пахне. 
Тільки мекання білих козенят, що блукають по схи
лах на тому боці, дещо стримує мою радість, навію
ючи сум. Ось одне з них, ще безроге, з маленькою 
борідкою, підбігло до великого каменя, на мить зупи
нилося перед ним, здивовано покрутило хвостиком 
і побігло геть.

1 Ц і н м і н  — день поминків предків, припадає на 
п’яте квітня.
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Я безтурботно сиджу на схилі і гріюсь проти сонця, 
а з серця наче струменять вірші, розливаючись зеле
ним морем у моїх грудях; вони тісняться там безмов
но, лише інколи вихлюпуються легкою усмішкою на 
вустах, а словам так і не щастить вирватись. У цьому 
світі поезії я  сам був всього-на-всього якимсь значком 
чи символом.

Сонце пригрівало, а у мене на серці дедалі вільні- 
шало, я думав, яке це щастя мати крила, як у мете
лика. Обхопивши руками коліна, я  похитувався в лад 
з вербовим віттям, де кожен жовто-зелений листочок 
був ніби вухом, що дослухається до подиху весни. Ча
сом я кидав погляд на небо. О! Хвала білій хмарині,— 
біля неї все ще шугала ластівочка, така маленька, що, 
здавалось, ось-ось розтане в небесній блакиті. А душа 
моя теж, здавалося, рвалась у височінь.

Переді мною по схилу, мов жовта смужка на зеле
ному тлі географічної карти, в’юниться стежина. 
А нижче, поступово збігаючи, ніби стікаючи зі схилів, 
аж поки його не зупинили темно-зелені сосни, ле
жить великий пшеничний лан. Чомусь віриш, що за 
тим сосновим бором розкинулось море. Я нетерпляче 
підхоплююсь, піднімаюсь на кілька кроків вище і пиль
но вдивляюсь у далечінь: ні, там височать тільки по
одинокі дерева, а поміж них видніються приземкуваті 
хатини. Пориви вітру часом доносять звідти ледь чут
не кукурікання.

Щось сумне вчувалося в півнячому співі, який до
линав здалеку цього весняного сонячного дня, і я  вже 
вагався, чи не сон усе, що я бачу перед собою, не 
омана. Голос півня здався мені золотою ниточкою, яка 
пов’язувала сон з реальним життям. І відразу в уяві 
постав криваво-червоний півнячий гребінь. Десь, чи то 
в глибинах мого серця, чи то в якомусь селі, мені зда
валося, є сніжно-білий півень з таким гребенем.
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Я знову сів, потім ліг і примруженими очима по
чав вбирати небесну синь, проникаючи поглядом все 
далі й вище в небо. А згори прямо в душу вливалися 
через очі сині краплини небесного тепла. Потім я за
плющив очі, але так само бачив ясне, всміхнене небо.

Я не спав, але ніби снив, хоч іще виразно чув пта
шиний перегук, тихе щебетання. Дивно, але щоразу, 
коли мене починає знемагати сон, перед очима постає 
один і той же куточок. Не скажу напевне, де він, але 
незмінно зринає в пам'яті перед тим, як заснути, це 
щось ніби вступ до моїх снів.

Куточок цей невеличкий, без гір, без моря. Наче 
сад, тільки без чітких меж. А точніше, не зовсім пра
вильний трикутник, що розпливається в рухливому  
мороці. Один з кутів — він завжди ввижається найпер
ше — усипаний яскраво-червоними та золотаво-жов
тими квітами. Сонця немає, тому позад квітів темно, 
і це ще дужче відтіняє кольори. Квіти гарні, як чер
воні піони, що їх  малюють на великих чорних вазах, 
де разючий контраст надає красі якоїсь зловісності. 
Я зрозумів, що похмуре тло зберігає природність за- 
барвлення, не дає йому розсіюватись, блякнути.

Цей кут завжди зринає перший, і я наперед знаю, 
що буде потім, як ото, побачивши гору Сяншань, мож
на напевне сказати, що на ній є Храм блакитних хма
ринок.

Що ж до інших двох кутів, то в лівому — невеликий 
горбок, рясно вкритий сірими та фіолетовими польо
вими квітами. Ніякої мальовничості, але й у невираз
ній красі відчувається якась незвичайна сила; може, 
тому, що світло місяця, оповивши квіти ніби срібним 
серпанком, надає їм якоїсь чарівної таємничості; але 
де в цей час знаходився місяць, я не пам’ятаю. Як би 
там не було, а мені до вподоби і це місце. Навіть біль
ше, я в захваті від фіолетових, ніби прибитих інеєм 
квітів, вони нагадують мені мою молоду матір у дов-
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тому темно-фіолетовому халаті. Правий кут — найча- 
рівніший. Там — невеличка сільська хатка, перед якою 
росте кущ індійської троянди, усипаний блідо-роже
вими квітами.

Якщо окинути увесь куточок поглядом, починаючи 
з лівого краю, то перед очима пропливуть сіро-фіолето
вий, червоно-жовтий та блідо-рожевий кольори, ніби 
пори року пройшли в зворотному порядку — осінь, 
літо, початок весни; так само й життя не йде від роз
квіту до занепаду, воно, навпаки, є втіленням дивного 
поєднання кольорів та ароматів.

А посеред трикутника буяє трава, темно-зелена, 
ніжна, трохи волога; кожне ї ї  стебельце тягнеться вго
ру, немов прислухається до лопотіння далекого дощу. 
Тихо, в повітрі навіть комашні не видно. В цьому 
маленькому дивовижному світі існують лише кольори.

В реальному житті мені не доводилося зустрічати 
такого куточка, хоч він, безперечно, існує і завжди 
передує моїм снам. Не знаю, може, це буйна зелень 
Англії, руді пагорби Шотландії чи похмурі праліси 
Німеччини,— хто знає. Він чимось нагадував напівмо
рок тропіків, але без райдужних змій, без птахів з яс
кравим пір’ям. І все ж я  знаю його.

Скільки разів я бачив цей куточок! Він у серці 
моїм* мов той краєвид, про який сказано: «Гори високі, 
місяць над ними, струмок плюскотить між каміння». 
Проте досі я ніколи не заходив у той будиночок. То 
мене зачаровували яскраві барви, і я  застигав на місці, 
то по ніжній траві несамохіть перебирався в зовсім 
інше сновидіння. Проте цей куточок лишався моїм 
щирим приятелем, ми добре знали один одного, хоч 
задушевних розмов і не вели між собою. Я не знав, 
який у нього внутрішній світ, яка таємнича музика 
криється в ньому, а мені так хотілося почути її.

Цього разу я вирішив спробувати.
І тільки подумав, як опинився біля трояндового
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куща. Я квапився, бо, певно, боявся почути власні 
кроки. Троянди нагадали мені про дуаньян *. Хотів від
значити це велике свято весело, але нічого не вийшло, 
тільки в душі у мене пролунало слово «вишня», хоч 
довкола було зовсім тихо.

Двері хатинки зачинені. Шибки вікон та дверей по* 
завішувані сніжно-білими занавісками, на них нема 
тіней, бо сонце світить слабо. В хатині нікого не вид
но, ніби вона зовсім безлюдна. Я тихенько прочинив 
двері, мене зустрічають цілковита чистота й тиша. Так, 
саме вони зустріли мене. Все, що було в кімнаті, без
перечно, належало людині, якщо те, що я бачив на 
подвір’ї, вважати за чаклунство. Сподіваюсь, я не над
то різко висловився.

Штора ділила кімнату на дві частини — велику та 
меншу. Вона також сніжно-біла, але вся вигаптувана 
метеликами. В передній половині стояв довгий письмо
вий стіл, невеличкий круглий столик та стілець. Меблі 
не фарбовані, темно-солом’яного кольору, оббивка на 
стільці світло-зелена. На столику кілька книжок, а на 
письмовому столі стояв вазон з карликовою сосною, 
старовинне двостороннє бронзове дзеркало, вкрите 
трохи блідішим від соснової глиці нальотом. В даль
шій половині стояло ліжко, застелене зеленим кили
мом, що звисав майже до самої долівки. Над узголів’ям 
кошичок з букетом жасмину, що вже почав сохнути. 
Біля ліжка на долівці килимок з рогожі, а на ньому — 
зелені кімнатні капці з вишитими на них білими кві
тами.

Серце у мене забилося частіше! Зовсім не тому, що 
я опинився у сповненому любові, блискучому й склад
ному світі,— в кімнаті було просто й скромно,— і не 
тому, що почував за собою провину, а тому, що ці кап
ці з білими квіточками мені були знайомі

1 Д у а н ь я н  — свято початку літа припадає на 
п’яте травня за місячним календарем.
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Розповіді про кохання не відзначаються чимось 
особливим, вони такі ж звичайні, як і весняний дощ 
чи іній восени. Але прості люди завжди схильні шу
кати в них щось поетичне. їм здається, що в повсяк
денному житті надто багато нудної буденщини. Мені 
шкода таких людей! Нехай не сподіваються і в моєму 
оповіданні знайти щось незвичайне.

Вже такого чудового дня не буде, як тоді був. Я ка
жу тоді, бо того дня, тої миті все було прекрасне. 
Саме зацвіла японська айва біля ї ї  хати, дерево було 
ніби молоком облите; тоненькі стебла бамбука під сті
ною випустили молоді пагінці; небо було прозоре й 
чисте. ї ї  батьків не було вдома. Велика біла кішка 
солодко спала під кущем квітів.

Зачувши мої кроки, дівчина ластівкою випурхнула 
мені назустріч. На ногах у неї були домашні капці, як 
два зелених листочки. Від радості вона засяяла, мов 
уранішня зоря, щоки спалахнули рум’янцем. Коли 
я зайшов, вона саме розчісувала довгу чорну косу.

Коли батьки бували вдома, вона лише проводила 
мене поглядом із-за вікна або всміхалася здаля. А те
пер вона скидалася на кошеня, яке нарешті знайшло, 
з ким побавитись. Не знав досі, що вона може бути 
такою веселою. Коли ми заходили до кімнати, ї ї  плече 
доторкнулось до мого. Нам було всього по сімнадцять. 
Ми не промовили одне одному й слова, говорили наші 
очі — ми були безмежно щасливі. Мені дуже подоба
лась картина у них на стіні, де зображено багато пта
хів довкола фенікса, але цього разу я навіть не глянув 
на неї. Я не міг одвести погляду від зелених капців, 
а дівчина, червоніючи ще дужче, сором’язливо ховала 
ноги і всміхалась.

Я хотів розпитати ї ї  про уроки і не спитав; хотів 
довідатись, чи привела кішка хоч одне кошеня, але не 
довідався; ще багато про що хотів дізнатись, але губи 
мої мов заніміли. Я знав — з нею діється те ж саме, бо
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бачив, як у неї здригається біла спітніла шия, наче 
там позастрявали всі зайві слова, а те, що їй хотілося 
б сказати, вона соромилась вимовити.

Вона сиділа на червоному ослінчику біля вікна, па 
ї ї  обличчя падали рухливі тіні від гілок айви. Вона 
часом позирала у вікно, певно, боялась, що хтось за
йде. А коли переконувалась, що нікого нема, затем
нене тінями квітів обличчя осявалося знову і ставало 
ще гарнішим. Дівчина злегка торкалася ослінчика то 
однією, то другою рукою, виявляючи нетерпіння, ра
дісне нетерпіння.

Нарешті вона пильно глянула на мене й вимовила 
те, що вона не хотіла, але змушена була сказати:

— Ходімо!
Я був зовсім без тями, я не почув, а лише побачив, 

що вона щось промовила, і серцем відгадав це слово, 
бо й сам думав про те ж саме. Розум утримував мене 
на місці, а серце підказувало, що не можна не піти. 
Я вп’явся поглядом у ї ї  очі, вона хотіла опустити го
лову, та раптом рішуче підвела ї ї  й сміливо, тамуючи 
острах і сором, зустріла мій погляд. Ніби змовившись, 
ми опустили голови, та за мить підвели і знову поди
вились одне одному в вічі. А серця наші наче зли
лись...

Йшов я з хати поволі. Вона провела мене до порогу, 
очі ї ї  немов заволокло росою. Біля хвіртки я озирнув
ся. Вона вже стояла під квітучим деревом. Я, мов на 
крилах, вискочив на вулицю.

Більше таких зустрічей у нас не було.
Потім їх  спіткало лихо. На похоронах вона не дуже 

побивалась. При світлі каганця ми перемовились кіль
кома словами. На ній було жалобне вбрання. Склавши 
руки на грудях, вона крутила пальцями пряжку. Вона 
стояла зовсім поруч, і ми майже чули, як пашіли наші 
обличчя, бо пашіння це було таке ж бурхливе, як 
ріст хлібів після дощу. Проте ми лише обмінялися
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кількома незначущими фразами. Вуста говорили не те, 
що відчували серця...

Нам обом було по двадцять два роки, але рух 
«4 травня» ще не прокотився країною, і на стосунки 
між чоловіком та жінкою ще не дивились, як на щось 
звичне.

Після закінчення навчання мене призначили дирек
тором початкової школи. Це стало визначною подією 
в моєму житті, бо вона прислала мені вітального ли
ста. В кінці його, поруч із зображенням гілки квітучої 
сливи, було приписано: «Відповідати не треба». Я не 
посмів ослухатись ї ї  прохання і не відписав, але в ду
ші немов спалахнув смолоскип, і я завзято взявся за 
шкільні справи. У моїх снах вона теж раділа моїм 
успіхам, вітаючи мене своїми прегарними, ніби вирізьб
леними з яшми руками!

Про одруження я не смів і думати. Безліч неймовір
них, непереборних перепон, мов розлючений хижий 
тигр, стояли на нашому шляху.

Одне мене тішило — ніколи я не чув, щоб до неї 
хтось сватався. Потім трапилася ще радісніша подія — 
мене за сумісництвом призначили директором народ
ної школи. Вона мала там трохи уроків, і я сподівався, 
що хоч час від часу бачитиму її. Але вона вміла уни
кати зустрічей зі мною. Адже їй  було на той час за 
двадцять. Вона втратила ту жвавість та безпосеред
ність, якими відзначалась у сімнадцять літ, зате стала 
поважною і якоюсь таємничою.

Минуло ще два роки. Я зібрався їхати за кордон. 
Перед від’їздом зайшов попрощатися, але не застав її.

Кілька років, поки був за кордоном, я  нічого не чув 
про неї. Писати їй не мав змоги, а дізнаватись через 
людей було незручно. Я зустрічався з нею лише уві 
сні. Дивно, але мені завжди снилась тільки вона. Снн 
бували різні: часом я плакав від горя, а інколи безтям
но радів. У світі мрій, безперечно, е своя чарівність.
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В моїй уяві вона залишалася все тією ж сімнадцяти
річною дівчиною, невеликою на зріст, кругловидою, 
з ясними, трохи звабними очима. Завжди ніжна, ла
гідна. Ступала легко. Особливо мене хвилювала ї ї  
довга чорна коса. Я запам’ятав і те, як вона тоді роз
чісувалась, але снилася вона мені тільки з косою.

Повернувшись на батьківщину, я, звичайно, насам
перед розпитав про неї. Та те, що мені розповіли, було 
неймовірне — вона стала повією!

Навіть така приголомшлива новина не вплинула на 
мої почуття до неї. Навпаки, мені ще дужче захоті
лось зустрітися з нею і допомогти їй . Я пішов до неї 
додому. Але там вона вже не жила, будинок продали. 
Через паркан я побачив лише знайом е дерево.

Нарешті я відшукав її. Коси вже не було, волосся 
вона зачісувала назад, у ньому стримів великий зеле
ний гребінець. На ній був довгий рожевий халат з ру
кавами до ліктів. Руки вже втратили ніжність. Облич
чя густо напудрене, чоло та куточки очей поорані 
зморшками. Але посміхалась вона так само чарівно, 
хоч від колишньої жвавості не лишилося й сліду. Я по
думав: «Якщо зітерти крем та пудру, вона, щонай
краще, скидатиметься на породіллю». Вона жодного 
разу не глянула мені в вічі, хоч я  й не помітив, щоб 
вона ніяковіла. Вона розмовляла усміхаючись, проте 
ні в ї ї  словах, ні в усмішці не відчувалося щирості, 
здавалось, вона робила це тільки з чемності.

Я спробував з’ясувати, як їй ведеться, відповідала 
вона не дуже охоче. Запаливши цигарку, вона досить 
вправно випустила дим через ніс, потім, заклавши 
ногу на ногу і закинувши голову, почала стежити, як 
в’ється дим — хотіла приховати своє сумне становище. 
На очах у мене виступили сльози, вона не могла не 
помітити їх, хоч і вдавала, що не бачить. Увесь час 
роздивлялась свої нігті та легкими рухами відкидала 
назад волосся, немов тільки це і обходило її. Я розпіі-
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тував про рідних, вона й на ці питання не відповідала. 
Мені залишалось тільки піти. Прощаючись, я сказав, 
де зупинився,— мені хотілося, щоб вона попросила 
мене зробити щось для неї. Та вона, здається, й не 
чула моїх слів. Сама всміхалась, а очі дивились убік. 
Мов давала зрозуміти, що не проводжатиме мене.

Вона вирішила, що я вже пішов, хоч я нерухомо 
стояв на порозі і дивився на неї. Вона озирнулась, 
погляди наші зустрілись. А тоді вийшла.

Перше кохання — це перша весняна квітка, ї ї  так 
просто не викинеш. Через людей я передав їй  трохи 
грошей. Взяла, але нічого не переказала мені.

Друзі таки помітили, що я чимось зажурений,— очі 
виказали,— і запропонували познайомити з дівчатами. 
Я тільки сумно всміхнувся і заперечливо похитав го
ловою. Я мушу ї ї  чекати. Перше кохання — найдорож
чий скарб, воно, мов іграшка для дитини,— чи то ка
мінці, чи лялька,— але завжди жадана.

Минав час, я розповів про неї декому з моїх най
ближчих друзів. Нічого поганого про неї ніхто не ка
зав, тільки трохи глузували наді мною, вважали мене 
диваком, говорили, що вона не гідна мого кохання. 
А я, слухаючи їх, все більше сповнювався рішучості. 
Це ж вона відкрила мені світ кохання, і я мушу йти 
за нею хоч на край землі. Нехай жаль — почуття бід
ніше від кохання, але в ньому більше людяності. Не
вдовзі я послав до неї одного з моїх друзів сказати, 
що я хочу одружитися з нею. Сам я не насмілювався 
зробити це. Повернувшись, товариш сказав, що вона 
тільки несамовито зареготала у відповідь. З кого, з чого 
вона сміялась? З мого дивацтва? А хіба люди, які пал
ко кохають, якоюсь мірою не дивні? Я заспокоївся. 
Вона сміялася з себе, бо незручно було плакати. Тіль
ки від безмежного страждання людина може так рего
тати. Моя нерозважливість додала мені нових сил, 
я вирішив сам сходити до неї. Продумав до дрібниць
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усе, що я мав сказати, прорепетирував кілька разів. 
Я мушу добитися ї ї  згоди,—- запевняв я себе. ї ї  не 
було вдома. Заходив ще двічі, знову не застав. Коли 
прийшов учетверте, в кімнаті стояла простенька тру
на. В труні лежала вона — померла від аборту.

Біля ї ї  тіла я поставив кошичок живих троянд. Пе
люстки були зрошені моїми слізьми.

Так закінчилося моє перше кохання, що спусто
шило мою душу назавжди. Чому в неї так склалося 
життя? Я не став розпитувати нікого, бо так чи 
інакше вона вічно житиме в моїм серці.

Я не міг відвести очей від зелених капців. Нараз 
мені здалося, що ширма у мене за спиною гойднулася. 
Я озирнувся. Метелики, вигаптувані на ширмі, закруж
ляли у неї над головою. Я знову бачив ї ї  сімнадцяти
річною дівчиною, такою ж стрімкою і меткою, мов 
небожителька, яка спустилася на землю і почуває 
себе на ній ще не зовсім впевнено.

Я відступив на крок, ніби боявся, що моє набли
ження сполохне її. За мить вона змінилась і стала жін
кою років за двадцять. Вона теж відступила назад, 
обличчя ї ї  прорізали зморшки, і вона дико зареготала. 
Я присів на ліжко, але тут же підхопився й кинувся 
до неї; і тут вона знову стала сімнадцятнлітньою. Вона 
весь час мінялась, ніби час не був владний над нею. 
Я сів на стілець, вона опинилась у моїх обіймах. 
І я відчув себе зовсім молодим. Так ми й сиділи, дослу
хаючись, як струмує кров у наших жилах. Не знаю, 
скільки це тривало. Потім я торкнувся губами ї ї  вуха:

— Ти сама тут живеш?
— Я живу не тут, а ось тут,— показала вона паль

цем на моє серце.
— То ти не забувала менеЯ — Я міцно стис ї ї  руку.
— Навіть коли мене інші цілують, моє серце нале

жить тобі.
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— Ти дозволяєш Іншим цілувати себе? — спитав я, 
зовсім не відчуваючи ревнощів.

— Кохання в моєму серці, а губам до цього бай
дуже. А хто тобі заважав приходити й цілувати мене?

— Я ж  боявся, що батьки твої гніватимуться на 
мене! Хіба не через це я і за кордон поїхав?

Вона хитнула головою.
— Через свій страх ти і втратив усе. Від розлуки 

закохане серце почало бентежитись.
Потім вона розповіла, як жила перед смертю. Того 

року, коли я поїхав за кордон, у неї померла мати. 
Вона відчула себе трохи вільніше. До неї потягнулися 
юнаки, мов метелики до квітів. Вона все ще сумувала 
за мною. Але плоть не завжди така терпляча, як ко
хання, воно не завжди відцвітає так швидко, як слива.

Один з юнаків був схожий на мене, і вона прийняла 
його залицяння. Він до безтями закохався в неї, 
а вона не могла забути мене. Володіти тілом ще не 
значить мати взаємність, так само, як і зовнішня схо
жість ще не сам предмет. Юнак відчув щось, і тоді 
вона призналась, що серце ї ї  з іншим. Вони розійшли
ся. Саме тоді збанкрутував ї ї  батько, треба було да
вати раду. І вона мусила продатись одному багатій
ському синкові, щоб тільки підтримати батька.

— Ти ж могла працювати в школі?
— Могла, хоч тільки в початковій. Але платні не 

вистачило б навіть батькові на опіум.
Ми замовкли. Я подумав: а чи зміг би я з моїми 

статками допомогти ї ї  батькові, коли б тоді нагодився? 
Хіба не я  спонукав ї ї  продавати себе?

— Я сховала кохання в своєму серці,— повела вона 
далі,— а на гроші, зароблені тілом, утримувала його. 
Я страшенно боялась, що любов згасне разом зі смер
тю тіла, але я помилилась. Але мова не яро це. Син 
багатія надто ревнував мене, хвостом ходив за мною. 
Що б я  не робила, куди б не йшла, і він тут, мов
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тінь. Не мав доказів, але відчував, що я байдужа до 
нього. Спочатку він набридав своїм залицанням^ а по
тім уже не крився, лаяв, ганьбив, навіть бив мене. 
Я мусила признатись, що віддала серце іншому. Зно
сити далі таке життя було несила, хоч я мала все. 
Він вигнав мене майже голу, без жодного плаття. Що 
я мала робити? Батько вимагав грошей, та й самій 
треба було щось їсти, в щось вдягатись. А я звикла 
і харчуватись добре, і вдягатись гарно. Забезпечити 
потреби тіла може тільки тіло. Це готовий капітал. 
Ті, хто давав мені гроші, купляли мою усмішку. 
А всміхатись я вміла. Перед дзеркалом вчилась спо
кусливо всміхатись. Обставини змушують людину ви- 
кручуватись. Мати справу з багатьма, до речі, наба
гато краще, ніж все життя терпіти знущання якогось 
багатійського синка. На вулиці не один, бувало, зітхав, 
дивлячись мені вслід, але я зрештою стала вільною 
пташкою і часом, зустрівши погано вдягнену жінку, 
зловтішалась. Я зробила чотири аборти, але, коли про
ходив біль, знову була весела.

Мене спочатку цінували: адже я була забавкою 
в багатійському домі, до того ж трохи вміла читати. 
До мене липли і люди застарілих поглядів, і сучасних. 
Ніколи було розмірковувати. Не подумала навіть від
класти трохи грошей, дбала лише про вбрання та пар
фуми. Треба пожити, поки молода, а там буде видно. 
Стомлене тіло відгукувалось тільки на сьогоденний 
клопіт, його не обходило майбутнє. Та без кінця це не 
могло тривати. Батько курив опіум, а це бездонна 
прірва. Дорого коштували й аборти. Не подумала від
класти на чорний день, а гроші самі не складаються. 
Махнула рукою на колишню гордість і добувала гроші, 
не гребуючи нічим. Навіть часом крала. Якщо тепер 
хто-небудь зітхав, дивлячись мені вслід, я озиралась 
і всміхалась у відповідь. Кожний аборт старить на 
кілька років. Дзеркало не обдуриш. Я споганіла. Тіль
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ки шаленством можна було відігнати старість. Дово
дилося робити все, на що було здатне тіло, аби дого
дити відвідувачам. Інакше я не звела б кінці з кін
цями. Тепер я не замикала на ніч дверей, бо собі 
я вже не налея^ала. Двадцять чотири години на добу 
я  могла приймати відвідувачів. Потонувши в морі роз
пусти, я  втратила зв’язок з реальним світом. Я відда
валась невгамовній пристрасті чоловіків, а мої пальці 
в цей час лічили гроші. Мене обходило тільки одне: 
як би запопасти побільше грошей. Я вже не плакала— 
від сліз марнієш. Жила тільки грошима.

Вона на хвильку вмовкла. Від моїх сліз на ї ї  сукні 
з ’явились мокрі плями.

— Повернувся ти! Тобі уже за тридцять. А я пам’я 
таю тебе сімнадцятирічним школярем. Та й очі в тебе 
стали зовсім інші,— скільки років минуло відтоді? — 
не ті, якими ти колись дивився на ці зелені капці. 
І все ж ти залишився такий, як і був. А я? Я давно 
перестала жити. Ти, як і колись, все ще міг марити 
нашим першим коханням, а я не могла. Була певна, 
що, коли повернешся, ти знову шукатимеш зустрічі зі 
мною. Але, побачивши тебе, зрозуміла: я вже не та, 
що була колись. Навіщо я тобі така? Поки тебе не 
було, я думала про тебе і всім говорила, що кохаю 
одного тебе. А коли ти приїхав, мені залишалося 
тільки безтямно реготати. Ти повернувся, коли вже 
годі було зарадити чимось. Хіба це не злий жарт? 
Якби ти зовсім не приїжджав, я ще сподівалась би, 
що ти бережеш мій образ у своєму серці. Хіба це не 
чудово? А ти повернувся, але повернувся надто пізно.

— Пізно не те ж саме, що запізнитись.
— Ні! Те ж саме. Я вбила себе.
— Що?
— Наклала на себе руки. Мені судилось жити тіль

ки в твоєму серці, у віршах. Зрештою, хіба істотно, 
живе людина чи вона померла? Під час аборту я сама
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заподіяла собі смерть. Я не могла сміятись, коли ти 
десь поблизу. А як же мені заробляти, не всміхаючись? 
Залишалось одне — смерть. Ти запізнився, а я мала 
померти вчасно. Інакше мені не залишилося б місця 
навіть у твоїх мріях. А так я живу в твоїх снах, у тво
єму серці. Тут немає ні сонячного світла, ні звуків, 
лише кольори. Вони найдовговічніші, невитравно вкар
бовуються в нашу пам’ять. Подивись на ці зелені 
капці, такі знайомі тобі й мені.

— Я пам’ятаю й ніжки. Дозволь глянути на них?
Вона засміялась, заперечливо похитала головою.

Я був наполегливим, схопив ї ї  за ногу, розірвав одяг 
і побачив білу кістку.

— Іди геть,— відштовхнула вона мене.— Нам біль
ше не слід зустрічатись. Мріяла бути хоч у твоєму 
серці, але й ця надія розвіялась. А мені так хотілося, 
щоб у душі твоїй вічно буяла весна.

Сонце вже схилялось до заходу. Схопився вітер, по
холоднішало. На сході купчилися чорні хмари. Весня
ний пейзаж і сон стомили мене. Я підвівся, знову 
побачив смугу темно-зелених сосен. Не знаю, чи довго 
я стояв, та ось удалині замаячіли якісь постаті. Потім 
долинула невиразна музика. Сполохана зграя білокри
лих птахів з жалібними криками полетіла в напрямку 
гір. Я придивився уважніше; люди поспішали, за ними 
здіймалась курява. Попереду — барабанщики, тоді — 
кілька чоловік у білому, а замикала хід труна. І вес
ною ховають. Хтось підкинув у повітря пачку жертов
них паперових грошей, вони метеликами опускались 
на пшеничний лан. Темні хмари на сході стали ще зло
вісніші, а верби ще зеленіші. їхня зелень потемніла, 
немов охоплена невтішним горем. В пам’яті залиши
лись тільки зелені капці, мов два зелених листочки 
на вічному дереві, якому мариться весняний сон.
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ЗАПИСКИ ПРО КОТЯЧЕ МІСТО

1

Міжпланетний корабель розбився.
Від мого давнього шкільного товариша, який понад 

півмісяця керував цим кораблем, не лишилося жодної 
цілої кісточки.

А я, здається, врятувався. Як же це так сталось, що 
я не загинув? Можливо, що дух святий і міг би пояс
нити, як це трапилось, але мені від цього не легше.

Ми летіли на Марс. За розрахунками мого покій
ного приятеля, зробленими незадовго до катастрофи, 
ми вже ввійшли в атмосферу цієї планети. Виходить, 
я на Марсі. Коли це справді так, то душа мого загиб
лого друга може втішитись: в ім’я того, що китайці 
першими досягли Марса, варто й померти! Та чи 
справді я  на Марсі? Доведеться повірити, бо під
став сумніватись у мене немає, як і довести самий 
цей факт важко. Астроном, звичайно, одразу б 
визначив, що це за планета, та, на жаль, в 
астрономії ятя м л ю  стільки ж, скільки в староєгипет- 
ських папірусах. Мій товариш, безперечно, розтлу
мачив би мені, якби... О мій добрий приятелю, мій 
щирий друже дитинства!

Отже, корабель розбився. Як же його тепер повер
нутись на Землю? Навіть подумати страшно! Єдине, 
що я мав, це дрантя, яке, немов листя сушеного шпи
нату, звисало на мені, та ще те, що в шлунку. Тут би 
хоч самому якось вижити, не те що думати про повер
нення. Місцевість незнайома, мови не знаю, і взагалі 
невідомо, чи є на Марсі якісь розумні істоти. Стільки

140



клопотів, що не варто сушити й голову. Краще вже 
радій, що ти першим опинився на Марсі.

Це вже я тепер пригадую, а тоді в голові гуло й 
паморочилось, роїлися безладні думки, і лише дві 
з них я пам’ятаю й досі: як повернутися на Зем
лю і як вижити,— що спливли на поверхню, мов дві 
дошки від затонулого корабля, прибиті до берега 
хвилями.

Нарешті я отямився; ну гаразд, оскільки я живий, 
то насамперед треба поховати останки мого товариша. 
Що ж до уламків корабля, то я навіть не наважувався 
поглянути на них. Він теж був моїм вірним прияте
лем; незрадлива машина, яка домчала нас сюди. І ось 
обох нема, а я врятувався. Мені здавалося, ніби це я 
призвідець того, що сталося. Двох так потрібних зараз 
друзів уже не існує, зостався на цьому світі тільки я, 
нікчема. Дурням завжди щастить — не велика втіха! 
Свого товариша я  поховаю навіть голіруч, та корабель 
поховати мені не під силу, тому навіть не наважувався 
глянути у той бік.

Треба було копати могилу, а я  все сидів на місці 
і крізь сльози розгублено позирав довкола. Чому я тоді 
не припав до останків товариша і гірко не заридав? 
Чому мерщій не кинувся ховати його? Певно, тому, що 
я  був наче в півсні і не контролював себе. Тепер, ду
маючи про це, я гадаю, що мою поведінку тоді можна 
якось і пояснити, і виправдати.

Я сидів і розпачливо озирався навкруги. Дивно, але 
я і зараз все пригадую до найменших подробиць. 
Тільки заплющу о ч і— і переді мною знову постає 
знайомий краєвид з усіма його барвами і відтінками. 
Тільки один спогад закарбувався в моїй пам’яті так 
само виразно: це коли я ще малим вперше пішов з ма
тір’ю на батькову могилу.

Важко сказати, що найбільше привертало мою 
увагу. Однаково байдуже споглядав я все довкола
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і тремтів, мов деревце під дощем, кожен листочок 
якого здригається від ударів важких крапель.

Я бачив сіре небо,— не захмарене, а тільки сіре. Не 
скажеш, що сонця не було, ні. Та воно більше гріло, 
ніж світило,— було навіть парко,— тому й очей не до
водилося примружувати. Густе, гаряче, наче стом
лене повітря, здавалося, можна було помацати рукою. 
Якесь сіре, але не від куряви, бо й віддалене виднілося 
так само чітко, як і поблизу. Сонячне проміння наче 
розчинялося в цій імлі, роблячи ї ї  трохи світлішою 
і надаючи срібно-попелястого відтінку. На півночі Ки
таю в літню спеку, коли по небу пливуть сірі хмари
і почасти заступають сонце, теж можна бачити щось 
подібне. А тут повітря було ще густіше й важче; ті 
важкі сірі хмари наче липли до обличчя. До якоїсь 
міри цей світ можна порівняти хіба що з паркою си
роварнею о нічній порі, коли тьмяно блимає каганець. 
Там я завжди почував себе зле. Вдалині зводились не
високі гори, також сірі, але темніші, ніж небо. Оскіль
ки сяяло сонце, на сірому тлі видніли трохи світліші 
рудуваті смуги, ніби плями на ш иї дикого голуба.

«Яка сіра країна!» — по дума лось мені, хоч я ще 
тоді не знав, чи є тут взагалі якась країна.

На сірій рівнині, що розкинулась аж  до гір, не вид
но було ні дерев, ні будівель, ні ланів — лише рівна, 
аж млосно дивитись, поверхня з широколистою, при 
самій землі травою. Земля, по всьому видно, родюча. 
Чому ж на ній нічого не посіяно?

Неподалік із землі знялося кілька сірих, схожих на 
коршаків птахів. Білі плями на хвостах дещо різнома
нітили цей попелясто-сірий світ, але від цього не ста
вало веселіше. Здавалось, хтось жбурнув у похмуре 
небо пачку кредиток.

Ті птахи підлетіли до мене і закружляли наді мною. 
Я відразу здогадався: їх  привабили останки мого това
риша...
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Віддалік здійнялося ще кілька птахів. Я стривожив
ся й гарячково почав шукати навколо що-небудь важ
ке, та не побачив навіть дрючка. Доведеться йти до 
корабля. «Залізним прутом можна викопати й яму!» — 
подумав собі. А птахи кружляли над самісінькою 
моєю головою, спускаючись усе нижче і каркаючи про
тяжно й хижо. Я збагнув: шукати щось замашне вже 
ніколи, отож кинувся щодуху до уламків корабля і, 
мов ошалілий, вхопив якусь залізяку — не пам’ятаю 
навіть, що то було. Один птах опустився на землю. 
Я крикнув, і його тугі крила здригнулись, білий хвіст 
вигнувся, а кігті знову відірвались від землі. Але нато
мість сіло кілька інших і, раді поживі, скрекотали, мов 
сороки. Ті ж, які ще кружляли, закаркали ще протяж
ніше, мовби благали зачекати їх. А потім всі шугнули 
вниз. Я щосили шарпав залізяку, намагаючись відірвати 
її  від спотвореного корпуса, коли раптом помітив, що 
долоня моя червона,— певно, від крові,— проте болю не 
відчував. Я облишив залізяку і голіруч кинувся на 
коршаків, бив їх  ногами, кричав. Вони відбігали з роз
простертими крилами, уникаючи ударів, але злітати 
й не збирались. Аж ось нарешті один умостився на 
купі м’яса... і клюнув. У мене потемніло в очах, я ки
нувся до нього, хотів схопити, проте інші, розпустивши 
крила, раптом з криками забігали довкола мене. Вони 
вже не звертали уваги на мої удари, а навіть самі 
норовили дзьобнути мене в ногу.

Раптом я згадав, що за пазухою у мене пістолет. 
Я випростався, підніс до грудей руку... і застиг. Переді 
мною, кроків за сім-вісім, стояли люди... з котячими 
мордами!

2

«Вихопити пістолет чи зачекати?» — боролися 
в мені тої миті дві суперечливі думки. Чим більше я 
намагався опанувати себе, тим дужче хвилювався і,
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зрештою, тільки мовчки посміхнувся. «Вирушаючи на 
Марс, я готувався до всіляких несподіванок. То на
віщо ж, побачивши людей з котячими мордами, відразу 
вдаватися до зброї? Де знаття, що вони вб’ють мене? 
Може, це наймирніші істоти в цьому світі». Добрі на
міри завжди додають людині впевненості, і я заспо
коївся. Буде що буде, принаймні першим мені заво
дитись не варто.

Помітивши, що я стою нерухомо, дивні істоти під
ступили трохи ближче: повільно, але рішуче, мов коти, 
що побачили мишей.

Птахи тим часом знялися в повітря, кожен зі шмат
ком у дзьобі!« Я заплющив очі. І тут же відчув, що 
мене схопили за обидві руки. Не сподівався, що ці 
люди з котячими мордами діятимуть так раптово й 
спритно! Навіть їхньої ходи я не чув.

Мабуть, я припустився помилки, що не вийняв 
пістолета. А втім, нічого собі дорікати. Бо згадав, що 
пригоди завжди пов’язані з небезпекою; опанував себе 
остаточно і навіть очей не розплющив — не те що хит
рував, а від душевного спокою. Проте, хоч я й не пру
чався, дивні істоти стискали мої руки дедалі міцніше. 
«Сумнівна миролюбність!» — подумав я. Почуття мо
ральної переваги підказувало мені, що не варто міря
тися з ними силою. До того ж кожну мою руку три
мало по чотири-п’ять лап: м’яких, але дужих, що, мов 
пружке реміння, обхопили мої руки. Про боротьбу годі 
й думати. Якби я спробував вирватись, вони одразу ж 
випустили б пазури. Люди-коти, мабуть, завжди хапа
ють так нищечком, а потім, незалежно від того, чи пру
чається жертва, чи ні, завдають їй такого болю, що 
тут уже не до моральної переваги і сорому. Тепер я 
вже думав: мабуть, все-таки слід було б вдатися до 
«політики сили» першим. Досить було одного пострі
лу — і, певен, вони б розбіглися. Та каяттям не зара
диш. Світлий гуманізм, яким я їх наділив у своїй
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уяві, обернувся на небезпечну пастку, в якій на мене 
чигала смерть.

Я розплющив очі. Всі вони стояли у мене за спиною, 
ніби боялись, щоб я їх  не побачив, коли розтулю по
віки, і чогось вичікували. Така підступність викликала 
у мене ще більшу зневагу до них. Смерті я не боявся, 
отож подумав: «Оскільки я вже потрапив вам у лапи, 
то скоріше кінчайте. Чого зволікати?»

— Навіщо ж так?..— вихопилось у мене, але я  від
разу схаменувся: вони я; не розуміють, що я кажу. 
Єдине, до чого призвів мій вигук, було те, що лапи 
мучителів стиснулись іще дужче. «А хоч би й зрозу
міли, все одно не відпустять!» — подумав я  і навіть 
не повернув голови. Нехай що хочуть, те й роблять. 
Я прагнув тільки одного: щоб скоріше мене зв’язали, 
бо вже ні душа моя, ні тіло не в змозі були витри
мувати довше ці м’які, дужі, бридкі обійми.

Коршаків у небі побільшало. Розпростерши крила 
і звісивши вниз голови, вони чекали нагоди, щоб знову 
шугнути вниз і поласувати тим, що ще залишилось від 
мого товариша...

Цікаво, що затіяли кляті коти, які ховались за моєю 
спиною? Найогидніще, коли тебе повільно пиляють 
тупим ножем. Я все так само стояв і дивився на кро
вожерних птахів, які за кілька хвилин рознесли мого 
вірного приятеля. За кілька хвилин! То хіба не кро
вожерні вони? Я майже заздрив небіжчику: «Ти від
бувся легкою смертю, і тебе швиденько поховали. Та 
це ж щастя в порівнянні з тим, що чекає на мене!»

«Та скоріш-бо!» — мало не вихопилося у мене знову. 
Хоч я ще нічогісінько не знав ні про вдачу, ні про 
звичаї істот з котячими мордами, проте за ці кілька 
хвилин на собі переконався, що вони — найжорстокіші 
істоти в світі. А від ката не чекай милосердя, бо ж 
для нього вдосталь познущатися над своєю жертвою — 
найбільша втіха. Яка ж користь заходити з ними
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в розмову? Я вже ладен був терпіти, навіть коли вони 
почнуть заганяти голки під нігті чи заливати гас у ніс, 
якщо на Марсі взагалі існують голки та гас.

Я заплакав — не від страху, а на згадку про бать
ківщину. Світлий, великий Китай, без жорстокостей, 
тортур, коршаків — трупоїдів. Мабуть, мені вже не 
повернутися на твою райську землю і не тішитися 
більше справедливим людським життям. Навіть коли 
я залишуся живий тут, на Марсі, то, боюсь, найбіль
шою насолодою для мене буде лише страждання!

Тим часом я відчув котячі лапи вже й на ногах. 
Істоти з котячими мордами все ще не подавали голосу, 
проте я відчував їхнє гаряче дихання. Було так гидко, 
немов мене обвила гадюка.

Раптом пролунав дзенькіт, що був чи не першим 
звуком після, здавалося, вічної німоти. Він і досі іноді 
вчувається мені. Це на моїх ногах защіпнулися кай
дани, та такі тісні, що кісточки відразу заніміли.

Який злочин я  вчинив? Що вони збираються робити 
зі мною? Думати про це не хотілося. В котячому су
спільстві людський розум навряд чи щось важить, а 
почуття й поготів. Навіщо ж сушити собі голову?

На руки також наділи наручники, проте й лапи все 
ще не відпускали мене. Надмірна обережність (саме 
від неї бере початок небачена жорстокість) — певно, 
необхідна умова для тих, що проживають у темряві, 
і сподіватися, що кайдани нарешті позбавлять мене 
гарячих лап, просто наївно.

Навпаки, дві спітнілі лапи вчепились у мою шию. 
Це означало, що мені не слід повертати голови,— наче 
я справді хотів дивитися на них!

Людина — яка б миршава вона не була — завжди 
переоцінює себе і недооцінює інших. Я й досі не зов
сім розумів цих котів. Де знаття, що через ту ж саму 
надмірну обережність вони не занесли наді мною блис
кучі ножі?
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«Час би й вирушати!» — подумав я. І тої ж миті 
люди з котячими мордами, немовби бажаючи показати, 
що й вони вміють поспішати, стусонули мене в спину. 
Ноги задерев’яніли, і я  мало не впав, та їхні лапи, ніби 
м’які, пружні гаки, утримали мене. За спиною пирс- 
нули: мої мучителі, певно, сміялися. їх, безперечно, 
неабияк тішило, що вони можуть безкарно знущатися 
з мене! Моє тіло одразу вкрилося рясним потом.

Я сподівався, що люди-коти, аби хутчій доставити 
мене куди слід, понесуть мене, але знову помилився. 
Вони бачили, що я ледве переставляю ноги, тому 
й примусили мене йти самого.

Піт заливав мені очі, але я не міг витерти його 
ні руками, скутими за спиною, ні навіть ворухнути го
ловою, бо мене все ще міцно тримали за шию. З остан
ніх сил випростагдіись, я йшов, ні, не йшов,— не під
беру потрібного слова, щоб передати, як я рухався: 
стрибав, кульгав, спотикався, шкандибав...

Через кілька кроків я почув — на щастя, вони хоч 
вуха мені не позатикали — несамовите лопотіння крил: 
це коршаки одночасно кинулися вниз, діставши на
решті змогу безборонно глумитись... Ніколи не про
бачу собі, що зразу не викопав могили — може, встиг 
би поховати товариша. Навіщо ж я стільки зволікав? 
Бідолахо мій! Коли я все-таки виживу і коли-небудь 
прийду сюди, то, мабуть, не знайду жодної твоєї кіс
точки. Ніщо й ніколи не заглушить мого сорому, і що
разу, згадуючи ці сумні хвилини, я почуватиму себе 
найнікчемнішою людиною в світі.

Тіло моє нило, а думки, наче в зачарованому колі, 
поверталися до загиблого товариша. Заплющивши очі, 
я уявив собі коршаків на його останках, і мені здава
лося, ніби вони довбуть моє власне серце. Куди мене 
ведуть? Розплющувати очі було б іще варто, якби я спо
дівався на втечу, щоб як слід запам’ятати дорогу, а так 
і дивитись ні на що не хотілось. Іду я, чи стрибаю, чи,
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може, кочусь? Нехай про це думають мої мучителі, 
мене ж це не обходило: тіло моє вже не належало мені. 
Я не відчував його, як не відчувають тяжкопоранені, 
тільки піт, що стікав з чола, дошкуляв мені. Моє життя 
вже в чужих руках, точніше, лапах, але те вже мало 
турбувало мене.

Так я й рухався, немов у темряві, нічого не бачачи. 
Потім пітьма відступила — це я розплющив очі. Голова 
мало не розколеться, ніби на похмілля. Ноги крутило, 
біль пронизував аж до серця. Несамохіть нахилився, 
щоб глянути на закуті ноги, і лише зараз помітив, 
що в моєму становищі сталася зміна, хоч я й сидів 
з розплющеними очима досить довго. Виявляється, 
я в човні. Як я тут опинився, коли? Не збагну. Певно, 
я  в ньому вже давно, бо мої занімілі ноги встигли оді- 
йти і знову почали боліти. Покрутив головою: гаря
чих лап на ш иї не було. Коло мене взагалі нікого 
нема. Наді мною срібно-попелясте небо, внизу — масля
ниста, темно-сіра поверхня ріки, яка беззвучно, але 
стрімко мчить уперед мій човен.

З

Я вже не думав про небезпеку, не відчував страху. 
Спека, голод, спрага і біль — ніщо не могло здолати 
втому: адже понад півмісяця я летів у міжпланетному 
кораблі. Страшенно хотілося спати. Лягти горілиць ме
ні заважали наручники, тому останнім зусиллям я 
повернувся на бік і віддався на волю стрімкої масля
нистої течії. Зрештою, може, хоч сон гарний при
сниться!

Пробудився знову в кутку маленької хатки без ві
кон і дверей, схожої більше на колодязь, аніж на 
житло. Замість підлоги — трав’яниста галявинка, 
а дах — клапоть срібно-попелястого неба. Руки мої 
були вже вільні, але на поясі появилась зав’язана в за
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шморг товста мотузка, як на мене — зовсім недоречна. 
Кінця мотузки я не бачив — певно, прив’язана десь по 
той бік стіни. Не інакше, як мене опустили сюди згори. 
А пістолет все ще в кишені. Дивно!

Що ж вони робитимуть зі мною? Вимагатимуть ви
куп? Не так просто, бо доведеться тоді їм злітати на 
Землю. Чи, може, вирішили, що спіймали чудовисько, 
видресирують і виставлять в зоопарку напоказ? Чи 
відвезуть до ветеринарного інституту, щоб там мене 
розтинали? В цьому був би якийсь сенс. Я посміхнувся: 
здається, починаю божеволіти.

В роті пересохло. Чому вони не забрали пістолет? 
Цей дивний факт дещо заспокоював, але не дуже ті
шив: спрага стає нестерпною. Уважно роззираюсь дов
кола і раптом у протилежному кутку бачу кам’яний 
кухоль. Що в ньому? Що б там не було, а треба за
зирнути, адже безпосередній досвід краще, ніж будь-які 
припущення. Ноги все ще скуті, доведеться стрибати. 
Пересилюючи біль, спробував звестись, але ноги немов 
ватяні. Сів. А спрага аж палить. Доведеться повзти!

«Колодязь» неширокий. Якщо лягти долілиць, до 
кухля зовсім близько, а там — простягти руки, і можна 
дотягнутись до рятівної посудини. Та заважала мотуз
ка, пов’язана до пояса, вона не дозволяє лягти на 
землю.

Пекучий біль у пересохлому горлі наштовхнув мене 
на іншу думку. Треба лягти горілиць і повзти ногами 
вперед, мов жук, що впав на спину і не може пере
вернутись. Мотузка зав’язана міцно, але ї ї  поступово 
можна перевести на груди, щоб хоч ногами дістати ку
холь. Краще вже біль, аніж спрага! Мотузка глибоко, 
до крові, врізалась у тіло, проте я не зважав і, нарешті, 
доторкнувся до своєї мрії ногою.

Кайдани, на жаль, не дозволяли розвести ноги, щоб 
охопити ними кухоль і підняти ближче. Знову не по
щастило!
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Залишається одне: лягти на спину та дивитись на 
небо, але спрага дошкуляла все дужче. Випадково на
мацав пістолет, дістав його, повертів у руках. Потім 
заплющив очі, приклав блискуче дуло до скроні: на
тисни гачок — і спрага більше не мучитиме. В голові 
раптом сяйнула інша думка. Я мерщій сів, наставив 
пістолет на мотузку і зробив два постріли. Мотузка в 
одному місці обвуглилася. Гарячково скубучи руками 
і гризучи зубами, я зрештою обірвав її. Невимовно ра
дий, я забув про кайдани й підхопився на ноги, але 
відразу ж упав. Поповз до кухля. Підвівся, зазирнув 
у нього. Щось наче виблискує. Вода! Може, вода, 
а може... Геть сумніви. Кухоль був важенний, я ледве 
перехилив його, і перший прохолодний ковток здався 
мені смачнішим від чудодійного нектару. Зусилля ні
коли не даремні: здається, я таки збагнув нарешті цю 
просту житейську істину.

Води було мало, і я  винив ї ї  до останньої краплини.
Мені полегшало. Обхопивши свого рятівника — доро

гоцінний кухоль — обома руками, я подумав собі, що 
неодмінно візьму його з собою на Землю. Але відразу ж 
схаменувся: даремні сподівання... Не знаю, скільки я 
отак сидів, оторопіло дивлячись на кухоль.

Наді мною з уривчастим карканням пролетіла зграя 
птахів. Я здригнувся, глянув угору й побачив рожеву 
смужку вечірньої заграви. Сіре небо ніби проясніло 
й повищало, на стінах зверху також заграла червона 
позолота. «Скоро смеркне,— подумав я.— Що ж його 
робити?»

Всі плани, які б стали мені в пригоді на Землі, тут, 
очевидно, не годилися. Я зовсім не знав своїх ворогів, 
то про які ж  плани могла бути мова? Робінзонові й то 
було легше, він міг вирішувати й діяти, як вважав за 
потрібне, а мені ще необхідно вирватися з лап людей
з котячими мордами, про існування яких ніхто на Землі 
й не здогадується.
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А все ж таки що робити?
Насамперед треба було б позбутися кайданів на 

ногах. Я досі не звертав уваги, у що вони заковані, 
був певен, що це залізо. Та виявилось, вони свинце
вого кольору. То ось чому залишили пістолет: на Мар
сі, очевидно, не знають заліза, і надто обережні коти 
побоялись торкнутися незнайомої речі. Я помацав кай
дани рукою — тверді. Спробував ламати — не підда
ються. З чого ж вони? До гострого бажання врятува
тись долучилася й цікавість. Я постукав по кайданах 
дулом пістолета, вони задзвеніли, проте не так, як ме
тал. Може, це срібло чи свинець? І те й інше м’якші 
від заліза, легко перепиляти. Тільки б вдалося розбити 
кухоль і вибрати гострий уламок (я вже забув про 
свій намір забрати кам’яний кухоль на Землю). Але 
схопити кухоль і хряпнути ним об стіну я не насмі- 
лювався^ щоб не привернути увагу сторожів. А втім, 
чого боятись: щойно навіть стріляв, і то жодна душа 
не озвалась. Відважившись, я відколов від кухля неве
ликий гострий шматочок і взявся до роботи.

Безперечно, навіть із залізної балки при бажанні 
можна виточити голку, але пиляти каменем металеві 
кайдани може лише великий оптиміст. Досвід здебіль
шого — дитя помилки, і мені не залишалося нічого 
іншого, як завзято припускатися нових помилок, бо 
досвід, набутий на Землі, тут майже нічого не важив. 
Я пиляв досить довго, а на кайданах хоч би подряпина, 
наче на алмазі.

Обмацав лахміття на тілі, черевики, навіть волосся, 
сподіваючись знайти хоч що-небудь, що могло б стати 
в пригоді,— здається, я вже втрачаю розум! І раптом 
під поясом, у кишені для годинника, я намацав сірни
кову коробку в металевому футлярчику. Якби я  так 
ретельно не обшукав самого себе, то ніколи б не зна
йшов. Я не палю і не маю звички мати при собі 
сірники, то звідки ж вони в мене? А, згадав! Цю
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коробку тицьнув мені, не маючи якогось іншого пода
рунку, один мій знайомий перед відльотом. «Гадаю, я 
не перевантажу вашого корабля!»—пожартував він. Те
пер мені здалося, що це було давно, кілька років тому: 
півмісячний політ, певна річ, не розвинур пам’ять

Граючись коробкою, спробував пригадати, що ще 
було два тижні тому. Коли нема на що сподіватись, то 
хоч розважусь приємними спогадами. Ж иття дає чи
мало можливостей звеселити душу.

Смеркалося. Хотілося їсти. Чиркнув сірником, щоб 
глянути, чи немає тут чогось їстівного. Сірник згорів, 
я запалив інший. Зовсім випадково підніс вогонь до 
кайданів... і раптом — пшик! — від них залишилася 
тільки купка білого попелу, а повітря сповнилося та
ким смородом, що мене ледве не вирвало.

Отже, ці коти досить добре знайомі з хімією. Не спо
дівався.

4

Коли й доля проти тебе, то від того, що позбувся 
кайданів, користь мала. Але чого я маю сидіти на 
місці? Мене ж ніхто не зобов’язував стерегти цей котя
чий колодязь. Заховавши пістолет та сірники, я вхо
пився за кінець мотузки, що звисала із стіни, і почав 
вибиратися. Видерся нагору. Довкола залягала сіра 
імла, скоріше схожа на спекотний серпанок, аніж на 
нічне повітря. Зіскочив униз. А тепер куди? Сміливості 
дещо поменшало. Ні будинків, ні вогників, скрізь мерт
ва тиша. Десь далеко (а можливо, й не дуже далеко,— 
мені важко було визначити відстань) темніло щось, 
схоже на ліс. Чи не податись туди? А якщо там хижі 
звірі?

Я глянув угору: в сірому небі виднілося лише кіль
ка великих блідо-рожевих зірок.

Знову хотілося пити та й їсти теж. На нічне полю
вання я не здатен, навіть коли б досі не бачені звірі
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чи птахи вешталися цілими зграями. Добре, що хоч 
не холодно; тут, мабуть, і вдень, і вночі можна ходити 
без одягу. Я сів під стіною своєї недавньої в’язниці 
і задивився на поодинокі зорі, на далекий ліс, нама
гаючись ні про що не думати, бо навіть найвеселіші 
думки могли викликати сльози — самотність гірша, ніж 
біль.

Сидів так довго; почали злипатися очі, але спати не
безпечно, тому я відганяв сон як міг. Раптом я  насто
рожено розплющив очі: мені здалося, наче промайнула 
якась тінь. Придивився пильніше — нікого. «Мабуть, 
привиділось!» — вирішив я і склепив повіки. Та коли 
за мить розплющив — тінь майнула знову. Волосся на 
голові стало сторч: ганятися на Марсі за привидами 
я не збирався. І вирішив більше не дрімати.

Тривалий час нічого не з’являлось. Тоді я навмисне 
примружив очі, залишивши лише невеличку щілину. 
Тінь одразу ж з ’явилась.

Тепер я вже не боявся її. Звичайно ж, це не при
вид, а людиноподібне створіння з котячою мордою. 
Виявляється, у нього такий гострий зір, що здаля ба
чить, чи заплющені у мене очі. Я затамував подих 
і став чекати. Нехай тільки наблизиться, а там щось 
придумаю. Чомусь я вважав себе дужчим за людину- 
кота. Можливо, тому, що в мене пістолет? Смішно!

Поспішати мені нікуди, отож чекатиму. Минула, 
здається, ціла вічність, перш ніж тінь підійшла ближче. 
Кожен крок у неї забирав щонайменше чверть годи
ни, якщо не цілу годину: давалася взнаки обачність, 
набута віками. Зробить крок праворуч, потім ліворуч, 
нахилиться, тихо випростається, повернеться в один 
бік, в другий, відступить трохи, нечутно, мов сніжинка, 
припаде до землі, проповзе, знову вигне спину... Певно, 
саме так кошеня вчиться поночі ловити мишей. Цікаво!

Коли б я ворухнувся чи розтулив очі, він, безпе
речно, кинувся б геть. Але я сидів непорушно, уважно
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стежачи крізь примружені повіки за кожним його 
рухом.

Я зрозумів, що він не затіває нічого лихого, нав
паки — сам боїться мене. В лапах у нього нічого не 
було, до того ж  він прийшов один, отже, не збирається 
вбивати мене. Як же натякнути, що і я не хочу йому 
зла? Мабуть, найкращий спосіб — не рухатись, тоді він 
хоч не тікатиме.

Людина-кіт наблизилась уже настільки, що я від
чув ї ї  гарячий подих. Відхилившись убік, мов бігун, 
що готується прийняти естафетну паличку, він двічі 
махнув лапою перед моїми очима. Я ледь ворухнув 
головою. Він рвучко відсмикнув лапу, проте залишив
ся на місці. Я знову ворухнув головою, повільно звів 
догори руки, показуючи, що в них нічого нема. Він, 
здається, зрозумів мене, бо теж хитнув головою і ви
простався. Не опускаючи рук, я поманив його паль
цем. Він знову кивнув, даючи зрозуміти, що тікати 
не збирається. Ця надміру марудна й водночас ку
медна розмова тривала щонайменше півгодини. На
решті я підвівся.

Якщо згайнований на бесіду час вважати працею, то 
люди-коти — найпрацелюбніші істоти в світі. Не знаю, 
скільки ще ми з ним жестикулювали, кивали головами, 
цмокали губами, морщили носи; одним словом, рухали 
чи не всіма м’язами, аби довести, що не збираємося 
заподіювати один одному щось погане.

Це могло б тривати ще добру годину, а то й тиж
день, якби поблизу не замаячіли нові тіні. Мій спів
бесідник першим помітив їх, відстрибнув убік і зама
хав мені лапою. Я кинувся слідом за ним. Бігли ми 
досить швидко. Від голоду й спраги у мене перед очи
ма спалахували яскраві вогні, але я розумів, що коли 
нас доженуть, то нам обом буде непереливки. Я будь- 
що не хотів втрачати нового знайомого: в моїх поне
віряннях по Марсу він буде незамінним помічником.
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Переслідувачі, мабуть, почали нас наздоганяти, бо 
мій поводир прискорив біг. Я не відставав, але невдов
зі відчув, що далі вже несила, серце ось-ось вискочить 
із грудей. Позаду почулося пронизливе завивання. Пе
реслідувачі, певно, розлютились, якщо наважились вия
вити свою присутність! А мені хотілося тільки одно
го — впасти на землю. Ще крок — і у мене горлом піде 
кров.

Останнім зусиллям я вихопив пістолет і навмання 
вистрілив. Я вже не чув пострілу, бо тої ж  миті впав 
непритомний.

Опритомнів я в якомусь приміщенні. Розтулив по
віки. Все сіре, червоне світло... Земля... міжпланетний 
корабель... калюжа крові, мотузка... Я знову заплющив 
очі.

Лише згодом я довідався, що мій новий приятель 
приволік мене напівживого до себе додому. Коли б він 
сам не розповів мені про це, я так і не здогадався б, 
як я  тут опинився. Грунт на Марсі такий м’який, що 
на моєму тілі навіть не залишилося слідів від падіння. 
А наших переслідувачів так нажахав мій постріл, що, 
певно, днів зо три вони тікали без оглядки. Невелич
кий пістолет та якихось дванадцять патронів до нього 
прославили мене на весь Марс.

5

Я спав як  убитий і, певно, чи й прокинувся б коли- 
небудь, якби не кусали мухи. А втім, вибачаюсь, я  на
звав їх  мухами, а насправді не знаю, що то за комахи. 
Вони більше схожі на маленьких зелених метеликів; 
такі прегарні, але куди надокучливіші від наших мух. 
їх  на Марсі тьма-тьмуща — махнеш рукою, і вже над 
тобою цілий рій зелених листочків.

Тіло все затерпло, бо ніч я пролежав на «землі». 
Ліжок люди-коти, мабуть, не знають. Однією рукою
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відмахуючись від мух, а другою потираючи відлежаний 
бік, я оглянув свій притулок. Власне, дивитись не було 
на що: найважливіший елемент умеблювання — ліж
к о — був відсутній. Думав побачити таз для вмивання, 
бо за півдня та за ніч я таки добряче просякнув потом. 
Та де там! Отож довелося розглядати голі глиняні сті
ни. Хатина являла собою простір, обнесений з чотирьох 
боків стінами. В одній із них був отвір з метр зав
вишки, який правив за двері, а в разі потреби й за 
вікно.

На щастя, пістолет був при мені. Надійно сховавши 
його, я вибрався через отвір назовні і зрозумів, що 
вікна тут все одно були б зайві. Хатина стояла в лісі — 
певно, тому самому, який я бачив учора ввечері. 
Дерева були всипані листям так рясно, що й найяскра
віше світло не проникало донизу, а тут сонячне про
міння ще й розсіювалось у сірому повітрі. Не диво, що 
в людей-котів такий гострий зір. Хоч сонячне проміння 
й не досягало сюди, проте прохолоди не відчувалось; 
здавалося, спека плавала в самому непорушному 
повітрі.

Я почав озиратися на всі боки, чи нема де бодай 
струмка чи канави, щоб умитись, проте довкола було 
тільки листя, сирість та сморід.

А втім, ні! Під одним із дерев сиділа людина-кіт. 
Вона, звичайно, давно мене побачила, але, вловивши 
мій погляд, одразу кинулась на дерево й сховалася 
в листі. Мене починала розбирати злість. Хіба так 
зустрічають гостей: ні їсти ні нити, одна лише смер
дюча кімната?! Я мав повне право вважати себе його 
гостем, бо це ж він привів мене сюди. А коли так, то 
нічого панькатись. Я й собі виліз на дерево і, вчепив
шись за велику гілляку, почав трусити його. Людина- 
кіт щось вигукнула, я не зрозумів що саме, але пере
став трусити і спустився вниз. Тікати йому все одно 
нікуди. Певно, це збагнув мій бранець, бо, зіщуливши
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вуха, мов спійманий на гарячому, також почав зла
зити.

Я кілька разів показав на свій рот, прицмокував 
губами, задирав голову, намагаючись пояснити, що хочу 
їсти й пити. У відповідь він показав на дерево. «Може, 
він радить мені пожувати садовини»,— подумав я, 
зробивши глибокодумний висновок, що люди-коти не 
вживають рису. Але жодних плодів на дереві не було. 
Тим часом мій співрозмовник знову поліз на дерево, 
обережно зірвав з півдесятка листочків, один поклав 
собі в рот, а решту кинув на землю, показуючи то на 
листя, то на мене.

Побачивши, що цей скотинячий харч не привертає 
моєї уваги, його обличчя враз перекосилося,— певно, 
й собі розізлився. Чого йому сердитись, мені, звичайно, 
невтямки: а він, певно, не міг зрозуміти, чим я невдо- 
волений. Гадаю, що коли б ця мовчазна полеміка три
вала довше, то добром вона б не кінчилася. Я вирішив 
припинити її. Але що мені ці кілька листочків, і я 
показав йому на мигах, щоб він нарвав іще. Він, зда
ється, знову нічого не зрозумів. Мене осяйнув здогад: 
певно, переді мною жінка, а на Марсі також заведено, 
що чоловіки й жінки під час розмови не підходять одне 
до одного? 1 Чи, страшно й подумати, цей звичай тут 
розповсюджується й на чоловіків? (Що моє припу
щення слушне, я переконався через кілька днів). Ну, та 
не варто сперечатися з тим, кого не розумієш. Я підняв 
із землі листя й мимоволі, за звичкою, витер їх  рукою, 
хоч руки в мене були брудні й подряпані. Одкусив 
трішки листка й здивувався, який він запашний та 
соковитий. Сік закапав у мене з рота, людина-кіт вся

1 Іронічний натяк на суворі моральні норми конфу
ціанства, зокрема на вислів стародавнього філософа 
Мен-цзи (III ст. до н. е.): «Якщо чоловік і жінка роз
мовляють, не наближаючись одне до одного, це відпо
відає церемонії».
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засмикалась, ніби хотіла кинутись до мене і підхо
пити ті краплини. «Певно, це листя дуже коштовне! — 
подумав я.— Але чого так труситися над якимось лис
точком, коли довкола цілий ліс? А втім, тут багато що 
дивує!»

Коли я з’їв два листки, то в голові трохи запамо
рочилось, але загалом відчув себе непогано. Доро
гоцінний сік, здавалося, розлився по всьому тілу, спов
нюючи його приємною млістю. Хилило на сон, і разом 
з тим це загальне захмеління збадьорювало, тому я 
не заснув. У руці я тримав іще один листок, але рука, 
ніби стомлена, обважніла й безсило опала. Сміючись 
подумки над своєю слабістю (не знаю, чи відбився цей 
сміх на моєму обличчі), я  прихилився до дерева і за
плющив очі. В голові на мить потьмарилося, а потім 
одразу проясніло. В тілі відчулася легкість, кожна його 
клітина хотіла сміятись. Голод і спрага вже не дошку
ляли мені, не хотілося вже й митись: бруд, піт і кров 
на тілі вже не сприймались як щось непоправне.

І в лісі немов посвітлішало, сіре повітря навкруги 
стало не холодне й парке, а саме таке, як треба. Зе
лень дерев набула якоїсь поетичної принадності. За
стояний сморід перебили міцні солодкуваті пахощі, ніби 
від спілої дині. Не сказав би, що мене охопила солодка 
знемога,— це просто було приємне сп’яніння. Два лис
точки сповнили мене таємничою силою, і в сірій атмо
сфері Марса я  відчув себе як риба в воді.

Я сів навпочіпки під деревом. Досі мені не подоба
лася ця поза, а тепер здалося, що іншої такої й не 
придумаєш. Уважно розглянув свого «благодійника». 
Злість як рукою зняло, навпаки, я відчував прихиль
ність до нього.

Людина-кіт, виявляється, не просто великий кіт, що 
ходить на задніх лапах і носить одяг. Ні, одягу в нього 
якраз і нема. Я всміхнувся й собі скинув діряву со
рочку та черевики: навіщо тепер мені це дрантя?
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Штани я залишив — не тому, що соромився, й не зара
ди пістолета (я міг його носити й на поясі), а тому, 
що без кишені міг загубити сірники. Вони пригодяться 
на той випадок, якщо знову надумають закувати мене 
в кайдани.

Отже, він був зовсім голий, і я  бачив довгий, тон
кий тулуб і короткі кінцівки з такими ж короткими 
пальцями (не дивно, що люди-коти так бігають, а пра
цюють повільно; згадалось, як вони довго припасову
вали мені кайдани).

Шия нормальна, і голова досить вільно обертається 
майже на сто вісімдесят градусів. Обличчя велике, очі 
круглі, розміщені дуже низько, а над ними широке 
чоло, вкрите густою шерстю, як і голова. Ніс та рот 
зрощені, але не так гарно, як у наших котів, а мов 
у свині. Вуха маленькі й торчкуваті. Тіло округле 
(дуже зручно перекочуватись), вкрите тонкою й лис
кучою сірою шерстю, яка здаля зеленаво міниться, мов 
пташине пір’я. На грудях вісім темних цяток — соски. 
Про внутрішню будову людей-котів сказати щось певне 
важко.

Рухи мого нового знайомого наче б уповільнені, 
а насправді були дуже спритні, тому ніяк не вгадаєш, 
чого від нього чекати наступної миті. Єдине, що відразу 
впало мені в вічі, це — надмірна настороженість. Його 
руки й ноги не мали й хвилі спокою, до того ж і ноги 
були такі проворні, як і руки. Дотиком він, здається, 
користувався частіше, ніж іншими чуттями, тут пома
цає, там потреться чи й просто доторкнеться. Словом, 
він дуже скидався на метушливу мураху.

Навіщо він привів мене сюди та ще й нагодував лис
тям? Мені дуже хотілося розпитати його, але як? Адже 
мови їхньої я  не знав!
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Місяців за три я вже знав котячу мову. Малайську 
мову можна опанувати за півроку, а котячу ще швид
ше. Досить вивчити з півтисячі слів, і потім, відпо
відно з’єднуючи їх, можна домовитись майже про все. 
Звичайно, всіх понять і думок тут не висловиш, але 
люди-коти знайшли для такого випадку чудовий ви
хід — не розмовляти взагалі. Прикметників та прислів
ників у цій мові обмаль, іменників теж не рясно. Все, 
що стосується дерев, мас такі назви: велике дурманне 
дерево, мале дурманне дерево, кругле дурманне дере- 
во, дурманне дерево з гострою верхівкою, заморське 
дурманне дерево, велике заморське дурманне дерево... 
хоч насправді це зовсім різні дерева. Займенники вжи
вають дуже рідко, віддаючи перевагу іменникам. Одне 
слово, мова дитяча. Досить знати кілька іменників — і 
розмовляй, а дієслова показуй на мигах. Є в них і пи
семність — велика кількість значків, схожих на малепь- 
кі будиночки чи вежки, але їх  важко заучувати. Прості 
люди-коти знають не більше двох десятків таких 
значків.

Великий Скорпіон — так звали мого приятеля — па
м’ятав чимало цих вежок і навіть умів складати вірші. 
Напише підряд кілька милозвучних слів (байдуже — чи 
несуть вони якусь думку), і ось вам котячий вірш: до
рогоцінне листя, дорогоцінні квіти, дорогоцінна гора, 
дорогоцінний кіт, дорогоцінний живіт... Так звучить 
вірш Великого Скорпіона під назвою «Почуття, що 
виникли, коли я читав історію». У людей-котів є і своя 
історія, їхня цивілізація нараховує понад двадцять 
тисячоліть.

Навчившись розмовляти, я став розуміти все. Вели
кий Скорпіон був неабиякою постаттю в Котячій дер
жаві: великий поміщик, а за сумісництвом політичний 
діяч, поет і воєначальник. Великим поміщиком він
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вважався тому, що йому належав цілий гай дурманних 
дерев, а листя цих дерев — иайвишуканіший харч лю- 
дей-котів. Його прихильне ставлення до мене теж 
було тісно пов’язане з цими деревами.

За його розповіддю, а свої слова він підтвердив 
історичними скрижалями (замість книг у них кам’яні 
квадратні плити завдовжки понад півметра і товщи
ною сантиметрів зо два, і на кожній викарбувано де
сятка півтора дуже складних знаків), років п’ятсот 
тому мешканці Котячої держави обробляли землю, сія
ли хліб, а про дурманне листя й не чули. Та одного 
разу цього зілля привіз якийсь іноземець. Спочатку 
його вживали тільки високопоставлені особи. Та згодом 
ввіз листя в країну все більшав, і до нього поступово 
призвичаїлися всі. Не минуло й півстоліття, як гро
мадяни, що не вживають листя, стали неабиякою рід
кістю. Це напрочуд приємна й вигідна їж а. Проте, хоч 
від неї відчуваєш невимовне блаженство, але руки та 
ноги стають мляві, тому землеробство невдовзі захи
ріло, як і ремесла. Переконавшись, що всі громадяни 
країни стали неробами, уряд прийняв закон, яким за
бороняв вживати дурманне листя. Та того ж таки дня 
імператриця скипіла й тричі затопила імператорові в 
обличчя (Великий Скорпіон показав мені відповідну 
історичну скрижаль), а імператор гірко заплакав. І вже 
в другій половині дня було видано новий указ: вважати 
дурманне листя «державною стравою». Великий Скор
піон зауважив, що за всю котячу історію ще не трап
лялося такого славетного й гуманного рішення.

Відтоді, як дурманне листя було проголошене дер
жавною стравою, цивілізація в Котячій державі почала 
розвиватися набагато швидше, ніж досі; дурманне лис
тя викликало нехіть до фізичної праці, що дозволило 
спрямувати всю енергію на духовну діяльність. Особ
ливого поступу досягла поезія: саме вона привнесла 
в літературну мову такі вдалі словосполучення як
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«дорогоцінний живіт», що їх поети протягом поперед
ніх двадцяти тисяч років зовсім не вживали.

Це, звичайно, не означає, що в політичному й су
спільному житті не виникало ускладнень. Три століття 
тому дурманні дерева вирощувались повсюди, але чим 
більше люди вживали їхнє листя, тим ледачішими вони 
ставали. Дійшло до того, що стало ліньки саджати нові 
дерева. Та ось, як на лихо, одного разу трапилася не
бачена повідь (тут Великий Скорпіон трохи зблід — 
виявляється, люди-коти понад усе бояться води), яка 
змила незліченну кількість дурманних дерев. Без іншо
го харчу мешканці країни ще обійшлися б, а без дур
манного листя миналися всякі розкоші, тому в країні 
хутко поширився бандитизм. Було заведено безліч 
судових справ, і уряд видав іще один надзвичайно гу
манний указ: крадіжку дурманного листя для осо
бистих потреб не вважати злочином. Останні триста 
років були періодом грабіжництва, що не так вже й 
погано, бо саме за таких умов найкраще проявляється 
свобода особистості, а свобода завжди була найвищим 
ідеалом у людей-котів. (Примітка: слово «свобода» 
в котячій мові не відповідає значенню такого самого 
слова в китайській. У них це означає безборонне 
право обдурювати інших, чинити насильство, сва
волю...) Тому відчуженість у них виникла не лише 
між жінками й чоловіками, а й між усіма членами 
суспільства. Вільний громадянин не бажає мати будь- 
яких контактів з іншим. Тому при зустрічі люди- 
коти, щоб висловити повагу, не ручкаються і не ці
луються, а одвертаються один від одного.

— Тоді чому ж ви й досі саджаєте дерева? — поці
кавився я. Котячою мовою це речення слід передати 
так: повернути голову ліворуч (означає «тоді»),ткну
ти пальцем в бік свого співбесідника («ви»), двічі кліп
нути очима («чому») і двічі вимовити слово «дерево»
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(в першому випадку воно виступає як дієслово). Сло
во «досі» не передається взагалі.

Великий Скорпіон закрив рот. Рот у людей-котів 
завжди роззявлений, бо носом їм дихати важко. 
Коли ж його на деякий час закривають, то це означає 
задоволення чи глибоку задуму. Він відповів, що за
раз дурманні дерева саджають лише кілька десятків 
можновладних громадян: політичні та військові діячі, 
поети, всі вони одночасно і поміщики. Не вирощувати 
дурманних дерев для них значить втратити свій вплив. 
Для політичних діячів дурманне листя — єдиний за
сіб попасти до імператора, для військових — як плат
ня солдатам, а поетам листя дає можливість марити 
серед білого дня. Одним словом, дурманне листя все
могутнє, маючи його, можна все життя чинити сва- 
золю. А чинити «сваволю» у людей-котів з вищих кіл 
не якесь пересічне слово.

Охорона дурманних гаїв — найперший клопіт Ве
ликого Скорпіона та інших поміщиків. Хоч у них і є 
військо, покластися на нього вони не можуть, бо ко
тячі солдати, як прихильники справжньої свободи, 
здатні лише їсти дурманне листя, а не коритися на
казам. Трапляється, що солдати грабують своїх госпо
дарів: люди-коти вважають, що це цілком логічно. 
В усякому разі, Великий Скорпіон так гадає. То хто ж 
охороняє дурманні ліси? Іноземці. Кожен поміщик 
мусить мати кількох найнятих іноземців. Страх перед 
іноземцями — одна із споконвічних рис котячої на
тури. Любов до свободи призводить до того, що котячі 
солдати і трьох днів не проживуть без душогубства, 
але війна проти іноземців — річ для них неможлива. 
Великий Скорпіон втішено додав, що «здібності до 
взаємної різанини що не день удосконалюються, і ме
тоди вбивства стали такі ж довершені, як і правила 
віршування».
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— Вбивство стало своєрідним мистецтвом! — за
уважив я. В котячій мові не було слова «мистецтво», 
і мої тривалі пояснення не дали ніяких наслідків, 
проте він усе-таки запам’ятав це китайське слово.

За стародавніх часів людям-котам інколи доводи
лося воювати з іноземцями, вдавалося навіть перема
гати їх, та за останні п’ять століть через взаємну рі~ 
занину зовсім забули про це, а зосередивши всі зу
силля на внутрішніх чварах, почали боятися інозем
ців. Без іноземців їхній імператор жодного дурман
ного листочка не мав би.

Три роки тому сюди вже прилітав один космічний 
корабель. Звідки — мешканці країни не знали, але 
запам’ятали, що десь існують великі птахи без 
пір’я.

Коли прилетів наш корабель, люди-коти зрозуміли, 
що прибули іноземці. Вони були впевнені, що і я мар
сіанин: ніяк не могли збагнути, що, окрім їхньої пла
нети, є ще й інші.

Великий Скорпіон та інші поміщики одразу ж ки
нулися до місця, де опустився корабель, щоб запопасти 
собі іноземців для охорони дурманних дерев. Сторожі, 
які служили в них досі, несподівано подалися до себе 
на батьківщину, отож треба було негайно набирати 
нових.

Поміщики домовилися утримувати мене по черзі, 
оскільки найняти іноземця останнім часом стало 
важко. Спочатку вони думали тільки «запросити» мене, 
та, побачивши, що я  аж ніяк не схожий на кота, стра
шенно злякались. Проте, коли вони помітили, що я 
напрочуд наївний, вирішили не запрошувати мене на 
службу, а просто схопити. Як справжні «діячі» Котя
чої держави, вони були на диво підступні і в разі 
потреби здатні навіть ризикувати. Тепер я розумію, 
що коли б першим вдався до сили, вони одразу ж роз
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біглися б, проте нізащо не вгомонилися б. А я б тоді 
не спромігся роздобути хоч якусь їж у. А взагалі, я 
радий, що обійшлося без стрілянини. Проте, з іншого 
боку, схопивши мене, вони втратили до мене всяку 
повагу, хоч усе ще побоювалися мене. Великий Скор
піон та інші поміщики відразу зрозуміли, який зиск 
можна мати з моєї наївності: не треба приставати ні 
на які умови, досить лише годувати мене. Великий 
Скорпіон неймовірно тішився своїм успіхом, оскільки 
й підступність була невід’ємною частиною їхньої 
свободи.

Закованого, вони поклали мене в човен, а самі, боя
чись води, побігли в обхід до тієї критої небом хатки. 
Якби човен десь перекинувся, виною була б, звичайно, 
моя нещасна доля. Човен мав доплисти до великої 
мілини неподалік від хатки і вткнутися носом в пісок.

Кинувши мене в хатину, вони розійшлися, щоб по
ласувати дурманним листям. Носити подібний скарб 
з собою надто небезпечно, і люди-коти воліють не за
ходити далеко від домівки, тому перехід, який їм дове
лося здійснити того дня, вважався дуже сміливим 
вчинком.

Гай Великого Скорпіона був найближче до моєї ім
провізованої в’язниці, але він сам не поспішав прові
дати мене: попоївши дурманного листя, ліг подрімати. 
Він напевне знав, що і його суперники прийдуть не 
відразу, отож їхня поява неймовірно здивувала його. 
«Добре, що мистецтво допомогло!» — мовив він захоп
лено, показуючи на мій пістолет. Тепер він називав 
«мистецтвом» будь-яку незнайому річ.

Я зрозумів його захват і собі поцікавився, з чого 
були зроблені кайдани. Він знизав плечима і відповів, 
що вони закордонні.

— За кордоном виробляють безліч корисних речей, 
але наслідувати іноземців нам не личить: адже наша 
держава найстаро давніша! — Великий Скорпіон на
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мить пихато вмовк.— А втім, коли кудись вирушаєш, 
не зайве мати при собі кайдани та наручники!

Я не зовсім второпав, чи він каже це щиро, чи, 
може, глузує. Я запитав його, де він ночує, адже в лісі 
я  не помітив жодного житла, окрім того, де я зараз пе
ребував. Йому, очевидно, хотілося уникнути подібних 
запитань, і він попросив у мене яке-небудь «мистец
тво», щоб показати імператору. Я дав йому сірника 
і вже не розпитував, бо подумав, що в цьому так зва
ному вільному суспільстві у кожного мусить бути якась 
таємниця, а тільки поцікавився, чи є у нього родина. 
Він ствердно кивнув головою.

— Ось зберемо дурманне листя і подамося додому. 
Ти поїдеш зі мною.

«Він хоче й надалі використовувати мене в своїх 
інтересах»,— подумав я, але тільки спитав:

— А де твій дім?
— У столиці, де живе імператор. Там багато іно

земців, і ти зможеш зустріти своїх друзів.
— Я прилетів із Землі і нікого на Марсі не знаю.
— Все одно ти іноземець, а іноземці завжди това

ришують один з одним.
Я вирішив, що не переконаєш його. Лишалося че

кати, поки зберуть дурманне листя, а тоді вже я змо
жу побачити Котяче місто на власні очі.

7

Я вважав, що ми з Великим Скорпіоном ніколи не 
станемо щирими приятелями. Так я гадав, але він, 
очевидно, щиро прагнув дружби. Проте мене це не 
дуже тішило, бо його щирість, як і щирість будь-якої 
людини-кота, виходила насамперед з корисливих інте
ресів. Він, певно, дружив лише з тими, від кого можна 
було мати якусь вигоду для себе. Кілька перших мі
сяців мене не полишала думка розшукати хоч якісь
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останки загиблого товариша, та Великий Скорпіон пе
решкоджав як тільки міг. З властивим йому егоїзмом 
він гадав, що охорона дурманного лісу — це єдине, за
ради чого я  прилетів на Марс. Про товариський обов’я 
зок люди-коти, мабуть, і не чули, бо Великий Скорпіон 
увесь час торочив: «Загинув то загинув. Навіщо він 
тобі?» І ніяк не хотів показати місце, де впав наш 
корабель, і весь час стежив за мною. Я ж потайки 
продовжував пошуки, міркуючи, що коли піду понад 
річкою, то неодмінно знайду уламки корабля. Та що
разу, коли я виходив з лісу, переді мною, мов з-під 
землі, виростав Великий Скорпіон. Він ніколи не вда
вався до сили, а вмів розчулити своїм бідканням та 
наріканням, мов сльозлива вдова, і я щоразу відкла
дав свій намір. Я здогадувався, що подумки він смі
ється наді мною, має мене за дурня, та не міг нічого 
вдіяти з собою і майже ладен був поважати його. Що
правда, я не йняв віри його сльозам і хотів пересвід
читись у всьому особисто. Та він подбав і про це. 
В дурманному лісі, крім нас двох, жили ще якісь осо
би, та тільки я хотів наблизитися до них, вони одра
зу ж зникали — такий, очевидно, був наказ Великого 
Скорпіона.

Дурманного листя я вирішив уже не їсти, хоч Ве
ликий Скорпіон досить лагідно і водночас наполегливо 
вмовляв мене:

— Як же так не їсти? Адже тоді в роті сохне, 
а питну воду так важко діставати. До того ж треба 
вмиватись, купатися — одна морока! На власному до
свіді ми впевнились: без листя не обійдешся. Інша їж а 
надто дорога, та, зрештою, справа не в грошах. Го
ловне, що вона несмачна, а то й шкідлива. Без дур
манного листя можна померти!..

Тут він почав розмазувати по обличчю сльози, але 
я вже добре знав його витівки і вирішив не поступа
тись. Бо якщо я їстиму дурманне листя, то стану
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людиною-котом, а саме цього Великий Скорпіон і до
магається! Досить він мені дурив голову, а я вірив! 
Я мушу жити звичним людським життям: їсти, пити, 
митися, як усі люди, а не перетворитись у дикуна. 
Краще прожити тиждень-другий, але справжнім, пов
нокровним життям, аніж двадцять тисяч років скніти 
в п’янкому дурмані. Так я й сказав Великому Скор
піону. Він, певна річ, нічого не второпав і, напевно, 
подумав, що голова моя напхана половою. Як би там 
не було, а я зважився.

Після триденних суперечок я мусив вдатися до 
зброї. Оскільки я ще не втратив честі й совісті, то 
поклав пістолет на землю і мовив Великому Скор
піону:

— Якщо ти й далі наполягатимеш, щоб я їв дур
манне листя, то одному з нас не жити. Вирішуй!

Великий Скорпіон злякано відстрибнув, навіть не 
подумавши схопити пістолет. Він не зміг би вбити 
мене, бо вогнепальна зброя в його лапах не страшні
ша соломинки. І, окрім того, йому потрібен був не 
пістолет, а я.

Нарешті, йдучи на компроміс, він запропонував: 
я щоранку маю з’їдати по дурманному листку.

— Один листочок, всього-на-всього крихітний клап
тик дорогоцінності, щоб тільки не отруїтися шкідли
вим повітрям!

Великий Скорпіон попросив сховати пістолет і сів 
навпроти мене. Він пообіцяв давати мені вечерю. А з 
водою гірше, бо ї ї  треба носити кухлем з річки. Я ска
зав, що сам ходитиму до річки митись і братиму з со
бою кухоль. Він заперечував. «Навіщо ото бігати що
ранку так далеко, та ще й з кухлем? Не розумію. Чи 
не краще сидіти і спокійнісінько споживати готовень
ке листя? Дивак! Щастя само до рук проситься, а він 
від нього відмахується!» Певно, так міркував Великий 
Скорпіон, але висловити свою думку вголос не нава
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жився. Він тільки заявив, іцо супроводжуватиме мене, 
бо, мабуть, боявся, що я втечу. Але ж я можу втекти 
й тоді, коли він буде поруч. Така відповідь приголом
шила його, він від подиву закрив рота і не розтуляв 
його хвилин з десять. Я вже почав думати, чи не вмер 
він від страху.

— Нічого ходити за мною назирці. Обіцяю, що не 
втечу! — заспокоїв я його.

Він заперечливо похитав головою:
— Обіцянка — цяцянка!
Обурений таким нахабством, я схопив Великого 

Скорпіона за чуб, вперше застосувавши силу. Це було 
для нього цілковитою несподіванкою — адже він тіль
ки висловив те, що думав. Позбувшись кількох воло
син, а то й клаптя шкіри, він вирвався з моїх рук, 
одбіг і здалеку пояснив, що колись серед людей-котів 
любили давати обіцянки та присягатись. Проте остан
ні п’ятсот років їх  давали так часто, що тепер це 
сприймається як жарт. Така переміна, очевидно, € про
гресивною. Довіра — річ непогана, але з іншого боку — 
не зовсім зручна. Діти залюбки дають обіцянки, бо їх  
не обов’язково виконувати. Все це Великий Скорпіон 
промовляв сумовито, водночас потираючи голову 
в тому місці, де я його скубнув.

— Віриш ти чи ні, мене не обходить! — рішуче мо
вив я.— А я слова дотримаю. Обіцяю не тікати — 
і край. Якщо ж надумаю піти від тебе, скажу відверто.

— Отже, ти не хочеш, щоб я ходив за тобою? — 
завагався він.

— Як знаєш! — махнув я рукою.
Вечеря виявилась напрочуд смачною. Люди-коти 

чудово готують, погано тільки, що зелених мух у стра
ву потрапляє забагато. Я нарвав трави, сплів кілька 
покришок і звелів кухареві накривати ними їжу. Той 
здивувався, навіть почав сміятись, але, почувши наказ 
Великого Скорпіона, не посмів заперечувати.
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Я знав, що неохайність людей-котів — одна із сла
ветних історичних традицій, тому й не дивно, що 
кухар не міг второпати, чого я від нього хочу. Мені 
було не зовсім зручно, але щоразу, коли кришки зни
кали, доводилося скаржитись Великому Скорпіонові. 
Та невдовзі зрозумів, як я помилявся, соромлячись 
своєї наполегливості. Одного вечора мені взагалі не 
принесли вечері, а наступного — страву замість по
кришки вкривав густий рій зелених мух. Я здогадався, 
що Великий Скорпіон та його служки зневажають 
мене за нерішучість. Вони звикли, що високоповажні 
особи в подібних випадках дають волю рукам. Як яге 
бути? Бити їх  мені не хотілося: я все-таки вважав себе 
гуманістом. Але тоді марно сподіватися не тільки на 
харчі, а й на безпеку, доки я залишатимусь на Марсі. 
Нічого не вдієш, довелося і в кухаря вискубти клапоть 
(признаюсь щиро — невеличкий) його шкіри. Відтоді 
покришки вже не валялись без діла. А я мало не 
плакав з досади: скільки століть попихали цими 
людьми, якщо вони зовсім забули про людську гід
ність?! Найбільшою радістю, відколи я на Марсі, було 
для мене ранкове купання. Я вставав іще вдосвіта 
і йшов на піщаний берег річки неподалік від дурман
ного лісу. Невелика прогулянка сповнювала мене ба
дьорістю. Я ставав на мілкоті, бовтав у воді ногами 
і чекав, поки зійде сонце. Ця картина вражала тихим 
спокоєм і незвичайною красою. На небі, ще не засла
ному туманом, де-не-де блимали великі зорі, ніде ані- 
шелесь — лише тихо-тихо жебонить по піску вода. 
Коли сонце сходило, я заходив далі від берега. Дно 
глибшало поступово, і тільки кроків за триста вода 
сягала грудей. Я з насолодою плавав півгодини чи й 
довше, аж  поки не відчував, що мені хочеться їсти. 
Тоді я виходив на берег і обсихав на сонці. Порвані 
штани, пістолет та коробка з сірниками лежали на 
великому камені. Я стояв голий в цьому величезному
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сірому світі без турбот, без печалі і почував себе віль
ним як ніколи. Та ось сонце починало припікати, над 
річкою розстилався туман, ставало душно. Великий 
Скорпіон таки не брехав, кажучи, що повітря тут 
отруєне шкідливими випарами. Час повертатись та 
споживати свій дурманний листок.

На жаль, мої купання тривали недовго — знову ж 
таки через Великого Скорпіона. Десь через тиждень, 
прийшовши до річки, я помітив позад себе якісь тіні. 
Не звернувши на них уваги, я зупинився на мілині 
й замилувався неповторною картиною появи сонця. 
Обрій поволі рожевів, розкидані по небу хмари зда
вались великими багряними квітами, зорі поволі бліді- 
шали, а потім і зовсім зникали. Хмари тепер виши
кувались ланцюжком, прибрали темно-оранжевої бар
ви з сріблясто-білими краями — там, де вони сходились 
із сірим небом і зеленкуватою водою. Ланцюжок рап
том розпався, на оранжевому тлі проступили темні 
плями, знизу ніби оторочені золотими нитками. 
З них, невиразно спалахуючи, випливла криваво-чер- 
вона, не зовсім кругла куля. Я й не помітив, як хмари 
розсипалися на ще дрібніші клапті й заблискотіли, мов 
луска. Річка посвітлішала й залилася золотим сяйвом. 
Луска поступово дрібніла, ставала прозорішою, а не
вдовзі зникла зовсім, перетворившись у легкий роже
вуватий серпанок. Сонце піднялося вище. Тепер уже 
все небо набуло сріблясто-сірого відтінку, а подекуди 
навіть стало блакитним.

Зачарований, я дивився на все це, а коли зненаць
ка озирнувся, то на березі, метрів за сорок від себе, 
побачив гурт людей-котів. Спочатку я здивувався, а 
потім подумав, що їх  привела сюди якась справа, і вже 
не зважав. Та ледве я зайшов у воду, як юрба піді
йшла ближче. А коли я пірнув, на березі залунали 
пронизливі вигуки. Я кілька разів пірнув і вийшов на
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мілину — волаючий натовп сахнувся назад. Я здога
дався: вони зібралися подивитись, як я купаюсь.

«Нехай дивляться, якщо досі не бачили, як люди 
купаються,— подумав я.— Не на голе ж моє тіло при
йшли подивитись — вони самі ходять голяка. їх, пев
но, цікавить, як я плаваю. Може, поплавати ще, нехай 
розширюють свій світогляд». Тут я  помітив Великого 
Скорпіона, що стояв попереду всіх, майже біля самої 
води. Мабуть, щоб показати, що ми з ним запанібрата, 
він стрибнув ще ближче і помахав лапою, просячи ще 
пірнути. Чотиримісячний досвід підказував мені, що 
коли послухатись, то він запишається ще більше. Це 
вже занадто: не терплю, коли хтось попихає мною. 
Я вийшов на берег. Великий Скорпіон стояв біля самої 
води. Я взяв з каменя пістолет і націлився на нього.

8

Мені ще не доводилося бачити, щоб Великий Скор
піон так сміявся. Чим більше я лютився, тим дужче 
його корчило від реготу, ніби сміх у людей-котів був 
засобом уникнути кари. Я спитав, навіщо він привів 
сюди цілу юрбу. Він не відповідав, а тільки тіпався 
від сміху. Я не хотів відповідати на підлість підлістю 
і обмежився попередженням, що йому буде неперелив
ки, коли він іще раз влаштує це збіговисько.

Наступного ранку, ще не дійшовши до річки, 
я знову помітив тіні позад себе; їх  було ще більше, 
ніж учора. Щоб з’ясувати, в чому ж все-таки річ, я 
вирішив не лякати їх, скупатись, а з Великим Скор
піоном я зведу рахунки опісля! Сонце зійшло, я поліз 
у воду, і, вдаючи, що миюсь, нишком стежив за юр
бою. Великий Скорпіон був тут. Позад нього стояв 
служник з великим оберемком листя. Вони йшли 
вздовж натовпу, і оберемок поступово танув. Он що! 
Великий Скорпіои використав мене як принаду, щоб
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краще збувати дурманне листя. Продає, безперечно, 
значно дорожче.

Я люблю посміятись, але тут було не до сміху. 
Люди-коти побоювалися мене, бо я іноземець. Отже, 
це витівка Великого Скорпіона. Я зовсім не збирався 
мститись йому, завдавати лиха безвинному, але тоді 
так розлютився, що не подумав про можливі наслідки. 
Вирішив як слід провчити Великого Скорпіона, бо 
інакше »же не зможу купатися ранками. Я б не проти, 
щоб люди-коти купалися зі мною, бо ж річка не моя. 
Та коли один купається, а сотні інших тим часом ви
тріщаються на нього, мов на якесь диво, а дехто, кори
стуючись нагодою, спекулює— то це вже неподобство!

Я вирішив поки що не чіпати Великого Скорпіона, 
все одно він не скаже правди, а краще схопити якогось 
роззяву і в нього вивідати все. Стоячи спиною до 
гурту, я  тихо позадкував, щоб непомітно вийти на 
берег і рвонути стометрівку. Щойно я вибрався на 
берег і повернувся до юрби, як почувся дикий вереск, 
наче одночасно різали цілий гурт свиней, а коли побіг, 
все заходило ходуном, немов під час землетрусу. 
Люди-коти кинулись врозтіч, штовхаючись, падаючи, 
повзучи рачки і знову схоплюючись на ноги... Глядачів 
на березі наче язиком злизало, тільки подекуди вору
шилися каліки, не здатні рухатись. Я підняв одного 
з них: очі заплющені, не дихає. Десь у душі ворухну
лося каяття, що я так жорстоко обійшовся з ними, 
але бажання будь-що викрити Великого Скорпіона 
взяло гору. Я схопив іншого потерпілого — живого, 
але з переламаною ногою. Опісля я не раз докоряв 
собі, що допитував пораненого: бачив же його пере
ламану ногу, а все-таки схопив. Якщо прощати собі 
все, що робиш підсвідомо, то ніколи не станеш справж* 
ньою людиною.

Нема нічого важчого, ніж примусити напівживу 
від страху людину-кота говорити, та ще з іноземцем.
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Я нарешті зрозумів, що скоріше він розпрощається 
з життям, аніж скаже мені хоч слово, і облишив його. 
Двоє потерпілих все ще валялися на землі, а решта 
хутко відповзала подалі од мене. Я більше не чіпав їх.

От тобі й на! Хоча б знати, які у них тут закони. 
Певна річ, будь-який закон визнає, що я вбив цього 
нещасного не власноручно, але від цього не легше. 
Як же бути? Піти до Великого Скорпіона за порадою? 
А втім, правди від нього не діждешся. Нехай сам ви- 
кручується з цієї халепи. А я тим часом пошукаю 
останки мого друга. Коли у Великого Скорпіона поч
нуться неприємності, він сам шукатиме мене. Тут я 
за нього й візьмусь. А знову почне хитрувати, ноги 
моєї в нього не буде! Шантаж? Але з таким брехуном 
і негідником інакше й не можна!

Сховавши пістолет, я з похнюпленою головою по
брів понад річкою. Сонце припікало, і я  відчув, що 
мені чогось бракує. Кляте дурманне листя! Без нього 
й справді важко переносити і цю немилосердну спеку, 
й отруйні випари, що здіймаються над рікою.

Котячих святих я не знав, і, щоб якось розважи
тись, я почав проклинати самих людей-котів. Я поду
мав, що дурманного листя краще всього назбирати 
на «полі бою». Можна було б зайти в гай і виламати 
там цілу гілляку, але мені було ліньки чвалати туди. 
Отож я  повернувся до мілини, підібрав там кілька 
листочків, пожував трохи і знову подався вздовж 
берега.

Ішов досить довго, поки не побачив сірі пагорби. 
Я пам’ятав, що корабель упав десь тут, але чи далеко 
від річки, не знав. Сонце припікало все дужче. Зжував 
іще два листки — не допомогло. Поблизу ні деревця, 
ні якогось затінку, де можна б перепочити, і я вирі
шив іти, доки не знайду корабель.

Раптом іззаду почулися вигуки. Я впізнав голос 
Великого Скорпіона, але навіть не озирнувся. Неза
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баром він наздогнав мене — бігав він прудко. Я хотів 
вхопити його за карк і витрясти з нього душу, та 
надто вже жалюгідний вигляд він мав: пика підпухла, 
на голові й тілі садна та подряпини, шерсть злиплась, 
мов у ондатри. Я накоїв лиха, а перепало йому. Зга
дав, що люди-коти іноземця й пальцем не торкнуть, 
а між собою почубитись люблять. Хто його бив, мені 
байдуже, та переляканий і поранений Великий Скор
піон мимохіть викликав у мене співчуття. Кілька ра
зів він судомно хапнув ротом повітря і через силу 
крикнув:

— Мерщій, дурманний гай грабують!
Я зареготав, від співчуття не лишилося й сліду. 

Якби він попросив мене провчити кривдників, я, як 
справжній китаєць, кинувся б назад. А так, кому хо
четься захищати майно якогось здирці? Грабують, то 
й нехай, мені яке діло.

— Мерщій, дурманний гай грабують! — знову за
кричав Великий Скорпіон, розпачливо витріщивши 
очі, немов дурманний гай був йому дорожчий над усе.

— Спершу скажи, навіщо ти вранці влаштував ту 
комедію? — запитав я.

Великий Скорпіон, наче йому забракло повітря, 
кілька разів витяг шию і знову зарепетував:

— Дурманний гай грабують!
Якби в нього вистачило сміливості, він на місці, не 

задумуючись, порішив би мене. Але я не поступався, 
доки він не скаже правди.

Нарешті ми зійшлись на тому, що я  негайно повер
таюсь, а він пояснить мені все по дорозі.

Цього разу Великий Скорпіон не збрехав. Вияви
лось, що ті, хто зібрався на березі подивитись на не
бувале видовисько, були запрошені з міста представ
ники вищих кіл. Благородні особи не встають рано, 
але купання в річці було неабиякою дивиною; до 
того ж Великий Скорпіон пообіцяв почастувати їх
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добірним листям. Кожен глядач за дозвіл подивитися 
платив йому десять «національних престижів» (основ
на грошова одиниця в Котячій державі), а дурман
ним листям — по два чудових, соковитих листки — 
пригощали безкоштовно.

«От негідник! Виставляє мене, наче свою влас
ність!» — подумав я, та Великий Скорпіон не дав 
мені висловити своє обурення, бо почав виправдовува
тись:

— Розумієш, національний престиж це національ
ний престиж, і запопасти його з рук іншого дуже по
чесно! Хай я й не порадився з тобою,— Великий Скор
піон майже біг, та це не заважало йому пояснювати 
мені все чемно й лагідно,— але я був певен, що ти 
підтримаєш цей високоморальний вчинок. Ти собі 
купатимешся, а я тим часом зберу якусь жменьку на
ціональних престижів. Та й у них світогляд розшп* 
риться. І нікому ніякого збитку. Всім пряма вигода!

— А хто відповідатиме за загиблих?
— Пхе, дурниці! — засопів Великий Скорпіон.— 

Коли б я убив когось, мені б довелося викласти трохи 
дурманного листя. Закони — всього лиш викарбувані 
на камені записи, а листя — все. Коли ти маєш дур
манне листя, то і вбивство — не злочин. А коли вбив 
ги, то це ще простіше, з тебе жодного листочка не 
візьмуть, бо наші закони на іноземців не поширюють
ся. Шкода, що я сам не іноземець. Коли ти вбив 
когось у селі, можеш кинути його на розтерзання 
білохвостим коршакам, а коли в місті — треба зайти 
в суд і доповісти. Суддя навіть чемно подякує.

Великий Скорпіон до сліз заздрив мені. Я теж 
мало не заплакав, але зовсім з іншого приводу: «Не
щасні люди-коти! Хіба це життя? Яка несправедли
вість!»

— Ті двоє загиблих, певно, були впливові люди. 
Невже їхні родичі не помстяться над тобою?
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— Безперечно, вони захочуть це зробити. Напад на 
мій гай — справа їхніх рук. Вони давно вже розіслали 
нишпорок стежити за кожним твоїм крокові. Щойно 
ти пішов з гаю, вони й напали. Скоріше!

— Невже людина цінується дешевше, ніж дурман
не листя?

— Мертві — вже мертві, а живим треба їсти дур
манне листя. Хутчій!

Чи то я вже набрався від людей-котів користо
любства, чи то останні слова Великого Скорпіона на
штовхнули на таку думку, але я раптом зметикував, 
що й мені слід зажадати від нього кілька національ
них престижів. Може статися, що одного чудового 
дня я залишу його — адже ми з ним не дуже прияте
люємо,— на що ж тоді жити? Я ж маю право на пев
ну частку грошей, зароблених з моєю допомогою. За 
інших умов я б ніколи не додумався до такого, а тут 
треба бути готовим до всіляких несподіванок. Мер
тві — вже мертві, а живим треба їсти дурманне листя. 
В цьому є свій сенс.

Вже під лісом я зупинився:
— А скільки ти заробив за ці два дні?
Великий Скорпіон сторопів, а потім блиснув очима:
— Лише п’ятдесят національних престижів, та ще 

два з них фальшиві. Ну, ходімо!
Я рішуче повернув назад і подався геть. Він ки

нувся за мною:
— Сто! Сто!
Я не зупинявся, і невдовзі він довів цифру до ти

сячі. Я знав, що за ці два дні на видовищі побувало 
кілька сот глядачів, але не хотів торгуватись:

— Гаразд. Відлічиш мені п’ять сотень, а інакше 
бувай здоров.

Великий Скорпіон розумів, що кожна хвилина на
шої суперечки приносить йому тільки збитки, і плак
сиво промовив:
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— Згоден.
— А якщо ти здумаєш іще потайки заробляти на 

мені, я спалю твій гай! — додав я і поторохкав сірни
ковою коробкою.

Він знову погодився.
В лісі вже було порожньо. Грабіжники, певно, 

поставили когось на сторожі і як тільки помітили, що 
я повертаюсь, розбіглися. Десятків зо два чи зо три 
дерев на узліссі стояли зовсім обчухрані. Великий 
Скорпіон, глянувши на них, зойкнув і впав непри
томний.

9

За кілька днів дурманний ліс погарнішав. Листя 
стало лапате, з добру долоню, товсте й темно-зелене,
з золотаво-червоними прожилками. Найсоковитіші 
листки вкрилися різнобарвними плямами, тому ліс 
став скидатись на велетенський пістрявий квітник. 
Сонячне проміння, сіючись крізь сіре імлисте повітря, 
ще виразніше відтіняло кожен колір. Це видиво не 
сліпило очі, а навпаки, милувало, ніби стародавня 
картина, фарби на якій ще не зблякли, але час згла
див надмірну яскравість.

Неподалік від лісу з ранку до вечора стовбичили 
юрби глядачів. Втім, називати їх  глядачами навряд 
чи доречно, бо очі в них були заплющені, лише носи, 
виставлені вперед, жадібно втягували чарівні пахощі, 
а з роззявлених ротів мало не на метр звисали нитки 
слини. А ще як повівав вітерець, ніхто не ворушив
ся — тільки голови тяглися по вітру, мов ріжки рав
лика, коли той промацує дорогу перед собою. Коли 
траплялося, що на землю падав спілий листок, всі, 
хто стояв поблизу, хоч і не бачили його падіння, зда
валось, носом чули тихий шелест, миттю розплющу
вали очі і плямкали губами. Ніхто ще не встигав і по
думати, щоб схопити той листок, як Великий Скор
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піон клубком підкочувався до нього і підбирав свій 
скарб, а довкола розлягалося сердите зітхання.

Щоб охороняти ліс, Великий Скорпіон найняв п’ят
сот солдатів, але вони отаборилися принаймні за 
кілометр звідси, бо коли б розташувались ближче, то, 
безперечно, першими б кинулись грабувати ліс. Обі
йтися без ш ї х  було неможливо, оскільки за традицією 
збір листя в Котячій країні вважається першорядною 
справою. Давно відомо, що солдати не здатні що- 
небудь охороняти, проте не запросити їх  — значило 
офіційно образити генералів, а Великий Скорпіон вва
жався особою добропорядною, і йому не хотілося, щоб 
йому потім щось закидали. Але щоб солдати не спо
кусились і не вчиняли бешкетів, їм  відводили місце 
подалі від плантації. А коли в бік військового табору 
починав дути вітер, господар наказував їм  відійти ще 
на півкілометра, а то й далі. Вони б нізащо не вико
нали його наказів і давно б збунтувалися, якби не я. 
Недарма у тих краях ходить прислів’я: «Чужинець 
чхне, а сотня солдатів з ляку падає».

Півтисячне військо Великого Скорпіона очолювало 
двадцять генералів, розумних, чесних, глибоко відда
них і надійних, проте й вони могли піддатися на* 
строю, зв’язати господаря й награбувати собі листя. 
Тільки моя присутність ще стримувала їх.

Клопотів у Великого Скорпіона вистачало: нагля
дати за генералами, щоб вони не крали листя, стежити 
за напрямком вітру і вчасно відводити солдатів по
далі, не спускати ока і з глядачів довкола лісу. Тепер 
він за один раз з ’їдав майже три десятки листків, бо 
коли з ’їси чотири десятки, то три дні не спатимеш, 
а на четвертий день сконаєш. Дурманне листя — 
така штука, що трохи з’їси — настрій чудовий, зате 
все з рук валиться, а коли багато з ’їси — робота аж 
кипить, а погім сконаєш. Великий Скорпіон терпів не
вимовні муки: листя вдосталь, є що їсти, та страшно
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смерті. От і їв, але обачно. Бідолашний Великий 
Скорпіон!

Він наказав зменшити мені пайку на вечерю, бо 
знав: коли погано повечеряєш, всю ніч не йтиме сон. 
Отже, знову прирівняв мене до людей-котів. Фактично 
я один охороняю всю плантацію — отже, мене можна 
морити голодом, щоб я ночами не спав. Дивна котяча 
логіка — чим більші в людини заслуги, тим менше їй 
шани. Я обурився й побив посуд. Наступного вечора 
мені знову принесли нормальну вечерю. Тепер я знав, 
як поводитися з людьми-котами, проте в душі мене 
мучило сумління.

Цілими днями дув вітер. Я ще не бачив на Марсі 
такої погоди. В перші дні мого перебування тут було 
зовсім тихо. Коли листя на деревах почало буріти, 
часом здіймався вітерець, але ненадовго. А тепер 
листя весь час тремтіло і мінилося всіма кольорами 
райдуги.

Вночі Великий Скорпіон разом з генералами зво
див серед лісу високий дерев’яний каркас: виявилося, 
будували для мене сторожову вежу. Вони пояснили, 
що вітер зветься дурманним і обіцяє переміну погоди. 
У Котячій країні всього два сезони: півроку— тихий 
сезон, півроку — вітер та дощі.

Вранці крізь сон я почув якісь дивні звуки. 
Виліз із своєї хатини і побачив Великого Скорпіона, 
за яким вишикувались генерали. За вухом у нього 
стирчала пір’їна з хвоста коршака, а в лапах він три
мав довгу палицю. Генерали тримали щось схоже на 
музичні інструменти. Помітивши мене, Великий Скор
піон гупнув палицею об землю, а генерали враз підня
ли свої інструменти. Коли ж він підняв палицю вго
ру, загриміла музика. Одні дули в інструменти, інші 
грюкали ними, словом, звучало на двадцять голосів, 
той високо, той низько, а в цілому справжня какофо
нія, аж гидко слухати. Очі в музикантів від напру

180



ження лізли на лоба, постаті хиталися, роти гарячково 
хапали повітря, проте ніхто не хотів відставати. Двоє 
захекались так, що попадали на землю, але не пере
стали дути, бо в Котячій країні цінується музика го
лосна й довготривала.

Ті, що грали на ударних, грюкали своїми калата
лами без будь-якого ритму і, звичайно, без упину. 
Чим дужче гримотіли вони, тим несамовитіше вищали 
духові інструменти, ніби луснути від натуги під таку 
музику — найприємніша й найпочесніша справа. Так 
тривало досить довго. Нарешті Великий Скорпіон мах
нув палицею, музика стихла. Захекані генерали повсі- 
дались навшпиньки.

Вийнявши з-за вуха пір’їну, Великий Скорпіон ша
нобливо підійшов до мене:

— Час пробив! Прошу тебе зійти на священний 
вівтар і від імені богів стежити за збиранням листя.

Спочатку я  нічого не зрозумів, бо очманів і оглух 
від їхньої музики. Потім мене почав розбирати сміх, 
але я стримався і рушив за Великим Скорпіоном до 
середини лісу, музиканти — за нами. Господар встро
мив мені за вухо пір’їну, сам вибрався на сторожову 
вежу і розпочав молитву. Знову загриміла музика. 
Нарешті Великий Скорпіон зійшов на землю і попро
сив мене зайняти місце на вежі. Наче забувши, що 
я вже дорослий, я, як то бувало в дитинстві, хутко, наче 
мавпа, збіг по щаблях нагору. Великий Скорпіон мах
нув палицею, генерали кинулися врозсип і зупинилися 
тільки за межами плантації. Господар теж кудись 
зник. Згодом він привів великий загін солдатів, що 
зупинився неподалік від лісу. Великий Скорпіон пока
зав солдатам на вежу, і ті дружно скинули вгору 
палиці, очевидно, вітаючи мене. Тепер я  остаточно 
впевнився, що мені випала роль посланця богів, які, 
безперечно, прихильні до Великого Скорпіона. А він 
тим часом пояснював солдатам, що, коли хто-небудь і?,
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них заховає чи потай з’їсть хоч листочок, посланець 
богів уразить того ручним громом. Ручний грім вилі
тає он з того «мистецтва». Генерали призначаються 
наглядачами; помітивши крадіжку, кожен починає 
грати на своєму інструменті. Тоді Великий Скорпіон 
попросить мене вивергнути ручний грім.

Солдатів розділили по двоє: один ліз на дерево 
і рвав листя, другий збирав його внизу і складав. До 
дерев, які були неподалік від мене, ніхто не підійшов, 
бо Великий Скорпіон попередив солдатів, що від мого 
подиху їх  може поставити правцем, і тоді жоден лікар 
не зарадить йому. Листя на цих деревах він оббира
тиме сам. Мов зачумлені, солдати взялись до роботи, 
а Великий Скорпіон сновигав поміж ними, мов човник 
у ткацькому верстаті,— певно, знову спожив десятків 
зо три найдобірніших листочків. Його палиця була 
напохваті, готова будь-якої миті опуститись на чиюсь 
голову. Кажуть, що під час збирання дурманного листя 
поміщик має вбити принаймні кількох солдатів і по
ховати їх  під деревами, тоді наступного року можна 
сподіватися на багатий урожай. Коли ж поміщик не 
зуміє знайти чужоземця, щоб видати його за посланця 
богів, то трапляється, що солдати вбивають і ховають 
самого господаря під деревом, обдирають усе листя, 
а гілля йде на зброю, тобто палиці. Військо, озброєне 
палицями з дурманного дерева, вважається в Котячій 
державі найгрізнішим.

Я сидів на сторожовій вежі, мов папуга на жердині, 
і ледве стримував сміх. Але мені не хотілося пору
шувати котячих традицій. Я мушу докласти всіх зу
силь, щоб вивчити місцеві звичаї, власне, для того я й 
прибув сюди. Отож необхідно брати участь у всіх їх 
ніх заходах, які б смішні вони не видавались. На 
щастя, подував вітерець і спека не так дошкуляла. 
А щоб уникнути сонячного удару, я звелів Вели
кому Скорпіонові принести мені трав’яну кришку,
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яку я сплів, щоб закривати страву, і нап’яв ї ї  на го
лову.

Від усіх інших громадян солдати різнилися хіба 
тим, що мали пір’їни за вухом та палиці в руках. 
Ці атрибути, звичайно, надавали їм певних переваг, 
та зараз, загіпнотизовані Великим Скорпіоном, вони, 
мабуть, страждали більше, ніж будь-який інший спів
вітчизник. Мов ті шовкопряди, що після чергової 
сплячки знудьгувалися за тутовим листям, так і вони 
накинулись на дерева. Невдовзі я вже бачив стовбури, 
які досі були рясно вкриті листям. А ще згодом вони 
вже копошилися біля самих верхівок. Дехто вже пере
ходив на дерева неподалік від мене, але тут вони 
рвали листя тільки однією лапою, бо другою затуляли 
очі, очевидно, боячись осліпнути, коли побачать мене.

«Виявляється, люди-коти не такі вже й дурні,— 
подумав я.— Якби їм  путящого ватажка, який би від
надив їх  від дурману, вони б могли зробити чимало 
корисного. Може, очолити їх? Прогнати Великого 
Скорпіона, стати замість нього поміщиком і командую
чим... Химерні мрії! Я не наважусь на такий крок, бо 
ще зовсім погано вивчив їх.

Я раптом побачив (дерева поблизу мене вже стоя
ли голі, і я  виразно бачив, що діялося внизу), як  Ве
ликий Скорпіон заніс палицю над одним із солдатів. 
Я збагнув, що не перехоплю палиці, навіть якщо 
стрибну з такої висоти і не поламаю собі ніг. А стриб
нути варто. Хоч і не встигну врятувати нещасного, 
але Великому Скорпіонові цього злочину не нрощу. 
Я спустився нижче і плигнув. Коли підбіг, солдат уже 
лежав на землі, а Великий Скорпіон наказував зако
пати його під деревом.

Людина, якій важко збагнути психологію оточення, 
часто шкодить тим, кому прагне добра. Коли я  опи
нився на землі, солдати вирішили, що зараз ударить 
ручний грім, і посипалися з  дерев. Дехто, мабуть,
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покалічився, бо з усіх боків залунали зойки та стого
ни. Та я не звернув тоді на це уваги і схопив Великого 
Скорпіона за карк. Він інакше сприйняв мою появу, 
думаючи, що я прибіг йому на підмогу, що я взагалі 
його відданий посіпака — адже цілий ранок я так слу
хався його. Коли я схопив його, він щиро здивувався, 
бо не відчував за собою ніякої провини.

— Навіщо ти вбив солдата? — закричав я.
— Він одкусив черешок листка...
— І все?!
Я схаменувся, згадавши, що людей-котів марне уре

зонювати.
— В’яжіть його! — кинув я солдатам.
Вони сторопіло перезирнулися, нічого не розумі

ючи.
— В’яжіть Великого Скорпіона! — повторив я, про- 

те ніхто й не ворухнувся. У мене похололо в грудях. 
Якщо я справді візьму на себе керівництво, то мені, 
певно, ніколи не знайти спільної мови з цими солда
тами. Вони не сміли наблизитись до Великого Скор
піона не тому, що люблять його, а тому, що не розу
міли моїх намірів. їм  і на думку не спадало, що мож
на помститись за товариша. Я опинився в безвиході: 
якщо відпустити Великого Скорпіона, він напевне 
почне зневажати мене. І вбивати його не гаразд — 
поки я на Марсі, він ще знадобиться мені, принаймні 
тут, у Котячій країні. Який він не є, а користі від 
нього більше, ніж від цієї нікчемної солдатні.

Я вдав, ніби вже заспокоївся, і спитав Великого 
Скорпіона:

— Ти визнаєш, що винен? Чи, може, прив’язати 
тебе до дерева і нехай солдати грабують твою план
тацію?

Солдати відразу пожвавішали, потяглися до листя, 
але я тільки двічі штурхнув Великого Скорпіона но
гою і відпустив. Всі знову завмерли.
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Очі Великого Скорпіона стали мов дві щілинки. 
Я відчув, що він ненавидить мене: адже посланець 
богів, якого він сам запросив, прилюдно покарав його, 
та ще й за дрібницю. Проте сваритися зі мною не на
важився.

Я спитав його, як він заплатить солдатам за робо
ту. Він відповів, що кожен отримає по два листки, і ті 
нашорошили вуха, очевидно, сподіваючись, що я на
кажу збільшити платню. Коли я звелів, щоб по закін
ченні роботи Великий Скорпіон добре нагодував їх, 
вуха одразу ж опустились, і почулося скрушне зіт
хання.

Мене не обходило те зітхання: мене зараз найдужче 
непокоїла родина вбитого, якій я наказав видати сто 
національних престижів. Великий Скорпіон погодився, 
але нізащо не хотів сказати, де живе та родина. Люди- 
коти не мають звички мовити хоч слово за іншого. 
Я зрозумів це лише через кілька місяців. А Великому 
Скорпіонові завдяки цьому вдалося зберегти сотню на
ціональних престижів.

10

Коли закінчили збирати врожай, подужчали вітри, 
стало холодніше, а небом поповзли чорні хмари, хоч 
дощів і не було. Починався «буряний сезон», коли по
міщики везуть дурманний лист у місто. Великий Скор
піон, хоч і незадоволений мною, мусив змінити гнів на 
милість, бо рушати в дорогу без мене було б самогуб
ством.

Висушене листя позв’язували у великі тюки. Ко
жен тюк по черзі несли двоє солдатів, і то на голові. 
Попереду всіх несли Великого Скорпіона: четверо сол
датів підтримували головами його тулуб, двоє, трохи 
вищих,— ноги, а ще один — шию. Таке подорожування 
вважалося в Котячій країні найпочеснішим, хоч і не
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зовсім зручним. Генерали зі своїми музичними інстру
ментами крокували обабіч колони. Коли хтось із сол
датів порушував статут — наприклад, колупав паль
цями тюк, щоб понюхати дурману,— генерали тут же 
інструментом сповіщали Великому Скорпіонові. В Ко
тячій державі все мало приносити зиск, і музика 
теж, тому музиканти за сумісництвом були ще й до
нощики.

Мені визначили місце посеред колони, щоб зруч
ніше було наглядати за всією процесією. Великий 
Скорпіон і для мене виділив сімох носіїв, але я відмо
вився від цієї люб’язності. Він довго наполягав, циту
вав класичні твори, казав, що імператора несуть два
дцять один чоловік, князів — п’ятнадцять, аристокра
тів — сім чоловік, що це стародавній звичай, який не 
слід порушувати. «Аристократ, який ходить пішки, 
ганьбить предків»,— вигукував він.

Я запевнив, що моїм предкам ніякої ганьби не 
буде, якщо мене не понесуть на головах. Тоді він 
мало не заплакав і продекламував двовірш:

Всяк, хто їсть дурманне листя,
Завжди є аристократ.

— Іди ти до біса зі своїми аристократами! — грубо 
обірвав я його, не знайшовши путньої віршованої 
цитати.

Великий Скорпіон зітхнув і подумки, певно, лай
нувся, хоч вголос не посмів сваритись.

Колона шикувалась щонайменше години дві. Вели
кий Скорпіон то вмощувався на головах своїх носіїв, 
то знову злазив на землю, і так разів сім, бо котячим 
солдатам нетерпеливилось. Вони вже знали, що я не 
завжди підтримую Великого Скорпіона, і той уже не 
наважиться розчерепити комусь із них голову, а лайка 
без бійки на них не діяла. Втративши надію вишику
вати загін, Великий Скорпіон звелів рушати.
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Та не ступили солдати і кількох кроків, як у небі 
закружляло кілька білохвостих коршаків. Великий 
Скорпіон злякався поганої прикмети, знову скочив на 
землю і звелів перенести все на завтра. Розлючений, 
я вийняв пістолет:

— Або рушаймо зараз, або залишишся тут на
завжди!

Великий Скорпіон позеленів, поривався щось ска
зати, але тільки беззвучно роззявляв рота. Він розу
мів, що сперечатися зі мною даремно, як розумів і те, 
що слід зважати на прикмети. Хвилин п’ятнадцять 
він знову, тремтячи, вмощувався котам на голови. На
решті ми вирушили. Чи то від злості на мене, чи то 
носії просто збиткувались, але він кілька разів опи
нявся на землі, миттю підхоплювався і знову дерся 
на своє почесне місце — Великий Скорпіон неухильно 
дотримувався предківських звичаїв.

Вздовж усього шляху, скрізь, де тільки можна,— 
на корі дерев, на каменях, на облуплених стінах,— 
були виведені величезні білі знаки: «Вітаємо Великого 
Скорпіона!», «Великий Скорпіон не шкодує сил, щоб 
забезпечити країну харчами!», «Солдати Великого 
Скорпіона високо тримають палиці справедливості», 
«Тільки завдяки Великому Скорпіонові зібрано бага
тий урожай»... Ці написи зробив посланець, якого Ве
ликий Скорпіон вирядив уперед прославляти ім’я 
свого володаря.

Коли ми проходили через невеликі села, мешканці 
зустрічали нас із заплющеними очима, прихилившись 
спинами до стін своїх благеньких хижок. Мене це 
дуже вразило: повз них крокує військо, а вони й не 
глянуть. Якщо бояться, то чому не поховались, а коли 
ні, то чому ніхто не дивиться на нас? Не відразу 
я збагнув, що й вони вийшли вітати нашого господаря. 
На голові у кожного білим було намальовано по знач
ку, які складали якийсь величальний лозунг. Хоч вони
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не дивилися на Великого Скорпіона, той поважно ки* 
вав їм головою, дякуючи за привітання.

Ці села перебували під його опікою. Перехняблені 
будівлі, бруд, обідрані, виснажені, похмурі селяни 
свідчили про невсипущу турботу. Я ще дужче знена
видів Великого Скорпіона.

Одип я дістався б до Котячого міста за півдня, але 
похід з котячим військом вимагав витривалості й тер
піння. Взагалі люди-коти вміють ходити швидко, але. 
ставши солдатами, втрачають цю здатність, бо на пе
редовій чим скоріше йдеш уперед, тим ближче до 
смерті. Тому солдати-коти наступають якомога по
вільніше, а помітивши ворога, забувають про свою 
звичку і ретируються з неабиякою швидкістю.

Була перша година пополудні. Хоч по небу пливли 
поодинокі хмарки, сонце припікало досить відчутно. 
Солдати брели, широко порозкривавши роти, шерсть 
у них позлипалася від поту. Ніколи ще мені не до
водилось бачити такого миршавого війська. Вдалині 
замаячила чиясь дурманна плантація, і Великий Скор
піон наказав звернути до неї. Я подумав, що він, дба
ючи про солдатів, дозволив їм перепочити під дере
вами. Та біля лісу він підійшов до мене з проханням, 
щоб я допоміг їм грабувати. «Листя — це дрібниця. 
Головне— збагатити військо бойовим досвідом!» — по
яснив він.

Я глянув на своїх супутників. Вони вже посту
ляли роти і навіть повеселішали. «Зрештою, грабіж — 
це звичайне заняття котячого війська,— подумав я.— 
А якщо я перечитиму їм, вони зненавидять мене, як 
і Великий Скорпіон. Хоч я й страхатиму їх  пістолетом, 
рано чи пізно вони розправляться зі мною. Але ж хто 
оцінить моє благородство?» Я відчував, що вже дечого 
нахапався у котів: моя хоробрість все частіше посту
палася місцем бажанню мати спокій. Я сказав Вели
кому Скорпіонові діяти на власний розсуд. Це вже
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скидалося на поступку. Але я не сподівався, що він 
скористається цим і поставить нову вимогу. Великий 
Скорпіон запропонував мені очолити операцію. Цього 
разу моя відповідь була рішучою: грабуйте самі, коли 
вам хочеться, а мене не вплутуйте.

Солдати вже відчули здобич. Не чекаючи наказу, 
вони покидали тюки і, піднявши палиці вгору, кину
лися вперед. Великого Скорпіона я також ще не бачив 
таким хоробрим. Хоч він особисто й не думав грабу
вати, але обличчя його стало злим, безстрашним, очі 
закруглилися, шерсть настовбурчилась. Його палиця 
здійнялася вгору.

У ліс солдати побоялися заглибитись, а мов боже
вільні забігали довкола: хотіли виманити охорону. Пе
реконавшись, що в лісі ніщо не ворушиться, Великий 
Скорпіон зареготав, і воїнство з лементом ринуло впе
ред.

З лісу раптом залунав крик. Великий Скорпіон за
кліпав уже не круглими очима. Його солдати сахну
лися назад, кидаючи палиці і хапаючись за голови:

— Там іноземці! Іноземці!
Великий Скорпіон, здавалося, ще не вірив, але ко

лишня його сміливість де й поділась.
— Іноземці? — дивувався він.-— Я напевне знаю, що 

ніяких іноземців там немає...
Поки він бурчав, з лісу вибігло майже все кошаче 

військо.
— Справді, іноземці! — розгубився він.
На узліссі з’явилися дві високі біловолосі істоти 

з блискучими палицями. «Таки іноземці,— подумав 
я.— З допомогою хімії вони вміють виготовляти щось 
на зразок заліза... Що ж робити,— затурбувався я,— 
якщо Великий Скорпіон попросить мене виступити 
проти них?! Я навіть не знаю, що це в них за блис
кучі палиці». Хоч і не я затіяв грабунок, проте я 
все-таки не стороння особа, а охоронець Великого
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Скорпіона. Якщо його військо тікатиме, а я не допомо
жу йому, мій вплив на нього ослабне, а все моє май
бутнє в Котячій державі пов’язане саме з ним.

— Мерщій затримай їх! — благав мене Великий 
Скорпіон.

Треба щось робити. Без зайвих роздумів я  вийняв 
пістолет і рушив уперед. Біловолосі істоти (вони теж 
скидалися на котів), побачивши мене, зупинились. Ве
ликий Скорпіон підбіг до мене, і з цього я виснував, 
що мені ніщо не загрожує.

— Починай переговори! — шепотів він, ховаючись 
за мою спину.

Я трохи отетерів. Чому він більше не підбиває мене 
на бійку з ними? Про що говорити? З чого починати? 
Людина завжди розгублюється, коли виявляється, що 
становище не таке складне, як думалось. Один з біло
волосих звернувся до Великого Скорпіона:

— Штрафуємо тебе на шість тюків дурманного ли
сту, по два на кожного з нас трьох.

Я глянув туди-сюди. Білошерстих людей-котів ли
ше двоє. Чому ж вони вимагають на трьох?

— Ну говори, не мовчи! — квапив мене пошепки 
Великий Скорпіон.

Все ще не знаючи, з чого почати, я несамохіть по
вторив:

— Штрафуємо тебе на шість тюків...
Біловолосі всміхнулись і задоволено закивали го

ловами. Великий Скорпіон полегшено зітхнув і нака
зав принести шість тюків, а я все ще нічого не міг 
второпати. Тільки коли білі люди-коти люб’язно запро
понували мені вибирати першому, я нарешті збагнув, 
що вони й мене включили до свого гурту. Довелося 
відповісти чемністю на чемність.

— Ми теж кінчаємо збирати лист, до зустрічі в мі
сті,— вклонившись, мовили чужоземці.
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*— До зустрічі...— мимоволі повторив і я, відчуваю
чи, що знову зіткнувся з якимось дивним звичаєм. 
Білі істоти звеліли «воїм солдатам забрати тюки і 
зникли в лісі.

Тільки в Котячому місті, поговоривши з іншими 
чужоземцями, я нарешті розібрався в цій пригоді. 
Оскільки люди-коти не здатні подужати чужоземців, 
у них залишається єдина надія — на те, що ті заті
ють між собою чвари. Щоб укріпити своє становище, 
треба докласти чимало зусиль, а люди-коти хитрі, не 
бажають даремно витрачати силу. Вони вважають за 
краще благати богів, щоб ті нацьковували одних чу
жоземців на інших, а це б дало їм змогу відчути себе 
сильнішими або принаймні пересвідчитись, що й інші 
країни стали такі ж слабкі, як і Котяче царство. Чу
жоземці розгадали їхні хитрощі. З Котячим царством 
вони конфліктують досить часто, проте ніколи не до
ходить, на превеликий жаль людей-котів, до ворож
нечі між ними. Вони чудово розуміли, що коли між 
ними почнеться розбрат і сила піде на силу, то будь- 
чия перемога значитиме для всіх поразку. І навпаки, 
діючи спільно, викриваючи підступи Котячого цар
ства, всі вони матимуть неабиякі переваги. На цьому 
будувались не лише зовнішні відносини, а й особисті 
стосунки іноземців у Котячому царстві. Здебільшого 
вони охороняли дурманні ліси, причому тільки від 
місцевого населення, а не від таких, як і самі. Коли ж 
між поміщиками спалахувала якась сутичка, вони на
магались примирити ворогуючих, якщо ж це не вдава
лось, то охоронці обох сторін, порадившись, карали 
того чи іншого поміщика чи начальника. Так інозем
цям вдавалось уникати суперечок між собою з-за чу
жих справ і відстоювати свої інтереси.

Чужинців така система цілком влаштовувала. А ту- 
земців? Мене мимоволі обурила така несправедливість 
по відношенню до Великих Скорпіонів, але потім
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подумав: хто ж винен, якщо вони охоче миряться з цим 
і навіть запрошують чужинців розправлятися з їхніми 
співвітчизниками? Поважати можна лише людей гід
них, а люди-коти не мають і поняття про честь і со
вість— отож не дивно, що іноземці з ними мало пань- 
каються.

Після такої розмови мене кілька днів не полишав 
поганий настрій.

Але повернемось до Великого Скорпіона. Сплатив
ши штраф, він анітрохи не ремствував, навіть почував 
себе переможцем. З поважним виглядом він знову 
вмостився на котячих головах і сказав, що коли мені 
не потрібно стільки дурманного листя (адже я не дуже 
полюбляю його), то він не проти придбати його в мене 
за тридцять національних престижів. Я знав, що два 
тюки коштують щонайменше триста престижів, але 
не хотів торгуватись та й взагалі не відповів на його 
пропозицію.

Сонце вже схилялось до заходу, коли попереду 
замаячіли обриси Котячого міста.

11

Ледве я побачив його, чомусь одразу подумав, що 
цій цивілізації існувати недовго! Я ще не став знав
цем котячої цивілізації; те, з чим я познайомився, жи
вучи в дурманному лісі, лише розпалило мою ціка
вість, викликало бажання докопатись до самої суті, 
щоб потім вже розібратись і в людських стосунках. 
Я зовсім не схильний думати, що трагедія закладена 
в самій культурі як такій. Звичайно, трапляється, що 
зникають цілі народи й цивілізації, історія людства на 
нашій планеті теж писана не рожевою водичкою. 
Але коли ми плачемо, прочитавши історичні нотатки, 
то бачити на власні очі, як гине цивілізація, куди 
важче
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Людина перед смертю нерідко почуває себе краще; 
тож не обов’язково, щоб приречена на загибель циві
лізація втратила всі ознаки життя. Передбачити на
ближення кінця якоїсь цивілізації значно важче, ніж 
людини. Провидіння ніби занесло свій разючий меч 
над головами громадян, хороші вони (а такі, безпе
речно, є в країні, яку чекає загибель) чи погані. їх  
чекає один кінець. Хороші, відчувши небезпеку, пи
шуть заповіти, але їх  сумний крик в порівнянні з га
ласом тих, хто наближає свою загибель,— все одно, 
що тріскотнява останніх цикад, які хочуть заглушити 
гуркіт осінньої бурі.

Щось подібне до такого меча, здалося мені, повисло 
і над Котячим царством; хоч життя в країні ще виру
вало, але якесь незрозуміле передчуття підказувало 
мені, що незабаром тут залишиться тільки попіл, 
а саме місто перетвориться на звалище білих кісток.

Місто на перший погляд було дуже жваве. Його 
планування вражало не баченою досі простотою. Ні
яких вулиць та провулків, оскільки весь простір нав
коло довгого ряду безбарвних будинків був вулицею, 
вірніше, пустирищем. Хто бував у військовому містеч
ку, той може уявити собі Котяче місто. Простір поміж 
будинками заповнили люди. їх  безліч, а от що вони 
роблять, незрозуміло. Ніхто не йде прямо, кожен обо
в’язково заважає йти іншим. Добре, що пустир вели
чезний, тому перехожі поступово зливаються в пото
ки, які то рухаються прямо, то завертають убік, а тоді, 
ніби морський прибій, хлюпають об будинки. Я ще не 
знав, чи є па цих будинках номери. Коли є, то щоб 
дістатися від п’ятого номера до десятого, треба подо
лати кілометрів півтора-два. Тільки вийдеш із две
рей, тебе відразу понесуть кудись, а потім увільєш- 
ся в загальний потік. Добре, якщо той потік понесе 
тебе в потрібному напрямку,— тоді ти потрапиш у де
сятий номер. А інакше штовхатимуть тебе то сюди,
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то туди, і не тільки до десятого номера не доберешся, 
а й взагалі можеш цього дня не повернутись додому.

В тому, що всі будівлі вишикувані в один довгий 
ряд, є певний резон. Колись тут, мабуть, було багато 
вулиць, але вузьких і тому незручних, бо люди-коти 
вважають ганьбою давати кому-небудь дорогу. А три
матись якогось одного боку вони теж не можуть, бо 
це суперечило б їхньому уявленню про духовну сво
боду. Отож, коли будинки стоятимуть по обидва боки 
вулиці, то між пішоходами вічно буде штовханина, 
уникнути якої можна, залишивши будинки тільки 
з одного боку. Щоправда, від тисняви це не зарадило, 
зате поменшало вбивств (як бачите, люди-коти іноді 
приймають і гуманні рішення). Пройти з натовпом 
кілометрів п’ять-шість в один бік, а потім без пере
починку в другий — не так і небезпечно, хоча й стом
ливо. А втім, не завжди. Коли тісно так, що й ноги 
ніде поставити, то їдеш, ніби на безплатному поїзді. 
Я вирішив на дозвіллі перевірити свої здогади і пошу
кати решток колишніх вулиць.

Сама штовханина не відзначалась якимись особли
востями. Цікаве інше: людський потік не лише ру
хався то праворуч, то ліворуч, а й опускався та піді
ймався. Помітивши під ногами камінець, деякі пере
хожі нагинались, а тоді й зовсім сідали, щоб розва
житись таким дивом. Надходили інші й собі присі
дали навпочіпки. Тим же, хто був іззаду, було погано 
видно, тому вони натискували на передніх — і вихо
див справжній коловертень. Задні лізли мало не 
на голови. Ті, що вже надивились, забували про камі
нець і, задерши голови, розглядали юрбу. Зненацька 
хтось із них помічав знайомого, і починалася розмова. 
Тепер уже й навколо них утворювався коловертень. 
Кожен із слухачів вважав своїм обов’язком висловити 
й свою думку, виникала суперечка, яка невдовзі пере
ростала в бійку. Натовп більшав, а знайомі тим часом
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уже сиділи на землі за шахами. Біля них товклися 
вболівальники, утворювалось іще одне коло, аж поки 
обидві коловерті не зливалися вже довкола шахів 
і стояли спокійно, поки не виникала суперечка, як 
краще походити.

В цьому людському морі часом виникали своєрідні 
острівці — юрба несподівано розступалася, мов Черво
не море, коли через нього переходили ізраїльтяни. 
Інакше я не уявляю собі, як Великий Скорпіон зі сво
їм загоном проштовхався б до свого будинку в центрі 
Котячого міста. Побачивши ще здаля людський вир, 
я подумав, що ми підемо в обхід, але Великий 
Скорпіон врізався в сам у гущу. Загриміла музика, 
певно, знак, щоб люди розступились. Але я помилився. 
Юрба одразу посунула на музикантів. «Якщо Вели
кий Скорпіон вибереться, то це буде диво!» — подумав 
я. Та у Великого Скорпіона був свій розрахунок: під 
музику солдатські палиці, мов по барабанах, заходили 
по людських головах. Ось тоді й розступився людсь
кий потік. Але найдивніше те, що інтерес до нашого 
загону анітрохи не спав, хоч палиці гуляли без упину.

Міські люди-коти дещо відрізнялися від сільських. 
На головах у них виблискували лисини, мов шкіра на 
бубні, певно, наслідок тривалої історичної еволюції 
під впливом солдатських кийків. Як виявилося, солда
ти лупцювали перехожих не лише, щоб звільнити до
рогу, а й керуючись високими намірами. Прагнучи 
проштовхатись у перші ряди, роззяви штовхалися, 
штурхали один одного ногами і навіть кусались. Перед
ні відчайдушно боронили свої позиції, а солдати луп
цювали тих і других, намагаючись угамувати своїх 
сварливих одноплемінників.

Я споглядав на жителів міста з цікавістю і водно
час із жалем. Будівлі не привертали моєї уваги. Я 
одразу завважив, що вони негарні, принаймні бруд
ні, бо сморід невідступно переслідував нас. Якщо
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припустити, що краса і бруд речі сумісні, то мої ви
сновки про котячу архітектуру хибні, хоч я і досі не 
можу захоплюватись якимось палацом, коли від нього 
тхне нечистотами.

Я дивився тільки на мешканців, але й це скоро на
бридло, бо щойно я наближався до них, вони з ле
ментом кидалися врозтіч, а потім підступали майже 
впритул. В місті не так боялись іноземців, як у селі; 
тут галасували переважно від подиву. Але це не зава
жало їм пробиватись якомога ближче, роздивлятись 
мене, тицяючи пальцями. Люди-коти на диво прямо
душні: помітять щось нове — і показують на нього. 
Але я ще не позбувся земних понять, тому почував 
себе ніяково. Тисячі пальців було спрямовано на мене, 
ніби пістолети, а за кожним пальцем блищали цікаві 
круглі очі. Ось пальці-пістолети піднялися вгору, зупи
нились навпроти мого обличчя, потім опустилися до 
грудей, ніг... Мені стає моторошно. Коли б змога, зняв
ся б у повітря, забився б у тихий куточок і спочив 
від усього цього. Мужність моя вичерпалась, я не смів 
навіть підвести очей. Хоч я й не поет, проте не зовсім 
позбавлений поетичної уяви: мені здалося, що ці
пальці та очі ось-ось розірвуть мене на шматки, і я 
втрачу всю свою людську особистість.

Воно навіть добре, що я  не підводив голови, бо на 
дорозі було безліч вибоїн та калюж з смердючою во
дою і я давно б забрьохався, мов свиня. Люди-коти, 
мабуть, за всю багатовікову історію, якою вони так 
хизуються, ще не лагодили цієї дороги.

Я, здається, вже починав ненавидіти й історію, 
особливо багатовікову.

На щастя, невдовзі ми дісталися до житла Великого 
Скорпіона. Тут я міг переконатися, що будинки в Ко
тячому місті не дуже відрізняються від хижки в дур
манному лісі, де я  мешкав досі.
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Будинок Великого Скорпіона, що стояв, як уже за
значалось, у центрі міста, являв собою чотири високі 
стіни без вікон і без дверей. Такими ж були й сусідні 
будинки, які я тепер добре бачив, бо після заходу 
сонця людей на вулицях помітно поменшало.

Над стіною виткнулося кілька котячих морд. Вели
кий Скорпіон щось крикнув, і морди зникли. Та за 
хвилину з’явилися знову і спустили нам товсті линви, 
якими почали піднімати нагору тюки з листом. Смер
кало, «вулиця» обезлюдніла зовсім. Коли близько по
ловини тюків підняли нагору, солдати загомоніли, оче
видно, не хотіли більше працювати. Я встиг помітити, 
що хоч люди-коти в темряві бачать так само, як і 
вдень, робити щось поночі вони не любили.

Великий Скорпіон надзвичайно влесливо поспитав 
мене, чи не переночував би я надворі, біля тюків, які 
залишилися, бо вже пізно, солдатам час додому. Тут 
я вперше пошкодував, що не маю електричного ліх
тарика. А було ж два, та розбилися разом з кораблем. 
Тоді б я безборонно пройшовся нічним містом. А зре
штою, хіба не все одно, де спати? Ще в лісі я впев
нився, що спати просто неба не гірше, ніж у котячому 
будинку, а оглянути житло свого господаря ще встиг
ну. Я погодився. Великий Скорпіон невимовно зрадів, 
звелів солдатам розходитись, а потім і сам по мотузці 
вибрався нагору.

Я залишився на самоті. Подував легенький віте
рець, зорі мерехтіли яскравіше, ніж звичайно,— одне 
слово, все свідчило про наближення осені. І на душі 
було приємно. Шкода тільки, що смердюча канава 
неподалік псувала загальне тло. Щоб забити цей за
пах, а заодно й повечеряти, я зжував кілька дурман
них листочків і заходив туди-сюди.
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В голові зароїлися різні думки. «Чому люди-котп 
вдень такі рухливі й діяльні, а як стемніє, ховаються? 
Можливо, через відсутність громадського порядку? 
І як вони живуть у будинках без вікон і дверей, без 
світла й повітря, а де тільки мухи, сморід та бруд? 
А, зрозуміло, бояться, що пограбують. Але ж і грабу
нок, який би він не був, не страшніший пошестей, що 
прибирають тисячі й тисячі людей...— Мені знову 
примарився разючий перст, і я  здригнувся.— Якщо на 
таке місто впаде скарлатина чи холера, вона вимете 
тут все за тиждень». Дивитись на місто ставало все 
огидніше: мов величезна чорна тінь, лежало воно під 
зоряним небом, беззвучне і сморідне.

Відтягнувши кілька тюків подалі від канави, я вмо
стився на них і задивився на зорі. Постіль вийшла 
непогана, але мені було сумно. Я, здається, вже зазд
рив людям-котам. Нехай у них брудно, повітря затхле, 
але вони живуть біля своїх родин, а в мене на Марсі 
тільки оці зорі та ще хіба Великий Скорпіон, якому 
я слугую. Я гірко посміхнувся, щось перехопило в 
горлі.

Очі злипались, і тільки думка, що я мушу стерегти 
листя, відганяла сон. Я вже був ладен начхати на свій 
обов’язок, як хтось раптом поплескав мене по плечу. 
Я підхопився, здивовано протер очі і побачив перед 
собою двох людей-котів. Чи не привиди? Адже хвилину 
тому нікого тут не було. Очевидно, й цивілізовані 
люди не вільні від забобонів, успадкованих від предків.

Ще не розгледівши до пуття незнайомців, я зрозу
мів, що це не звичайні собі люди-коти, бо вони насмі
лилися торкнутись мене. Про пістолет я забув, як 
і про те, що я на іншій планеті. «Сідайте!» — мовив 
я; то було єдине ввічливе слово, на яке я спромігся.

Вони повсідались. Мене це втішпло: за весь час 
я вперше бачив, щоб люди-коти так охоче прийняли 
вює запрошення.
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— Ми — іноземці,— мовив трохи повніший.— Ти 
здогадався, чому ми з цього починаємо?

Я ствердно кивнув головою.
— Адже й ти не тутешній,— про всяк випадок до

дав худий.
Вони говорили невимушено, шанобливо — не те що 

Великий Скорпіон, який сам міг базікати без у гаву, 
а іншому й слова мовити не давав.

— Я прилетів із Землі.
— О! — вигукнули вони вражено.— Ми давно мрія

ли встановити зв’язок з іншими планетами, та якось 
не виходило. Для нас неабияка честь зустріти людину 
з Землі!

Обидва посхоплювались, немов засвідчуючи свою 
повагу. Я відчув себе в людському товаристві, і мені 
стало так сумно, що навіть забув подякувати за 
люб’язність. Вони знову повсідались і заходились роз
питувати мене про земне життя. Мова їхня була 
проста, зрозуміла, без церемонних кучерявостей, і вод
ночас ввічлива — словом, нормальна людська мова. 
Вони, безперечно, були значно розумніші від Великого 
Скорпіона, не кажучи вже про інших людей-котів, і, 
певна річ, сподобались мені.

їхня країна, розповідали вони, називається Світ
лою країною, до неї сім днів шляху. А тут вони за
ймаються тим же, що і я, тобто охороняють дурманні 
ліси місцевих поміщиків.

Я розпитав іще дещо про їхню батьківщину, а тоді 
товстун сказав:

— Земний пане! (Певно, це було найшанобливіше 
звертання, яке вони могли придумати). Ми прийшли 
запропонувати вам: беріть оці тюки й переходьте до 
нас.

Я мало не підстрибнув від несподіванки.
— Поясни, будь ласка,— попросив товстун худор

лявого.— Земний пан, здається, не зрозумів.
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— Ми не налякали вас? — всміхнувся худорля
вий.— Не хвилюйтесь, ми силувати вас не збираємось. 
Великий Скорпіон довірив вам своє листя, ви сумлін
но його стережете, але він все одно не оцінить вашої 
чесності, не дуже й здивується, якщо ви навіть зра
дите його. Невже ви не знаєте, що в Котячому цар
стві зовсім інші звичаї?

«Але ви теж люди-коти!» — промайнуло у мене 
в голові.

Він, ніби вгадавши мою думку, посміхнувся:
— Так, наші предки були котами, так само, як 

ваші...
— Мавпами,— підказав я і засміявся.
— Так. Всі ми походимо від не дуже мудрих тва

рин.— Він допитливо глянув на мене, мовби пересвід
чуючись, чи справді я схожий на мавпу.— Але повер
немось до дурманного листя. Великий Скорпіон не 
дуже побиватиметься, якщо воно і пропаде. Навпаки, 
він скрізь битиме себе в груди, що його обікрали, 
і підніме ціну на решту товару. Коли багатого гра
бують, лихо від цього тільки бідним. Великий Скор
піон ніколи свого не попустить.

— Те мене не обходить. А я пообіцяв стерегти 
листя і не хочу йти проти своєї совісті.

— Слушно, земний пане. У себе на батьківщині 
і ми так робимо, а в Котячому царстві чесність — 
безглуздя. Щиро кажучи, це ганьба, що на Марсі 
існує така держава. ї ї  громадян ми не вважаємо за 
людей.

— Тоді тим більше слід бути чесним. Нехай вони 
не люди, а ми ж то люди! — впевнено мовив я.

— Ваша правда, земний пане,— втрутився тов
стун.— Ми зовсім не хочемо, щоб вас мучили докори 
сумління. Ми т і л ь к и  прийшли попередити, щоб вас 
не ошукали. Бо ж іноземці мусять допомагати один 
одному.

200



— Тоді пробачте,— сказав я і додав: — Можливо, 
Котяча держава тому й зубожіла, що іноземці об’єдна
лись проти неї?

— Почасти так. Але в нас — я маю на увазі нашу 
планету — слабість збройних сил ніколи не була при
чиною занепаду міжнародного авторитету. Головна 
причина тут, звичайно, в порушенні прав людини. 
Принижується гідність громадян, занепадає і автори
тет держави. І тоді з нею ніхто не бажає підтримувати 
стосунки. Справді, інші країни досить часто чинили 
несправедливо щодо Котячого царства, але хто через 
це псуватиме відносини із своїми сусідами? Хоч на 
Марсі чимало й інших слабких держав, проте вони не 
втратили поваги у решти країн. Адже слабість зале
жить від багатьох причин: географічного положення, 
стихійного лиха — все це істотно. Але дотримання 
людських норм залежить від самих громадян, тому 
подібний занепад не викликає співчуття. Ви гість, що 
прилетів із Землі, а не раб Великого Скорпіона, а хіба 
він запросив вас до себе додому? Пригостив? Ні, його 
обходить тільки, щоб ви пильнували його листя. Я аж 
ніяк не підбиваю вас на крадіжку, а лише хочу пояс
нити, чому ми, іноземці, зневажаємо Котячу державу.

Товстун зупинився, щоб перевести дух, і в розмову 
встряв худорлявий:

— Повернімося ще до першого питання. Навіть 
якщо ви завтра самі попроситесь до Великого Скор
піона в хату, він вас не пустить. Чому? Про це дізна
єтеся потім. А зараз я хочу довести до вашого відома, 
що іноземці тут живуть окремо, на західній околиці 
міста, всі живуть без будь-яких національних відмін
ностей, мов одна велика сім’я. Нам двом доручили 
приймати гостей. Ті, хто вже бував тут, самі йдуть до 
нас, а нових щодня зустрічають наші люди. Чому ми 
створили окрему колонію? Бо відучити місцеве насе
лення від бруду неможливо. їхні страви — це майже
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отрута, а їхні лікарі... Та які там лікарі! Тут їх  вза
галі немає! в  багато й інших причин, але про них 
згодом. Одним словом, ми прийшли сюди виключно 
у ваших інтересах. Можете нам повірити!

Я вірив їм і навіть здогадувався, про що вони 
змовчали. Та оскільки я вже потрапив у Котяче місто, 
то насамперед слід приділити увагу йому. Цілком мож
ливо, що інші країни значно цікавіші; от, наприклад, 
Світла країна, видно вже по цих двох, значно куль
турніша Котячої. І все ж вивчити цивілізацію, прире
чену на загибель, важливіше. Я не збирався песимі
стично дивитись на історію, а сподівався хоч чимось 
допомогти місцевому населенню. Щирість цих двох не 
викликала сумніву, але я не міг припустити, що всі 
тут схожі на Великого Скорпіона.

Гості знову розгадали мої думки.
— Не будемо зараз нічого вирішувати,— промовив 

товстун.— Коли б ви не прийшли до нас, ми завжди 
будемо раді. Йти краще поночі, нема штовханини на 
вулицях. Прямо на захід, там і побачите наші житла. 
До побачення, земний пане!

Вони анітрохи не розсердились на мене, до кінця 
були привітні й щирі. Я був їм дуже вдячний.

— Спасибі! — відповів я.— Я неодмінно прийду до 
вас, але спочатку хочу побачити дещо на власні очі.

— Тільки остерігайтеся місцевих страв. До поба
чення! — промовили вони в один голос, а у мене про
майнула думка, що я добре зробив, не пішовши 
з ними. Я був певен, що місцеве населення можна 
перевиховати, адже всі вони такі сумирні: солдати 
лупцюють їх, а вони лише посміхаються! Тільки смер
кне, йдуть спати, через півгодини — ніде ні звуку. 
То хіба не можна відродити такий народ? Аби трапив
ся тямущий ватажок, і вони напевне стали б наймиро- 
любніші, найпорядніші громадяни.
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Не спалося. В уяві поставали райдужні картини: 
Котяче місто перебудоване, воно як велетенський квіт
ник: всюди чисто, скрізь лад, стоять гарні скульптури, 
грає музика, щебечуть пташки.

13

Великий Скорпіон навіть не подякував за те, що 
я вартував його тюки, не поцікавився, де я спатиму 
наступної ночі. Де завгодно, тільки не в нього.

— Ні, ні! Нізащо! Тебе перестануть поважати, як
що ти житимеш з нами. Ти ж чужинець. А чому б 
тобі не піти в іноземний квартал?

Нечуване нахабство! Попередження моїх нічних 
відвідувачів таки справдилось.

Стримуючи гнів, я спробував пояснити, чому я хочу 
зупинитися саме в місті. А під кінець натякнув: 
мовляв, якщо в нього пемає місця, то я лише зайду, 
погляну, як у них там усередині; а потім підшукаю 
собі житло деінде. І проти відвідин він заперечував, 
чого й слід було чекати, бо за кількамісячне пере
бування в дурманному лісі я так і не допитався, де 
він ночує. А зараз, певно, боїться, що я дізнаюсь, де 
лежать тюки з листям. Та коли б я хотів, я покрав би 
їх ще вночі.

Великий Скорпіон заперечливо хитав головою: ні, 
він не може пустити мене в дім, бо там жінки. Вагома 
причина, хоч від того, що я гляну на них, світ не 
перевернеться. Ой, та який же я безголовий — Вели
кий Скорпіон мав на увазі зовсім інше!

Тут над стіною виткнулася голова старого кота — 
вся сива, писок, схожий на свинячий п’ятачок, стир
чав уперед, мов айва, яку вивісили сохнути на вітрі. 
Це був батько Великого Скорпіона.

— Нам не треба чужинців! Не треба! Не треба! — 
старечим голосом нявчав він.
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Проте і це не розгнівило мене. Я навіть відчув по
вагу до старого кота з писком, як суха айва: він при
наймні не боявся іноземців, навіть не приховував сво
го презирства до них. Презирство, безперечно, наслі
док невігластва, і все ж старий, як на мене, мав 
більше людського, ніж Великий Скорпіон.

Тим часом до мене обізвалося якесь молоде ство
ріння, а Великий Скорпіон, скориставшись нагодою, 
зник за стіною.

Мені давно хотілося познайомитись із молодими 
людьми-котами. Виявилося, це син Великого Скор
піона. Я зрадів цій зустрічі: тепер я знаю троє поко
лінь однієї родини. Хоч представники старшого поко
ління ще живі і, очевидно, користуються значним 
впливом, на них можна не зважати. Щоб встановити 
недугу Котячого царства, його пульс слід перевірити 
по молодих.

— Ти з в і д к и ? — поцікавився Малий Скорпіон. На
справді його звали інакше, але для зручності я нази
ватиму його так.

— Здалека, дуже здалека! —- голосно відповів я.— 
Скажи, ото твій дід?

— Так. Він певен, що все лихо від іноземців, і тому 
ненавидить їх.

— Він споживає дурманне листяЯ
— Уяви собі, їсть. Оскільки те листя завезли до нас 

із-за кордону, він вважає, що цим самим ганьбить 
іноземців.

Навколо нас зібралася чимала юрба. Перехожі, по
роззявлявши від подиву роти, дивились на мене круг
лими очима, мов на якесь чудовисько.

—* А чи не пошукати нам для розмови спокійніше 
місце?

— Вони все одно посунуть слідом. Отож краще роз
мовляти тут. Та вони й не слухають, а тільки дивлять
ся, як рухається твій рот та очі.
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Відвертість Малого Скорпіона мені сподобалась.
— Гаразд, лишаймося тут. А що ти скажеш про 

свого батька?
— Батько — особа прогресивна, принаймні був ро

ків зо двадцять тому. Тоді він виступав проти дур
манного листя, а потім успадкував дідівський ліс. 
Крім того, ратував за жіночі права, а тепер не дозво
ляє тобі зайти в дім, бо там, бачте, жінки. Дід твер
дить, що і я  таким стану: замолоду всіх вабить нове, 
гарне, незвичайне, а в літньому віці завжди згадують 
заповіти предків. Дід анітрохи не тямить, що діється 
в інших країнах, для нього взірець — споконвічні зви
чаї та порядки. Батько — трохи не такий. Молодим він 
мав нагоду повчитися в іноземців та й зараз викори
стовує ці знання, коли йому вигідно, як би дід не 
заперечував. Але це поодинокі випадки, а так вони 
з дідом однакові...

Юнакова розповідь вразила мене, і я заплющив очі. 
Мені здалося, наче він намалював картину певного 
суспільного коловороту: поза колом — яскраве сяйво, 
а всередині — дедалі гуснуча темінь. Чи зникне зача
роване коло, чи розвіється темрява у світлому орео
лі — цілком залежить від таких, як Малий Скорпіон, 
хоч я ще й не знав ні його справжніх поглядів, ні його 
задатків.

— А ти їси дурманне листя? — зненацька спитав 
я, наче воно було першоджерелом усіх напастей.

— Так,— відповів Малий Скорпіон.
Прогалинка, що було намітилась в суспільному ко

ловороті, потьмяніла.
— А навіщо?
— Бо без нього неможливо боротись.
— Боротись? А може, тільки вдавати, що борешся?
Малий Скорпіон помовчав.
— Мабуть, що так!..— погодився він нарешті.— 

Я бував за кордоном, тямлю трохи в міжнародних
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подіях, але в суспільстві, де ні до чого не прагнуть, 
важко жити, якщо хоч пе вдаєш, що чимось заклопо
таний.

— А за щось справжнє не можна взятись?
— Марна річ! Що я один проти юрби тупих, наїв

них, бездарних, я«алюгідних, легковажних, усім задо
волених людців; проти солдатів, які тільки й уміють, 
що вимахувати палицями, красти дурманне листя та 
гвалтувати жінок; проти підступних, корисливих, не
далеких, безсоромних політиканів, які більше дбають 
про свої, аніж про громадські інтереси? Зрештою, своя 
сорочка ближча...

— І так міркує вся молодь?
— Хто? Молодь? У нас ї ї  немає. Вірніше, є, але 

вона лише віком відрізняється від старих. Молоді ста
рі...— Далі він, мабуть, вилаявся, бо слів я не зрозу
мів.— У деяких наших молодих віком глузду не біль
ше, ніж у мого діда. А щодо мого батька, то навіть 
до нього їм далеко.

— Не варто забувати про вплив середовища,— 
перебив я його.— Не будемо надто суворі.

— Середовище, звичайно, заважає, але воно може 
й будити свідомість! Молодь має бути діяльною, а мої 
ровесники від народження якісь напівтрупи, ніщо їх 
не цікавить, усім вони невдоволені, а тільки зачують 
найменший зиск, якийсь дріб’язок, як від добрих на
мірів не лишається й сліду...

— А ти не перебільшуєш? Не ображайся, але ти 
схожий на розумуючого песиміста, якому просто бра
кує сміливості. Своє невміння діяти ти виправдовуєш 
чужими гріхами, тому й бачиш усе в темному світлі. 
Озирнися довкола себе, і світ видасться тобі не таким 
вже й безнадійним.

— Можливо,— всміхнувся Малий Скорпіон«— Але 
цю дослідницьку роботу я залишаю тобі. Ти прибув
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здалека і, мабуть, розберешся в усьому куди глибше, 
піж я.

Роззявам навколо нас уже набридло дивитися на 
мій рот та очі, і вони переключили свою увагу на мої 
подерті штани. Мені ще багато про що хотілося запи
тати Малого Скорпіона, але нам уже нічим було ди
хати. Я попросив його підшукати мені якийсь при
тулок. І він почав умовляти мене оселитись в іно
земному кварталі, причому досить переконливо.

— Я не певен, що твого запалу надовго вистачить. 
Але, якщо ти справді вирішив тут поселитись, я можу 
допомогти. Щоправда, те місце має лише одну пере
вагу: там не їдять дурманного листя.

— Аби було де зупинитись, а все інше — пусте! — 
вигукнув я, радий, що не треба йти в іноземний 
квартал.

14

Я оселився в будинку посланника. Сам господар 
давно помер, а вдова мала одну особливість (окрім 
того, що побувала за кордоном): не вживала дурман
ного листя і торочила про це з ранку до вечора. Як би 
там не було, а я нарешті знайшов собі притулок і з 
пихатістю малого кошеняти, яке вперше залазить 
у дім, почав дертися на стіну, щоб побачити, яка ж 
вона усередині, та міська квартира.

Я доліз уже до половини, коли мені стало лячно: 
мені здалося, що стіна хитається. Про стіну, може, 
й збрехав, а от глина з-під рук та ніг справді сипа
лась. Та нагорі я  переконався, що це не в голові на
морочиться, а схожа на добре вимішаний сирник 
глиняна стіна справді хитається.

Даху над будинком не було. А як же воно тут, коли 
йдуть дощі? Мені ще дужче захотілося пожити тут. 
Метрів на півтора нижче від верху стіни — дощатий 
поміст з отвором, з якого визирала вдова посланника.
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ї ї  широке обличчя і пронизливий погляд мене не 
злякали, але з-під товстого шару пудри стирчали сірі 
шерстинки — мов гарбуз, вкритий інеєм, та ще й ока
тий. Це трохи збентежило мене.

— Речі поклади на поміст, він увесь твій, а вниз 
не спускайся. Годуватиму тебе двічі на день — вдосвіта 
і смерком, не запізнюйся. Дурманного листя ми не 
їмо, платню наперед!

Посланниця зналася на дипломатичних тонкощах!
Я віддав гроші — тих півтисячі національних пре- 

стижів, які ще в селі одержав від Великого Скорпіона. 
З рештою було простіше: все моє майно на мені, спати 
є на чому. Отже, клопотів ніяких, меблі тут зайві. 
Чотири стіни, внизу поміст — от і все. Не провали
тися б тільки ненароком в отвір. Щоправда, лякав 
мене не лише отвір: поміст був завалений глиною, яка 
зовсім не відповідала моїй уяві про помешкання по
сланника. Згори припікатиме сонце, знизу смердітиме 
глина, тепер зрозуміло, чому люди-коти цілісінький 
день вештаються по вулиці.

Тут із отвору вилізла господиня, а за нею — вісім 
кішок, значно молодших. Нерішуче позираючи на 
мене, вони полізли через стіну. Господиня теж озир
нулась, уже з стіни, і сказала:

— Нас не буде до вечора! Що ж вдієш, після смерті 
чоловіка турбуватися про цих дуреп мушу я. Ні гро
шей, ні чоловіка, лише вісім молодих нікчем, про яких 
я  маю дбати. Обходимось без дурманного листя. Чоло
вік був посланником, я його дружина, за кордоном 
бувала, а ось тепер з ранку до вечора мушу нагля
дати за цими самками!

Я подумав, що господині не завадило б уже й пере
стати паплюжити цих жінок. Вона наче відчула і від
разу зникла.

Я губився в здогадах. Хто ці молоді жінки? Дочки 
посланника, сестри чи наложниці? Певно, наложниці.

208



Вони, мабуть, е і у Великого Скорпіона, тому він і не 
пустив мене до себе в дім. Уявляю, якиЗ під помо
стом бруд, сморід, безладдя, де ні світла, ні повітря 
і де стара кішка тримає своїх вісьмох «самок», як 
вона висловилась. Я вже жалкував, що оселився тут, 
але гроші вже віддано, та й треба заглянути вниз, 
коли є нагода. Господарів нема, може, зараз і полізти? 
Ні, незручно, стара ж попереджала. Поки я вагався, 
над стіною знову вигулькнула голова господині:

— Виходь, чого там засидівся? Униз хочеш зазир
нути, безсоромнику?

Я мерщій переліз через стіну. Куди ж податися? 
Хіба до Малого Скорпіона, з тим можна потеревенити, 
хоч він і скептик. А де ж його шукати? Дома його, 
звичайно, нема, а шукати на вулиці — марна справа. 
Я перетнув натовп і почав оглядати вулицю. В центрі 
зводились будинки аристократів та державні устано
ви, оскільки самі споруди були вищі від решти. Чим 
далі від центру, тим нижчі і непоказніші будівлі — 
очевидно, крамнички та оселі злидарів. Знаючи це, 
в Котячому місті орієнтуватись неважко.

В цей час із юрби випурхнула зграйка жінок-котів 
(у них блідіші обличчя) і попрямувала до мене. 
Я зніяковів: після розмов із Великим Скорпіоном та 
вдовою посланника у мене склалася думка, що тутеш
ні жінки скромні й затуркані, а ці блукають, де хо
чуть, певно, не зовсім порядні. Я тут людина нова, 
то чи не краще поберегтись? Не встиг я схаменутись, 
як почувся голос Малого Скорпіона:

— Уже досліджуєш?
Виявилось, це він веде жінок до мене. За хвилину 

вони вже щільно оточили мене.
— То подарувати одну? — усміхнувся, позираючи 

на своїх супутниць, Малий Скорпіон.— Це — Квітка, 
Це— Дурман, куди там до неї дурманному листю. Це 
ось — Зірочка...
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Кожну з них він назвав по імені, але я запам’ятав 
не всіх. Дурман підморгнула мені, і я зашарівся. 
Якщо це повії, то мені не зайве подбати про свою 
репутацію, а коли порядні дівчата, то коли б не обра
зити їх. Правду кажучи, я не дуже полюбляю жінок, 
хоч і не сказав би, що я жінконенависник. їхня звич
ка підмальовуватись, по-моєму, свідчить про підступ
ність і лицемірство. Звичайно, не всі мазюкаються, але 
від цього вони не стають менш облудні. А взагалі, 
я волів триматися подалі від жінок.

Малий Скорпіон, очевидно, помітив моє вагання 
і жартома відштовхнув дівчат:

— Ідіть, ідіть собі! Коли зустрічаються два філо
софи, їм не до жінок.

Дівчата захихотіли і зникли в юрбі, а я все ще не 
міг оговтатись.

— Діячі старого гарту охочіше беруть наложниць, 
нові діячі здебільшого одружуються, а ми, яким 
обридло і старе, і нове, ні одружуємось, ні наложниць 
не беремо, а так, бавимося, з ким доведеться,— замрі
яно мовив Малий Скорпіон.— Так, хто втримається, 
щоб не вдати із себе закоханого?

— Твої приятельки схожі на...— я не знаходив по
трібного слова.

— Схожі на...— почав Малий Скорпіон і квапливо 
додав: — На звичайних жінок. їх  можна утискувати, 
кохати, поважати, захоплюватись ними, брати на утри
мання — кому що до вподоби. Самі ж жінки ніколи не 
міняються. Ще моя прабабуся пудрилась, те ж робила 
і моя бабуся, мати, роблять сестри, і ці дівчата, та и 
внучки їхні теж пудритимуться. Замкпи їх  у кім
наті, пудритимуться, випусти на вулицю — те ж 
саме.

— Знову вкинувся в песимізм? — вигукнув я.
— Це не песимізм. Визнаючи жіночі слабості, ми 

тим самим виявляємо повагу до них. Чоловіки тільки

210



й знають, що галасувати, сперечатись, затівати бійки; 
тут вони тобі як святі, а за хвилину — наче ті звірі. 
А жінки, вони завжди жінки; щось чисте, цілеспрямо
ване, їм все життя доводиться боротись; обличчя, дані 
їм від природи, далекі від досконалості, от вони й 
пудряться. Якби чоловіки розуміли, що обличчя тих 
святих чи звірів, яких вони з себе удають, не досить 
гарні, вони б теж пудрились.

Я замислився: чи вірить він сам у свою сміхотвор- 
ну теорію? А Малий Скорпіон тим часом самовдово- 
лено провадив далі:

— Щойно ти бачив так званих нових жінок, затя
тих ворогів мого батька та дружини посланника. Це 
зовсім не означає, що батько ладен битися з ними; 
він просто ненавидить їх  за те, що не може продати, 
як власних дочок, або замкнути вдома, як наложниць. 
Не те, що вони розумніші чи дужчі за мою матір чи 
дружину посланника. Ні, у них більше жіночності, 
вони ледачіші, менше схильні до роздумів, але пудри
тися вміють. Та й гарні: навіть такий мізантроп, як я, 
не може не захоплюватись ними.

— То їх  виховали в новому дусі?
— Виховали?! Виховали! — крикнув, мов божевіль

ний, Малий Скорпіон.— У нас скрізь виховують, окрім 
школи. Дід лається — виховання, батько торгує дур
манним листям — виховання, дружина посланника 
прагне живцем поховати чоловікових наложниць — ви
ховання, смердюча канава на вулиці — виховання. До 
вихователів слід віднести й солдатів, що молотять 
по людських головах, мов у барабани, і жінок, які 
пудряться вправніше за інших. Коли мені нагадують 
про виховання, я тут же з’їдаю десяток дурманних 
листків, інакше мене нудить.

— А шкіл у вас багато?
— Багато. Невже ти ще не бачив?
— Ні.
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— Варто подивитись. В тій частині міста багато 
культурних установ. От тільки чи мають вони якесь 
відношення до культури, а установи є,— усміхнувся 
Малий Скорпіон і раптом підвів голову: — Кепські 
справи, на дощ збирається!

Хмар на небі було небагато, але східний вітер дуж
чав.

— Ходімо додому! — мовив Малий Скорпіон, певно, 
боячись дощу.— Коли небо проясниться, знову зустрі
немося тут.

Людський потік, мов підхоплений буревієм, понісся 
до будинків. Я кинувся за ними, хоч і розумів, що 
в будинку без даху все одно намокну. Цікаво було 
дивитись, як люди, мов божевільні, штовхаються і за
важають один одному, кидаються до будинків і види
раються на стіни.

Після чергового шквалу небо нараз потемніло, веле
тенська червона блискавка, перетнувши його навскіс, 
загнулась до землі і схрестилась з лінією будинків. 
Ударив грім, і відразу сипонули величезні, мов курячі 
яйця, краплини дощу. Вдалині щось зашелестіло, дощ 
порідшав, небо наче просвітліло — і раптом знову по
рив вітру, ще спалах блискавки, і на землю ринули 
суцільні потоки води. Небо зникло... Скрізь темінь, 
тільки блискавки розтинали морок. Раптом дощові 
потоки десь угорі немов відрізало, яскрава смуга, мов 
змія, відкраяла шматок неба, навкруги все задвигтіло 
і знову потонуло в пітьмі. Мокрий як хлющ, я добіг 
до якоїсь стіни.

Де мій дім, ніяк не второпаю. Я відійшов трохи 
вбік, чекаючи чергового спалаху блискавки. Здавалося, 
в небі то заплющує, то розплющує вогневі очі веле
тенський чорний дракон. А свого будинку ніяк не зна
йду. Але чий би дім не був, полізу в найближчий! 
Уже на стіні, з того, як вона хитається, я зрозумів, що 
випадково потрапив до себе додому. Раптом немов
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полум’ям осяяло все навкруги, запала довга, здавалося, 
вічна тиша, а тоді небом прокотився страшенний гур
кіт. Моя стіна почала хилитись, і я, заплющивши очі, 
під гуркіт грому полетів невідомо куди.

15

Відлуння грому поступово віддалялись. Чи це сни
ться, чи я справді чую? Пробую розплющити очі, але 
марно; здається, вся глина з будинку посланника по
прилипала до мого обличчя. Ні, це не здається, грім 
ще гуркоче, отже, я прийшов до тями. Не поворухнути 
ні рукою, ні ногою — їх  засипало камінням та глиною, 
наче хтось взяв і закопав мене в землю, як той са
джанець.

Нарешті пощастило звільнити руки. Я протер очі: 
будинок посланника перетворився у велику купу зем
лі. Я почав висмикувати з-під землі ноги і водночас 
кликати на допомогу; турбуюсь, звичайно, не про себе, 
а про господиню та ї ї  вісьмох підопічних, напевно, 
похованих живцем. Дощ іще мрячив, а на мої крики 
ніхто не озивався. Адже люди-коти бояться дощу і ні
защо не вийдуть, поки він не перестане.

Вибравшись із земляного полону, я несамовито 
почав розгрібати купу, навіть не глянувши, чи не по
ранений я. Тим часом дощ ущух, і всі мешканці виси
пали на вулицю. Не припиняючи роботи, я знову по
кликав на допомогу. Збіглося чимало, але всі стояли 
осторонь та тільки дивились на мене. Я подумав, що 
вони не зрозуміли, чого я хочу, і став пояснювати, що 
не мені допомога потрібна, а дев’ятьом засипаним жін
кам. Глядачі підступили ближче, але ніхто й лапою 
не ворухнув. Тут я згадав, що даремно їх  благати, 
і потягся до кишені, де мали бути гроші.

— Той, хто допомагатиме, одержить по одному 
національному престижу.
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Всі очікувально дивились на мене, певно, не зовсім 
вірили моїм словам. Я вийняв дві монети, повертів їх  
у руці, і тут уся юрба, мов рій бджіл, кинулася до ро
боти. Проте кожен брав лише по каменю чи по цег
лині. Котяча звичка: не перетрудитись і зиск мати. 
Гаразд, дідько з вами, перенесете хоч це — і то поміч. 
Та й робота у них, як не дивно, посувалася хутко; 
метушились, мов мурашня, що розтягує купу рису. 
Невдовзі з-під землі почувся голос. Я зрадів, але 
тут же завважив, що чути лише господиню. Коли 
завал трохи розібрали, я побачив, що вона сидить 
прямо в дірці, а решта жінок нерухомо лежать по 
кутках, придавлені помостом. Я хотів допомогти гос
подині підвестись, але вона обурено відштовхнула 
мене:

— Ой! Не чіпайте, я вдова посланника! Увесь бу
динок розтягли, негайно кладіть усе на місце, інакше 
я поскаржусь Його Величності!

Очей вона ще не продерла, але, добре знаючи своїх 
одноплемінників, здогадувалась, що ті розтягують бу
дівельний матеріал. Рятівники тим часом нишпорили 
по руїнах, вишукуючи останні цеглини, а деякі по
чали вже згрібати глину. «Яке злидарство,— подумав 
я .— Кожен воліє принести додому хоч пригорщу землі, 
аніж нічого!»

Вдова витерла з обличчя глину, і стало видно по
дряпані іцоки, велику гулю на тім’ї  та люті очі. Вона 
насилу підвелася, накульгуючи, кинулася за одним із 
рятівників і, як справжня кішка, вчепилася зубами 
йому в вухо. Той дико заверещав і почав відбиватись, 
молотячи їй  лапами по животу. Довго вони там вовту
зились, поки господиня не помітила зненацька на зем
лі одну із своїх дівчат. Вона відпустила злодюгу, і той 
метнувся геть. Юрба злякано загула і розступилася. 
Впавши на труп, стара безутішно заголосила.
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«То не така вже вона й жорстока!» — подумав я, 
але не поспішав втішати її, бо вона скидалася на бо
жевільну, та й я побоювався за свої вуха.

Виплакавшись, вона зиркнула на мене.
— Це все через тебе, через тебе! Ти завалив мій 

дім, а інші розтягли його. Але від мене ви не сховає
тесь. Я поскаржусь Його Величності, і він всіх вас до 
одного стратить!

— Я й не збираюсь тікати,— тихо мовив я,— нав
паки, намагаюсь допомогти вам.

— Вірю тобі, бо ти чужоземець. А на цих поганців 
я таки поскаржусь Його Величності. Пришле солдат, 
зроблять обшук і скарають на горло кожного, у кого 
знайдуть хоч цеглину! Я ж вдова посланника!

Від люті вона бризкала слиною, часом навіть з кро
в’ю. Я не знав, чи справді вона користується прихиль
ністю імператора, але почав ї ї  заспокоювати, боячись, 
коли б вона зовсім не збожеволіла.

— Треба спочатку поховати їх...
— А ти знаєш, як це робиться? Я мала досить кло

поту з живими розпусницями, а з мертвими морочся 
сам!

Я стояв спантеличений: звідки мені було знати, як 
тут у них ховають? Погляд господині став ще страш
ніший: сльози на очах, здавалось, висохли від боже
вільного вогню, білки блищали якимось фосфоричним 
блиском.

— Дай я хоч перед тобою поплачу! — вигукнула 
вона.— Бо нікуди мені більше подітись. Я вдова по
сланника, дурманного листя не їм, не маю ні грошей, 
ні чоловіка, дай хоч тобі виплачусь.

Я зрозумів: стара й справді втратила розум — вже 
й забула, що вважає мене призвідцею свого лиха, і на
віть збирається виплакати мені свою гірку долю.

— Ось цю здихлятину,— вона тицьнула пальцем 
у голову однієї з покійниць,— мій чоловік узяв, коли

215



їй було десять років. Лише десять! Тільце ще зовсім 
дитяче, а чоловік уже втішався з нею. Перший місяць 
краще б і сонце вже не заходило, бо тільки стемніє, ця 
бісова дитина починає голосити, кличе батька, матір, 
мене за руки хапає, просить не відходити від 
неї. Але я добропорядна дружина і не могла через 
якесь там десятирічне дівчисько сваритися з послан
ником. Коли чоловік втішається, я не заважаю, хоч 
я і його дружина; у мене своя гордість. А ця нікчема, 
тільки посланник до неї, починає репетувати не своїм 
голосом. Навіть коли він тішився з нею, не переста
вала благати: «Пані посланниця, пані посланниця, по
рятуйте мене!» Та чи ж я сміла заборонити посланни
кові бавитись? Я не звертала уваги. Потім вона лежала 
нерухомо — чи то вдавала, чи то справді непритомніла. 
Мене це не обходило. Я напихала ї ї  ліками, годувала, 
а вона, тварюка, й не подякувала. Потім виросла, ви
людніла, стала жорстока та пихата, все злостилась, що 
не проковтне посланника. Коли ж той купив нову 
дівчинку, цілісінькі дні плакала, лютилась на мене, що 
я не перешкодила йому, але ж я дружина. Якщо він 
не братиме собі дівчаток, хто ж його поважатиме? Ще 
й дорікала мені, що чоловіка не бережу, розпусниця!

Стара відштовхнула мертву котячу голову і схопила 
за волосся іншу.

— А ця з повій. Тільки й знала, що листя жувати, 
і мого чоловіка намагалася призвичаїти. А хто такого 
посланника пустить за кордон? Гадаєш, легко мені 
було дивитись на все це? Я не могла заборонити йому 
волочитись із цією шлюхою і водночас не могла допус
тити, щоб посланник через те листя позбувся своєї 
посади. Ти не уявляєш, що то бути дружиною послан
ника. Вдень я стежила, щоб ця шльондра потайки не 
їла листя, а ввечері, того й сподівайся, що нацькує на 
тебе власного чоловіка. Паскуда! Та ще погрожувала, 
іцо втече. Добре, що я з неї очей не спускала, а то б
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сорому не обібралися, коли б у посланника втекла на
ложниця.

Очі вдови знову спалахнули, вона схопила наступ
ну голову:

— А це стерво було найвредніше! Ще не пересту
пила поріг, а вже вимагала, щоб посланник повига
няв нас усіх, одну ї ї  залишив. Ха-ха-ха!.. Та не так 
воно просто. Мій чоловік сподобався їй тільки тому, 
що він посланник. Інших наложниць він купляв, а ця, 
бачте, сама набилась. Увесь жіночий рід зганьбила. 
Коли вона оселилась тут, чоловік і словом не смів до 
нас озватись. І все швендяла за ним то на вулицю, то 
в гості, ніби законна дружина. Навіщо ж тоді я? 
Я терпіла, коли посланник купляв дівчат,— це необ
хідно, але дружиною була лише одна я. За це слід було 
ї ї  провчити. Тричі зв’язувала її, виставляла на дощ, от 
вона й почала проситися в пана додому, бо, мовляв, 
обдурив він її... Чи могла я допустити таке? А потім 
щоб прибилась до іншого? Та нізащо!

Ох, нелегко бути дружиною посланника. Ні на 
хвильку не спускала з неї очей. На щастя, чоловік 
невдовзі розжився на ось цю потіпаху,— стара озир
нулась і показала пальцем на інший труп.— Навіть 
поважала мене, все хотіла разом вижити он ту, що 
прийшла опісля. Жінки всі однакові, не можуть без 
чоловіків. Коли чоловік брав у постіль нову налож
ницю, це стерво голосило всю ніч. Тоді я ї ї  й питаю: 
«Хотілося б бути законною дружиною? Жити з паном 
нерозлучно? Поглянь на мене! Справжня дружина не 
прагне заволодіти чоловіком цілком: це тобі не дріб
ний крамар, який ладен все життя молитися на одну 
дружину!»

Очі вдови почервоніли. Вона схопила голову ще 
якоїсь із суперниць, кілька разів хряпнула нею об 
землю і поглянула на мене. Я сахнувся назад.
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— Поки чоловік був живий, я не мала спокою че
рез них: за однією простеж, другу вилай, третю від
шмагай, четверту остерігайся, і так без кінця. Роз- 
циндрили всі гроші посланника, висотали з нього всі 
сили, а сина жодного не прижили. Не тому, що не 
плодили, у всіх були діти, та жодне не вижило. Та й 
як йому вижити? Тільки якась народить, інші тільки 
й думають, як би те маля звести з світу, бо тоді су
перниця стане найлюбимішою, найголовнішою з на
ложниць. Я їм не заздрила й не втручалась. Хто чию 
дитину занапастив — їхня справа. Я законна дружина, 
у мене своє становище.

Після смерті посланника всі вісім мерзотниць за
лишилися на моїй шиї. Замість грошей та синів! 
Що ж я мала робити? Не могла ж я дозволити їм роз
бігтися та повиходити заміж. От і урезонювала їх  ці
лісінькі дні аж до хрипоти та вчила мудрощів життя. 
Гадаєш, вони щось второпали? Ой ні! Та я не втра
чала надії і продовжувала своє благородне заняття. 
На що я сподівалась? Хіба тільки на те, що про мої 
злигодні, про мої благородні помисли і чесноти дійде 
до Його Величності, і він призначить мені пенсію та 
нагородить великою дошкою з написом: «Відданій 
і цнотливій дружині». Але... Ти чув, як я щойно пла
кала?

Я кивнув головою.
— А чого, знаєш? Думаєш, за цими здихляками? 

Де б пак! Оплакувала свою долю, долю вдови послан
ника, яка не їсть дурманного листя і в якої щойно 
розвалився будинок. А з ним і мої сподівання. Якщо 
Його Величність прийме мене і зі свого високого трону 
спитає: «Пані посланнице, які твої заслуги?» — що я 
відповім йому? Пробелькочу хіба, що дбала про вісь
мох наложниць покійного чоловіка, не давала їм пля
мувати честі чи втекти. «А де ж вони?» — спитає Його 
Величність, і тут доведеться сказати, що загинули.
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«Де ж доказ твоїх заслуг?» — знову спитає Його Ве
личність. Що я відновім?

Стара похнюпилась. Я хотів підійти, але побоявся, 
що вона знову вибухне лайкою. Раптом вдова підвела 
голову:

— Вдова посланника... Бувала за кордоном... не їсть 
дурманного листя... Пенсія!.. Велика дошка!.. Дружина 
посланника...

Очі ї ї  оскліли, голова впала на груди, і вона повіль
но опустилась на землю між двох трупів.

16

Нарікання вдови справили на мене гнітюче вражен
ня. З ї ї  розповіді поставала переді мною споконвічна 
доля жінки в Котячому царстві. Моя рука гортала 
найсумніші сторінки історії, читати які я вже не міг.

Даремно я не оселився в іноземному кварталі. Те
пер я знову безпритульний. Куди ж податись? Люди- 
коти, які допомагали розкопувати потерпілих, ото
чили мене, чекаючи винагороди. Правда, вони розтяг- 
ли все вдовине майно, але сподівались обіцяної наго
роди. Я вийняв з кишені з п’ятнадцять національних 
престижів і жбурнув межи них: самі діліться. Розко
лювалась голова, я не міг навіть думати — певно, за
недужаю. Господині вже не зарадиш, вона лежала в 
калюжі крові з виряченими очима, немов і після смер
ті стежила за чоловіковими наложницями. Я не мав 
змоги поховати їх, а іншим було зовсім байдуже. Од 
відчаю й огиди хотілося кричати.

Я присів, тіло скувала втома, але не сидіти ж  мені, 
доки трупи не погниють? Я через силу підвівся і по
шкутильгав геть, тим самим дещо підриваючи віру 
марсіан в силу іноземців. На вулицях знову полюд
ніло. Якісь молодики ходили з крейдою і писали щось
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на стінах. Стіни були ще мокрі, але тільки повівав 
вітерець, написи ставали досить виразні: «За чисто
ту», «Все вимите». Лозунги були майже на всіх бу
динках. І хоч у мене ще боліла голова, я не витримав 
і зареготав. Які ж спритні! Після дощу, який вимив 
місто, лозунги писати неважко. Навіть у смердючих 
канавах вода стала майже прозора. Рух за чистоту! 
Ха-ха-ха! А чи не зсунувся я з глузду? Бо мені закор
тіло витягти пістолет і пристрелити декого з тих, хто 
писав лозунги.

Тут я згадав слова Малого Скорпіона про культурні 
установи і повернув у той бік — не для того, щоб огля
нути їх, а сподіваючись знайти затишок. Я чомусь 
вважав, що будинки на вулицях мають стояти фаса
дом один до одного, а тут усе навпаки. Ця дивовижа 
на якийсь час притлумила навіть біль у голові, хоч 
я і розумів, що для людей-котів це природньо, бо вони 
не дуже полюбляють свіже повітря та сонце. Між бу
динками ніякого проміжку. Що ж це за вулиця, ско
ріше це фабрика пошестей. Голова розболілася знову. 
Погано, коли хворієш на чужині. Та ще тут: на
вряд чи вирвешся живим у Китай.

Діставшись до найближчого затінку, я повалився 
на землю і тої ж  миті втратив свідомість.

Скільки я пролежав — не знаю. Опритомнів я вже 
в досить чистій кімнаті. Це було настільки неймовір
ним, що я несамохіть помацав собі лоб, чи не марю 
я часом? Здається, ні, хоч в усьому тілі відчувалася 
слабість. Я вирішив поки не з’ясовувати, де я, і скле
пив повіки. Почулися легкі кроки, я трохи розплющив 
очі. А, це та дівчина, що запаморочує голови дужче, 
ніж дурманне листя. Вона підійшла і теж помацала 
мій лоб, потім ледь кивнула головою і мовила сама 
собі:

— Вже краще.
Розплющити очі зовсім я не наважився, бо не
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міг збагнути, навіщо я їй. Та невдовзі до кімнати за
йшов Малий Скорпіон, і я  заспокоївся.

— То як? — пошепки спитав він у неї.
Я розплющив очі.
— А, тобі покращало? — зрадів Малий Скорпіон.
Я звівся і запитав:
— Це твоя кімната?
— Спільна,— Малий Скорпіон показав на Дурман.— 

Я відразу хотів оселити тебе тут, але боявся, що бать
ко не дозволить. Адже він вважає тебе своєю влас
ністю і не бажає, щоб я з тобою водився. Каже, що я 
і так багато нахапався в іноземців.

— Дякую вам! — мовив я, оглядаючи кімнату.
— Ти, певно, дивуєшся, чому тут усе блищить? 

Це теж одна з іноземних вигадок, як каже мій батько.
Малий Скорпіон і Дурман засміялися, а я подумав, 

що у юнака справді чимало від іноземців. Навіть мо
ва багатша від батькової, очевидно, багато слів запо
зичив з інших мов.

— Це ваш будинок? — поцікавився я.
— Ні, це один із культурних закладів, ми просто 

зайняли його й живемо. Високопоставлені особи мо
жуть захоплювати приміщення установ та закладів. 
Не певен, що це гарно, але ми принаймні доглядаємо 
кімнату, інакше від культури й сліду не лишилося б. 
А взагалі вдаємо, н іш  робимо щось, або пристосовує
мось, як ти вже казав. Дурман, дай йому ще листя!

— Хіба я вже їв листя?
— Коли б ми не напоїли тебе дурманним соком, 

ти б і досі не оклигав. У нас це універсальний засіб. 
Коли вже він не зарадить, то, вважай, кінець. Поміч
ний при багатьох недугах. От тільки один недолік 
у цього листя: хворого виліковує, а країну руйнує! — 
скептично всміхнувся Малий Скорпіон.

Я з’їв  кілька листків, і настрій одразу покращав. 
Зате робити нічого не хотілося. Я аж тепер впевнився,
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наскільки мудрі громадяни Світлої країни та інші 
іноземці, що живуть осібно. З котячою культурою жар
ти погані: тільки зблизишся з нею, як вона вже затя
гує тебе, як твань, і годі відкараскатися від неї. Ко
тяче царство мов вир, з якого нема рятунку. Коли 
вже потрапив сюди, то хочеш чи не хочеш, а станеш 
людиною-котом. Отож краще сюди не потрапляти. 
Я як тільки міг відбивався від цього клятого листя, 
і що ж? Мушу їсти! Вибір тут один: або ти тут і му
сиш їсти, або не їж , але й не будь тут. Коли б ця 
цивілізація поширилася по всьому Марсу,— а певно, 
таки багато мешканців Котячого царства плекають 
таку мрію,— то марсіани невдовзі повимирали б від 
бруду, пошестей, безладдя, затурканості. Котяча циві
лізація, безумовно, має дещо й хороше, але воно 
нездатне здолати опір темних сил. Я вже почав схи
лятися до думки, що одного чудового дня світло роз
жене весь цей морок або ж його витруять якоюсь отру
тою на зразок тієї, якою винищують мікробів. Проте 
самі люди-котп над цим не замислюються. Малий 
Скорпіон, можливо, і думав щось з цього приводу, 
але тепер вважає, що партію в шахи програно, безна
дійно махає рукою, сміється над власною поразкою. 
Що ж до Великого Скорпіона та багатьох інших, то 
вони просто сплять.

Мені хотілося вивідати в Малого Скорпіона все 
щодо політики, освіти, армії, фінансів, виробництва, 
суспільних та родинних стосунків...

— В політиці я мало що тямлю,— відповів він.— 
Тут треба звернутись до батька, він займається полі
тикою. Про решту ж я дещо можу сказати, проте ра
див би спочатку самому подивитись, а потім уже роз
питувати. По-справжньому я тямлю тільки у справах 
культури, бо батько неспроможний устежити за всім 
і доручив цю галузь мені. Якщо тобі заманеться огля
нути школи, музеї, бібліотеки, то тільки кивни...
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Я збадьорів, наче від дурманного листя. Отже, за
вдяки двом Скорпіонам я ознайомлюсь чи не з най
головнішими сферами життя в Котячій державі — по
літикою та культурою. Але як же тепер з житлом, 
чи зможу я й надалі лишатися в цій чистій кімнатці? 
Відверто кажучи, мені не хотілося йти звідси, як не 
хотілося бути й прохачем. Та почекаю, що скажуть 
господарі.

Малий Скорпіон поцікавився, що я збираюсь огля
нути насамперед. Я, сором признатися, не хотів іти 
нікуди, отож попросив його стисло розповісти про своє 
життя, сподіваючись трохи більше довідатись про ро
дину Великого Скорпіона. Він усміхнувся. Його по
смішка завжди викликала у мене симпатію і відразу 
водночас. Він, безперечно, відчував свою перевагу 
над іншими людьми-котами і саме тому не хотів ні
кому допомагати, боявся, бачте, забруднити свої лан
ки! Він, мабуть, болісно страждав, що народився в Ко
тячому царстві, мав себе чи не за одну-єдину троянду 
серед будяків, а я не люблю пихатості.

— Дитинство моє нічим особливим не відзначає
ться,— почав Малий Скорпіон, а Дурман, що сиділа 
поруч, з цікавістю зазирала йому в очі.— Батьки мене 
любили, хоч і не було за віщо. Дід теж любив — і це 
не дивно, бо всі діди в захваті від своїх онуків.— 
Він підвів голову і замислився. Дурман не відривала 
від нього погляду.— А втім, було одне, про що тобі не 
зайве б дізнатися, хоч для мене це не зовсім приємна 
згадка: моєю годувальницею була повія, і це в нашій 
сім’ї  вважалось пристойним. А от гратися з чужими 
дітьми мені забороняли. Ти спитаєш, чому повія пого
дилась доглядати чуже маля? Все гроші. У нас ка
жуть, що «грошима й дідька зманиш». Найняли її, 
бо так порадив дід. А повій у нас мають за найкра
щих вихователів для хлопчиків, а солдат — для дів
чаток. Як ті, так і інші дуже рано знайомлять дітей
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з таємницями статевого життя, їхні вихованці рано 
одружуються, народжують дітей, а отже, й приносять 
втіху своїм предкам.

Окрім повії, мене виховували ще п’ятеро дурно
верхих вчителів, які намагалися втовкмачити мені 
премудрості всіх наук. Згодом один з учителів сам 
порозумнішав і втік разом з моєю годувальницею. 
А невдовзі повиганяли й інших. Коли я підріс, батько 
послав мене за кордон, бо вважав, що людина, яка 
може зв’язати кілька речень по-іноземному, осягнула 
всі науки, а він прагнув мати освіченого сина. За 
кордоном я пробув чотири роки, багато чого побачив, 
але, всупереч батьковим сподіванням, не все засвоїв, 
хіба що нахапався чужинських звичок. На щастя, він 
не розлюбив мене, так само дає мені гроші, і я можу 
розважатися із Зірочкою, Квіткою та Дурманом. На 
перший погляд я батьків спадкоємець, його повно
важний представник з питань культури, а насправді — 
дармоїд, та й годі. Робити щось погане мені не до
зволяє сумління, а на щось добре я не здатен. Присто
совуюсь, тобто вдаю, що при ділі. «Вдавати»! Мені все 
дужче подобається цей вислів! — усміхнувся Малий 
Скорпіон. Дурман засміялася й собі.

— Дурман — моя подруга,— провадив далі Малий 
Скорпіон, здогадуючись, що мене цікавить і це,— 
з якою я живу, хоч маю і дружину. Це теж чужин
ська звичка. Годувальниця до шести років мене вже 
всьому навчила, отож у дванадцять, коли я одружився, 
мені аж ніяк не можна було закинути, що я — неук. 
Дружина у мене до всього вдатна, особливо дітей пло
дити; незвичайна жінка, як каже мій батько. А мені 
більше до вподоби Дурман. У старого дванадцять на
ложниць, от він і мені намовляє взяти Дурман у на
ложниці, хоч і ненавидить її. До мене він ставиться 
непогано, хоч і не до шмиги йому мої чужинські за
машки. Але нікуди не дінешся. Дід ненавидить і мене,
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бо ніяких чужинських витівок він не визнає. Спільне 
життя з Дурман нам не шкодить, але наш приклад 
наслідує молодь. Ти ж бо знаєш, у нас вважають, що 
між жінкою та чоловіком можуть бути одні стосун
ки — розпуста. Тому й одружуються, беруть налож
ниць, ходять до повій, а зараз у моді вільні шлюби. 
На першому місці у нас — дурманне листя, потім — 
плотська втіха. Оскільки для молоді я  взірець, то ба
гато хто, окрім дружин, завів ще й коханок. Тому ста
рі смертельно ненавидять мене. Дружини та налож
ниці живуть у чоловіковому домі, там і дітей наро
джують, а для коханок, за іноземним звичаєм, треба 
наймати житло в іншому місці. Це вимагає коштів 
і то значних, а батьки, певна річ, не дають, виникають 
сварки. Так що ми з Дурман — злочинці.

— А залишити свою сім’ю ти не можеш? — запи
тав я.

— Що ти! А де взяти грошей? Вільний шлюб — 
іноземний звичай, але це не значить, що ми мусимо 
відмовитись від нашого національного звичаю вима
гати у батьків грошей. Якщо не примириш одне 
з другим, то не вдасться пристосуватись, вдати, що ти 
щось робиш.

— А старі не розлучать вас?
— А що вони вдіють? Вони ж самі визнають, що 

жінки існують лише для того, щоб з ними спати. їм 
важко боротися з вільними шлюбами. Ні вони, ні будь- 
хто тут не зарадить. Одружуються, беруть наложниць 
чи просто сходяться — все заради втіхи. А там підуть 
діти — кому доглядати? Ми про це не думаємо, праг
немо тільки насолоди. Старі — за наложниць, мо
лодь — за вільні стосунки; зовні воно наче відстою
ються принципи, а насправді зовсім інше. В усіх ви
падках народжуються кошенята, яких нікому ні году
вати, ні виховувати. Так робили діди, батьки, і ми так
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робимо. Немає нічого більш огидного, ніж відпові
дальність.

— І жінки миряться з подібним становищем?
— Скажи, Дурман! Адже ти жінка! — попросив Ма

лий Скорпіон.
— Я? Я кохаю тебе — і край. Якщо ти хочеш по

вернутись до дружини, яка те й вміє, що плодити 
дітей, то йди. Коли я дізнаюсь, що ти розлюбив мене, 
я з’їм сорок дурманних листків — і всьому кінець.

17

Я так і залишився в тій кімнаті, хоч ні я, ні Ма
лий Скорпіон про це не прохопились і словом. На
ступного дня я взявся до дослідницької роботи, що
правда, без якогось певного плану, я просто ходив 
і придивлявся.

В кінці вулиці дітей майже не видно — всі вони 
купчилися біля культурних осередків, і я радів: люди- 
коти таки дбають про своїх дітей, он скільки шкіл на
будували.

Кошенята, певно, найжиттєрадісніші створіння в 
світі. Брудні (описати бракує слів), худющі, смердю
чі, бридкі, кирпаті, підсліпуваті, з прищуватими об
личчями, але напрочуд жваві. Я побачив хлопця з фі
зіономією, що розпухла і стала мов той чавун. Навіть 
рота роззявити йому було важко, на щоках садна, а 
він стрибав, бігав і сміявся разом з усіма. Мій радіс
ний настрій де й дівся. Я не уявляв такої дитини 
в нормальній родині чи школі. Так, вони життєрадіс
ні, але такі брудні, худющі, смердючі, бридкі, кирпа
ті і водночас жваві діти могли з’явитися на світ тіль
ки там, де в сім’ях, у школі, в суспільних стосунках 
панує суцільний ідіотизм. Ці діти — відбиття розвитку 
суспільства і своєрідна покара дорослим. Коли вони 
виростуть, країна стане ще бруднішою, смердючішою
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і потворнішою. Знову згадався той вирок, який доля 
винесла Котячій країні. Жодних сподівань на май
бутнє! Багатожонство, вільні шлюби, розпуста, а май
бутнє нікого не обходить. Люблять життя, безтурботні 
чорти!

Але з висновками я не поспішав. Спочатку треба 
все оглянути, а потім вже говорити. Я попрямував 
за дітьми до школи, оточеного чотирма стінами май
дану. Діти зайшли туди через велику браму, а я зали
шився на вулиці. Група школярів борюкалась прямо 
на землі, інші видирались на стіну, треті щось малю
вали на ній, четверті купчились у кутку й зазирали 
один одному між ноги. Вчителів не було. Я довго че
кав, поки з’явилося троє дорослих, таких худих, наче 
за все життя їм не пощастило хоч раз наїстися до
схочу. Вчителі,— а це були вони,— ледь пересували 
ноги і тримались руками за стіну. Коли ж подував 
вітерець, зупинялись і довго тремтіли. Нарешті вони 
зайшли у ворота, а школярі все ще чубились, гала
сували, чинили неподобства. Щоб трохи відсапатись, 
учителі посідали на землю, позаплющували очі й по
затикали вуха, немов своєю появою боялися розгнівати 
вихованців. Пройшло немало часу, поки вони попідво- 
дились і почали вмовляти дітей сісти, а ті мов затя
лися. Після майже цілогодинних вмовлянь вчителів 
напоумило вигукнути: «За брамою іноземець!» Діти 
одразу ж повмощувались обличчями до стіни і вже не 
наважувались навіть ворухнутись.

Один з учителів звернувся до них:
— Нумо, заспіваємо державний гімн!
Усі сиділи, оторопіло витріщившись на стіну.
— Тоді уславимо імператора!
Діти мовчали.
— Помолимося в думках наших богу.
Тут школярі, забувши про іноземця і про все інше, 

почали штовхатись, вигукувати, лаятись.
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— За брамою іноземець!
Знову запала тиша.
— Ректор хоче виголосити промову.
Директор виступив наперед і звернувся до числен

них потилиць:
— Сьогодні, милостиві панове, у вас урочиста мить, 

ви закінчуєте інститут...
Я мало не луснув від подиву... Як!? Отака мале

ча — вже випускники? Але послухаю-но далі.
— Милостиві панове, ви закінчуєте вищий учбовий 

заклад,— промовляв ректор,— і мусите перейнятись 
урочистістю цієї події. Тут ви опанували всі науки, 
засвоїли величезну кількість знань, і відтепер найваж
ливіші державні справи ляжуть на ваші плечі, ша
новні панове. Яка це честь! — Директор спроквола 
й голосно позіхнув.— Усе!

Обидва викладачі гарячково плескали в долоні, 
а  «студенти» знову зчинили гармидер.

— Іноземець!
Мертва тиша.
— Слово мають викладачі.
Ті засперечалися, кому першому почати. Нарешті 

один з них, найхудіший, ступнув уперед. Я одразу 
виснував, що він — песиміст, бо в куточках його очей 
зависли дві великі сльозини.

— Панове,— почав він жалібно.— Сьогодні ви за
кінчуєте наш вищий учбовий заклад. Яка це незабут
ня подія! — Одна із сліз зірвалась.— У нашій країні 
всі учбові заклади вищі, що особливо тішить! — Кап
нула друга сльоза.— Пам’ятайте, панове, про те добро, 
яке прищепили вам ректор та викладачі. Вчити вас, 
панове, велика честь, але вчора померла з голоду моя 
дружина. Яке це...— 3 очей його покотилися рясні 
сльози. Він довго опановував себе і нарешті повів 
далі: — Панове, не забувайте знань, що дали вам вчи
телі, допомагайте їм, як можете: чи грошима, чи дур
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манним листям. Ви, певно, знаете, вельмишановні, що 
нам уже двадцять п’ять років не дають платні. Пано
ве!..— Він зненацька заточився й осів на землю.

— А тепер почнемо вручати дипломи.
Ректор взяв з-під стіни кілька тонких кам’яних 

плиток з викарбуваними кількома знаками (якими 
саме — я не розгледів), поклав їх  перед собою і ого
лосив:

— Всі випускники закінчили наш заклад з відзна
кою, отож гордіться! Підходьте і беріть будь-який дип
лом. Вони однакові, бо всі ви відмінники. Урочисті 
збори оголошую закритими.

Ректор та один викладач підвели з землі песиміста, 
і всі троє повільно почвалали до брами. А студенти 
навіть не глянули на дипломи — вони воліли лазити 
по стінах і борюкатися.

«Що за комедія?!» — обурено подумав я і подався 
до Малого Скорпіона за поясненнями. Ні його, ні Дур
ман я дома не застав. Довелося знову тинятися вули
цями і спостерігати. Навскіс від інституту, який я 
щойно відвідав, був ще один учбовий заклад, студен
там якого можна було дати років п’ятнадцять-шістна- 
дцять. Я підійшов ближче. Кілька підлітків повалили 
когось на землю і, здається, щось робили йому. Непо
далік інший гурт в’язав ще двох. «Певно, практичні 
заняття з анатомії»,— подумав я. Але чому на живих? 
Адже це жорстоко. Пов’язаних тим часом покидали 
під стіну, обоє лежали непорушно. Чи не померли 
з переляку? А у того, якому робили операцію, одрі
зали руку і підкинули ї ї  вгору!

— А тепер покеруй нами, здихляко нещасний! — 
горлали парубчаки.— Хотів, щоб ми вчились! Дівчат 
йому не чіпай! Усе суспільство темне, а він просвітити 
хотів нас?! Забороняв з школярками паруватись?! 
Вирвати йому серце!

У повітря злетіло щось закривавлене.
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— Тих мерзотників пов’язали? Тягніть одного 
сюди!

— Ректора чи історика?
— Ректора.
Я похолов. То це вони ріжуть викладачів? Педаго

ги, може, й заслуговували кари, але щоб учні різали 
їх  живцем, допустити я не міг. Хто з них винен, хто 
ні, неістотно, але я, як людинолюбець, не дозволю, 
щоб студенти (і не лише вони) при мені чинили жор
стоку розправу. Я вихопив пістолет і натиснув на 
курок, збагнувши, що для людей-котів вистачило б і 
мого вигуку. Гримнув постріл, сирі після дощу стіни 
захитались і, не витримавши натиску наполоханих 
учнів, рухнули. Знову я зробив не те що слід. Хотів 
урятувати ректора, а його самого і учнів завалило 
глиною. Отже, скривдженого і кривдників спіткало одне 
лихо. Я розгубився. Однак треба щось робити. Мах
нути рукою на все це і піти геть я не міг. А як ряту
вати? Добре хоч, що стіна глиняна. В голові, і так за
битій клопотами, раптом зринула думка: ректор справ
ді заслуговує кари, бо виділені кошти привласнив, 
а школу збудував із глини. Я тим часом несамохіть 
розгрібав глину, витягуючи потерпілих. Кожен, щойно 
розплющував очі, підхоплювався і мов божевільний ки
дався від мене геть. Покалічених не було. Я полег
шено зітхнув і вирішив, що пригода досить кумедна. 
Нарешті я витяг ректора та історика. Обидва не змог
ли накивати п’ятами, бо були позв’язувані. Я поклав 
їх  осторонь, а сам іще пройшовся руїнами, щоб пере
свідчитись, чи не залишився хто засипаний. Ніби ні
кого. Я повернувся, щоб розв’язати викладачів.

Оскільки ліків у мене не було, то довелося чекати, 
поки вчителі самі прийдуть до тями. Зацьковано ози
раючись, вони посідали. Я всміхнувся їм  і запитав 
перше, що мені кортіло з’ясувати:

— Хто з вас ректор?

230



Вони злякано перезирнулись і кивнули один на од
ного.

«Почманіли»,— вирішив я.
Викладачі почали тихо підводитись. Я подумав, що 

вони хочуть розім’ятись. Та випроставшись, вони пе- 
резирнулися і раптом, мов два метелики, зірвалися 
з місця. За мить їх уже й слід загув. Наздоганяти 
їх  — марна річ, тут з ними краще не тягатись. 
Я тільки зітхнув і сів на землю.

От тобі й на! Боягузи! Нікчеми! Спитав, хто з них 
ректор, а вони показали один на одного. Не встигли 
опритомніти, а вже мізкують, як врятувати свою 
шкуру, а іншого втопити. Мабуть, подумали, що я 
хочу покарати ректора. Так повільно підводились, а 
як дременули! Ха-ха-ха! Я зареготав — я сміявся не 
з оцих двох, а з їхнього суспільства. Куди не поглянь, 
скрізь підозрілість, себелюбство, підлість, жорстокість. 
І ні натяку на щирість, благородство, доброту, велико
душність! Учні ріжуть ректора, а той і не заїкнеться, 
що він ректор... Яка непроглядна темінь! Невже вони 
так і не збагнули, що я їх  врятував? А-а, хіба в цій 
затурканій країні буває, щоб хтось рятував іншого? 
Згадалася удова посланника та ї ї  підопічні. Вони, 
певно, й досі гниють. Ректор, вчителі, викладачі, дру
жина посланника, вісім молодих розпусниць... Як же 
тоді збагнути тутешнє життя? І взагалі: що тут кої
ться?!

Мало не плачучи, я знову вирушив на пошуки Ма
лого Скорпіона. Може, він мені розтлумачить!

18

Ось його розповідь:
— Котяче царство дуже стародавнє. Коли території 

багатьох інших країн на Марсі ще населяли дикуни, 
тут уже склалася певна система освіти. Але та система,
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яка діє зараз, запозичена за кордоном. Це зовсім 
не означає, що подібна практика шкідлива; навпаки, 
запозичення необхідне, воно — одна з рушійних сил 
поступу, але переймати чуже, як видно, не просто. 
Порівнюючи різні методи, можна визначити, хто ви
рвався вперед, а хто відстає в цій справі. Недарма 
нашу стару систему ніхто не перейняв, а ми мусили 
зайнятися пошуками нового ще понад двісті років 
тому. І коли б переймали як слід, то давно досягли б 
рівня всіх інших країн. Та ми навіть запозичувати 
по-справжньому не вміємо, і виходить нісенітниця. Ні 
власного не вдосконалили, ні чужого не перейняли... 
Так, я песиміст і вважаю, що наша країна немічна, 
відстала. Смішно й казати, щоб у такій країні прове
сти які-небудь реформи, отож розмови про новації на 
ниві освіти сміхотворні.

Ти питаєш, чому деякі діти у нас навчаються в 
університетах? Ти дуже наївний, точніше, недогадли
вий. Невже ти не второпав, що це комедія? Про який 
випуск може бути мова, коли ці діти вперше поба
чили школу? Якщо вже розігрувати комедію, то до 
кінця. Оскільки більше нічим похизуватись, ми і влаш
товуємо подібні балагани. Історія розвитку нашої осві
ти останні двісті років — це суцільний анекдот; зараз 
ми дійшли до заключної сторінки, і жоден мудрець 
уже не вигадає чогось смішнішого. Коли нова си
стема освіти тільки запроваджувалась, учні мали 
складати екзамени і лише після цього закінчували 
заклад. Та за двісті років безперервного вдосконален
ня докотилися до того, що екзамени поступово скасу
вали, а учнів, байдуже, відвідували вони заняття чи ні, 
стали вважати випускниками.

Природно, що випускники шкіл та університетів 
мали неоднакові привілеї, і це викликало невдоволен
ня у школярів. «Адже й ми відвідуємо заняття, як 
і студенти». Тоді провели кардинальну реформу, за
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якою день вступу до школи вважався і днем закін
чення університету. Виходило, що спочатку кінчали, 
а потім... пробач, але ніякого «потім» не було. Яке 
може бути «потім» після закінчення?

Реформа виявилась напрочуд доречною. Вона од
разу вивела нашу країну на перше місце за кількі
стю громадян з вищою освітою. Ми дуже зраділи, 
хоча З не запишались: люди-коти найбільше цінують 
реальність. Це ж незаперечно, що у нас людей з ви
щою освітою більше, ніж деінде, тому всі задоволено 
всміхались. Імператорові теж сподобалася ця реформа, 
вона стала ще одним свідченням його турботи про 
освіту, про свій народ. Вчителі тішилися тим, 
що вони тепер викладачі університетів, всі учбо
ві заклади перетворились у вищі, а студенти — всі 
відмінники. Яка це честь! Батьки задоволено позирали 
на своїх семилітніх замазур, які вже закінчили уні
верситет, адже розумні діти — гордість для батьків. 
Про учнів і говорити нічого: вони були безмежно щас
ливі, що народилися в Котячому царстві. Досить було 
їм не померти до семи років, як диплом про вищу 
освіту в руках.

Та ще більшу користь принесла ця реформа еко
номіці країни: раніше імператорові щороку доводило
ся виділяти кошти на освіту, а люди з освітою нерідко 
бунтували проти двору. За твоє ж жито тебе ж і бито! 
А тепер імператорові не треба було витрачати жодної 
монети, а інститути весь час випускали людей з ви
щою освітою; жоден з них і гадки не мав виступити 
проти Його Величності. Щоправда, багато вчителів 
померло з голоду, але кількість жертв значно зменши
лась, ніж досі, коли викладачі тільки й думали, як би 
більше заробити, сварились між собою, підбурювали 
студентів до безпорядків, а інколи доходило й до вбив
ства. Тепер імператор просто не давав їм платні, 
за що ж їм було боротись? Якщо вони все-таки
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пробували протестувати, імператор не звертав на це 
уваги, а коли допікало, насилав на них солдатів. Ра
ніше викладачів підтримували студенти, а тепер склад 
увесь час міняється, тому допомога з цього боку від
пала. Викладачам лишилось тільки чекати голодної 
смерті, а смерть ця почесна. Імператор навіть пиша
ється благородством вчителів.

Вирішилась і проблема оплати за навчання. Тепер 
батькам досить послати свого шмаркача до школи та 
дати йому з собою чогось попоїсти, коли є що. А коли 
нема, то чи не все одно, де голодувати: дома чи 
в школі. Принаймні нащадок здобуде вищу освіту. 
На шкільне приладдя та підручники теж не витра
чались, бо до школи ходили не за знаннями, а за 
дипломами. То чим же погана реформа?

Ти питаєш, чому трапляються охочі бути директо
ром чи викладачем? Це випливає з двохсотрічного 
історичного розвитку.

Напочатку учбові заклади мали різні програми, 
тому й фахівці, яких випускали ці заклади, були різні. 
Одні вивчали промислове виробництво, інші — торгів
лю, треті — сільське господарство... Але куди їм пода
тись після закінчення? Техніку студенти пізнавали на 
іноземних зразках, бо своєї промисловості ми так і не 
створили; торгівлю теж вивчали на чужому досвіді, 
бо в нас торгують тільки лоточнпки, а розгорнеш щось 
ширше — військові одразу ж рознесуть; майбутні 
агрономи теж вивчали закордонне сільське господар
ство, адже у нас вирощують одне дурманне дерево. 
Словом, наша освіта була зовсім відірвана від життя, 
і випускникам лишалося або стати урядовцем, або ви
кладачем. Стати першим нелегко, треба мати гроші 
і впливові зв’язки; що б ти не вивчав, а коли у тебе 
є своя рука при дворі, то можеш одним стрибком до
скочити неба. Та чи багато мають і те, і інше? Тим, 
хто не знайшов стежок до урядових посад, найкраще
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стати вчителем. Справа в тім, що освічені люди не ба
жали бути ремісниками чи дрібними крамарями.

Поступово населення країни розшарувалося на дип
ломованих і недипломованих. Перші прагнули стати 
урядовцями чи вчителями, а другим випало бути про
столюдом. Зараз я не казатиму, як це вплинуло на 
політику, але система освіти перетворилась на зача
роване коло. Я, скажімо, закінчив школу і починаю 
вчити твоїх дітей, твої діти, в свою чергу, після школи 
вчать моїх... Мета навчання лишається незмінною, 
а підготовка весь час деградує. Чим це пояснити? 
Людей з освітою дедалі більшало. За винятком тих 
небагатьох, хто зумів стати урядовцем, всі інші хотіли 
викладати. А де ж набрати стільки шкіл? Кумедно, 
правда? Система, коли одне покоління навчало інше, 
про що я тобі вже говорив, спиралась на кілька кано
нізованих, споконвічних підручників, а про моральне 
виховання, про любов до людини та добропорядність 
шкода й мови. Пе дивно, що боротьба навіть за місце 
викладача часом перетворювалась у справжню довго
тривалу й кровопролитну війну, війну, яку поясню
вали потягом до освіти, хоч справжньою причиною 
була платня.

Тим часом імператор, політичні діячі та військові 
почали накладати лапи на вчительські заробітки. А ті 
у відповідь почали вимагати справедливості, не вихо
дили на роботу. Учні подивились на них та й собі пе
рестали відвідувати заняття. Саме тоді й розгорнувся 
рух, про який я казав тобі напочатку,— за те, щоб не 
ходити в школу, а диплом одержувати. Цей рух і вирі
шив долю державних витрат на освіту. Імператор, полі
тичні та військові діячі, а тоді й батьки охоче підтри
мали цей рух. Освіту стали вважати зайвою розкішшю, 
вчителювання — ремеслом, гідним зневаги, і всі раділи, 
що знайшли спосіб заощадити дещицю. Але шкіл не 
позачиняли: боялись, що іноземці глузуватимуть, тому
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оголосили про право закінчувати університет за один 
день. Учбові заклади працювали, як і раніше, число 
випускників університетів що не день більшало, а 
витрат — жодних. Ось так циклічна система навчан
ня перетворилась у систему загального, а точніше — 
у відсутність всякого навчання. Небачене сміхо
висько!

В розпалі цього руху вихователі підростаючого поко
ління не втратили інтересу до науки: дні і ночі не 
вщухала битва за шкільне майно: столи, стільці та 
інше обладнання. Поки держава виділяла кошти, вчи
телі боролись за платню, а тепер нишком почали роз
продувати шкільне начиння. І тут не обійшлось без 
кровопролиття: всі прагнули працювати в школах, де 
ще було що продавати. Імператор виявився людиною 
гуманною і не забороняв викладачам, яких сам зали
шив без шматка хліба, розпродувати шкільні меблі. 
Учбові заклади поступово перетворились у своєрідні 
аукціони, а потім — у пустирища, оточені стінами.

Тепер тобі зрозуміло, чому й досі є охочі бути ди
ректорами чи вчителями. Яка різниця, чи сидіти вдома 
без діла, чи на роботі? То чому б і не послужити? До 
того ж мати звання викладача чи директора дуже 
почесно: студент по закінченні може стати вчителем, 
вчитель — директором, так створюється видимість про
сування по службовій драбині. Хоч платні вчителям 
зараз і не дають, але трапляється зрідка, що декого 
з них переводять у чиновники. А це вже щось та 
означає.

Таким чином, у наших школах є учні, є вчителі, 
є директори, нема тільки навчання. До того ж усі 
учбові заклади вищі.

Якщо в школі нічому не вчать, то як же навчитись 
грамоти? Доводиться звертатись до стародавнього ме
тоду — запрошувати приватного вчителя. Зрозуміло, що 
дозволити це можуть собі лише багаті родини, а біль«

236



шість дітей змушена відвідувати школу і виходити 
звідти неуками.

Сподівання, які покладали в Котячому царстві на 
нову систему освіти, розвіялися на порох. Нову систему 
було запозичено за кордоном одночасно з відповідними 
знаннями, а знання, як відомо, швидко старіють, якщо 
наука повсякчас не рухається вперед. Коли ця наука 
потрапляла до пас, вона хутко сивіла, вкривалася пліс
нявою. Ми ніби одрізали шматок чужого м’яса, при
клали його до свого тіла, та цим і обмежились. А про 
те, щоб воно приросло, не подумали. Запозичивши купу 
знань, ми не навчились їх  застосовувати і зрештою 
скотились до циклічної системи. Це було профанацією 
науки, але тоді люди принаймні вірили, що приліпле
ний шматок чужого м'яса зробить їх  безсмертними, 
а Котяче царство досягне такого ж розквіту, як і всі 
інші країни. Подібні химери та самовдоволення ще 
можна було якось виправдати. А тепер усі вважають, 
що школи перетворились у заклади, де тільки б’ються 
за директорські місця, лупцюють викладачів та чинять 
всякі неподобства; а все завдяки новим знанням, які 
не тільки не зміцнили країну, а навпаки, розбестили 
її. Таким чином, від профанації наук дійшло до 
паплюження їх  і цілковитої відмови від них.

В домашніх умовах новими знаннями теж не опа
нуєш, з приватними вчителями студіюють лише старо
давні кам’яні книги, які за останній час подорожчали 
разів у десять. Мій дід страшенно втішений цим, бо 
вважає, що національний дух звитяжив над чужин
ським грамотійством. Батько теж радіє, але з іншої 
причини: посилаючи мене вчитись за кордон, він спо
дівався, що тільки я оволодію там всіма новинками 
науки і в майбутньому допомагатиму йому дурити всіх 
прихильників премудростей, записаних у кам’яних кни
гах. Батько — розумна, ділова людина, він перекона
ний, що нові науки можуть принести велику користь,
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але вводити загальне навчання нема потреби. Досить 
послати за кордон кілька чоловік. Повернувшись до
дому, вони повною мірою забезпечать розквіт держави. 
Але чимало наших громадян дотримуються тієї ж дум
ки, що і мій дід, міркуючи, ніби нові науки — це чак
лунство, яким дурять людям голови, підбурюють дітей 
проти батьків, учнів проти вчителів, одне тільки лихо 
від них. А подібне ставлення до науки може призвести 
до загибелі держави.

Тебе цікавить, що викликало занепад нової системи 
освіти в нашій країні. Мені важко відповісти вичерпно, 
але, на мою думку,— втрата моральної основи. Як тіль
ки нові науки почали проникати до нас, їх  одразу 
намагалися використати тільки для власного зиску, щоб 
виробляти нові, зручні для вжитку речі, а не для пі
знання істин, які б передали в спадок прийдешнім 
поколінням. Таке ставлення до науки помітно піді
рвало основу виховання — обов’язок вихователів фор
мувати особистість, розвивати здібності до самостій
ного мислення. В нових школах людей було багато, а от 
справжніх вихователів не знайшлося: директори та ви
кладачі чубилися за платню, учні готували себе до 
такої ж діяльності, словом, усі дивились на школу, як 
на якусь кормушку, займалися чим завгодно, тільки 
не вихованням. Становище ускладнювалось і тим, що 
ні імператор, ні політики, ні самі громадяни не правили 
за зразок для наслідування. Цілком природно, що у 
відсталій, зубожілій країні, де значна кількість гро
мадян живе впроголодь, важко говорити про людську 
гідність, бо в тяжких умовах люди часто втрачають 
моральне обличчя. І все ж це не виправдовує вихова
телів. їм слід би знати, що країну можуть врятувати 
лише знання та високі моральні якості. Саме про це 
треба було пам’ятати тим, хто займався вихованням. 
Якщо ти вже вирішив стати директором чи викладачем, 
то слід позбутися своєї дріб’язкової користі. Можливо,
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я ставлю працівникам освіти надто суворі вимоги. 
Люди є люди, і всі вони, в тому числі викладачі й ш к 
вії, бояться голодної смерті. Мені, певно, не слід судити 
їх, яке я маю на це право? Проте є ж такі жінки, які 
скоріше підуть на смерть, ніж торгуватимуть своїм 
тілом. То чому ж тоді мої співвітчизники, які відали 
вихованням, не змогли зціпити зуби і зберегти хоч 
крихту людських чеснот?

Уряд завжди утискував скромних людей і утиску
вав тим дужче, чим вони чесніші. Але навіть нікчем
ний уряд мусить рахуватись з волею народу. Коли б 
наші вихователі були справжні люди і прагнули вихо
вати теж справжніх людей, громадськість рано чи 
пізно оцінила б їхні зусилля. А коли б їхні вихованці 
принесли країні якусь користь, то й уряд, який зараз 
зневажливо ставиться до освіти і відмовляє в коштах, 
замислився б. Я певен, десяти років сумлінної роботи 
наших учбових закладів вистачило б, щоб країна змі
нилася до невпізнанності. Нова система освіти діє вже 
двісті років, а наслідки? Якщо за старої системи вихо
вувались чесні, ввічливі люди, які поважали своїх бать
ків, то чому ж за нової ми не в змозі досягти 
такого ж?

Часто кажуть, і здебільшого самі працівники освіти, 
що країна потопає в неуцтві. А хто ж має нести нам 
світле, як не вони? Якщо вони лише ремствуватимуть, 
забуваючи про свій обов’язок, якщо не почуватимуть 
себе зірками в темряві ночі, у нас не залишиться нія
ких надій. Можливо, погляди мої дещо упереджені, 
ідеалістичні, але без ідеалів, особливо інтелігентам, 
жити не можна. Я знаю, що ні уряд, ні громадськість 
не допоможуть їм, та й хто захоче допомагати таким 
же неробам, як і самі урядовці?

Ти бачив, як ріжуть викладачів? Нічого дивного — 
це закономірний наслідок бездушного ставлення до ви
ховання. Коли вчителі не мають людської гідності, то
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учні тим більше. Вони, навпаки, деградують, поверта
ються до первісного стану, коли в світі панували жор
стокість та людожерство. Поступ людства іде повільно, 
а занепад — блискавично. Варто хоч на якийсь час 
втратити людську подобу, і ти вже дикун. А наші «нові» 
школи існують понад двісті років, і весь цей час не 
вщухає колотнеча між директорами, директорами та 
вчителями, вчителями та студентами. Бійка особливо 
розпалює нице в людині, тому вбивство кількох дирек
торів чи викладачів зараз звичайне явище. Та ти не 
журись: завдяки циклічній системі учні з часом ста
нуть викладачами чи директорами, і їх  теж порішать. 
В умовах, коли школа майже втратила зв’язки з гро
мадськістю, людям байдуже, хто кого там зарізав.

В цьому суспільстві люди, здається, дичавіють, 
ледве народившись. Уже змалечку вони нишпорять 
повсюди, щоб поживитись хоч якимсь дріб’язком. І от 
у школі зграя здичавілих підлітків, мов зголоднілі зві
рята, потрапляє до. рук жорстоких вчителів. Як ті, так 
і інші, відстоюючи свої інтереси, при першій нагоді 
вдаються до зубів і кігтів. Успадкована від далеких 
предків звіряча лють може вибухнути щомиті, і тоді 
чи то за книжку, чи то за дурманний листок спалаху
ють криваві сутички. Бойовитість взагалі притаманна 
молоді, але в нас вона набуває особливого відтінку. 
Вибравши якийсь гучний лозунг, студенти починають 
розвалювати будівлі, трощити майно, а потім розтя
гують по домівках цеглу та всяке начиння. Студенти 
раді, і батьки тішаться, бо після кожної такої колот
нечі в господарстві з’являється зайва цеглина чи па
лиця. Директор та викладач, якщо залишилися живі, 
теж мають нагоду поцупити щось. Всі вони мерзот
ники, отож не дивно, що учні вбивають своїх настав
ників, а тоді й самі стають жертвами, коли вибивають
ся на посади директорів чи викладачів. Отаке в нас ви
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ховання. Воно перетворює людину в звіра, отож не 
зовсім правильно, ніби воно не приносить жодних на
слідків. Ха-ха!

19

Слухаючи Малого Скорпіона, я не міг забувати, що 
він скептик. Але те, як учні за один день стають ви
пускниками, а також розправу над викладачами я бачив 
на власні очі. Як би я  не сумнівався щодо його песи
містичних висновків, але заперечувати йому було важ 
ко, тому я вирішив підійти до цього питання з іншого 
боку:

— А вчені у вас є?
— Є, і то багато! — не без глуму відповів Малий 

Скорпіон і, випередивши наступне запитання, повів 
далі: — Велика кількість учених може свідчити і про 
розквіт культури, і про ї ї  занепад. Все залежить від 
того, що розуміти під цим. Я, звичайно, не збираюсь 
давати власне визначення, але, якщо бажаєш поди
витися на наших учених, я можу привести декого 
з них.

— Тобто запросити? — уточнив я.
— Привести! На запрошення вони не відгукнуть

ся — ти ще їх  не знаєш. Але сам побачиш. Дурман, 
притягни-но сюди кількох мудреців. Скажи, що я дам 
їм  листя. Візьми Зірочку та Квітку на поміч.

Дівчина захихотіла і вийшла. Мені так закортіло 
побачити вчених, що я забув про все інше, що мав 
запитати у Малого Скорпіона. Ми мовчки сиділи і жу
вали дурманне листя; нарешті з’явилася Дурман, а з 
нею гурт дівчат, щоправда, без вчених. Вони вмости
лися довкола мене.

— Тепер тримайся! — засміявся Малий Скорпіон.— 
Зараз почнеться допит.

Почувся стриманий сміх.
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— Ми й справді хочемо дещо розпитати,— почала 
Дурман.

— Будь ласка. От тільки в жіночих справах я  не 
дуже тямлю,— відповів я, мимоволі наслідуючи жартів
ливий тон та манеру Малого Скорпіона.

— Скажи, як виглядають ваші жінки? — майже 
одночасно випалили вони.

Я знав, що моя відповідь може приголомшити їх:
— Наші жінки теж пудряться. (Всі зойкнули). 

Крім того, на головах роблять майстерні зачіски. Деякі 
носять довге волосся, деякі коротко підстригаються, 
розчісують волосся на проділ або зачісують назад, 
мастять його духмяним кремом або оббризкують пар
фумами. (Дівчата позирали на своє куце волосся і роз
чаровано затуляли роззявлені від подиву роти). На 
вуха чіпляють сережки з перлинами або коштовними 
камінцями, які при ході похитуються і виблискують. 
(Дівчата мацали свої коротенькі вуха, а одна — зда
ється, Квітка — спробувала навіть розтягнути їх ) . Вдя
гаються дуже гарно, з-під вбрання видно лише окремі 
частини тіла: це набагато принадніше, ніж ходити го
ляка.— Я навмисне підсміювався над дівчатами.— Гола 
людина приваблює лише красою свого тіла, але воно 
майже у всіх однакове, а барвистий одяг надає йому 
особливої принади. Тому наші жінки носять одяг на
віть влітку, хоч теж не від того, щоб вийти на люди 
в чому мати народила. Носять іще черевики — шкіряні 
або з різних тканин, на високих чи низьких каблуках, 
оздоблені перлинами чи гаптованими квітками. Правда, 
гарно? (Ніхто не прохопився й словом, бо всі не могли 
отямитись від подиву). В країні, де я  народився, жінки 
колись бинтували ноги, і вони ставали зовсім малень
кі. А тепер перестали...

— Чому?! — перебили вони мене.— Адже маленькі 
ніжки — це так гарно!
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Помітивши, що дівчат вразила моя розповідь, я 
трохи заспокоїв їх:

— Заждіть! Дайте розповісти до кінця! Бинтувати 
перестали, зате почали носити черевики на високих 
каблуках і стали вищими та стрункішими. Щоправда, 
від цього часом викривляються кістки, і вони нерідко 
ходять, тримаючись за стіни будинків. А коли злама
ється каблук, то одна нога довша, друга коротша, тоді 
йде, бідолаха, спотикається...

Всі принишкли, пройнявшись повагою до земних 
жінок, і сором’язливо поховали власні ноги.

Я сподівався, що їх зацікавить іще щось, але чере
вики на високих каблуках мов зачарували слухачок.

— А дуже високі ці каблуки? — поцікавилась одна,
— На черевиках бувають квіти? — спитала інша.
— Коли йдеш, каблуки цокотять?
— А як кривляться кістки? Самі по собі, чи треба 

їх  покривити, а потім взувати черевики?
— Ти казав, що черевики шкіряні. З людської шкіри 

теж годяться?
— А як гаптують? У який колір?
Мені подумалось, що якби я вмів чинбарювати, то 

мав би тут добрий зарібок. Я вже хотів розповісти 
їм, що наші жінки не тільки гарно вбираються, а й діло 
знають, як прийшли вчені.

— Дурман,— звелів Малий Скорпіон,— приготуй 
дурманного соку. А ви,-^ звернувся він до решти дів
чат,— поговоріть про черевики на високих каблуках 
деінде.

Вчених прийшло аж  восьмеро. Вклонившись Мало
му Скорпіонові, вони посідали на підлозі і позадирали 
носи. На мене жоден і оком не глянув.

Дурман пригостила їх  соком, вони пили довго, потім 
заплющили очі, даючи зрозуміти, що не бажають дії* 
витися на мене. Це було доречно, бо я міг добре роз* 
дивитися кожного з них.
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Вони були худющі й брудні; навіть їхні маленькі 
вуха позабивала пилюка, а в куточках губ біліла сли
на. Рухи начеб іще повільніші й скрадливіші, ніж 
у Великого Скорпіона.

Дурманний сік, певно, зробив своє: вони порозплю
щували очі і знову втупились кудись угору. Раптом 
один з мудреців виголосив:

— Я найперший серед усіх вчених Котячого цар
ства!

Він кинув поглядом довкола і навіть на мить за
тримав його на мені. Решта, ображені такою заявою, 
рантом заворушились, зачухались, почали скреготіти 
зубами й кусати кігті.

— Ти найперший? — нараз вигукнули вони.— Та ти 
такий же негідник, як і твій батько. Та й дід був не 
кращий!

Я подумав, що вони ось-ось кинуться один на од- 
пого, але найперший вчений, який, певно, вже звик 
до подібних суперечок, несподівано засміявся:

— Вже три покоління нашого роду вивчають астро
номію. Астрономію! А ви що? Іноземні астрономи ко
ристуються безліччю всіляких приладів, телескопів, 
а ми вже три покоління спостерігаємо небо неозброє
ним оком — оце справжні здібності! Ми з’ясовуємо 
вплив зірок на людські долі, передбачаємо по зорях 
щастя й лихо, визначаємо, що може спіткати людей. 
Хіба іноземці щось тямлять у цьому? Учора ввечері, 
коли я дивився на небо, Венера стояла прямо над моєю 
головою. То кого вважати першим вченим нашої 
країни?

— Мене,— пожартував Малий Скорпіон,— бо Венера 
мені всміхалась.

— Цілком слушно, шановний пане!—відповів астро
ном і вмовк. Решта вчених підтримала цю думку і по
ринула в глибоку задуму.

— Та говоріть-бо! — звелів Малий Скорпіон.
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— Я найперший вчений у Котячому царстві! — мо
вив другий і спогорда глянув на всіх.— Що таке астро
номія? Всім відомо, що нісенітниця! Перш ніж бра
тись за науку, треба знати писемність. Отже, писем
ність — єдина справжня наука. Тридцять років я ви
вчав її, тридцять років! Хто після цього сміє казати, 
що не я найперший вчений, хто?

— Іди ти к собачій матері! — обізвалася решта муд
реців. Проте знавець писемності не відзначався такою 
скромністю, як астроном. Учепившись в одного з колег, 
він зарепетував:

— Ти спочатку поверни борг! Забув, як позичив 
у мене дурманний листок? Віддай назад, негайно! 
Інакше я тобі в’язи скручу!

— Я, відомий на весь світ вчений, позичив у тебе 
дурманний листок? Пусти, не погань моєї руки!

— З’їв чужий листок і не признається! Гаразд, на
чувайся. Ось напишу трактат з писемності і стану най- 
відомішим не лише в нас, а й у всьому світі. Тоді я 
тобі доведу, що в стародавніх рукописах твоє прізвище 
не зустрічається жодного разу. Начувайся!

Вчений, який не визнавав себе боржником, злякано 
заблагав Малого Скорпіона:

— Вельмишановний пане! Позичте мені того зли
денного листка, щоб я віддав йому! Адже вам відомо, 
що я найперший учений в країні, а у вчених завжди 
бракує грошей. Через ці злидні, може, й позичав той 
клятий листок, та забув. І ще одне прохання, пане: по
просіть свого батька, щоб він вділяв ученим трохи біль
ше листя. Нероби можуть обійтися без нього, а ми 
(особливо мені, найпершому серед учених) зовсім не
сила займатися наукою. Послухайте, нещодавно я  з’ясу
вав, що в одному з наших стародавніх кодексів справді 
мовиться про таку кару, як здирання шкіри. Незаба
ром я напишу про це статтю і проситиму" вашого бать
ка передати ї ї  імператорові, щоб Його Величність
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відновив таке цікаве, обгрунтоване історичними джере
лами, покарання. Чи після такого відкриття я  не най
перший вчений? Подумаєш, велике цабе — писемність! 
От історія — це справжня наука!

— А хіба історія не буквами записана? Віддай дур
манний листок! — наполягав мовознавець.

Малий Скорпіон звелів Дурман дати історикові лис
ток, але той, перш ніж віддати його лінгвісту, відірвав 
половину собі:

— Повертаю, хоч і не варто було б цього робити!
— Ти віддав тільки половину! — заволав мовозна

вець і скреготнув зубами.— Зачекай, не я буду, якщо 
не вкраду твою дружину!

Згадка про дружину викликала загальне пожвав
лення, всі почали скаржитись Малому Скорпіону:

— Пане, шановний пане! Чому ми, вчені, маємо 
лише по одній дружині? Не дивно, що ми змушені ду
мати про те, як украсти чужу! Ми, вчені, трудимося 
во славу країни, щоб наші нащадки пронесли наші 
наукові відкриття через багато поколінь, то чому ж 
нам не дозволять мати хоч по три дружини?

Малий Скорпіон мовчав.
— Візьмімо хоч би й зірки. Біля кожної великої 

завжди є кілька дрібних. Коли на небі так, то нам і 
сам бог велів; в усякому разі, мені, вченому першої 
величини, слід би мати кількох дружин. До того ж 
моя стара вже ні на що не здатна.

— А взяти письмові знаки, тобто ієрогліфи. В зна
ках, створених ще в давнину, часто подибуємо зобра
ження жінки. Таких знаків безліч, а ми чомусь мусимо 
задовольнятися однією дружиною. В якійсь із своїх 
робіт я незаперечно довів, що у вчених має бути по 
кілька дружин.«

Далі він почав наводити докази, які не те що запи
сувати, слухати було незручно. Інші й собі не відста
вали. З їхніх доводів та пояснень випливало, навіщо
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вченим потрібно мати по кілька дружин. Малий Скор
піон не озвався у відповідь і словом.

— Ви, пане, певно, стомилися? Тоді ми, ми...
— Дурман, дай їм трохи листя, і нехай забира

ються геть! — нарешті промовив Малий Скорпіон, за
плющуючи очі.

— Дякуємо, дуже дякуємо, пане! Вибачте! — хором 
загомоніли мудреці.

Потім вони розхапали дурманне листя, яке принесла 
Дурман, вклонились Малому Скорпіонові і, не припи
няючи сварки, вийшли. Натомість ввалився гурт моло
дих вчених. Вони, виявляється, вже давно чекали під 
дверима і не заходили лише тому, що побоювались 
своїх старших колег. Бо коли зустрічалися представ
ники старшого і молодшого поколінь, то принаймні двоє 
ставало жертвами неминучої сутички.

Молоді вчені мали значно приємніший вигляд: не 
брудні, кожен вгодований і жвавий. Перш ніж сісти, 
вони привіталися не тільки з Малим Скорпіоном, а й 
з Дурман і навіть зі мною. Я трохи повеселішав: у Ко
тячому царстві ще не все втрачено.

— Вони по кілька років вчились за кордоном і все 
знають,— зашепотів мені на вухо Малий Скорпіон. 
Його зауваження дещо насторожило мене, особливо 
після того, як гості накинулись на запропоноване їм 
дурманне листя.

Коли вони впоралися з листям, почалася бесіда. 
Про що точилася розмова, я анітрохи не второпав, хоч 
встиг перейняти від Малого Скорпіона чимало нових 
слів. Як не намагався, а вловив лише уривки слів на 
зразок: «зація», «ізм», «ство», «кація» та інше. Я бен
тежився, бо гості, видно, зверталися до мене, а я тільки 
дурнувато кивав головою та всміхався. Нарешті я вло
вив зміст одного із запитань:

— Пане іноземець, що це за одяг на вас?
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Штани,— відповів я, почуваючи себе довершеним 
дурнем.

— А навіщо вони?
— Як зроблені?
— Про який науковий ступінь вони свідчать?
— У вашій країні суспільство, певно, ділиться на 

штаньків і безштаньків?
Що я міг відповісти? Довелося, вдавши дурника, 

тільки ніяково посміхатись.
Не дочекавшись відповіді, вони досадливо скриви

лись, почали обмацувати мої драні штани, потім знову 
заторохтіли. Мені стало нудно. Нарешті молоді вчені 
пішли, і я спитав Малого Скорпіона, про що ж вони 
говорили.

— Питаєш! — усміхнувся він.— Нічого вони не го
ворили.

— Та як же! Я сам чув «зація» та ще щось подібне.
— Так, так. Це іноземні слова, але молодики сип

лють ними як горохом, самі не знаючи їхнього значен
ня. І люди їх не розуміють, і самі вони не розуміють, 
головне, аби галасу побільше. Тих, хто вміє так роз
мовляти, і відносять до вчених нового типу. Слово, 
в якому ти розібрав лише закінчення «зація», особливо 
модне останнім часом. Його вживають скрізь і всюди. 
Відлупцював, наприклад, батько сина, чи там імператор 
вживає дурманне листя, або ж вчений заподіяв собі 
смерть — вони скрізь вживають це слово. А насправді 
воно означає «роль хімії». Отож наступного разу, коли 
випаде зустрітися з ними, ти теж починай плести нісе
нітниці, і вони подумають, що ти теж вчений. Основ
не — іменники. Дієслова зайві, а прикметники утворю
ються від іменників з допомогою суфіксу «...ний» та 
інших.

— Чому їх  зацікавили мої штани?
— А чому дівчата так розпитували про туфлі на 

високих каблуках? Молоді вчені недалеко відійшли од
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жінок: і вони прагнуть бути охайними, красивими та 
модними. Якщо старі вчені просто прагнуть володіти 
жінкою, то молоді намагаються полонити її. Побачиш, 
через кілька днів вони всі ходитимуть у штанах.

Мені здалося, що в кімнаті надто душно; я попро
сив Малого Скорпіона вибачити мене і вийшов на ву
лицю. Квітка та ї ї  подружки, прив’язавши до п’ят 
уламки цеглини і тримаючись за стіну, вчились ходити 
на високих каблуках.

20
Так, у цього песиміста було чому повчитись. Він 

принаймні спочатку думав, а потім уже віддавався 
песимізму. Можливо, йому ще далеко до мислителя, 
але думати він умів. Тому Малий Скорпіон подобався 
мені дедалі більше. Що ж до вчених, то я більше сим
патизував молодим. Навіть якщо вони й не розумніші 
від старих, зате жваві, веселі. Малому Скорпіонові не 
зайве б перейняти у них трохи оптимізму, і тоді б 
він, здається, зробив би багато корисного для своєї 
країни. Мені захотілось ще раз побачити молодих уче
них, щоб переконатись, чи справді вони здатні допо
могти Малому Скорпіонові. Я розпитав у Дурман, де 
вони мешкають.

Дорогою туди я проминув кілька шкіл чи інститу
тів, тобто пустирів, оточених глиняними стінами. Я не 
дуже йняв віри тому, що говорив Малий Скорпіон, та 
коли зустрічав учнів, що тинялися по вулиці, на очі 
наверталися сльози. У юнаків (особливо старших) був 
надзвичайно бундючний і самовдоволений вигляд: ви
капаний Великий Скорпіон, коли його несли на голо
вах семеро солдатів. Кожен із них, мабуть, мав себе 
щонайменше за божого обранця і не розумів, що їхня 
держава — найнікчемніша в світі. Таких невігласів 
могли виховати тільки бездарні викладачі! Я почасти 
розумів цих юнаків, і все ж  людина до двадцяти років
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мусить чомусь навчитись, мусить хоч трохи знати жит
тя, а не почувати себе в цьому пеклі, як у раю. Я на
віть засумнівався, чи бувають у них якісь душевні по
ривання. Вже хотів зупинити когось із них та роз
питати, чим вони так задоволені, та вчасно згадав, що 
на сьогодні у мене зовсім інші наміри.

Молодий вчений, до якого я оце поспішав, завіду
вав археологічним музеєм. Я вирішив провідати його 
і заодним оглянути експозицію. Приміщення музею 
виявилось досить просторим: кімнат двадцять чи й 
тридцять. Біля входу, прихилившись головою до стіни, 
міцно спав сторож. Я зазирнув усередину — більше 
нікого. Спокійно відчиняй будь-які двері, і ніхто тебе 
не зупинить. Дивно —  адже люди-коти цуплять все, ЩО 

погано лежить! Я не посмів будити сторожа і зайшов 
у музей. Проминув дві порожні кімнати і несподівано 
помітив свого знайомого. Він зачарував мене своєю 
життєрадісністю, охайністю, жвавістю та чемністю. На 
прізвище Котський, безперечно, іноземного походження, 
бо досі в Котячому царстві мені подібного не трапля
лось. Я побоювався, коли б під час бесіди він не почав 
пересипати мову іноземними суфіксами; тому одразу 
ж заявив, що цікавлюсь лише музеєм, і попрохав роз
повісти дещо про експонати.

— Гаразд. Будь ласка, сюди! — привітно запросив 
Котський.— Це зал знарядь кам’яного віку десятого 
тисячоліття до нашої ери. Зверніть увагу: всі експо
нати розташовані за найновішою системою.

Я роззирався на всі боки і нічого не бачив. Що за 
чудасія?! А Котський уже показував на стіну:

— Перед вами кам’яна посудина, якій десять тисяч 
років, зверху викарбувано якісь іноземні літери, оці
нена в три мільйони національних престижів.

Он що! Тепер я зрозумів. Напис, виявляється, був 
на стіні там, де колись, очевидно, стояла ця дорого
цінна посудина.
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— А ось кам’яна сокира. Експонатові десять тисяч 
і один рік, оцінена в двісті тисяч національних пре- 
стижів, поруч кам’яна миска, якій на рік більше, ціна 
півтора мільйони національних престижів. Це... триста 
тисяч, це... чотириста тисяч...

І так далі. Мені найбільше сподобалось, що він добре 
пам’ятає ціну експонатів. Ми увійшли до наступного, 
теж порожнього залу. Котський пояснював тим же ба
дьорим, шанобливим тоном:

— Тут у нас зберігаються найстародавніші книги. 
Цьому зібранню понад п’ятнадцять тисяч років. Розмі
щені вони за найновішою бібліографічною системою.

Він називав книгу за книгою, ціну кожної з них, 
але, окрім кількох чорних тарганів на стінах, я нічого 
не бачив.

Так ми пройшли десять порожніх залів. На більше 
мене не вистачило, і я вже зібрався розпрощатися 
з Котським і вийти на двір, як раптом біля входу в оди
надцятий зал побачив понад два десятки чоловік з па
лицями в руках. Певно, щось стережуть? Я дякував 
богові, що не пішов. Якщо на десять порожніх є хоч 
один зал з експонатами, і то, вважай, я завітав сюди 
не даремно.

— Ви, пане, прийшли вчасно,— так само чемно й ла
гідно промовив Котський.— Через днів два цих експо
натів ви б уже не побачили. Перед вами керамічні ви
роби десятого тисячоліття до нашої ери, розставлені 
за найновішою системою. Дванадцять тисячоліть тому 
цей посуд був найпрекраснішим у світі, але потім, по
чинаючи з шостого тисячоліття до нашої ери, ми втра
тили секрет гончарного виробництва і досі не можемо 
відновити його.

— Як же воно так? — спитав я.
— О-овізм! — вигукнув він. Поки я міркував, що б 

це значило, він повів далі: — Цей посуд — найкоштов- 
ніший скарб на нашій планеті, його вже продали за кор-
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дон за триста мільярдів національних престижів. Ціна 
помірна. Якби уряд не квапив з продажем, можна 
було б покласти в кишеню мільярдів п’ятсот. Минулого 
разу ми продали кам’яний посуд, якому не було й де
сяти тисяч років, і вторгували двісті мільярдів. А цього 
разу угода дуже збиткова. Річ, звичайно, не в тому, що 
уряд продешевив, а в тому, що ми, посередники, мати
мемо менше комісійних. На що ж жити, коли вже кіль
ка років зовсім не бачимо платні?! Коли б не комі
сійні від продажу стародавніх речей, давно б повмирали 
голодною смертю. Щоправда, розпродаж експонатів 
дає чималі прибутки, але зважте на те, що співробіт
ники музею — молоді вчені, і нам потрібно грошей на
багато більше, ніж старим вченим. Ми визнаємо ви
ключно імпортні речі, а придбати хоч одну з них — 
це все одно, що прогодувати десяток старих вчених при
наймні тиждень. От у чому складність!

Досі всміхнене обличчя Котського спохмурніло.
Як сталося, що втрачено секрет гончарного вироб

ництва? 0-овізм! Чому продають старожитності? Щоб 
вчені мали комісійні. Мої колишні ілюзії щодо сучас
них вчених розвіялися на порох. Мені перехотілося роз
питувати його ще про що-небудь, хотілося лише обі
йняти всі ці залишки старовини і гірко заплакати. Все 
зрозуміло: для уряду розпродаж музейних цінностей — 
одне із джерел прибутку, а вчених цікавлять лише ви
сокі комісійні, та те, за скільки яку річ продано. Далебі, 
розпитувати годі. Проте я задав останнє питання:

— А що ж буде, коли збудете всі експонати і не 
буде комісійних?

— О-овізм!
Певно, це слово в його вустах значило ту ж види

мість діяльності, але стократ гіршу й підлішу, ніж 
у Малого Скорпіона. Котський з його дивними вигу
ками спротивів мені; але споживач дурманного листя 
неспроможний злитись, тому я, собі на диво, жодного
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разу не зацідив своему гідові у вухо. А тоді подумав, 
чого мені, китайцеві, втручатися в котячі справи? 
Молоді вчені, побувавши за кордоном, дещо там почу
ли, дещо побачили, засвоїли «найновішу систему роз
ташування», а от мислити не навчились. Що добре, що 
погано — не втямлять. В лад чи не в лад торочать про 
«найновішу систему розташування», аби тільки мати 
шматок хліба. Втрачено секрет виробництва кераміки, 
а це ж непоправна шкода? А він у відповідь — 
«о-овізм»! Продають за кордон найкоштовніші старо
житності — це жахливо, а він знову — «о-овізм»! Немає 
у них ні цілеспрямованості, ні здатності мислити, та 
й самі по собі вони нічого не важать. Тільки й того, що 
побували в чужій країні, а вдають із себе вчених, щоб 
мати зручний для себе «о-овізм»!

Не попрощавшись з Котським, я вибіг з музею — 
мені здавалось, ніби з порожніх залів, мов із пекла, 
лине стогін розкрадених реліквій. Коли той світ справ
ді існує, то як би я хотів, щоб усі ті, хто розпродував 
рідкісні речі, а заразом й нові вчені потрапили в пекло, 
на самісіньке дно!

На вулиці я трохи оговтався і подумав, що експо
натам з котячих музеїв таки пощастило. Люди-коти 
здатні лише красти та руйнувати, то нехай уже їхні 
історичні пам’ятки зберігають іноземці. Але це. 
певно ж, не полегшує вини Котського. Хоч розпродаж 
музейних цінностей почав не він, але його безсоромна 
позиція в цій справі теж непростимий злочин. На йоги д- 
ніша риса в людях, на мою думку,— це пихатість в пи
таннях історії. А молодь Котячого царства без жалю 
відмовлялась від безцінних історичних надбань своєї 
батьківщини, в їх  числі й Котськнй. А він же вчений, 
Якщо вчені так чинять, то чого ж тоді сподіватись від 
простих, затурканих людей? Моя думка знайти в Котя
чому царстві силу, здатну відродити країну, остаточно 
розвіялась. Надмірні зусилля можуть іноді призвести
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до загибелі як людину, так і державу. Але як не схи
литись перед тими, хто в своєму захопленні забуває 
і про власне життя, і про здоров’я! А Котський і йому 
подібні не з таких. У них одне на умі: «о-овізм». На 
них не покладешся.

Мені вже не хотілось заходити ще до когось із нових 
учених або відвідати якийсь інший науковий заклад. 
Більше зустрічей, більше розмов — більше розчару
вання. Малий Скорпіон слушно порадив мені спочатку 
самому подивитись, а тоді вже розпитувати.

По дорозі мені трапилася бібліотека. Я вирішив не 
заходити, боячись, щоб знову не вийшло чогось на зра
зок «хитрості з порожньою фортецею» 1. Та коли назу
стріч мені з бібліотеки випурхнула зграйка школярів, 
які, певно, читали там книги, в душі знову пробудилася 
пристрасть до екскурсій.

Саме приміщення було непогане, але мало жалю
гідний вигляд, ніби його не ремонтували вже багато 
років. Зайшовши у двір, я побачив на стінах кілька 
свіжих написів: «Бібліотечна революція». Цікаво, проти 
кого вона спрямована? Міркуючи над цим, я, все ще 
не відриваючи погляду від лозунгів, ступив іще кілька 
кроків уперед. Раптом хтось обхопив мої ноги і неса
мовито заверещав: «Рятуйте!»

Переді мною на землі лежав якийсь чоловік, а непо
далік іще кілька. У всіх них були позв’язувані руки 
й ноги. Як тільки я розплутував комусь із них шворки, 
він одразу ж схоплювався на ноги і, мов випущена на 
волю риба, тікав від мене. На землі залишився тільки 
той, що хапав мене за ноги. Я впізиав його: молодий 
вчений, з яким я вже зустрічався.

1 Натяк на легенду про китайського полководця 
Чжуге Ляна (III ст.), який, втративши військо, роз
чинив перед ворогом міську браму. Побоявшись за
сідки, ворог відступив.
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•— Що тут сталося? — поцікавився я.
— Знову революція! Вже бібліотечна,— з жахом від

повів він.
— Проти кого ж вона?
— Проти бібліотек. Гляньте, пане! — Він показав на 

свої стегна.
Он що! Та він, виявляється, у куцих штанцях, яких 

я  спершу й не помітив. Але ж при чому тут бібліо
течна революція?

— Адже ти носиш штани? Ми, вчені, вважаємо 
своїм обов’язком знайомити населення з усіма досяг
неннями іноземної науки, з передовою мораллю, зви
чаями, тому теж почали носити штани. Це революцій
ний захід.

«Революція не така проста річ, як ви гадаєте!» — 
подумав я.

— Сьогодні на роботу я прийшов у штанах. Студен
ти сусіднього інституту, як на лихо, довідались про 
мій революційний вчинок, вдерлися сюди і почали ви
магати, щоб я кожному з них теж дав штани. Я — ди
ректор бібліотеки, і досі, коли доводилось продавати 
якусь рідкісну книгу, частину виторгу віддавав їм. 
Справа в тім, що багато хто з них — послідовники все- 
їзму. Я не можу не продавати книжок, бо інакше нема 
за що жити, а коли вже продав, мушу поділитись, бо 
всеїсти — люди небезпечні. Вони звикли до цього, і сьо
годні, побачивши на мені штани, почали вимагати, щоб 
я й їм  придбав, а за віщо? От вони вчинили контрре
волюційний погром, пов’язали всіх нас і забрали мої 
мізерні заощадження!

— Сподіваюсь, книжок вони не чіпали? — вигукнув 
я, турбуючись про бібліотеку, а не про його особисті 
збитки.

— Які там книжки, вже п’ятнадцять років, як про
дано останню. А тепер ми взялися за облік.

Який ж е може бути облік без книжок?
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— Переписуємо будівлі, кімнати... Готуємось до 
нової революції, хочемо перетворити бібліотеку в го
тель і мати з цього хоч невелику орендну плату. Що
правда, тут уже не раз були на постої солдати, а з ци
вільними, безперечно, буде менше мороки...

Я дуже поважав людей-котів і саме тому не захотів 
слухати далі, бо мої питання скидалися б більше на 
брутальну лайку.

21

Вночі знову пішов дощ, а в Котячому місті він не 
викликає поетичного піднесення. Важко настроїти себе 
на ліричний лад, коли то тут то там чуєш, як падають 
стіни і валяться будинки. Місто стає, мов корабель, зне
нацька захоплений бурею, він здригається, чекаючи з 
хвилини на хвилину свого кінця. А кінець був би неми
нучий, коли б дощ не вщухав кілька днів підряд. Я зо
всім не бажав, щоб сталося лихо і пролилася кров, 
мені просто було жаль людей-котів. Як вони живуть? 
Навіщо? Не збагну, але здається мені, що в їхній істо
рії колись трапилася прикра помилка, яку вони й досі 
мусять спокутувати. А може, це просто мої вигадки, 
безпідставні химери.

Що ж, трохи поміркуємо—все одно не спиться. Що 
означає, наприклад, «всеїзм» чи інші іноземні слова, 
захоплюючись якими, люди-коти стільки нашкодили 
собі? Мені казали, що багато студентів стали послі
довниками всеїзму. Щоб зрозуміти якоюсь мірою 
життя в Котячому царстві, насамперед, мабуть, слід 
збагнути політичне становище. Наділене гострим полі
тичним чуттям, студентство на Землі, як свідчить істо
рія, завжди було носієм передових ідей. Проте його 
запалу вистачало ненадовго, а захоплення передовими 
ідеями нерідко закінчувалось жонглюванням кількома 
новими термінами. Якщо і тутешні студенти такі, то
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майбутнє Котячого царства не варте й згадки. Звину
вачувати у всьому лише студентів не зовсім справед
ливо, але не слід надто підносити їх, оскільки я покла
даюсь на них. Мені так кортіло якомога скоріше взя
тися за вивчення політичного життя, що я вже не міг 
заснути і з нетерпінням чекав ранку. Хоч Малий Скор
піон і сказав мені, що не розуміється на політиці, але 
він може дати деякі історичні факти, без яких немож
ливо зрозуміти сучасне становище.

Щоб Малий Скорпіон не втік куди-небудь, я встав 
дуже рано і одразу ж подався до нього.

— Скажи мені, що таке всеїзм?
— Політичне вчення, згідно якого люди живуть один 

для одного,— жуючи дурманне листя, відповів він.— 
Там, де встановлено всеїстський лад, суспільство являє 
собою великий злагоджений механізм, кожна людина 
в якому працює і живе спокійно, радісно і щасливо. 
Непогане вчення!

— А де-небудь на Марсі втілюють його в життя?
— Так, уже понад двісті років.
— А в вашій країні?
Малий Скорпіон замислився. У мене від нетерпіння 

частіше забилося серце. Нарешті він мовив:
— Та зчинили гамір. Я взагалі не пригадую вчення, 

яке б ми не пробували втілити в життя.
— А що означає оте «гамір зчинили»?
— До прикладу, в тебе неслухняна дитина. Ти ї ї  

відлупцював, а я довідався про це і своєму всипав — 
не тому^ що він бешкетував, а просто наслідуючи твій 
приклад. Це і є зчинити вдома гамір. Так само і в по
літиці.

— Розкажи, будь ласка, докладніше,— попросив я.— 
Можливо, зчиняти гамір не так і погано: він принайм
ні спричиняє якісь зміни. Адже так?

— Але ж не всякі зміни — поступ.«
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Я всміхнувся: і в’їдливий же цей Малий Скорпіон! 
А він, трохи помовчавши, продовжував:

— Як би тобі пояснити? На Марсі більше двадцяти 
країн. І кожна має свої особливості в політичному 
устрої, шукає власні шляхи його вдосконалення. Та 
ось ми випадково дізнаємося про політичне життя 
в якійсь країні і зчиняємо гамір. Іншим разом доко
чується чутка про якісь реформи в тій чи іншій кра
їні — знову гамір. І от в інших країнах проводяться 
справжні реформи, відбуваються зміни в політичному 
житті, а ми — це ми. Щоб ти знав, особливість нашого 
життя в тому, що чим більший ми зчиняємо гамір, 
тим гіршими стають наші справи.

— Поясни на прикладах, не страшно, якщо й не 
по порядку! — попросив я.

— Гаразд, почну із суперечок.
— Суперечок?!
— Це не наша вигадка, так само, як і штани. Не 

знаю, чи є щось схоже на Землі. Власне кажучи, це 
організація, в яку об’єднуються люди, щоб відстоювати 
свої переконання, свої політичні погляди.

— Є, ми називаємо їх  політичними партіями.
— Добре, може, й партії, може, й ще якось інакше 

їх називають, а у нас їх  нарекли суперечками. Зверни 
увагу: споконвіку ми беззаперечно корилися імперато
рові, не сміли навіть писнути і вважали найвищою 
чеснотою так звану моральну чистоту. І раптом із-за 
кордону долетіла звістка, що й народ може брати участь 
у політичному житті, створювати всілякі союзи чи пар
тії. Скільки не гортали книги, але відповідного слова 
в котячій мові не знайшлося. Найбільше підходило 
слово «суперечка». Для чого збираються люди? Щоб 
поговорити, посперечатись. Так і почалося. Відтоді в 
нашому політичному житті сталося чимало змін, проте 
я вже казав тобі, що політикою не цікавлюсь і не
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можу розповісти про все докладно. Наведу лише кілька 
фактів.

— Так, так, наведи хоч кілька фактів,— підтримав 
я його, боячись, щоб він не вмовк.

— Перша політична реформа полягала в тому, що 
в імператора просили дозволу і населенню брати 
участь у  керівництві державою. Він, звісно, не пого
дився, тоді реформісти стали залучати до своїх лав 
військових. Зрозумівши, що обстановка ускладнюється, 
імператор призначив керівників реформістів на високі 
посади, вони захопилися новою службою і забули про 
свої ідеї. Саме тоді стала ширитись думка, що можна 
обійтися і без імператора. Виникла суперечка прихиль
ників народного самоврядування, яка мала за мету 
скинути імператора. Він дізнався про це і, помірку
вавши, зметикував, що без політичної суперечки не 
обійтись і йому. Організував свою суперечку, кожен 
член якої щомісяця отримував від нього тисячу націо
нальних престижів. У прихильників народного само
врядування загорілися очі, покотилася слина. Вони 
здалися, але імператор пообіцяв їм лише по сотні на
ціональних престижів у місяць. Переговори мало не 
зірвались, та імператор накинув іще по три національ
них престижі. Люди ні за цапову душу стали отриму
вати по сто три національні престижі на місяць. У ба
гатьох це викликало заздрість, і тоді, мов гриби після 
дощу, в країні почали плодитися всілякі суперечки, які 
часом нараховували по два, три, рідко по десятку 
членів.

— Пробач, що перебиваю: чи були в цих органі
заціях прості люди?

— Я саме хотів про це сказати. Звідки їм там взя
тися? Народ залишався темним, неосвіченим, затур
каним і надто довірливим. Ще не встигла виникнути 
якась суперечка, а вже здіймала галас, що вона — за 
народ, за інтереси країни, а одержавши подачку від
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імператора, враз замовкала. Ті ж, кому не перепадало 
ні грошей, ні теплого місця, не вгамовувались, дурили 
простий люд, виманювали в нього гроші. Коли ж не 
щастило урвати щось, зверталися до військових і ра
зом з ними утискували населення. Взагалі, чим більше 
виникало суперечок, тим тяжче ставало жити, тим 
біднішала країна.

— Невже в цих суперечках не було жодної людини, 
яка б справді вболівала за народ, за інтереси країни?

— Авжеж, були. Але ж і хорошій людині хочеться 
їсти й кохати, а для цього потрібні гроші. От вона й 
шукає якогось достатку, а знайшовши його та одру
жившись, людина ставала рабом достатку й сім’ї  і вже 
не могла підвестись на боротьбу. Революцію, політику, 
державу, народ такі люди намагаються викинути з го
лови.

— Виходить, ті, що мають роботу, заробляють собі 
на прожиток, не беруть участі в політичному русі? — 
запитав я.

— Так. Прості люди не беруть участі, бо вони ані
трохи не розуміються на цьому. А заможніші, навіть 
освічені, бояться. Варто їм хоч рипнутись, як імператор, 
військові або члени якоїсь суперечки обберуть їх  до 
нитки. їм  лишається або терпіти злидні, або стати 
дрібними урядовцями, щоб мати хоч якийсь прибуток, 
і ні на що не претендувати. Політикою в нас можуть 
займатися лише ті, хто вчився за кордоном, різні про
йдисвіти, люди без певних занять та трохи знайомі 
з грамотою військові: в суперечках їм перепадає неба
гато, отже, коли вони виходять із суперечок — втрата 
невелика. Отож революція в нашій країні для декого — 
своєрідний фах, хоч наслідки революційного руху мож* 
на звести до двох моментів: по-перше, в політичному 
житті відбуваються певні зрушення, але якихось про
гресивних змін не помітно, демократія ніби розвива
ється, а народ біднішає; по-друге, чим більшає супе
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речок, тим легковажнішає молодь: їй, бач, подай полі
тику, а не навчання. Навіть ті, хто справді хоче вря
тувати країну, розгублено витріщають очі, коли дохо
дить до діла! Немає у них ні необхідного для такого 
випадку досвіду, ні знань. їхніми слабостями користу
ються старі, такі ж неуки, як і молодь, але хитріші. 
І виходить, що влада ніби в руках у революціонерів, 
а країною насправді керують старі лисиці. Молоді без
голові, а старі підступні, отож не дивно, що на полі
тику у нас дивляться як на мистецтво дурити один 
одного: зумів обдурити — виграв, не зумів — нарікай 
на себе. Тому студенти у нас не читають книжок: пра
гнуть лише завчити якомога більше нових фраз, наха
патися всіляких хитрощів і вже мають себе за талано
витих політичних діячів.

Я дав Малому Скорпіонові перевести дух, а потім 
нагадав:

— Ти ще не розповів про всеїзм.
— Гаразд, слухай. Я вже казав, що чим більшає 

суперечок, тим біднішає народ, бо, захопившись супе
речками, діячі зовсім занедбали економіку. Ось тут і 
виник всеїзм — він зародився в народній товщі, з еко
номічних проблем. Революційні виступи почалися в нас 
ще в давнину, але влада імператора на протязі віків 
лишалася непохитною. Як тільки якась із суперечок 
брала гору, монарх тут же об’являв, що підтримує ї ї  
погляди, потай передавав їй  певну суму грошей і не
вдовзі очолював цю суперечку, тому один наш поет, 
славлячи імператора, назвав його «главою всіх супере
чок». А от всеїсти вбили імператора. Опісля, коли влада 
перейшла до їхніх рук, було знищено ще чимало людей, 
бо вони вимагали звести зі світу всіх, окрім справжніх 
робітників та селян. Вбивства, певна річ, нікого не зди
вували — в Котячому царстві це завжди було звичною 
снравою. Коли б замість гнобителів країною справді 
правили селяни та робітники, було б зовсім непогано.
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Але коти лишаються котами і під час перевороту: вони, 
наприклад, не вбивали тих, хто платив викуп, і тих, 
за кого було кому слово замовити. Отож багато визиску
вачів уникли розправи, а безневинні постраждали. Ті, 
хто зумів врятуватись, пробралися з часом до супере
чок, почали там плести інтриги, і знову чинилася ні
чим не виправдана сваволя.

Крім того, всеїзм передбачав надання кожній лю
дині певної роботи і рівної винагороди. Щоб втілити 
в життя ці принципи, насамперед треба було перебуду
вати економіку, а по-друге,— шляхом виховання при
щепити людям уміння жити один для одного. Та наші 
всеїсти, які погрузли в чварах, не мали ніякої уяви 
про економіку і ще більше про те, як організувати нове 
виховання. Коли розправи скінчились, вони розгублено 
витріщили очі: що ж далі? Хотіли допомогти селянам 
та робітникам, а виявилося, що вони зовсім не тям
лять ні в сільському господарстві, ні в промисловому 
виробництві. Поділили землю між селянами, довго ду
мали, чи вирощувати дурманні дерева, і, поки дерева 
не повиростали, всім довелося голодувати. Для робіт
ників взагалі не придумали заняття. Знову почали 
вбивати, вважаючи, що їм заважають всякі шкідники. 
Як у тому прислів’ї: хотів почухатись, а здер шкіру.

Всеїзм спіткало те ж  саме, що й інші запозичені в 
чужих країнах політичні вчення. Там вони чудово лі
кували недуги суспільства, а нам принесли тільки лихо 
та страждання. Ми ніколи не думаємо як слід, не вни
каємо в суть справ, тому революційні події приносять 
нам тільки біду. В інших країнах революція дає змогу 
втілити в життя нові ідеї, нові плани, а у нас призво
дить лише до чвар. А все тому, що ми нічого не знаємо, 
і як наслідок, замість того, щоб вирішувати справи, 
проблеми, спрямовуємо удари на людей, забуваючи, що 
революціонерам насамперед притаманні високі ду
ховні якості, гуманне ставлення до людей; ми ж напа
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даємо один на одного, не цураючись найпідліших за
собів. Поки всеїсти чинили розбій та здивовано витрі
щали очі, ватажок їхнього руху сам став імператором. 
Всеїзм і імператор — це ж зовсім несумісні поняття, 
це схоже на жахливий сон. Але нас це не дивує, бо 
ми не тямимо в політиці. З всеїзмом нічого путнього 
не вийшло, то краще вже імператор, менше лиха лю
дям. Імператор благоденствує й понині, його, як і ко
лись, називають «главою всіх суперечок», а всеїзм 
животіє між цими суперечками!

Я вперше побачив на очах у Малого Скорпіопа 
сльози.

22
Припустимо, що все, про що говорив мені зараз Ма

лий Скорпіон, чистісінька правда, але мені здавалося, 
що він трохи перебрав. Звичайно, я прилетів із щас
ливого, радісного Китаю, тому не міг повірити, що 
становище тут аж таке безнадійне. Здоровій людині, 
безперечно, важко зрозуміти занепадницький настрій 
хворого. І все ж людство повинне сподіватись, це, так 
би мовити, його своєрідний обов’язок. Я не вірив, що 
люди-коти, коли об’єднають зусилля, нічого не до
б’ються. Причин, які стримують розвиток Котячого 
царства і заважають йому стати на шлях швидкого по
літичного зростання, безумовно, немало, але з того, 
що я сам бачив, та й з почутого від інших, можна 
було зробити висновок, що зарадити становищу таки 
можна. Люди, зрештою, все-таки люди, і їм під силу 
подолати будь-які труднощі.

Я вирішив провідати Великого Скорпіона і через 
нього познайомитись із кількома політичними діячами. 
Якщо зустріну серед них людей із здоровим глуздом, 
то, напевно, пощастить почути думки не такі розпач
ливі, як у Малого Скорпіона. Звичайно, краще було б 
порозмовляти з простими людьми, але воші так бояться
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іноземців, що не знаю, як і підступити до них. До 
того ж навряд чи вони розбираються в політиці. З ін
шого боку, коли народ такий пасивний, політикам лег
ше маневрувати. Хоч я і не любив схилятись перед 
героями, але цього разу вирішив пошукати свій ідеал 
серед політичних діячів. Може, таки знайдуться діячі, 
здатні щось зробити для свого народу, для країни.

Саме в цей час Великий Скорпіон запросив мене на 
званий обід. Він був досить визначною особою, серед 
його гостей мають бути і політики, отже, мені випала 
щаслива нагода. Я вже давненько не бував на цьому 
кінці міста. На вулиці таке ж пожвавлення, люди сну
вали, мов мурахи, але, на відміну від мурашок, тільки 
метушились, а не діло робили. Я не міг збагнути, чим 
приваблювало це жалюгідне місто, що люди-коти так 
прагнуть сюди. Певно, в селах зовсім не стало життя. 
Єдина переміна, яку я помітив, це те, що на вулиці не 
було такого смороду: останні дні часто випадали дощі, 
і вони зробили те, до чого закликали численні гасла: 
«За чистоту!»

Великого Скорпіона я не застав удома, хоч і при
йшов у призначений час. Зустрів мене той чоловік, який 
свого часу в дурманному лісі приносив мені їжу. 
Оскільки ми були з ним трохи знайомі, він не побо
явся сказати мені:

— Якщо запрошують прийти опівдні, приходити слід 
надвечір, а якщо на вечір — приходь уранці. Можна 
зайтп й через два дні — так теж заведено.

Щиро подякувавши за пояснення, я спитав, кого 
ще запрошено. Я вирішив піти звідси, коли виявиться, 
що серед гостей не буде тих, з ким я хотів зустрітись, 
але він відповів:

— Все особи поважні. Інакше б тебе, іноземця, не 
запросили.

Гаразд, залишаюсь. Але що робити до бенкету, який 
невідомо коли почнеться? Тут я згадав, що в кишені
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у мене залишилося ще кілька національних престижів, 
і віддав їх  своєму колишньому служникові. Решта ви
рішилось без будь-яких зусиль з мого боку. Незабаром 
я вже сидів на помості і слухав про досить цікаві 
речі. Гроші — найліпший ключ до котячих ротів.

— Як же мешканці міста заробляють собі на про
житок? — насамперед поцікавився я.

— Он ті? — перепитав служник, показуючи в бік 
людського мурашника внизу.— Ніяк.

— А що ж вони їдять?
— Та що ж: дурманне листя.
— Де ж його взяти?..
— Досить одному бути урядовцем, щоб забезпечити 

своїх родичів та друзів. Великі урядовці вирощують 
дурманне листя і продають його, а частину роздають 
своїм близьким. Дрібні службовці, навпаки, самі куп
ляють листя і для себе, й для інших. А решта — чека
ють, поки хто-небудь дасть.

— Урядовців, певно, багато?
— Так, усі, крім тих, хто ніде не працює, вважають 

себе урядовцями. От і я урядовець,— всміхнувся служ
ник. Цією не веселою, а гордовитою усмішкою він хотів 
віддячити мені за той жмут шерсті, який я колись ви
скуб у нього.

— А вони отримують платню?
— Звичайно, від Його Величності.
— Звідки ж у імператора гроші, коли в країні ніхто 

нічого не робить?
— Продає коштовні речі, землю. Адже ви, іноземці, 

охоче скуповуєте їх. Поки є що продавати, гроші 
будуть.

— Воно-то так, але музеї та бібліотеки дедалі бід
нішають... А тобі не здається, що збувати безцінні ста
ровинні речі та землю не зовсім добре?

— Дають гроші, то й добре!
— Отже, у вас не буває економічних труднощів?
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Питання, очевидно, виявилося надто складним, 
і служник відповів не одразу:

— Колись про це було чимало розмов, а зараз на
віть не згадують.

— Це тоді, коли всі працювали?
— Так. Зараз села майже порожні. А в містах іно

земці продають усе, що тобі заманеться. Навіщо ж сія
ти чи орати, коли все, що треба, можна купити? От 
люди й відпочивають.

— Чого ж тоді дехто прагне стати урядовцем? Адже 
йому треба працювати. Навіщо ходити на службу, коли 
дурманне листя можна й так мати?

— В урядовця більший прибуток. Окрім дурманного 
листя, дехто може купляти закордонні речі, утриму
вати кількох дружин, а тим, хто без посади, ледве ви
стачає на листя. До того ж бути урядовцем зовсім не 
важко: вище чин — менше клопоту. І хотів би щось 
зробити, та нічого.

— Скажи, будь ласка, чим харчувалась покійна вдо
ва посланника, адже вона не їла дурманного листя?

— Можна їсти й дещо інше, але це дорого обхо
диться. М’ясо, наприклад, та овочі ввозять з-за кордону. 
Коли ти в селі відмовився їсти дурманне листя, хазяї
нові довелося витратитися на тебе. Вдова посланника 
теж дивачка. їла б вона листя, багато б хто допоміг їй, 
а так їй зі своїми дівчатами доводилося збирати дикі 
плоди та трави.

— А м’ясо вони їли?
— М’ясо в полі не росте, треба мати гроші, щоб 

купити у чужинців. Свою живність ми до коліна вини
щили ще тоді, коли харчувалися не одним лише дур
манним листям. Чи бачив ти в нас хоч одного звіра 
чи птаха?

Я спробував пригадати:
— Звірів справді нема, а птахів бачив — коршаків 

з білими хвостами.
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•— Тільки вони й залишились. Та й то тому, що 
м’ясо у них отруйне, інакше і від них лишилася б тіль
ки згадка.

«Здорово ви розправляєтесь!» — подумав я. Мурашки 
та бджоли теж споживають багато всякої всячини, 
а економічних ускладнень у них не виникав. І все ж, 
незважаючи на це, інстинкт примушує всіх їх  завзято 
працювати. Істоти немислячі, а який у них скрізь лад. 
А люди-коти не уникли хаосу та безладдя ні в полі
тиці, ні в економіці, ні в будь-чому іншому. Який це 
бог сотворив таких недоумків, не наділивши їх  ні 
інстинктом, як у бджіл чи мурашок, ні розумом, як 
у людей? Ловко ж він пожартував над вами! Бо ж як 
інакше розуміти: школи є, а освіти не дають, є полі
тикани, а політики як такої нема, населення тьма- 
тьмуща, а справжніх людей катма, нема також у 
людей-котів ні совісті, ні сорому. Чи не надто злий 
жарт?

І все-таки я вирішив зустрітись з політичними дія
чами. Я, безперечно, не пораджу їм  чогось путнього, 
а подивлюся лише, які вони, їхні великі діячі, чи не 
придумали вони якогось виходу? Проблема, здава
лося б, вирішується просто: розподіляти дурманне 
листя поміж всіма порівну, організувати своєрідний 
дурманний всеїзм. Але й це не вихід із становища. 
Щоб не загинути, їм слід повернутися назад, до тих 
часів, коли ще не були занедбані ні сільське госпо
дарство, ні промисловість, заборонити вживання дур
манного листя і відродити виробництво продовольчих 
та промислових товарів. А хто ж візьметься за таку 
важку справу? Надто багато сил треба мати, неабияку 
твердість та рішучість, щоб перетворитись із тварин 
чи комах у людей! Я став майже таким же песимістом, 
як і Малий Скорпіон.

Повернувся господар. Він схуд відтоді, як переїхав 
до міста, але, очевидно, став ще хитрішим і підступ
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нішим. Я не мав наміру панькатися з ним, тому одра
зу ж спитав:

— Навіщо кликав?
— Та так, захотілося погомоніти.
Безперечно, йому щось треба. У мене було до нього 

безліч запитань, але в душі знову піднялася така від
раза, що я вирішив притлумити свою цікавість.

Почали прибувати гості — все не знайомі мені особи, 
не схожі на звичайних людей-котів. Кожен, вітаючись 
зі мною, називав мене давнім приятелем. Я рішуче 
заявив, що прилетів із Землі і не мав честі приятелю
вати з кимось із них, але вони спокійно сприйняли мою 
заяву і далі називали мене давнім приятелем.

Гостей зібралося більше десяти чоловік. Мені поща
стило — всі вони були політики.

Після першого знайомства я прийшов до висновку, 
що їх  можна поділити на три групи. До першої слід 
віднести усіх літніх, в тому числі й Великого Скор
піона. Називали мене вони приятелем досить невиму
шено, але в цьому звертанні відчувалася якась нещи
рість. Це, як казав колись Малий Скорпіон, були старі 
лисиці. Друга група — дещо молодші, вітались зі мною 
дуже приязно, водночас безглуздо всміхаючись. Було 
помітно, що вони вже дечого навчились від старих ли
сиць, але ще не досягли необхідної досконалості. Третя 
група, наймолодші, звертаючись до мене, вимовляли 
«давній приятель», якось ніби соромлячись. Саме їх  
найбільше вихваляв Великий Скорпіон.

— Ці колеги нещодавно з в і д т и .
Я не зовсім зрозумів його, але допитуватись було 

незручно. Вже згодом я збагнув, що з в і д т и  — 
означало з інституту. Це були ще новачки в політиці. 
Цікаво подивитись, як у них складуться стосунки 
з старими лисицями.

Почався бенкет — мій перший бенкет на Марсі. Як

268



я і сподівався, почали з дурманного листя. Але те, що 
відбувалося потім, було для мене несподіванкою.

— Сьогодні ми вітаємо нових колег, які щойно при
були з в і д т и,— мовив Великий Скорпіон,— тому їм 
надається право першими вибирати собі повій.

Молоді політики гордо всміхнулись, примружили очі 
і сором’язливо забубоніли щось про всеїзм. Мені стало 
так боляче, ніби я втратив найдорожчу людину. Оце 
такий їхній всеїзм! В інституті вони, без сумніву, одно
стайно виступали за нові принципи, а не встигли при
бути сюди, як змішали всеїзм з повіями. Гаразд, не 
буду втручатись, а спостерігатиму далі.

Коли прийшли дівчата, знову взялися до листя. 
Молоді політики з розчервонілими під сірою шерстю 
обличчями крадькома позирали на Великого Скорпіона. 
Той тільки засміявся:

— Вибирайте, панове, вибирайте! Не соромтесь!
Кожен з молодих схопив по повії і один за одним

подалися на нижній поверх, де Великий Скорпіон, оче
видно, приготував їм усе необхідне для втіхи.

Коли вони зникли, хазяїн підморгнув решті:
— Ну от, тепер ми можемо поговорити про серйозні 

справи.
Виходить, я слушно подумав, що гостей збирають 

недарма.
— Панове, то ви вже знаєте? — спитав Великий 

Скорпіон.
Найстаріші наче й не чули його запитання: здава

лось, вони поринули у свої власні роздуми. Один із 
молодших хотів кивнути головою, але глянув на інших 
і відразу звів очі догори.

Я зареготав. Присутні насупились ще більше, але 
й собі захихотіли — адже я іноземець. Нарешті один 
із представників середнього покоління промовив:

— Дещо чули, але невідомо, наскільки це вірогідно...
— Так, справді! Мої солдати вже зазнали пораз
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ки! — вигукнув Великий Скорпіон заклопотаний, певно, 
тим, що це були саме його солдати.

Всі мовчали, цього разу довго і дружно, навіть май
же не дихали, ніби боячись потривожити волоски 
в ніздрях.

— Панове, може, запросимо ще кількох повій? — 
запропонував Великий Скорпіон.

Діячі пожвавішали:
— Звичайно, звичайно! Без жінок нічого путнього 

в голову не йде! Просіть!
Знову зайшов гурт жінок, і чоловіки пожвавішали. 

Сонце схилялося вже до заходу, а про політику ніхто 
й не заїкнувся.

— Спасибі, спасибі за запрошення! До завтра! — 
вигукували гості, тягнучи за собою повій.

Назустріч їм піднімалися молодики — вже не з чер
воними, а сіро-зеленими фізіономіями. Вони навіть спа
сибі не казали, а тільки щось бурмотіли про всеїзм.

«У них, мабуть, виникла якась суперечка,— подумав 
я.— Великий Скорпіон зазнав поразки і просить допо
моги, а вони відмовляють. Якщо я правильно зрозу
мів, нічого страшного не сталося».

Проте обличчя Великого Скорпіона було заклопо
тане. Перед тим, як піти, я  спитав, як сталося, що його 
солдати зазнали поразки.

Іноземці вторглися!

23

Сонце ще не встигло сховатись, а вулиці вже спо
рожніли. На стінах будинків біліли численні нові ло
зунги: «Боронитимемося до кінця!», «Рятувати дер
жаву — рятувати самого себе!», «Геть анексіонізм!»...

Від таких закликів у мене запаморочилося в голо
ві — мов у вола, що ходить по колу. Мені забракло по
вітря, хоч на вулиці я був один. «Іноземці вторгли-
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ся!» — бухало в моїх вухах, мов похоронний дзвін. 
Яка ж причина?! Великий Скорпіон, безперечно, зля
кався, інакше б розповів мені про все. Проте страх не 
завадив йому влаштувати гулянку з повіями. Ніяк не 
второпаю, що вони за люди. Країна в небезпеці, а полі
тичні діячі розважаються з дівчатками.

Довелося знову йти до Малого Скорпіона — він тут 
один не позбавлений здорового глузду. Хоч мені й не 
зовсім подобалась його уїдливість, та чи міг я йому 
дорікати за це після того, як побачив котячих полі
тиків?

Сонце вже зайшло, невимовно гарна червона заграва 
розкинулась на півнеба, тонка смужка туману простя
глася над самою землею і ще дужче відтіняла незви
чайну чарівність неба і жалюгідну спустошеність зем
лі. Навколо панувала цілковита тиша, навіть собака 
ніде не гавкне, тільки легкий вітерець то штовхав мене 
в спину, то лоскотав мокре від сліз обличчя. Доісто
рична пустеля, мабуть, не була такою безживною, як 
це велике місто!

Зайшовши до Малого Скорпіона, я  помітив у тем
ряві якусь постать. З першого погляду я зрозумів, що 
то не мій приятель, цей був значно вищий.

— Хто це? — голосно спитав незнайомий. З того, 
як він рішуче й прямо запитав, я впевнився, що маю 
справу не з звичайною людиною-котом.

— Іноземець, із Землі прилетів.
— А, земний пан. Сідай! — Запрошення пролунало 

владно, але зворушувало своєю щирістю.
— А ти хто? — спитав я  так само просто, сідаючи 

поруч, щоб краще роздивитись його. Виявилося, він не 
тільки високий, а й широкоплечий; густа шерсть, в якій 
потопали вуха, ніс та рот, вкривала голову й обличчя. 
Тільки великі палаючі очі виділялися на сірому тлі.

— Я — Великий Яструб,— озвався він.— Це моє прі
звисько, не справжнє ім’я. Чому мене так прозвали?
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Та тому, що бояться. Чесних людей в нашій країні вва
жають страшними, ненависними! Звідси й Великий 
Яструб!

Небо зовсім потемніло, тільки червона хмара, мов 
величезна квітка, повисла над самою головою у Вели
кого Яструба. Я дивився на цю хмару як зачарований 
і згадував вечірню заграву, яка ще недавно вкривала 
половину неба.

— Вдень я не наважуюсь з’являтися на люди, тому 
лише надвечір завітав до Малого Скорпіона,— порушив 
він мовчанку.

— А чому не вдень?
— Крім Малого Скорпіона, решта мої вороги. На

віщо мені зайві неприємності? Я живу не в місті, а в 
горах. Всю ніч я йшов, вдень ховався, а це ось про
брався сюди. У тебе нема чогось попоїсти? Цілий день 
у роті й ріски не мав.

— Є тільки дурманне листя.
— Ні, тоді краще з голоду вмерти!
Таку непохитну людину я вперше зустрів у Котя

чому царстві. Я гукнув Дурман, може, вона роздобула б 
чогось; дівчина була дома, але відмовилась вийти 
до нас.

— Не треба. Жінки бояться мене. День чи два по
сидіти голодним не так і страшно. Все одно скоро вми
рати, то чи ж варто боятися голоду.

— Іноземці напали? — згадав я.
— Так, тому я й прибув до Малого Скорпіона.— 

Його очі ще дужче спалахнули.
— Він великий песиміст і до того ж мрійник.— Мені 

не слід було б так говорити про свого приятеля, але 
відвертість трохи пом’якшувала мою вину.

— Він розумний, тому й скептик. А що ти потім 
сказав? Я не зовсім зрозумів. Та це й не має значення. 
Якщо мені потрібна людина, ладна піти зі мною на 
смерть, я йду тільки до неї. Песимісти бояться життя,
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смерть їх не лякає. Наші люди живуть надто весело, 
безтурботно, вони не втратять свого настрою, навіть 
коли б від них залишилась одна шкіра та кістки. Від 
самого народження вони не вміють сумувати, точніше, 
серйозно мислити. Один тільки Малий Скорпіон уміє, 
тому його можна вважати другою чесною людиною 
в цій країні, якщо мати за першу мене.

— Ти теж песиміст? — поспитав я, не маючи сум
ніву, що він людина розумна, але водночас не вва
жаючи самовпевненість якоюсь чеснотою.

— Я? Ні! Тому мене всі бояться й ненавидять. Якби 
я був такий, як Малий Скорпіон, мені не довелося б 
ховатися в горах. Ми відрізняємося один від одного тим, 
що він ненавидить усіх цих безголових жорстоких лю
дей, але не наважується сказати їм про це, а у мене 
нема ненависті до них. Мені хотілося прочистити їм 
мізки і дати зрозуміти, що вони не зовсім схожі на 
людей, а це й образило їх. Та коли насувається небез
пека, Малий Скорпіон не злякається смерті, як і я.

— І ти колись займався політикою?
— Так. Був час, коли я рішуче виступав проти вжи

вання дурманного листя, проти проституції та бага
тоженства, закликав і інших підтримати мене. От старі 
та нові діячі і об’явили мене невиправним злочинцем. 
Мусиш знати, земний пане, що у нас кожного, хто 
відмовляє собі у всьому або прагне пізнати істину, 
вважають лицеміром. Якщо ти сам ходиш по землі, 
а не носять семеро служників на голові, ніхто не пові
рить, що ти робиш це з особистих переконань, і не 
наслідуватиме твій приклад. Назвуть лицеміром, та й 
край. Наші політикани та студенти скрізь і всюди роз
водяться про економіку та політику, про всякі там 
«ізми» та «ації», а запитай їх, що воно за штука, чи 
спробуй сам докопатись до суті, як вони одразу ж по
чнуть вовком дивитись. Або візьми простих людей. 
Спробуй допомогти комусь — піднімуть на глум, порадь

18 4-56 273



менше вживати дурманного листя — здивовано витрі
щаться на тебе й скажуть, що ти святенник. Від імпе
ратора і до простолюду — всі вважають, що чинити 
зло — природна річ, чинити добро або відмовляти собі 
в чомусь — святенництво, тому гадають, що треба зни
щити мене і цим викоренити лицемірство.

Як на мене, яких би політичних поглядів ти не до
тримувався, треба насамперед виходити з інтересів 
економіки і всякі реформи проводити чесно. А серед 
наших політичних діячів немає жодного чесного, та й 
у проблемах економіки вони нічого не тямлять. Полі
тика для них все одно, що картярська гра,— сьогодні 
виграв ти, завтра — я; скрізь точаться розмови про 
політику, а політики нема, патякають про економіку, 
а сільське господарство та промисловість тим часом 
у цілковитому занепаді. І коли знаходиться людина, як 
наприклад, я, яка хоче покласти в основу політики 
знання та людську гідність, ї ї  проголошують дурисві
том, бо інакше решті діячів довелося б визнати свої 
помилки. До речі, навіть коли б воші й визнали, все 
одно їх  би не зрозуміли.

Політична дезорганізація виникла ще багато років 
тому як наслідок недоліків у господарстві. Зараз про 
економіку взагалі не варто говорити; для того, щоб від
новити престиж нашої держави, необхідно повернутись 
до людських норм, а це зробити так само важко, як 
і воскресити мертвого. За останні кілька десятків років 
ми пережили надто багато політичних потрясінь, і після 
кожного з них гідність людини принижувалась все 
дужче й дужче, а злочинці торжествували. Тепер вони 
сподіваються на остаточну перемогу, і тоді буде видно, 
хто з них найпідліший. Як тільки я заводжу мову про 
людяність, на мене одразу ж починають плювати з усіх 
боків. А саме через ї ї  відсутність та нашу темноту 
будь-яка теорія, яка за кордоном дає чудові наслідки, 
у нас стає шкідливою; найкращі дарунки природи пере
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творюються в нас у дурманне листя! І все ж я не впа
даю у відчай: людське сумління сильніше від мене, 
яскравіше від сонця, вище за все! Не боюсь ні погроз, 
ні смерті і все роблю, що в моїй змозі, хоч і знаю, що 
користі від цього мало, але ж, як я щойно казав, сум
ління довговічніше від життя!

Великий Яструб замовк, чути було тільки, як він 
тяжко дише. Я мимоволі захоплювався цією людиною, 
хоч і не належу до тих, хто схиляється перед героями: 
адже він не улюбленець юрби, не з тих, перед ким 
падають ниць в безмежному захваті, а обпльована 
і обгуджена тисячу разів жертва, месія, якому нале
жить змити ганьбу з людей-котів.

Вернувся Малий Скорпіон. Він ще ніколи не прихо
див так пізно. Цього разу, певно, трапилося щось не
звичайне.

— Саме вчасно! — вигукнув він, обнімаючи Вели
кого Яструба, який ступив йому назустріч. На очах у 
обох заблищали сльози. Я знав, що становище вкрай 
серйозне, але не став розпитувати про подробиці.

— І все ж твоя поява не принесе ніякої користі,— 
промовив Малий Скорпіон.

— Я розумію. Не лише не принесе користі, а навіть 
зашкодить тобі. Але я не міг інакше. Мій час настав!

Вони посідали.
— Що ти надумав?
— Сумнівну честь загинути на полі бою я надаю 

тобі. А сам хочу померти безславно і все ж не без ко
ристі. Скільки в тебе людей?

— Небагато. Батькові солдати відступили без бою. 
Те ж саме збираються робити й інші. Тільки воїни Ве
ликої Мухи можуть піти за мною, але, якщо дізна
ються, що ти тут, і ця надія відпаде.

— Розумію,— спокійно мовив Великий Яструб.— 
Батькове військо ти не можеш повернути назад?

— Боюсь, що ні.
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— А якщо трохи налякати, стратити одного-двох 
офіцерів?

— Ними все ще командує батько...
— Тоді зробимо так: пустимо чутку9 що в мене ве

лике військо, ти послав мене на фронт, а я відмовився 
виконати твій наказ...

— Це можна. Хоч у тебе жодного солдата немає, але 
мені неважко сказати, що їх  десять тисяч. А що 
потім?

— Потім стратиш мене, а мою голову виставиш на 
вулиці на страх тим солдатам та генералам, які не за
хочуть тобі підкорятись. То як?

— Непогано. Але я ще хочу пустити чутку, ніби 
батько передав мені своє військо.

— І це можна, тільки не зволікай, бо ворог уже 
близько. Чим більше ти збереш солдатів, тим краще. 
А я, друже, сам накладу на себе руки, щоб тобі не 
ставати моїм катом.— Великий Яструб знову обійняв 
Малого Скорпіона, але тепер вони вже не плакали.

— Чекайте! — втрутився я  в розмову.— Чекайте! 
Чого ви цим досягнете?

— Нічого,— спокійно відповів Великий Яструб.— Зо
всім нічого. У ворога більше війська і краща зброя, ми 
навряд чи встоїмо проти нього, навіть коли б висту
пили всією країною. Але, коли наша загибель матиме 
хоч якийсь відгук, вона може стати поворотним пунк
том в історії Котячого царства. Ворог розраховує, що 
ми не зможемо та й не посміємо чинити йому опір, то 
хоч у такий спосіб покараємо його за зневажливе став
лення до нас. Коли ж ніякого відгуку не буде, то нехай 
гине Котяче царство. Наша смерть не жертва і не шлях 
до слави, а нагальна потреба. Поки живі, зробимо все, 
щоб врятувати країну, а рабами бути не хочемо! Люд
ське сумління довговічніше від життя. От і все. Про
щавай, земний пане!
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— Зажди! — зупинив його Малий Скорпіон.— Краще 
з’їж  чотири десятки дурманного листя, буде легше 
помирати.

— Можна,— всміхнувся Великий Яструб.— Як воно 
в житті буває! Досі я не їв дурманного листя, і мене 
вважали лицеміром. Хай хоч після моєї смерті у них 
будуть докази. Накажи Дурман принести листя. Я тут 
і залишусь, у смертну годину хочу бути разом з дру
зями...

Дівчина принесла жмут листя й одразу вийшла. 
Великий Яструб рішуче взявся за них.

— А як же твій син? — спитав Малий Скорпіон і 
відразу похопився: — О, не треба було зараз згадувати 
про це!

— Яке це має значення! Не до сина, коли вирішу
ється доля країни,— тихо відповів Великий Яструб.

Він не переставав жувати листя, але чим далі, тим 
повільніше, мабуть, почав хмеліти.

— Спати хочу,— мовив спроквола й осів на під
логу.

Я підтримав його за руку, і він прошепотів: «Дя
кую!» Це було його останнє слово, хоч життя в ньому 
ще теплилося аж до півночі.

24

Смерть Великого Яструба мені не хотілося називати 
жертвою, бо і він сам не вважав ї ї  нею. Що ж до на
слідків, які, як він сподівався, вона матиме, говорити 
було ще рано. Єдине, що я міг бачити, то це його голо
ву, одрубану й виставлену на жердині посеред май
дану. Я, звичайно, прийшов дивитись не на голову, 
а на мешканців Котячого міста, у яких подібні видо
вища викликали неабияке захоплення. Малий Скорпіон 
кудись зник, не зазирав навіть до Дурман, тому я ви
рішив вийти на вулицю. У місті панувало звичне
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пожвавлення — ні, значно більше, ніж колись, бо ж 
милуватися виставленою головою Великого Яструба 
набагато цікавіше, ніж якимось там камінцем. Ще по 
дорозі до майдану я довідався, що юрба біля жердини 
уже встигла задушити трьох дідів та двох жінок. І ні
хто не сумував з цього приводу, бо смерть заради втіхя 
тут вважається почесною. Отож глядачі штовхалися 
ще дуя«че і лаялися, немовби їм  тільки й діла було. 
Ніхто з них не питав, чия це голова, за що ї ї  відру
бали. У натовпі лише чулися вигуки:

— Диви, яке на обличчі довге волосся!
— А очі заплющені!
— Шкода, що тільки одну голову виставили Г Не 

зайве було б і тулуб...
Великий Яструб, мабуть, мав рацію, прийнявши таке 

рішення. Чи варто жити поруч з такими людьми?
Вибравшись із натовпу, я попростував до палацу 

імператора. Там, певно, можна побачити щось цікавіше, 
вирішив я. Іти було дуже важко, бо дорогою сюди й 
туди рухалися довгі вервечки численних оркестрів, які 
натужно дули та грюкали в свої інструменти. Люди, 
ніби вперше бачили таку дивину, кидалися то на май
дан, до виставленої голови, то за оркестрами, але все 
одно не встигали і, певно, досадували, що мають лише 
по парі очей. Прислухавшись до галасу, я зрозумів, 
що це весільні поїзди, але людей було стільки, що я не 
міг роздивитись, чи молоду несуть у паланкіні, чи сім 
носіїв на своїх головах. Та й яке це має значення? 
Мене зараз цікавило зовсім інше: чому це у хвилину 
небезпеки людям закортіло справляти весілля?

Спитати ні в кого, бо люди-коти уникають встря
вати в розмову з іноземцями. Я вернувся додому, зна
йшов Дурман. Дівчина сиділа в кімнаті і невтішно пла
кала. Побачивши мене, вона заридала ще дужче, наче 
я ї ї  чимось скривдив. Прийшлося довго розраджувати 
її,  перш ніж вона сказала:
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— Малніі Скорпіон вирушив на фронт! Це жах!
— Нічого, він ще повернеться! — бадьоро мовив я, 

щиро бажаючи, щоб моє пророцтво збулося.— Обов’яз
ково повернеться, і тоді я сам з ним піду.

— Справді? — всміхнулася вона крізь сльози.
— Звичайно. А зараз ходімо прогуляємось. Це кра

ще, ніж сидіти тут та рюмсати.
— Я зовсім не плачу,— сказала Дурман, витираючи 

сльози, і почала пудритись.
— Чому зараз справляють стільки весіль? — поці

кавився я. Запитуючи про це, я тішив себе думкою, що 
в цю хвилину думаю лише про те, аби розважити 
жінку. Але, по правді, мені хотілося трохи розвіятись 
самому, бо в тому, що Малий Скорпіон загине, я був 
майже певен.

— Щоразу, коли країні щось загрожує, люди поспі
шають відгуляти весілля, щоб солдати не зганьбили 
дівчаток,— пояснила Дурман.

— А навіщо тоді така урочистість? — допитувався я, 
хоч мої думки зараз більше привертала війна. Проте 
котяче ставлення до життя цього разу виявилося куди 
розумнішим від людського.

— Весілля не можна відбути абияк. Війні через 
кілька днів кінець, а одруження — на все життя.

Повіривши в мої запевнення, що Малий Скорпіон 
повернеться, Дурман заспокоїлась і навіть запропону
вала мені подивитись п’єсу:

— Сьогодні міністр закордонних справ з нагоди 
одруження сина влаштовує на вулиці виставу. Хо
дімо?

Хоч мені ще не доводилося бачити котячої вистави, 
але, як на мене, було б достойніше убити міністра, який 
під час війни займається подібними дурницями, аніж 
дивитись виставу. Проте на роль убивці я не здатен, то 
краще вже подивлюся виставу. Останнім часом моє 
мислення помітно котизувалось.
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Перед будинком міністра закордонних справ куп
чилися солдати. Вистава вже розпочалася, але простих 
людей до сцени не підпускали; тих же, хто зумів про
братися вперед, пригощали палицями по голові. Котячі 
солдати вміють воювати, але тільки з мирним насе
ленням. Ми з Дурман могли б проштовхатися до перед
ніх рядів, мене вони навряд чи посміли б зачепити, 
але я сам не хотів цього робити, бо музичний супровід 
відразу не сподобався мені. Довго я слухав різкі 
звуки оркестру, до яких час від часу домішувались 
пронизливі вигуки акторів. Хоч і сором признатись, 
а полюбити котячий театр я так і не зміг.

— А у вас немає кращих п’єс? — спитав я у Дурман.
— В дитинстві, пам’ятаю, я дивилась іноземні ви

стави; вони набагато кращі. Потім їх  перестали ста
вити, бо глядачі нічого в них не розуміли. Міністр за
кордонних справ сам ратував за ті п’єси, доки якийсь 
іноземець не обмовився, що й наш театр вартий уваги. 
Тоді міністр став палко виступати за старий театр.

— А якщо якийсь інший іноземець скаже йому, що 
закордонні вистави більш варті уваги?

— Тепер навряд чи щось зміниться. Зарубіжні 
п’єси таки справді цікаві, але вони глибокі за змістом. 
Коли міністр ратував за них, це ще не значило, що він 
розумів, про що в них ішлося, тому так і схопився за 
похвалу іноземця. Сам він взагалі нічого не тямить 
у театральних справах, хоч і прагне слави цінителя 
й пропагандиста цього мистецтва. А старі вистави й 
пропагувати легше, й прихильників серед населення 
можна мати. Одним пострілом — двох зайців. То чому ж 
не піти на це? У нас досить часто трапляється, що нове 
гине в самому зародку, так і не досягнувши розквіту. 
А старе за рахунок цього ще глибше пускає коріння. 
Для того, щоб нове привилося, треба докласти чимало 
зусиль та енергії.
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Я розумів, що Дурман висловлює думки Малого 
Скорпіона, а не свої. І хоч вона не хвалила старі ви
стави, проте крок за кроком посувалася все ближче до 
сцени. Мені було незручно ловити ї ї  на слові, але я не 
міг більше витримати:

— Ходімо звідси?
їй, здається, не дуже хотілося йти, проте після 

своїх висловлювань про театр ніяк було й затримува
тись. Не заперечувала вона й тоді, коли я запропону
вав піти до імператорського палацу.

Це була найбільша, хоч і не найкрасивіша будівля 
в Котячому місті. Сьогодні палац мав особливо непри
ємний вигляд, бо під стінами й на стінах — скрізь було 
повно солдатів. До того ж усі стіни виквацьовані баг
нюкою, а вода в рові стала ще смердючіша. Я не міг 
второпати, навіщо все це.

— Іноземці люблять чистоту,— пояснила Дурман.— 
Багнюка — найпевніший засіб спекатися їх.

Мені було несила навіть засміятись.
З-за стіни вигулькнуло ще кілька котів, вони довго 

вмощувались, поки нарешті заспокоїлись.
Дурман схвильовано вигукнула:
— Імператорський указ!
— Де? — запитав я.
— Зараз буде!
Чекати довелося довго, у мене навіть ноги затерпли. 

Аж ось із стіни вниз спустили на мотузці камінь з яки
мись білими знаками. Дурман придивилась і раптом 
зойкнула.

— Що трапилось? — захвилювався і я.
— Переносять столицю! Імператор переїжджає! Ой 

лишенько! Як же мені бути без нього?! — заголосила 
Дурман, певно, маючи на увазі не імператора, а Малого 
Скорпіона. Тим часом спустили ще один камінь.

— «Солдатам та населенню,— прочитала дівчина,—
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наказуємо залишатися на місцях. Переїжджаємо лише 
Ми та урядовці».

Мене приголомшила далекоглядність Його Велич
ності, і я подумки побажав йому де-небудь по дорозі 
скрутити собі в’язи. А Дурман несподівано зраділа:

— Не так і погано, коли люди залишаються! Мені 
веселіше буде!

«Цікаво, звідки всі братимуть дурманне листя, якщо 
урядовці виїдуть?» — подумав я, але в цей час спу
стили ще один камінь.

— «Від сьогодні забороняємо називати Нас «главою 
всіх суперечок». В час, коли країні загрожує смертель
на небезпека, увесь народ мусить згуртуватись, тому 
Ми стаємо «Главою єдиної суперечки». Всі на бороть
бу з ворогом!» — прочитала Дурман і додала:—Краще б 
зовсім без суперечок...

Ми почекали ще трохи, але скоро зрозуміли, що 
указів більше не буде, бо глаш атаї вже не з’являлись. 
Дурман захотілось додому, може, повернувся Малий 
Скорпіон, а я  завернув до державних установ, де могли 
вивісити ще якісь розпорядження. Тут панувала тиша, 
а на східному кінці, куди пішла Дурман, ще гриміла 
музика, ніби весілля були стократ важливіші від усіх 
державних проблем.

Особливо мене цікавило міністерство закордонних 
справ. І біля нього жодної живої душі. Ага, міністр 
справляє синові весілля, а урядовці скористалися цим 
і не повиходили на роботу. І це тоді, коли дипломати 
мусять працювати особливо напружено. Мимоволі ви
ник сумнів, чи є у людей-котів дипломатія взагалі, хоч 
міністерство й існує.

Що ж, коли нікого розпитати, зайду всередину, там 
з’ясую. Я рішуче увійшов до приміщення — порожньо. 
Двері не позамикані. В кімнатах, окрім стосів кам’яних 
таблиць з написами: «Протест», порожньо. Ага, зро
зуміло, так звані дипломати посилають ці таблиці при
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будь-якій нагоді, отже, всі вони — фахівці з протестів. 
Сподівався побачити якісь документи, що надійшли з-за 
кордону, але даремно. Іноземці, певно, щоб спростити 
свої дипломатичні стосунки, ніколи не відповідали на 
котячі «протести».

Чи варто після цього відвідувати інші установи? 
Якщо в міністерстві закордонних справ усе вирішується 
так просто, то в решті закладів і кам’яні таблиці чи 
й побачиш.

Рушив далі. А установ тут, виявляється, багато: 
міністерство проституції, інститут дурманного листя, 
міністерство імміграції, управління бойкоту іноземних 
товарів, палата м’яса та овочів, комітет громадської 
торгівлі сиротами... Це лише кілька найцікавіших назв, 
а більшості я так і не збагнув. Щоб забезпечити всіх 
урядовців службою, вірніше неробством, необхідно 
якомога більше установ. Як на мене, їх надміру, 
а люди-коти, певне, вважають, що ще не досить.

Я попростував на захід, маючи намір заглянути 
в іноземний квартал, але потім передумав. Краще піду 
додому, гляну, чи нема Малого Скорпіона. На зворот
ному шляху несподівано зустрів групу студентів. Воии 
чомусь не пішли дивитися ні на виставу, ні на відру
бану голову, а стояли навколішки перед великим каме
нем з написом: «Пам’ятник великому святому Мацу». 
Я знав, що як тільки підійду і запитаю щось, вони 
одразу кинуться геть. Тому нишком приєднався до 
їхнього гурту, собі опустився на коліна і нашорошив 
вуха.

Один із студентів, що стояв попереду всіх, підвівся 
і вигукнув:

— Хай живе мацизм! Хай живе всеїзм! Хай живе 
пулопулепула! 1

1 Пародія на невдалу транскрипцію слова «проле
таріат».



Решта підхоплювала його вигуки. Накричавшись 
досхочу, передній запропонував усім сісти, а сам ви
голосив промову.

— Ми мусимо поскидати усіх богів і натомість по
ставити одного великого Маца! — заявив він.— Ми му
симо звільнитись з-під влади батьків та викладачів і 
завоювати свободу! А тоді скинемо імператора і поши
римо всеїзм! Ми вітаємо іноземців, які напали на нашу 
країну, бо вони пулопулепула! Зараз ми підемо й захо
пимо імператора, щоб видати його нашим іноземним 
друзям. Такої нагоди може більше не трапитись, 
отож не треба зволікати. Розправившись з імператором, 
до коліна виріжемо своїх батьків та викладачів, і тоді 
все дурманне листя, всі жінки та й сам всеїзм будуть 
наші, а народ перетворимо в наших рабів. Великий свя
тий Мац казав: «Пулопулепула — це вищенижчий ху- 
лааас із всіх яящих на планетоземі!» Отож вперед, 
до палацу!

Ніхто не рушив з місця. Промовець вигукнув заклик 
ще раз — знову жоден не поворухнувся.

— Може, краще спочатку розійтися по домівках та 
повбивати батьків? — запропонував один.— У палаці 
надто багато солдатів, коли б вони нас не розігнали.

Всі посхоплювались.
— Сідайте! В такому разі почнемо з батьків?
Студенти загомоніли, засперечались.
— А хто ж нам дурманне листя даватиме, якщо 

повбиваємо батьків?
— І справді! За батьків можна братись, коли все 

листя приберемо до своїх рук!
— Оскільки наші думки розійшлися, давайте діяти 

так,— запропонував один.— Антиімператорська фракція 
піде на палац, а антибатьківська — по домівках.

— Але великий святий Мац вчив, що треба зни
щити імператора, а не батьків...

— Контрреволюція!
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— А повбиваємо їх, то порушимо заповіт великого 
святого!

Я гадав, що між ними дійде до бійки, та вони тіль
ки лементували. Поступово галасуни розділилися на 
кілька груп, і кожна група зверталась до пам’ятника 
великого святого Маца. Потім і ці групи почали дроби
тись. Невдовзі вже кожен від свого імені вигукував 
щось перед кам’яною брилою. Нарешті всі потомились, 
із останніх сил вигукнули: «Хай живе мацизм!» — 
і розійшлися.

Ну й комедія!

25

Мені вже не хотілося критикувати людей-котів, бо 
звичайний камінь, скільки ти його не критикуй, не 
перетвориться в скульптуру. Все, що можна було про
стити їм, я простив, а непрощенне я відносив на ра
хунок шкідливого місцевого клімату.

Я чекав Малого Скорпіона, щоб із ним вирушити 
на поле бою — подивитись, як там воюють. Про сто
сунки між марсіанськими країнами я майже нічого не 
знав. Пробував розпитати Дурман, але вона сказала 
тільки, що в іноземців пудра якісніша та біліша. На 
інші ж питання вона тільки хитала головою та час 
від часу вигукувала:

— Чому це його й досі нема?
Я нічого не міг відповісти їй, лише молився за всіх 

жінок, щоб у світі ніколи не було війн.
Дурман прямо-таки перевелась від нестерпного че

кання. Всі урядовці покинули Котяче місто, на вулиці 
відразу поменшало людей, крім хіба того місця, де все 
ще стриміла голова Великого Яструба. Довідатись про 
становище на фронті було неможливо; ніхто не міг ска
зати чогось певного про державні справи, хоч слово 
«державний» тут дуже полюбляють: дурманне листя — 
це державні харчі, Великий Яструб — державний
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злочинець, смердюче багно в канавах — засіб охорони 
держави... Спала думка сходити в іноземний квартал, 
може, там щось знають, але побоявся прогавити Мало
го Скорпіона. Дурман не відступалась від мене і все 
торочила: «Давай втечемо? Всі вже повтікали з міста, 
навіть Квітка!» Я заперечливо хитав головою.

Минув ще день. Нарешті Малий Скорпіон повер
нувся. Дурман на радощах не могла вимовити й слова, 
а тільки припала заплаканою мордочкою до його гру
дей. Малий Скорпіон теж був засмучений, від колиш
ньої глузливої усмішки на обличчі не залишилося 
й сліду.

— То як там справи? — спитав я, коли він трохи 
оговтався.

— Безнадійні,— зітхнув він.
Дурман зиркнула на мене, потім на Малого Скор

піона і нарешті спромоглася на питання, яке мучило її:
— Ти знову поїдеш?
Не глянувши на дівчину, він заперечливо похитав 

головою. Я не наважився розпитувати далі, щоб він 
часом не сказав чогось зайвого і не засмутив Дурман. 
Втім, вона й сама, мабуть, здогадувалась, що Малий 
Скорпіон сказав неправду.

Відпочивши, він заявив, що хоче навідатись до 
батька. Дурман промовчала, але, з усього видно, вирі
шила йти з ним. Малий Скорпіон нервово заходив по 
кімнаті, він бачив, що його хитрість розгадана; я теж 
не міг виручити його — дівчина не спускала й з мене 
очей. Нарешті Дурман не витримала і заплакала:

— Куди ти — туди й я!
Він на мить похнюпився, замислившись.
— Гаразд!
Довелося й мені сказати, що піду з ними, хоч мені 

зовсім не хотілося бачити Великого Скорпіона.
Ми рушили на захід, а нам назустріч плавом плив

ли цивільні та військові.

286



— Чому військо йде на слід, коли ворог на захо
д і? — вихопилось у мене.

— Бо на сході безпечніше! — скреготнув зубами 
Малий Скорпіон.

Попадалося чимало старих та нових учених, які 
бадьоро чимчикували теж на схід.

— Йдемо на розмову з імператором! — вигукували 
деякі, помітивши Малого Скорпіона.— Його Величність 
скликає наукову конференцію! Оборона країни — за
гальна справа, і чільне місце в ній належить ученим! 
Нам треба вирішити безліч питань, як-от: скільки сол
датів на фронті, чи збирається ворог захопити Котяче 
місто? Якщо він і справді хоче взяти місто, то ми, 
певна річ, порадимо імператорові перебратися далі на 
схід. Славний імператор, він завжди пам’ятає про своїх 
учених! Мудрі вчені до останнього подиху віддані імпе
раторові!

Збуджені сподіваною зустріччю з Його Величністю, 
вчені навіть не завважили, що Малий Скорпіон не від
повів їм. Та не встигла ця група відійти, як Малого 
Скорпіона оточили інші вчені. Ці, навпаки, були засму
чені, наче щойно поховали когось близького.

— Допоможіть нам, пане! Чому Його Величність не 
запросив нас на конференцію? Адже наша ерудиція, 
наша слава аж ніяк не менша, ніж у тих мерзотників! 
Нам обов’язково треба бути на конференції, інакше 
нас і за вчених не вважатимуть! Благаємо вас, пане, 
зробіть ласку, посприяйте, щоб і ми потрапили на 
конференцію!

Малий Скорпіон і на цей раз змовчав, але ця група 
сприйняла його мовчання по-своєму:

— Якщо пан не допоможе нам, ми почнемо крити
кувати уряд. Усіх знеславимо!

Схопивши Дурман за руку, Малий Скорпіон наддав 
ходи. Вчені голосно заридали.

Знову з'явилась військова колона, у кожного солдата
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на ш иї висіла червона шворка. Я таких ще яе бачив, 
але не смів питати Малого Скорпіона, його й так уже 
роздратували вчені. Та він помітив моє здивування і за
реготав:

— Не збагнеш, що це за військо. Це так звана чер- 
воношворчана, або ж державна гвардія. Червоні швор
ки — ї ї  прикмета, як і в інших країнах. Але там дер- 
жавізм означає граничний, майже фанатичний патріо
тизм, цілковите самозречення, а наша червоношвор- 
чана гвардія, як ти сам бачиш, керуючись тим же 
патріотизмом, шукає собі спокійнішого місця, де б 
їй  ніщо не загрожувало. Бо коли ворог переб’є її, 
як же вона виявлятиме свою любов до батьківщини!— 
Малий Скорпіон знову голосно зареготав.

Мені аж лячно стало, чи не збожеволів він часом. 
Я більше ні про що не розпитував, тільки розглядав 
дивне військо. Посеред колони з десяток солдатів несли 
на своїх головах якогось начальника, шворка на його 
шиї була особливо товста.

— Це командуючий червоношворчаною гвардією,— 
неголосно пояснив Малий Скорпіон.— Прагне прибрати 
до своїх рук усю державну владу, бо в деяких країнах 
саме таким шляхом зміцнили державу. Хоч влада поки 
що і не в його руках, але він найнебезпечніша людина 
в країні. Під цим словом я розумію його хитрість та 
підступність. Я певен, що він подався слідом за імпе
ратором, щоб натиснути на нього і таки здійснити свій 
задум. Я певен цього!

— А може, й справді так можна зміцнити країну? — 
завагався я.

— Ні. Хитрістю та підступністю можна захопити 
владу, а не зміцнити країну. Його більше обходить 
власне честолюбство, ніж доля країни. Справжній пат
ріотизм — це запекла боротьба з ворогом.

Я зрозумів, що саме міжусобні чвари людей-котів 
спричинялись до того, що іноземці безборонно вторга-
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лися в їхню країну. Від шворок гвардії у мене замиго
тіло в очах: перед очима загойдалося лиховісне кри
ваве море, по якому пливли гвардійці.

Ми вже вийшли за межі Котячого міста, і я чомусь 
подумав, що більше не побачу його. Невдовзі нам на
зустріч трапилась ще одна дивна процесія: довготелесі 
здоровані з дурнуватими мордами, в лапах у кожного 
по стеблу трави. Дурман, яка досі мовчала, раптом 
вигукнула:

— Святі йдуть!
— Що? — сердито обернувея до неї Малий Скорпі

он, хоч ніколи не сердився на дівчину. Дурман похо
пилась:

— Ні, ні, я  не вірю в святих!
— Про яких святих ідеться? — втрутився я, споді

ваючись, що своєю необізнаністю трохи применшу його 
гнів.

Малий Скорпіон довго мовчав, потім несподівано 
спитав мене:

— Скажи, яка найбільша вада в людей-котів?
Відповісти на це питання було складно, і коли мій

приятель сам сказав: «Дурість!» — я щиро зрадів, що 
мені не треба відповідати.

— Так,— вів далі Малий Скорпіон,— дурість — це 
наше найбільше лихо, бо ми завжди, наслідуючи інших, 
робимо вигляд, ніби все знаємо^ все розуміємо, а на
справді нічого не знаємо й не розуміємо. А коли нам 
починає загрожувати небезпека, ми відкидаємо геть 
всі новітні гучні слова — і тоді виразно видно таєм
ницю наших порожніх душ: дурість. Наші послідовники 
всеїзму в таких випадках звертаються з молитвами до 
святого Маца, хоч той насправді був не святий, а ве
лика людина і відкидав всілякі забобони. А деякі ре
волюціонери у скрутну хвилину покладають всі надії 
на «святих», котрі вміють хіба тримати в руках стебла 
трави. Примітивніших і дурніших ще світ не бачив.
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Проблем вирішувати ніхто не здатний, отож і че
каємо, поки вони наберуть небувалої гостроти, тоді 
вдаємося до святих за допомогою. Саме тому наша за
гибель неминуча. Якщо безлад в економіці, політиці, 
освіті, армії може занапастити саму країну, то суціль
на дурість може призвести до загибелі всієї нації, бо 
ніде в світі дурнів не мають за людей. Тепер ти бачиш, 
що поразки нам не уникнути, а коли захоплять всю 
країну, почнуть винищувати населення, адже іноземці 
дивляться на нас, мов на скотину. І жоден сусід не за
хистить нас. Пустили скотину на заріз — що ж тут 
дивного? Люди завжди жорстокі до тих, кого знева
жають,— а зневажають вони всіх дурнів. Розправляти
муться без жалю. Будь певен, так воно й буде!

Мені кортіло познайомитись ближче з котячими 
святими, довідатись, чим вони займаються, але побо
явся, що загублю у юрбі Малого Скорпіона та Дурман. 
Перепочинок ми зробили в невеличкому селі, від якого 
залишилося лише кілька напіврозвалених будинків, 
а мешканців не видно зовсім.

— Коли я був малим, це село мало зовсім інший ви
гляд. Будинків було набагато більше. А як швидко 
все запустіло! — замріяно, мовби сам до себе, мовив 
Малий Скорпіон. Мене цікавило, які ж причини при
звели до цього, але не хотілось ятрити і так наболіле 
серце. Я й так уявляв наслідки цих дивних революцій, 
які відбувалися тут повсюдно, та ще й війни, де пере
моги не приносили щастя, бо переможці не мали ні ба
жання, ні знань, щоб взятись за будівництво, а прагну
ли лише доскочити влади. Через неуцтво кожен пере
ворот вів до зростання армії та числа жадібних уря
довців. В таких умовах населення не вилазило із 
злиднів, працювало воно чи ні. Більшість селян 
подалося в міста або ж влилося в армію, щоб мати 
хоч тих кілька дурманних листочків. Певно, й місцеві 
жителі порозбігались, рятуючись від смерті. Так, це

290



страшно, коли революцію творять неуки! Ніщо не вря
тує Котячого царства, доки люди-коти не зрозуміють, 
що власна дурість — для них зашморг на шиї.

Я поринув у свої думки, як раптом Дурман підхопи
лася з місця і закричала:

— Дивіться, дивіться!
На заході клубочилася велетенська хмара сірої ку

ряви.
У Малого Скорпіона затремтіли губи:
— Розгром! Солдати тікають з фронту!

26

— Ховайтесь! — уже спокійніше, але стурбовано 
звелів Малий Скорпіон.— Наші солдати не дуже хо
робрі, коли йдуть у наступ, а після поразки мов на
вісніють. Ховайтесь хутчій! Доглянь, друже, за Дурман!

Палаючими очима він поглядав на захід, а руками 
тягнувся до дівчини, наче хотів пригорнути її. Дур
ман взяла його руку і, тремтячи вся, прошепотіла:

— Помремо всі разом.
Я не знав, що робити: чи то ховатися з Дурман, чи 

залишитися біля них. Смерть не лякала мене, але хо
тілося знайти якийсь вихід. Якщо на нас посуне 
кілька сотень ошалілих солдатів, то й пістолет не вря
тує. Раптом мені спала думка: схопити друзів і схова
тись у якийсь із будинків подалі від вулиці, а коли 
військо промчить через село, вийти зі схованки, спі
ймати когось із тих, що відстали, і розпитати, як там 
на фронті. А потім уже приймати якесь рішення.

Проте Малий Скорпіон не схотів ховатись. У нього 
були на це свої причини. Дурман теж не послухала 
мене. Я стояв розгублений, а сіра хмара тим часом 
стрімко наближалась. Я знав, які прудконогі люди- 
коги і який у них гострий зір. Треба діяти, далі зво
лікати неможливо.
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— Я не дозволю, щоб ви так безглуздо загинули!
—- Всьому край! Про мене не турбуйся,— рішуче 

мовив Малий Скорпіон.— Та й про Дурман теж: нехай 
вона сама вирішує свою долю.

Я був дужчий за нього, тому обхопив його за попе
рек і поволік до схованки. Він не дуже пручався. Дур
ман рушила слідом, отже, вийшло на моє. Ми причаї
лись у напіврозваленому будинку. Я наклав поверх 
стіни битої цегли, щоб крізь щілини спостерігати, як 
тікає військо. Малий Скорпіон байдуже сидів під сті
ною. Дурман вмостилась поруч і тримала його руку.

Невдовзі на село ніби налетів смерч, в повітрі за
кружляло пообриване листя, заклубочилася курява, 
залунали вигуки, зойки, стогони. Я мимоволі заплю
щив очі, але відразу ж розплющив знову, і тут переді 
мною постало уславлене воїнство. Нажахані солдати 
бігли густим потоком, без палиць у руках, дивлячись 
тільки собі під ноги. Мені аж страшно стало. Досі я  не 
уявляв війська без прапорів, без зброї, без коней, без 
чітких шерег, а тут одні голі люди-коти, майже збо
жеволілі, орда дикунів, яка з несамовитим лементом 
мчить по розпеченому піску. Зроду-віку я  ще не бачив 
такого. Якби вони були хоч вишикувані в колони, 
було б не так страшно.

Через якийсь час потік біженців почав потроху спа
дати. Я подумав, що це військо Великого Скорпіона, 
якого вони вважають винуватцем своєї поразки. Тоді 
навіщо Малому Скорпіонові шукати зустрічі з ними, 
замість того, щоб ховатись? Незрозуміло. Солдатів по
меншало, і мені захотілося спіймати хоч одного. Проте, 
як не дивно, ті, що відстали, бігли так, немов хотіли 
наздогнати передніх. Не впіймаю. А може, застосувати 
зброю?

Я знав, що передні навіть не озирнуться на постріл, 
та й решті байдуже, що когось там підстрелили. От 
би тільки так влучити, щоб і не вбити і щоб не втік
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од мене. Пораненого допитувати? Ні, це не годиться, 
я не солдат, щоб іти на подібну жорстокість.

Біженців усе меншало. Тепер я  вже побоювався, щоб 
не прогавити. Братиму живцем, стрілятиму в край
ньому випадку9 якщо оточать мене і почнуть загро
жувати. Я вийняв пістолет і вискочив із своєї схован
ки. В житті ніколи не буває так просто й легко, 
як у планах, а інколи й навпаки. Коли б солдат, поба
чивши мене, кинувся навтьоки, я б і за день не на
здогнав його. А тут вийшло несподіване. Один з них 
побачив мене і тут же застиг, немов жабеня пе
ред удавом. Решта було зовсім легко. Я взяв його, 
напівживого від утоми й страху, на спину, а він і не 
писнув.

У нашому сховку він довго не приходив до тями, 
а коли нарешті розплющив очі і побачив Малого Скор
піона, враз засмикався, немовби йому вгородили багне
та в найболючіше місце. Очі солдата запалали люттю, 
він уже ладен був кинутись на молодого господаря, але 
моя рука лягла на його плече.

Малий Скорпіон, що сидів нерухомо поруч з Дурман, 
навіть не дивився на мого бранця. Отже, доведеться 
допитувати самому. Спробував по-доброму — мовчить, 
я пристрашив його і почав з’ясовувати, як їх  розбили.

Спочатку він довго сидів, мовби силкуючись при
гадати все, а потім кивнув на Малого Скорпіона:

— Все через нього!
Малий Скорпіон посміхнувся.
— Через нього! — знову вигукнув солдат. Я знав, 

що люди-коти запальні, і терпляче почекав, поки гнів 
ущухне.

— Ми не хотіли воювати, а він обдурив нас і послав 
на фронт. Потім, коли іноземці пропонували нам націо
нальні престижі, він... він не дозволив нам узяти! Він 
тільки до нас... тільки до нас йому діло. Червоношвор- 
чану гвардію та інші армії теж послали. Але вони
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отримали запропоновані національні престижі й спо
кійнісінько собі відступили, залишивши нас одних віч- 
на-віч з іноземцями. От нам і дали, що ми не знаємо, 
на якому ми світі! Ми солдати його батька, а він не 
подбав про нас, кинув у саме пекло. Не діжде він тепер 
доброї смерті, якщо хоч один із нас залишиться жи
вий. Батько вже зібрався відвести нас, а він, бачте, 
не зробив цього! Інші спокійно відступили, ні пора
нених, ні вбитих, навіть трохи награбувати встигли по 
дорозі. А ми й палиці свої покидали! Як нам тепер 
жити?!

Ні я, ні Малий Скорпіон не перебивали його. Малий 
Скорпіон, певно, мовчав тому, що на душі у нього було 
важко, а може, й тому, що заглибився у свої думки 
і нічого більше не чув. А я ловив кожне слово солдата, 
сподіваючись почути іще щось.

— Ви позабирали у нас землю, садиби, наші родини! 
Сьогодні вам одне, завтра інше! І що далі, то началь
ства більшає, а народ тільки зубожіє. Ви грабуєте нас, 
дурите, доводите до того, що залишається тільки йти 
в солдати, а потім з нашою ж допомогою ви, чинов
ники, грабуєте ще більше. Привласнюєте собі кращу 
частину чужого добра, а нам залишаєте мізерію, бо 
боїтеся, що ми розбіжимося. Коли іноземці нападають, 
щоб заволодіти вашими багатствами, ви посилаєте нас 
на смерть. Але який дурень помиратиме за вас? Ми 
служимо вам, бо більше ні до чого не здатні, адже ви 
ще наших батьків зробили солдатами. І нас змалечку 
цього вчили, тому іншого виходу у нас нема!

Він зупинився, щоб перевести дух, а я  скористався 
нагодою й запитав:

— Якщо ви знаєте, що всі чиновники бездушні, то 
чому ж ви не проженете їх  і не почнете самі керувати 
всім?

Солдат витріщив очі. Я подумав, що він не зрозу
мів мене. Насправді ж він замислився:
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— Ти хочеш сказати, чому ми не зробили револю
цію? — озвався він, помовчавши.

Я кивнув головою; не сподівався, що він знає це 
слово, бо забув, скільки потрясінь пережило Котяче 
царство.

— А ніхто вже не вірить! Від кожної революції 
збитки тільки нам, а їм хоч би що. Коли почали роз
поділяти землю, всі так раділи, а вділили по такому 
клаптику, що й десятка дурманних дерев не посадиш. 
Хоч обробляй той клапоть, хоч не обробляй — все одно 
голоду не збудешся. Керівники наші нічого не могли 
придумати. Вони сушили собі голови, особливо молоді, 
цікавлячись лише теорією, а те, що у нас шлунки по
рожні, їх  не обходило. Дурні всі ті теорії, від яких 
шлункові ніякої користі. Відтоді ми й перестали їм 
вірити, і самі не змогли дійти до якогось рішення. До
велося служити тому, хто давав дурманне листя. А те
пер, після такої ганьби, і в солдати нас ніхто не візьме. 
Ні, тут треба когось порішити! Хто потрапить до рук. 
Посилати нас на війну з чужинцями — значить поси
лати на вірну загибель. А коли повбивають нас, хіба 
тоді ми служитимемо, хіба їстимемо листя? У чинов
ників листя цілі гори, і жінок скільки завгодно, а нам 
до останнього часу шкодували навіть поганенького лис
точка. А воювати з іноземцями посилають! Ні, дзуськи, 
помирайте вже самі, а ми поживемо!

— То це ви біжите, щоб убити його? — кивнув я на 
Малого Скорпіона.

— Саме так! Це він послав нас воювати, це він не 
дозволив брати у іноземців національні престижі!

— А що потім, коли вб’єте його? — спитав я.
Солдат мовчав.
У мене не було ні часу, ні бажання втовкмачувати 

моєму бранцю, що Малий Скорпіон — чи не єдина мис
ляча людина-кіт, і що ненавидіти його — справжнє без
глуздя. Солдат, очевидно, причислив Малого Скорпіона
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до чиновництва; не можучи винищити всіх чиновни
ків, він хотів хоч на одному зігнати злість. Тепер я 
зрозумів одну з причин занепаду Котячого царства: 
навіть розумна людина, якщо вона, не маючи необхід
них знань, підніме людей на революцію, закрутиться 
й потоне в політичних та економічних проблемах, які 
постануть перед нею; революційні потрясіння загост
рюють класове почуття у народу, та навряд чи роб
лять його розумнішим: народ лише відчуває, що його 
обдурюють, а що робити в такому випадку — не знає. 
Дурість пронизує геть усе і, мов тяжка рана, тільки 
кровоточить та болить, але не настільки, щоб приму
сити піднятись на борню.

Що ж  тепер робити з полоненим? Якщо відпустити, 
він може привести солдатів і вони вб’ють Малого Скор
піона; коли взяти з собою, то він тільки заважатиме. 
Час іде, треба щось вирішувати, але Малий Скорпіон, 
по всьому видно, нічого не хоче робити, навіть роз
мовляти зі мною: він прагне тільки смерті. Від Дурман 
ще менше користь Куди ж його податись? Вертатись 
у місто небезпечно, а простувати на захід — значить 
самому лізти в пастку. Єдиний вихід, мабуть,— інозем
ний квартал. Нроте Малий Скорпіон заперечливо похи
тав головою:

— Краще смерть, ніж така ганьба! Та відпусти ти 
цього нещасного, нехай іде куди знає«.

Я послухався його.
Смеркало. Довкола залягла незвичайна, страшна 

тиша. Десь там, напевно, панічно відступають солдати, 
за ними суне іноземна армія, а тут — напружена тиша, 
як на безлюдному острові перед бурею. Я, звичайно, 
міг перебратись у будь-яку іншу країну, але мене не
покоїла доля Малого Скорпіона^ який уже встиг стати 
моїм щирим приятелем. Та й з Дурман не хотілося 
розлучатись. Як це сумно — в напіврозваленій хижці 
чекати загибелі країни! Саме такої миті відчуваєш

296



всю важливість зв’язку понять «людина» та «громадя
нин»! Я думав, певна річ, не про себе, а про своїх дру
зів. Тільки своєю участю я міг привернути їх  до себе, 
розділити з ними їхнє горе, бо втішати їх  зараз було 
зайве. Держава гине через дурість народу. Загибель 
країни — це не сумний кінець трагедійної вистави, не 
палкий заклик поета до справедливості, а непоправний 
історичний факт, який уже не пом’якшити нічим. Я чи
тав не книгу, я чув ходу самої смерті! Мої Друзі, без
перечно, чули ї ї  ще виразніше. Зараз вони або прокли
нали своє минуле, або ж з приємністю згадували про 
нього, бо в них залишилося тільки минуле й ніяких спо
дівань на майбутнє. А їхня теперішність увібрала в 
себе всю людську ганьбу.

Небо темне, як завжди, на ньому так само яскраво 
сяють зорі, довкола тихо, тільки моїм друзям цієї ночі 
не заснути. Я знаю, їм зараз не до сну, вони розумі
ють, що й мені також не заснути, але розмовляти ні
кому не хотілось: убивчий перст долі, здавалося, зані
мив наші язики. Відтепер ні сама країна, ні ї ї  мешкан
ці вже не подадуть голосу. Ще одна культура занепала 
і вже не відродиться ніколи. ї ї  останнім сном була за- 
пізніла пісня про волю. Місце цієї культури, безпереч
но, тільки в пеклі, бо все ї ї  існування — ганебна пляма 
на сторінках історії.

27

Десь перед світанком, коли я трохи задрімав, раптом 
прогриміли два постріли. Я схопився, та було пізно: 
мої друзі лежали закривавлені на землі, а біля Малого 
Скорпіона валявся пістолет.

Як я  тоді почував себе — важко описати чи розпо
вісти. В голові порожнеча, я відчував тільки біль у сер
ці та острах від пильних поглядів мертвих очей. Якусь 
мить я  ще не міг збагнути, що вони вже мертві, А вони
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дивились на мене безживно, ніби даючи мені самому 
відгадувати, про що вони думають. Переді мною була 
одвічна таємниця, а я наче закляк і не міг придумати 
нічого, щоб повернути їх  до життя. Стоячи перед ними, 
я зрозумів, до чого ж благе та немічне людське буття. 
Я не плакав, бо й сам був майже труп, як і вони, 
тільки вони лежали, а я стояв. Я мимохіть присів, до
торкнувся до кожного з них — ще теплі. Від них зали
шилося лише те, що я про них знав; решту вони за
брали з собою. У смерті, мабуть, теж свої переваги.

Я дуже жалів їх, особливо Дурман,— хіба вона була 
готова до такої смерті? Навіть дружини, матері й се
стри людей-котів мають відповідати за їхні гріхи. 
Був би я богом, неодмінно б пошкодував, що створив 
жінок для такого нікчемного народу!

Я розумів Малого Скорпіона і ще дужче жалів Дур
ман. У нього були причини загинути разом зі своєю 
країною — причини цілком пояснимі. Людина, поки 
вона жива, не може існувати без свого народу, без 
держави; якщо ж вона втрачає і те, і інше, вона гине, 
а коли залишається живою, то гине ї ї  душа.

Дурман та Малий Скорпіон ставали все дорожчі 
мені. Так хотілося розбудити їх і сказати, що вони 
чисті й душі їхні не загинули. Я мріяв забрати їх 
з собою на Землю, щоб там вони зазнали всіх радощів 
життя. Але від химерних міркувань ще сумніше ста
вало на душі. Мої друзі лежали нерухомо, байдужі до 
мене і до моїх мрій, немов загинули вже кілька днів 
тому. Життя й смерть були Всім, а між ними лежало 
безмежно велике Непізнаванне. Так, мовчання смерті 
виявилось абсолютною істиною. Мої друзі вже не 
озвуться й словом, і я  сам втратив інтерес до життя.

Я просидів біля них, поки не зійшло сонце. їхні риси 
ставали дедалі виразніші, а я все більше борсався в 
безпорадних думках. Промінь сонця впав на непоруш
не, все ще незвичайно вродливе обличчя Дурман, на
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голову Малого Скорпіона, прихилену до стіни. Його 
лице так само було сумне, ніби й після смерті він не 
міг позбутися свого песимізму.

Я відчув: коли й далі стовбичитиму над ними, то 
збожеволію. Але на думку, що мушу залишити їх, 
з очей бризнули сльози, які досі я стримував. Кинути 
друзів і знову блукати по чужих світах набагато важ
че, ніж опинитись відірваним од Землі. До того ж їхні 
образи довіку переслідуватимуть мене. Я ридав, при
павши до них, і майже кричав: прощавай, Малий 
Скорпіоне, прощавай, Дурман!

Поховати їх  я вже не міг. Кожна хвилина могла 
коштувати мені життя. Зціпивши зуби, я підняв свій 
пістолет, переліз через стіну і, пройшовши кілька кро
ків, озирнувся. Ні, назад я вже не повернусь, нехай на
віть тіла їхні погниють там! Я проклинав свою гірку 
долю: спочатку втратив товариша, з яким прилетів 
сюди, а тепер іще двох. Ні, більше ніколи не заводи
тиму друзів!

Куди ж тепер? Звичайно, до Котячого міста. Адже 
там тепер мій дім.

Я не зустрів жодної живої душі, над усім витала 
смерть. На сіро-жовтій дорозі під сірим небом валялися 
мертві солдати, на яких з пронизливим клекотом ска
кали білохвості коршаки. Я поспішав як міг, а перед 
очима стояло усміхнене обличчя Дурман, у вухах лунав 
голос Малого Скорпіона. Вони справді переслідували 
мене. Завиднілось Котяче місто, і я  відчув, як у мене 
дужче закалатало серце — чи то від страху, чи то від 
якихось надій. На порожніх вулицях теж нікого, одні 
трупи, здебільшого згвалтовані жінки. Я зрозумів: тут 
проходили солдати, і згадав, як Дурман казала: «Квіт
ка теж утекла!» Справді, якби Квітка не пошукала 
притулку в іншому місці, вона, безперечно, опинилася б 
серед цих мерців... Голова Великого Яструба, розкльо
вана коршаками, все ще стирчала на жердині, ї ї  не
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стерегли, тепер вона сама ніби охороняла спорожніле 
місто. Будинок Малого Скорпіона був зруйнований.

Знаючи, що все населення міста подалося на схід, 
я й собі рушив туди, але перед цим іще раз поглянув 
па мертве місто, оповите сірою млою. Звернув до дур
манного гаю Великого Скорпіона, оскільки дорогу я вже 
знав. Села теж обезлюдніли: і тут пройшли солдати.

У гаї теж порожньо. Я сів під деревом спочити, але 
невдовзі моторошна тиша зігнала мене з місця. Зні
чев’я я  поплівся до мілини, де колись купався, і сів 
на пісок, роззираючись довкола. Незабаром крізь сер
панок відстані я  помітив кількох людей-котів, що поспі
шали на захід. У мене виникла думка, що в подіях 
відбувся нарешті перелом і мешканці Котячого міста 
повертаються додому. Людей дедалі більшало. Ті, хто 
мав солдатів, завзято прокладали собі шлях у юрбі: 
солдати раз по раз пускали в хід кийки, а начальники 
особисто керували їхніми діями. То тут, то там вини
кали сутички, але важко було зрозуміти, чия бере, бо 
до рішучих бійок не доходило, оскільки люди здебіль
шого не чинили опору, а норовили сховатися один за 
одного. Один із загонів, то врізаючись у натовп, то обхо
дячи його, посувався особливо хутко, очевидно, його 
командир не зупинявся ні перед чим, аби скоріше діста
тись до міста. Коли вони наблизились до річки, я зро
зумів, у чому річ: загін очолював Великий Скорпіон.

Я вирішив не упустити такої нагоди і подавея слідом 
за ними. Вирвавшись із натовпу, загін наддав ходи. Ве
ликий Скорпіон начеб зрадів, побачивши мене, але за
раз йому було не до розмов. Коли я спитав, що це має 
значити, він стурбовано відповів:

— Ходімо з нами до столиці! Скоро й ворог буде 
там, якщо вже не прийшов!

«Нарешті люди-коти зрозуміли, що треба борони
тись, і тепер поспішають захищати місто! — зрадів я.— 
Але чому вони тоді б’ються між собою?!» Я, певно, по
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милився, тому й зажадав від Великого Скорпіона 
пояснень.

Йому, очевидно, не хотілося казати мені правди, 
але я, мабуть, був ще потрібен йому, до того ж  я на
полягав; він мусив признатись:

— Ми йдемо у полон! Той, хто перший здасть сто
лицю ворогові, може сподіватись на впливове місце!

— Е, ні, вибачте! Здавайтесь без мене! — Я рішуче 
повернувся і пішов назад.

Інші загони й собі поспішали пробитись до міста. 
Особливо старався командуючий червоношворчаною 
гвардією з товстою шворкою на шиї.

Колони раптом зупинились. Я озирнувся,— попереду 
був ворог. Піду гляну, як здаватиметься Великий Скор
піон. Раптом і мене, і Великого Скорпіона обігнав ко
мандуючий червоношворчаною гвардією. Він стрімко, 
мов птах, кинувся до ворогів і впав перед ними на колі
на. Решта командирів зробила те ж саме, мов ш а
нобливі сини на похоронах батьків у стародавньому 
Китаї.

Тут я  вперше побачив військо ворогів Котячого 
царства. Більшість солдатів навіть нижчі на зріст, ніж 
люди-коти, прямо-таки пігмеї, не дуже розумні на 
вигляд, але, очевидно, підступні й жорстокі. Я не знав 
ні їхньої історії, ні національних особливостей харак
теру і керувався виключно першим враженням. В ру
ках у кожного була коротка, схожа на залізну, палиця.

Коли всі начальники людей-котів опинились на колі
нах, один із пігмеїв,— очевидно, командир,— підняв 
руку. Група солдатів за його спиною вискочила напе
ред і з дивовижною влучністю заходилася бити своїх 
бранців по головах. їхні жертви, навіть без зойку, па
дали на землю, ніби з тих палок вилітали електричні 
розряди. Решта людей-котів, побачивши, яка доля спіт
кала їхніх керівників, заверещали, мов свині, коли їх 
ріжуть, і поточилися назад, збиваючи один одного з  ніг
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і топчуча тих, хто опинився на землі. Пігмеї не дога
няли їх, а, відкидаючи ногами трупи, наполегливо посу
валися вперед.

Недарма Малий Скорпіон казав, що ворог винищить 
людей-котів до ноги. У мені все ще жевріла надія, що 
вони, побачивши, до чого призвела капітуляція, схаме
нуться і вчинять опір, бо тільки так можна було вря
туватись від загибелі. Взагалі я проти війн, але історія 
свідчить, що війна часом — єдиний засіб самозахисту. 
Людина в такому випадку зобов’язана стати на бій 
і навіть загинути, якщо потрібно. Постояти за свій на
род— це святий обов’язок кожного громадянина, а не 
удаваний патріотизм, який я так ненавиджу. Після 
такої розправи, думалося мені, люди-коти стануть 
на останній бій і цілком можливо, що переможуть.

Я стояв осторонь і спостерігав, як солдати-пігмеї 
добивали поранених. Природньо, я не міг вважати цих 
солдатів культурними, але в них принаймні була одна 
перевага над людьми-котами: повага до власної країни. 
Щоправда, ця повага переросла у них у безмежний 
егоїзм, і все ж  пігмеї вигравали в порівнянні з грома
дянами Котячої держави, які дбали лише про себе.

На щастя, перш ніж вирушати з Малим Скорпіоном 
у дорогу, я прихопив із собою трохи дурманного лис
тя — інакше помер би з голоду. Я не тільки не нава
жувався попросити у пігмеїв чогось попоїсти, а й на
близитися до них, бо ще б подумали, що я шпигун. 
Ми дійшли до того місця, де розбився мій корабель, 
і тут пігмеї зупинились перепочити. Я здаля помітив, 
що уламки корабля привернули їхню увагу: отже, і ці
кавіші вони, ніж люди-коти. Проте тої миті я думав 
тільки про останки мого товариша, по яких вони товк
лися.

Відпочивши трохи, солдати заходились копати зем
лю. На перший погляд незграбні й неповороткі, вони 
працювали спритно, не лінуючись. Невдовзі величезна
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яма була готова, вони підігнали до неї юрбу полонених 
людей-котів і почали штовхати вниз. Від розпачливого 
крику нещасних навіть кам’яне серце не витримало б, 
але в пігмеїв серця, мабуть, міцніші від криці. Вони 
спокійнісінько махали своїми палицями. Серед жертв 
було чимало жінок, деякі з немовлятами. Не маючи 
змоги врятувати їх, я заплющив очі, щоб не бачити 
цього жахливого видовища, але їхні зойки та лемент 
і досі лунають у моїх вухах. Крик поступово стих, я 
розплющив очі і побачив, що приземкуваті хижаки за
сипають яму землею. Закопали живцем? Страшна по
кара людям-котам за те, що не постояли за себе. Я не 
знав, кого слід більше ненавидіти, але розумів, що 
люди, які не поважають самих себе, не гідні на люд
ське ставлення. Егоїзм навіть одного себелюбця може 
призвести до загибелі багатьох людей!

Деякі люди-коти все ж пробували боронитись, але 
діяли вони розрізнено, групками по три-п’ять чоловік. 
Навіть перед смертю вони не збагнули, що сила — 
в єдності. Мені ж  трапилося побувати на одній із неви
соких гір, де зібралося понад десяток котячих біжен
ців — єдине місце, яке ще не встигли захопити во
роги. Але не минуло й трьох днів, як вони пересва
рилися, не раз зчиняли бійки, і, коли й сюди нарешті 
прийшли пігмеї, там залишилося всього двоє, певно, 
останніх громадян Котячої держави, та й ті вчепилися 
один одному в горло. Пігмеї не повбивали їх, а посадо
вили у велику дерев’яну клітку. Проте полонені і там 
не заспокоїлися доти, доки не позагризали один одного. 
Отак люди-коти самі завершили своє знищення.

Я прожив на Марсі ще півроку. Нарешті туди при
летів французький міжпланетний корабель, який і до
ставив мене, живого й неушкодженого, на землю вели
кого, славного і вільного Китаю.
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