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Убогий та неіму- 
щий Ібадулла ска
зав:

—  Вічна слава і 
вічна хвала алла
хові за те, що він 
навчив папугу роз
мовляти на дванад
цять ладів. Я к  йо
му це вдалося зро
бити —  за межами 
людського розумін
ня.

А ще Ібадулла сказав:
— Щоб ви мене добре 

зрозуміли, мушу спершу 
пояснити, хто я такий. Мо- 
вив-бо пророк: «Каллімі-н* 
наса аля кадрі аквалігім». 
Що означає: «Розмовляй з 
людьми так, щоб вони те
бе розуміли». Треба щоб 
вони пам’ятали твої слова 
в прийдешні часи.

Я чоловік бідний, не маю 
ніяких статків, тому завів 
собі красномовну папугу: 
хай люди слухають та за
хоплюються її оповідками. 
Ти до розумних прислухайся 

слів,
Та щоб мені перечить

не посмів,
І будеш як троянда

в квітникові 
І мов корона посеред

скарбів.
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ОПОВІДКА
ПРО ХОДЖУ ХУДАДАДА 

ТА ХОДЖЕСТЕ-БАНУ

Співці, що є окрасою достойного то
вариства, та папуги, які розсипають со
лодощі слів, розповідають, що в Індії 
жив собі купець на ім’я Ходжа Худадад. 
Він, хоч і був заможною людиною, не- 
одружувався. Скільки людей казали 
йому, переконували: пора вже тобі зна
йти дружину. А він не хоче, та й край. 
Аж ось одного разу завітала до нього 
стара бабка-звідниця і питає:

— Слухай, Ходжа, чому ти не же
нишся?

— Та я б і женився,— відповідає 
Ходжа.— Але мені треба таку дружину, 
яка б не мала родичів, бо дружина, що 
їх має, може завдати чимало прикро
щів: її родичі внадяться ходити в наш 
дім і, чого доброго, призведуть мене до 
неслави.

— О Ходжа,— мовила стара,— я 
маю на прикметі саме таку дівчину, 
якої тобі треба. На нашій вулиці живе 
красуня, як ясне сонечко, і нема в неї 
ні батька, ні матері. Мати її померла, і 
батько віддав дитину на виховання од
ній жінці. Невдовзі не стало й батька. 
Тепер, крім виховательки, у дівчини 
немає нікого.

— Гаразд, я візьму цю дівчину,— 
погодився купець,— але з тією умовою, 
що жінка, котра виховала її, не буде 
до нас ходити.

— Добре, я піду й скажу тій жінці 
про твої умови,— відповіла стара.

Пішла вона до неї й розказує: так і 
так. А жінка:

— Я згодна. Віддам її купцеві за

сто туманів і ніколи до неї не ходи
тиму. Присягаюся, що не підійду на
віть під двері його дому.

Стара повернулася до купця й пере
казала йому ту розмову.

— От і чудово! — зрадів купець.
Узяв із собою сто туманів, пішов до

жінки і віддав їй гроші. Справили вони 
весілля. Потім Ходжа привів дружину 
додому і почав із нею жити. А дім 
у нього — повна чаша: є все, чого душа 
забажає. Живуть вони, розкошують. 
Через деякий час дружина каже чоло
вікові: •

— Кожного ранку ти йдеш у свою 
лавку, а я сиджу цілий день сама, 
нуджуся світом. Купи мені хоч пару 
папуг, щоб було мені з ким розважити 
душу.

— З радістю виконаю твоє прохан
ня! — відповів купець.

Наступного дня купив він пару папуг 
і приніс їх дружині. Вона заприятелю
вала з ними. Минуло ще кілька днів, і 
Ходжа вирішив пересвідчитися, чи змо
же дружина зберегти йому вірність. От 
він і каже:

— Мені треба виїхати з міста. Чи 
зможеш ти потерпіти кілька днів без 
чоловічої ласки?

— Таке ти й питаєш, чоловіче,— обу
рилася дружина.— Я один твій волосок 
не проміняла б на всі багатства цього 
світу! Невже ти гадаєш, що я можу від
датися комусь іншому!

— Годі тобі, годі,— сказав купець і 
додав.— Поки мене не буде, щоб ти 
доглядала папуг.

А перед самим від’їздом він потай
ки підійшов до папуг і доручив їм сте 
жити за нею.
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Минула кілька днів, і жінка почала 
нудитися від самотності. Якось вийшла 
вона на дах будинку й задивилась на 
море. Саме в цей час повз будинок про
їздив син падишаха Гуджарату1, пря
муючи на полювання. Молода жінка по
глянула вниз і побачила юнака, подіб
ного лицем до сонця. Стріла з лука 
брів царевича влучила їй у серце. Під
няла вона камінець і кинула в цареви
ча. Камінець уцілив йому в плече. 
Царевич підвів голову, побачив вродли
ву, місяцелику молодичку, і серце його 
спалахнуло коханням. Він важко зітхнув 
і звалився з коня непритомний. Слуги 
віднесли його додому. Хтось наказав 
покликати старих бабів, що знаються 
на хворобах: може, вони знайдуть ліки 
на раптову недугу царевича. Але жод
на з бабів не взялася зарадити лихові, 
крім тієї, що перед тим знайшла дів
чину для Ходжі. Вона сказала царе
вичу:

— Я знаю, від чого ти захворів. Не 
побивайся і не сумуй. Доручи цю спра
ву мені, і я приведу до тебе кохану.

Царевич відповів: щ
— Зробиш це — я дам тобі стільки 

золота, скільки ти важиш сама.
З цими словами він дав старій жме

ню золотих, щоб заохотити, і додав:
— Приведи цю красуню якомога 

швидше.
— Слухаю й корюся! — відповіла 

бабця й одразу ж попрямувала до бу
динку Ходжі.

Постукала вона в двері, й молода 
жінка відчинила. їй. З першого ж по
гляду стара помітила, що червоні щоки 
красуні пожовкли й стали як осінній 
лист. Вона збагнула, що молодиця за
слабла на ту ж хворобу, що й царевич, 
але спочатку, як годиться, повела ба
лачку про се, про те, і лиш потім 
запитала:

— Чого ти, любонько, так змарніла? 
Може, ти скучила за Ходжею? Чи, мо
же, тебе гризе якась інша туга? Скажи 
мені.

— Ой, бабусю, я страждаю від не
стерпної муки,— призналася молодичка

і Гуджарат — область в Індії на півостро
ві Катьявар.

й розповіла про потаємний біль свого 
серця.

Стара зраділа й почала заспокоюва
ти молоду жінку:

— Не побивайся, Ходжесте-бану. 
Твоєму лихові можна зарадити. Але те, 
що твоє серце палає коханням до царе
вича, нехай буде сховане за завісою! 
Скажи, що ти мені даси, якщо я зведу 
тебе з коханим?

Ходжесте зірвала з шиї анбарче1 й 
простягла старій. Та зразу ж підвелася:

— Скоро твій біль буде потамовано. 
Біжу до царевича!

З ’явилася вона .перед очі царевича й 
каже:

— Радуйся, закоханий юначе. Я схи
лила до тебе серце красуні. Вона твоя. 
Завтра я приведу її сюди.

Царевич мало не вмер з великої ра
дості і не знав, як і дякувати старій.

Тієї ночі молода жінка і юнак не могли 
склепити очей. Кожен думав: «Ось на
стане ранок, і ми будемо разом!»

Як тільки зійшло сонце, підступна 
баба, захопивши цілий міх хитрощів, 
прийшла до молодиці й сказала їй:

— Ой, Ходжесте-бану, якби ти тіль
ки знала, що цієї ночі діялося з царе
вичем! Через любов до тебе він мало 
не наклав на себе руки. З вечора аж до 
ранку бідолаха стогнав і ридав.

Молода жінка ще більше схвилюва
лася, вогонь кохання спалахнув у ній 
з новою силою. Вона підвелася, приче
пурилася, накинула на себе чадру й пі
дійшла до клітки з папугами.

— До побачення, друзі мої. Пиль
нуйте нашого дому. Я повернуся уве
чері.

Папуга-самець запитав:
— А куди ти йдеш?
— На побачення з коханим,— від

повіла господиня.
— Ти чиниш недобре,— застеріг її 

папуга.— Краще не йди, а то я роз
кажу Ходжі, де ти була, і він уб’є тебе. 
Вирушаючи в подорож, він доручив 
нам пильнувати тебе.

Злякалася жінка, почувши ці слова. 
Злякалася й розгнівалася. Витягла вона і

і Анбарче — маленький художньо оздобле
ний флакончик для зберігання амбри, який 
жінки заможних мусульман носили на шиї 
як прикрасу.
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папугу-самця з клітки і відірвала йому 
голову. Але вже за хвилю пошкодувала, 
що вбила птаха, й каже старій:

— Я дуже засмучена, а з сумним 
серцем не личить іти на любовне по
бачення. Побудьмо сьогодні вдома, а 
завтра поведеш мене до коханого.

Стара пішла додому. А царевич че
кав її, чекав і зрештою послав своїх 
слуг: хай з'явиться, мовляв, до палацу. 

Коли вона прийшла, царевич мовив:

0  віснице добрих новин, розкажи-но мені
про кохану,

Як тьохка в саду соловей про троянду 
свою полум'яну.

— Матінко, чому ти так загаялася?
1 чому не привела сонцесяйну красуню, 
струнку, як кипарис?

— Царевичу,— відповіла стара,— в 
неї сталося нещастя і вона не змогла 
прийти. Завтра, як бог поможе, я при
веду її, й вона потамуе твій смуток 
і горе.

Юнак промовив:

Не знаю я, що на умі у цієї красуні
ясної,

Тікаю я від ворогів, і свариться
друг мій зі мною.

й додав:

Без тебе темно у моїх очах,
Без тебе серцем зовсім я зачах,
Від того болю добрі ліки — ласка,
А не пахучі мазі по плечах.
Схили голівку на мою подушку,
До мене не такий вже й дальній шлях.

І ще додав:

Мої зітхання до Плеяд сягають кожну ніч, 
І досягає до морів сльоза солона з віч. 
Від болю я палаю весь. О, чи настане день, 
Коли потягнуться уста її моїм навстріч.

Він ридав і приговорював:

Ранковий вітер, покажи, де спить кохана, 
Кохання груди розрива, у серці— рана.

— Я не в силі більше терпіти,— 
стогнав царевич і говорив:

Цієї ночі ранок забарився, •
Чи півень-муедзин уклався спати.
І додав:

О ранній півню, голос подавай,
З  тобою легше нічку коротати.

Одне слово, тієї ночі царевич зазнав 
тисячі болей і страждань.

Наступного ранку стара знову при
йшла до купцевої дружини й каже: 
так і так, царевич чекає тебе, він сам 
не свій від жаги. І серце молодиці зно
ву спалахнуло коханням. Вона встала, 
причепурилася сімома мальовилами1, 
накинула на голову чадру й сказала:

— Піду-но потішу папугу. Я ж бо 
вбила її чоловіка!

І підійшла до папуги зі словами:
— О подруго моя, ти завжди мене 

розуміла. Я знайду тобі ще кращого 
чоловіка, ніж був той. Якби він не кар
тав мене так суворо, я б не вбивала 
його і він був би біля тебе.

— Розкажи-но мені, що з тобою діє
ться,— попросила папуга.— Може, я 
зумію допомогти тобі порадою.

— Подруго моя,— відповіла Ходжес- 
те,— сьогодні вже другий день, як я 
закохалася в одного вродливого юнака. 
День минає, і я хотіла б зустрітися 
з ним, бо більше не в силі терпіти.

— Гей, Ходжесте-бану, я також була 
бранкою кохання, пішла за голосом 
серця, опинилася в неволі, зазнала гань
би й сорому, а тепер каюся. Скарбе мій, 
чини, як намислила, я тобі не перечу, 
але гляди, щоб ти не жаліла і не кая
лась, як падишах Дамаска, що правив 
великим царством і був щасливий, доки 
нерозважно не вбив сокола щастя і уда
ча не вислизла з його рук. Він також 
потім каявся, але запізнілі каяття мар
ні. Боюся, щоб і з тобою цього не ста
лося.

Молодиця не втерпіла:
— Люба моя, розкажи-но про того 

сокола щастя, що його падишах убив, 
а потім шкодував за ним. Як це було?

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА ДАМАСКА 

ТА СОКОЛА ЩАСТЯ
Папуга почала:
— Отож хай тобі буде відомо, що 

був собі падишах. І мав він сокола,

1 Сім мальовил, або сім каменів — сім 
предметів косметики, якими- прикрашували
ся жінки заможних мусульман в середньо- 
вічному Ірані,, а саме — хна, сурма, басма, 
білила, рум’яна, сухозлітка Я парфуми.
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якого всі називали соколом щастя. 
Падишах дуже любив свого птаха. Якось 
вирушив він із ним на полювання в 
супроводі почту. Довго їздили вони 
навколишніми полями й долинами, аж 
доки опинилися біля якоїсь гори. Воло
дар зголоднів, і слуги засмажили йому 
шашлик. Відтак йому захотілося пити, 
і слуги кинулися шукати води. Та ба, 
її ніде не було. Спрага мучила пади
шаха дедалі дужче, і нарешті він не 
втерпів, осідлав коня й сам вирушив 
шукати джерело. Виїхав на вершину 
гори, дивиться — внизу лука. Він туди, 
аж там тече струмок. І вода в ньому 
жовта, як шафран. Та знесилений спра
гою падишах на це не зважав. Він узяв 
чашу і набрав води. Аж раптом сокіл 
розпрямив крила, зачепив чашу, 1 вода 
вилилася. Падишах удруге наповнив 
чашу, але сокіл знову махнув крилами 
й перекинув її. Падишах набрав води 
втретє, але тямуща птиця й за третім 
разом не дала йому напитися.

У гніві він схопив сокола і так ки
нув ним об землю, що птах одразу 
сконав. Падишах подумав: «Піду-но до 
джерела та гляну, чому вода така 
жовта».

Пішов він угору. Аж дивиться: по
серед потоку сидить величезний дракон 
і хлебче воду. Протікаючи крізь щеле
пи, вода набирається отрути і жовтіє.

Побачив це падишах і з переляку став 
тікати. А дракон за ним. От-от наздоже
не. Та падишах устиг скочити на коня 
і помчав як вихор. Дракон так і не зміг 
його наздогнати. Знесилений до краю 
падишах зійшов з коня, е ів ; при дорозі, 
звернув обличчя до престолу всеблагого 
Судді і почав палко молитися,— дяку
вати за порятунок.

Незабаром показалися царські слуги. 
Коли він їх побачив, то дуже зрадів. 
Але, згадавши про бідолашного сокола, 
спохмурнів і розкаявся. Та що з того 
каяття? Сокола вже не вернеш.

Коли папуга докінчила свою розпо
відь, був уже вечір, і молодиця промо
вила до старої:

— Сьогодні пізно. Иди спати, а зав
тра поведеш мене на побачення!

Стара підвелася і пошкандибала до
дому, бурмочучи : сама до себе:

— І що я скажу царевичеві, як ви
правдаюсь перед ним? От клята папуга! 
Де вона взяла[ся на мою голову? Геть 
усе зіпсувала.

Прийшла вона до царевича й каже:
— Твоя кохана вже була накинула 

чадру, щоб іти сюди, але саме в цю 
мить до неї завітали родичі і вона 
була змушена залишитися з ними. Як
що пощастить, то завтра я неодмінно 
приведу її до тебе.

Царевич з розпуки розірвав комір 
і прорік:

Як важко тебе дочекатись, кохана,
А серце моє — незагоєна рана.
Я душу віддав би, бо марно розтрачу. 
Душа не моя вже, тебе ж я не бачу.

Згодом він додав:

Мені тебе не дочекатись, мила,
Але й без тебе жити теж несила.
І на твою я поміняв би вроду 
І сонце й місяць небозводу.

Полум’я кохання палило царевича до 
самого ранку, і цілу ніч він шаленів 
від жаги. А коли настав ранок і зійшло 
сонце, що звеселяє світ своєю красою, 
стара прийшла до молодої жінки і ска
зала:

— Лебідонько, сьогодні царевич ска
зав мені:

Я птах, що попав у кохання неволю.
То вбий же мене або дай мені волю.

Якщо й сьогодні ти не прийдеш до 
нього, то він накладе на себе руки, і 
його кров буде на твоїх руках. І коли б 
завтра мав настати страшний суд, ти 
б відповіла на ньому.

Одне слово, молода жінка причепу
рилася сімома мальовилами, накинула 
на голову чадру, підійшла до папуги й 
попросила її:

— Подруго кохана, пусти мене сьо
годні на побачення з милим.

Папуга відповіла:
— О Ходжесте-бану, можеш іти, 

якщо тобі так хочеться. Я не бачу в 
цьому нічого лихого, але боюся, що ти
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теж забудеш про розважливість, як було 
з одним свавільним падишахом, котрий 
немилосердно гнобив своїх підданих. 
Марно син умовляв його стримати свій 
жорстокий норов. Падишах і слухати не 
хотів розумного слова. Пізніше йому 
довелося розкаятися, та користі від 
цього каяття вже було мало.

— Люба моя, розкажи-но про того 
жорстокого падишаха.

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА-ТИРАНА

Папуга почала:
— Хай тобі буде відомо, що колись 

давно Єгиптом правив один жорстокий 
падишах. Він безжально гнобив своїх 
підданих. І хоч скільки син йому доко
ряв, нічого не допомагало. Нарешті, 
люди не витримали і повстали проти 
свого володаря. Побачивши розгніваний 
натовп, падишах перелякався і закри
чав:

— Ой, синочку, я гину! Порятуй 
мене! І не марнуй часу на докори. За
раз покажи свою мужність!

— Батечку! — відповів син. — Чи ма
ло я застерігав тебе і попереджав?

Та говорити й справді було ніколи, 
і син, підіткавши поли халата, вхопив 
шаблю, кинувся на нападників і навіть 
кількох зарубав. Але повсталих було 
дуже багато, і незабаром вони оточили 
й поранили юнака-царевича. Падишах 
розгубився і почав благати:

— Ради бога, пощадіть мого сина! 
Беріть усе моє царство й майно, а нам 
дозвольте піти геть!

Ті відпустили їх, і падишах з роди
ною пішли світ за очі без гроша, тільки 
що душа в тілі. Довго вони блукали, 
аж доки не опинилися в якійсь невідо
мій країні. Царевич прийшов до пра
вителя цієї країни і звернувся до нього 
з такими словами:

— Володарю, не міг би ти дати нам 
під заставу трохи грошей, зброю, коня 
та будинок?

Той погодився. В заклад царевич за

лишив свою сім'ю, поселив її у будин
ку, а сам, озброївшись, хоч і поране
ний, осідлав коня й попрямував шукати 
щастя-долі, куди очі світять. їде пус
телею, а сам гірко плаче з відчаю і про
мовляє:

— Чому доля мені, наче лиха мачу
ха? О святий Алі, допоможи мені, бо 
кріїуі тебе ніхто вже не допоможе! По
рятуй мене!

І ще молить аллаха:
— Господи, всеблагий зцілителю, 

охорони нас від напасті!
Тільки царевич сказав ці слова, як 

вдалині знявся стовп куряви. Дивиться: 
назустріч йому їде вершник. Привіта
лися вони. Царевич питає лицаря:

— О шляхетний юначе, скажи мені, 
хто ти і куди прямуєш?

Той відповів:
— Друже мій, я слуга падишаха. 

Він послав мене зібрати податок. Я 
бачу, що людина ти хоробра й не про
стого роду. Прошу тебе, будь мені 
старшим братом і допоможи в цьому не
легкому ділі. Люди даватимуть тобі 
гроші охочіше, ніж мені. Якщо згоден, 
нехай царська грамота буде в тебе. 
Ось, візьми її.

Царевич погодився, взяв грамоту, й 
вони поїхали далі. Одначе невдовзі на
летів вихор і почалася страшна піщана 
буря — така, що й світа божого не 
видно, і супутники загубили один одно
го. Коли небо прояснилося, лицар по
бачив, що царевича нема.

— Не треба було віддавати царську 
грамоту. Що ж я тепер робитиму без 
неї! — бідкався він.

А що ж царевич? Він поїхав собі



118 ШАДУЛЛА. Книга папуги

сам, заткнувши грамоту за пояс. В гор
ді йому пересохло, хотілося пити. Аж 
тут і колодязь. Скочив царевич із коня, 
розв’язав пояс, щоб зручніше було на
хилитися, і раптом грамота впала у 
воду.

От бідаї Поліз він у колодязь, на
пився води, витягнув грамоту і роз
горнув, щоб вона висохла. Хоч-не-хоч 
глянув царевич на неї. Аж там написа
но: «Того, хто подасть цю грамоту, не
гайно стратити. Ця людина зловжила 
довір'ям свого володаря і за його хліб- 
сіль відплатила йому чорною не
вдячністю».

Царевич порвав грамоту на дрібні 
клаптики й подякував богові за поря
тунок:

Здається небесам вже нічого робити — 
Тож хочуть друга з другом розлучити,
Та голос друга чуєм повсякчас —
Це доля від біди рятує нас.

Довго він їхав. Аж ось пустеля скін
чилася, і попереду показалося місто. 
Посеред міста пишні палаци, а один 
палац загороджений високими мурами, 
а на зубцях мурів стирчать відтяті люд
ські голови. «Що ж це за палац?» — 
дивується царевич. Спинився біля одної 
хатини і просить хазяйку, стару жінку:

— Бабусю, чи не пустила б ти мене 
переночувати. Я чужинець і не маю де 
прихилити голови.

Старенька пустила його і прийняла 
дуже привітно. Увечері він питає:

— Бабусю, що то за палац, оточений 
високими мурами? Чий він?

— Той палац,— каже бабуся,— на
лежить падишаховій дочці. Вона красу
ня, якої світ не бачив, і не має відбою 
від женихів. Але кожного, хто при
їздить до неї свататися, вона примушує 
відгадувати загадки. Не відгадає — його 
страчують. Голову невдахи виставляють 
на зубцях муру. Чимало юнаків при
звела до згуби царівна. Серце у неї 
тверде й холодне, хоч обличчя. ясніше 
від сонця.

Коли царевич почув це, він сказав:

Ми долю нашу віддали вітрам,
То що ж тепер втрачати нам?

— Бабусю,— мовив він,— я теж 
піду до неї свататися. Або здобуду цю 
незрівнянну перлину* або накладу голо
вою.

— Бог з тобою, юначе! — вигукнула 
стара.— Ти, мабуть, з глузду з'їхав. 
Жорстока красуня не пожаліє тебе так 
само, як і інших!

— Кого біда побила, — відповів юнак, 
— тому навіть скажений слон не страш
ний. О матінко, добре кажуть мудреці:

Не в кожний ліс бери свій спис, але 
Пильнуй, чи десь не причаївся лев.

— Спробую помірятися розумом із ці
єю дівчиною. Побачимо, хто з нас кмітли
віший. Може, з божою поміччю я її по
долаю. Тож молися за мене, бабусю.

Вранці, тисячу й один раз пом’янув
ши аллаха та міцніше зав'язавши пояс 
сміливості, царевич подався до палацу 
візира, низько поклонився йому і розпо
вів, хто він такий і чого йому треба. 
Візир, не гаючи часу, рушив до пади
шаха і доповів йому такими словами:

— Нехай буде здоровим володар сві
ту, що вказує нам правильний шлях! 
Доводжу до твого відома, о всемогутній, 
що до нас прибув син падишаха Єгипту 
і просить милостивого дозволу позмага
тися з твоєю дочкою.

— Приведи його сюди! — звелів па
дишах.

Ставши перед падишахом, царевич 
віддав йому уклін і звернувся до нього 
з пишномовним вітанням:

—: О могутній володарю! Нехай ще 
ясніше сяє твій небесний палац! Нехай 
твоя справедливість та милосердя бу
дуть такі ж величні, як і твої палати, 
о мудрий Соломоне! Хай могутність твоя 
зрівняється зі славою Джемшіда, а твій 
меч впаде на шиї ворогів всемогутнього 
аллаха!

Юнак говорив так красномовно, так 
щедро сипав перлами слів, що завоював 
прихильність усіх присутніх і так при
пав до вподоби падишахові, аж той, 
розчулившись, знехтував заведеними 
правилами, посадив гостя напроти себе 
й промовив:
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— Кажуть, що обличчя тямущої лю
дини, неначе срібло та золото: всюди, 
хоч куди б вона пішла, видно їй ціну. 
Сини можновладців, що живуть при 
батьках і не вміють долати труднощі та 
злигодні, є невігласами, які ніколи ні
чого не осягнуть!

Цілий день вони провели в розмовах. 
А коли настав вечір і царевич пішов на 
спочинок, падишах сказав візирові:

— Цей юнак так припав мені до сер
ця, що я віддав би за нього дочку без 
усякого іспиту. Треба умовити її, щоб 
вона потамувала свій норов і не зага
дувала йому своїх загадок. Поїдь і 
скажи їй, що така моя воля.

Візир поїхав до палацу царівни, роз
повів їй про відвідини царевича і пере
дав слова батька. Але примхлива красу
ня затялася на своєму.

— Я стану дружиною лише того, хто 
відгадає всі мої загадки!

Візир передав ці слова падишахові. 
Той був прикро вражений, але юнак не 
впав духом.

— Володарю,— мовив він, — не су
муйте. Я готовий до іспиту. Якщо на те 
божа і ваша воля, я відгадаю всі її 
загадки.

І вони зібралися йти до палацу ца
рівни. Аж раптом двері відчинилися і 
на порозі з’явився задиханий гінець. 
Він сказав:

— Владико всесвіту! Десяток демо
нів напали на наш край, нищать усе 
на своєму шляху, пожирають людей.

Падишах наказав сурмити похід і на 
чолі багатотисячного війська негайно 
вирушив проти демонів. А що ж царе
вич? Він, закривши обличчя запоною, 
осідлав коня і помчав услід за вій

ськом. Аж ось і поле битви. Дивиться 
він — біда! Величезні потворні демони 
вирвали з коренем по самшитовій дере
вині і наступають на падишахових вояків, 
молотячи їх наліво і направо. Не ви
тримало падишахове військо, кинулось 
утікати. Царевич же не злякався страш
них потвор. Як вихор^він кинувся на 
них і почав сікти-рубати своєю шаблею. 
Демони падали один за одним. Юнак 
вирубав їх усіх до ноги, а демоншу — 
була серед них одна демонша — спіймав 
арканом і притяг до високого падишахо
вого стремена. Вражений падишах запи
тав:

— Шляхетний юначе, ради бога, від
крий нам своє обличчя і скажи, з якого 
ти роду-племені?

Царевич відкинув з лиця запону, і 
всі впізнали, хто це такий. Падишах об
няв його як рідного, і вони разом по
вернулися до міста. Ще більше полю
бив цар хороброго юнака.

Наступного дня уранці царевич при
був до палацу царівни, його супровод
жували падишах, візир, суддя та інші 
вельможі. Зайшли вони в пишно при
крашену залу, сіли на подушки. Аж ось 
і царівна. Вийшла з-за завіси й питає 
царевича:

— Чого це ти, юначе, прийшов 
сюди? Чого ради зважився ризикнути 
своєю головою?

Юнак відмовив:
— Того ради, що я, по-перше, хо

тів подивитися на твою вроду і бачу, що
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вона справді незрівнянна, а, по-друге, 
хотів пересвідчитися, чи тй людина об
хідлива, чи знаєш звичаї, — і бачу, що 
ти просто нечема.

Царівна збентежилася і* запитала:
— Чому ти називаєш мене нечемою?
— А тому,— мовив юнак,— що, за- 

ходячи, слід перш за все привітатися з 
гостями, а надто з такими шановними, 
як твій батько, візир та суддя.

Дівчина спаленіла від сорому, а всі 
присутні сказали захоплено:

— Молодець! Збив з неї пиху!
Побачивши, що їй не принизити гос

тя, горда царівна сіла в золоте крісло, 
немов змагаючись красою з самим сон
цем.

Що можна сказати про цю дівчину?

Така лиш оком поведе — і вмить,
Де дім стояв, румовище лежить.

Царевич придивився до дівчини й 
переконався, що такої краси ще не 
бачили людські очі. Він мало не зомлів 
од любовної знемоги, проте опанував 
себе і мовив:
Хто долею покривджений, ЯК Я, —Г 
Неволя тому не чужа моя.

— Прошу тебе, загадуй свої загадки 
і уважно слухай мої відповіді.

Царівна запитала:
— Хто є один, що його ні з ким 

порівняти?
— Всемогутній аллах, котрий не має 

ні рівного собі, ні подібного! — одрік 
царевич.

— А що то за двоє, які не мають 
третього?

— День і ніч!
— А троє, що не мають четверто

го? — запитала вона.
— Слова, якими ррзривають шлюб Ч— 

була відповідь.
—- А що за четверо, які не мають 

п’ятого?
— Чотири елементи стихії,— впевне

но відповів юнак,— земля, вода, во
гонь і повітря.

і Згідно з мусульманським правом, чолові
кові досить сказати дружині три рази «Ти 
розлучена», щоб шлюб вважався недійсним.

— А що то за четверо, які не п’ють, 
не їдять, а житимуть до страшного су
ду і після нього?

— Це святі пророки Хизр, Ільяс, 
Ідріс та Іса, син Марії, мир йому, — 
відповів царевич.

— А що це за істота,— провадила 
царівна,— що не має ні рук, ні ніг. а 
її мертвячину дозволено їсти?

— Риба Ч — почула у відповідь.
— Гаразд,— мовила дівчина.— А що 

то за благо, від якого всі люди тікають?
— Дощ.
— А що то за дерево, що має два

надцять гілок, а кожна гілка тридцять 
листків, а в кожного листка один бік 
ясний, а другий темний?

— Це рік,— усміхнувся юнак.— 
Дванадцять гілок означають дванадцять 
місяців, а кожен місяць має тридцять 
діб. І ясний бік листочка — це день, а 
темний — ніч.

Дівчина кивнула головою — мовляв, 
твоя правда, вгадав — і запитала:

— А що то за істина, якої люди 
бояться, уникають і тікають від неї?

— Смерть.
— А що то була за мечеть з м’яса, 

в якій молилися?
— Це була рибина, яка проковтну

ла святого Юнуса2, мир йому, і він 
молився в її череві.

— Ну, а тепер остання загадка: що 
дихає, хоч душі не має?

— Вітрець! — відповів царевич.
— Ти розгадав усі,— визнала царів

на.
Тоді царевич сказав:
— Красуне, якби ти загадувала за

гадки цілих три дні підряд, то й тоді 
я розгадав би їх усі. Досі ти мене пи
тала, а я відповідав. Тепер же дозволь 
мені запитати тебе дещо.

— Гаразд,— погодилася царівна.
— Скажи-но мені,— запитав юнак,— 

хто то був такий, що раз утік від смерті

1 Коран забороняє вживати в їжу м'ясо 
мертвих тварин. Рибу, однак, дозволяється. 

3 Біблійний Іона, якого проковтнув кит.
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і вдруге потрапив до її лап, потім знову 
утік і втретє попав у її лабети?

Довго думала царівна, але так і не 
здогадалася, хто то такий. Присутні по
чали вітати юнака з перемогою. А він 
каже царівні:

— Ну добре. Можеш подумати до 
завтра.

Падишах повів царевича у свої пала
ти. Там вони бенкетували, розважалися 
до пізнього вечора. Потім царевич пі
шов у свої покої.

А що ж дівчина? Весь цей час вона 
сушила собі голову, міркуючи над юна
ковим запитанням, але нічого не змогла 
придумати. Тоді вона вирішила піти на 
хитрощі. Перебралася в одяг служниці 
й подалася до юнакових покоїв у супро
воді двох служниць. Мовляв, наслуха
лися про його розум, хочуть поговори
ти. Царевич ввічливо прийняв гостей. 
Почалася розмова. От царівна й каже:

— Чула я, юначе, сьогодні ти збив 
пиху з падишахової дочки. Ми, служни
ці, дуже раді, що вона осоромилася. 
Так їй і треба, гордячці. Це їй кара за 
те, що довела до згуби стількох юнаків.

— Атож, тепер вона не буде так ве
личатися,— сказав царевич. Він одразу 
здогадався, хто перед ним.

— Чули ми й про твоє хитромудре 
запитання,— провадила царівна.— Бідо
лаха й досі сидить, мізкує над ним. Як 
же на нього відповісти? Нас теж мучить 
цікавість. Може, скажеш?

— Якщо віддаси мені своє серце, 
скажу,— одрік юнак.

— Я вже віддала тобі своє серце і 
згодна на всег чого ти захочеш,— від
повіла царівна.

— Я хочу тебе!
— Дивно мені, — усміхнулася гос

тя, — що ти можеш проміняти царівну 
ка мене.

— Серцю не закажеш, кого люби
ти, — відповів юнак. — Ти хочеш знати, 
хто тричі попадав у лабети смерті й 
виривався з них? Це я сам. Піддані мо
го батька збунтувалися і хотіли вбити 
його і мене, але я щасливо вислизнув з 
їхніх рук. Згодом мені зустрівся на доро
зі вершник-лицар з царською грамотою.

В тій грамоті був наказ стратити того, 
хто везе її. Не знаючи про це, вер
шник віддав ту грамоту мені, і я уник
нув смерті лише завдяки щасливій ви
падковості. Втретє я зіткнувся зі смертю 
тут, вирішивши здобути царівну-красу- 
ию. Я сказав собі: або накладу головою, 
або та гордячка буде моя.

Мовивши це, юнак взяв дівчину за
РУку:

— Обіцянку треба виконувати, як ка
жуть араби. Отож задовольни моє ба
жання.

«Прийшла, щоб зробити краще, а во
но вийшло на гірше», — подумала ца
рівна, а вголос сказала:

— Почекай трохи, мені треба вийти. 
За хвильку я вернуся і буду твоя...

— Добре, вийди, але залиш заставу.
Царівна та її супутниці віддали юна

кові всі свої коштовні прикраси, вийшли 
з його покоїв — і мерщій до себе в па
лац. Повернулася царівна й радіє:

— Тепер я знаю відповідь, і моє бу
де зверху...

Бранці падишах та вельможі знову 
зібралися в палаці царівни. Заходить 
вона в залу і каже:

— Юначе, той, про кого ти питаєш, — 
це ти сам. Уперше ти втік від смерті, 
вирвавшись з рук збунтованих підданців, 
вдруге, коли тобі дісталася грамота зі 
смертним вироком, а втретє, коли по
трапив до моїх рук. Але тепер твоя буй
на голова уже напевне злетить з пліч.

— Що ж, така моя доля, — відповів 
царевич. — Молодість нерозважна, вона 
завжди мріє здобути недосяжне. Проте 
дозволь мені поставити ще одне запитан
ня.

— Говори!
— Скажи-но, хто ті три голубки, що 

прийшли до голуба по воду й зерно. Го
луб узяв від них заставу, дав їм те, що 
вони просили, а вони полетіли геть, не 
заплативши. Або відповідай, або визнай 
себе переможеною!

Бачить дівчина — програла двобій. 
Опустила вона голову і каже:

— Слово за моїм батькомі
Падишах обняв царевича і поблагос-
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довив на шлюб з дочкою. Сім днів і но
чей гуляли весілля...

Набувшися з молодою дружиною, ца
ревич зібрав військо, попросив благос
ловення свого тестя-падишаха і вирушив 
у рідну країну. Гострим мечем та відва
гою він подолав ворогів. Тепер їм дове
лося каятись і проклинати ту ніч, коли 
вони підняли меч на свого володаря.

А царевич, відвоювавши батьківський 
престол, послав посланців у те місто, де 
залишилися його рідні. Мовляв; так і 
так, вертайтеся додому. Тоді й прави
телю, що тримав їх як заставу за царе- 
вичевого коня і зброю, теж довелося 
каятись і просити прощення. Але запіз- 
ніле каяття — даремне...

Коли папуга докінчила свою розпо
відь, уже звечоріло. Молодиця зняла з 
голови чадру і сказала:

— Ой, бабусю, сьогодні вже пізно. 
Приходь завтра і неодмінно поведеш ме
не на побачення з царевичем.

Стара вийшла з хати люта, як змія, і 
чорна, як грозова хмара. Вона бурмоті
ла собі під ніс:

— Доки жива цл клята папуга, я не 
зможу вивести молодицю з її  дому. 
Спершу треба позбутися цього птаха, і 
тільки тоді можна буде задовольнити ба
жання царевича.

Коли бабця прийшла до юнака і роз
повіла все, як було, той знову почав ри
дати з розпуки та примовляти:

Навіщо стільки горя для людини?
Без тебе від розлуки я загину:
Ной бачив раз потоп на сотні літ,
А я їх сотні зазнаю щоднини.

Тоді царевич сказав бабці:
— Я дам тобі отрути. Змішай її з 

цукром і дай з'їсти папузі. Зроби так і 
приводь молодицю, звільни мене від пут 
горя.

— Це ти добре придумав, — сказала 
стара. Взявши отруту, пішла додому й 
зробила отруєні цукерки. Вранці вона 
взяла ті цукерки, прийшла до будинку 
купця й поклала їх перед папугою. Мо
лодиця збагнула, що стара хоче отруїти 
папугу й запитала:

— А що це ти принесла, бабусю?
— Ось уже третій день, — відповіла 

стара, — як ця красномовна пташка 
розважає мене своїми цікавими розпові
дями. На подяку я принесла їй солодких 
зернят.

— Ходжесте-бану, — промовила папу
га, — пам'ятай, що ця лукава й підсту
пна баба хоче твоєї загибелі й неслави. 
Вона надумалася вбити мене, щоб їй 
легше було затягнути тебе на ложе ца
ревича. Якщо не віриш мені, дай кілька 
зернят курці, й тоді переконаєшся сама.

Ходжесте дала зернята курці, та про
ковтнула їх і відразу ж здохла.

— Тепер сама бачиш! — радісно 
скрикнула папуга. — Якщо після цього 
хочеш іти, то йди, але боюся — будеш 
каятися, як дочка падишаха Іраку, мо
ряк та її батько...

— А що ж то за історія? — поціка
вилася молодиця.

ОПОВІДКА
ПРО ДОЧКУ ПАДИШАХА ІРАКУ

Папуга розкрила дзьоб і почала роз
повідати голосом солодким, наче солов’ї
ний спів.

— Хай буде тобі відомо, що колись у 
давні часи володар Іраку мав дочку, 
вродливу, як сонечко. Він заручив її 
з власним племінником, сином свого бра
та *. Аж сталося так, що цей його брат по
мер. Поховавши батька, юнак приходить 
до падишаха й каже:

— Дядьку, дай мені те, що було обі
цяно.

Але падишах відмовився від своєї 
обіцянки і вигнав юнака. Приходить бі
долаха до своєї нареченої, розповідає 
все як було, а наприкінці мовить:

— Отак сказав мені твій батько, а що 
скажеш ти?

Дівчина йому відповідає:
— Я хочу того, чого хочеш І ти, сину 

мого дядька, і зроблю все, що ти ска
жеш. Куди ти підеш, я за тобою. 1

1 Шлюб між двоюрідним братом і сестрою 
вважався на мусульманському Сході дуже 
бажаним.
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Вирішили вони тікати разом. Коли 
стемніло, дівчина взяла з батьківського 
дому скриньку з золотом; осідлали вони 
коней і подалися з міста світ за очі. 
Три доби молодята блукали по безлюд
ній пустелі й зрештою опинилися на бе
резі моря. Переночували вони під дере
вом, зранку дивляться — поблизу сто
їть корабель. Підійшли до керманича, 
просять:

— Візьми нас із собою. Перевези че
рез море.

Дали йому грошей, він і погодився. 
Сіли обоє на корабель. Керманич хотів 
уже відчалювати, а дівчина каже юна
кові:

— Закопай скриньку з золотом під 
деревом!

Юнак швидко скочив на берег, щоб 
закопати коштовності. А керманич тим 
часом глянув на дівчину. Бачить — во
на красуня, що вродою може рівнятися 
із зірницею, а личко її сяє, як сонце. 
Груди його сповнилися таким коханням, 
наче він мав не одне серце, а цілих сто. 
Підняв одразу вітрила й відчалив від 
берега. Дівчина в крик:

— Що це ти робиш? Ти ж узяв гро
ші! Мене везеш, а чоловіка мого зали
шив на березі!

— Тепео уже не скоро побачиш свого 
чоловіка! — глузував керманич.

Але дівчина була розважлива і не 
впала у відчай. Вона сказала:

— Не думай, негіднику, що я в твоїй 
владі. Я не дозволю навіть доторкнути
ся до себе.

— Ну що ти, красуне! Я берегтиму 
тебе, як зіницю ока, — відповів керма
нич.

Перепливли вони море. Ось і місто. 
Керманич просить:

— Іди в мій дім. Будеш дружиною і 
господинею.

Дівчина подивилася на нього гнівно 
й каже:

— Кожен рік починається з весни, а 
ви, чоловіки, починаєте з солодких слів. 
Насправді ж ти мене зовсім не ша
нуєш. Чи ж личить уводити дружину в 
дім просто так, без почестей? Побійся 
бога, чоловіче! Хай твоя рідня прийде 
сюди, на пристань, і зустріне мене уро
чисто, як годиться.

Керманич поспішив у місто скликати 
рідню. А дівчина, як тільки він зник із 
очей, підняла вітрила й відчалила від 
берега.

Повернімося до юнака, що пішов за
копати скриньку з коштовностями. По
вернувся він на берег і побачив, що 
корабель із дівчиною ген-ген у відкри
тому морі. Юнак зойкнув і знепритом
нів з розпуки. Очунявши через якийсь 
час, він роздер комір, заридав і заголо
сив, промовляючи такі вірші:

Як тріску, обіцянку люба ламає,
Жалю завдає, але жалю не знає.
О, доки в розлуці я буду, о, доки,
І литиму сліз каламутні потоки?
О, доки розлуки терпітиму муки 
И співатиме саз мій лише про розлуку?
Чи іншої небо турботи не мало,
Що стільки закоханих порозлучало?

Отак страждаючи, юнак, немов який 
дервіш-каландар1 або шаленець Мед- 
жнун, подався в пустелю.

А керманич тим часом зібрав свою 
рідню і повернувся на пристань, щоб з 
почестями ввести дівчину в свій дім. 
Але там не було ні дівчини, ні корабля. 
З розпачу вія став гатити себе по голові 
й лаяти:

— От дурень заплішений! Випустив з 
рук таку красуню!

Прийшло каяття, та вже не було во
роття.

Тим часом дівчина перепливла на ко
раблі море й причалила до того берега, 
де залишився юнак. Та його вже не бу
ло там. А саме в той час неподалеку

» Каландар — член своєрідного чернечого 
ордену, за статутом якого він мак постійно 
мандрувати. В XVIII—XIX ст. в Ірані так на
зивали бродячих дервішів.



1 2 4 ІБАДУЛЛА. Книга папуги

полював володар того краю, емір Дамас
ка. його слуги побачили біля берега 
судно, а в ньому дівчину, що своєю 
вродою подібна до сонця. Вони сказали 
своєму повелителю:

— Біля берега стоїть порожнє судно, 
в ньому ясновида красуня, а біля неї 
немає жодного чоловіка. Який буде на
каз?

Емір звелів забрати дівчину і з по
честями ввести її до свого гарему . Ко
ли це було виконано, прийшов до неї й 
почав розпитувати, хто вона та що тут 
робить. Дівчина розповіла все, що з нею 
сталося. Емір не* міг устояти проти її 
краси і сказав їй:

— Виходь за мене заміж, я тебе 
зроблю господинею гарему. Житимеш у 
розкошах. Буду тебе довіку пестити й 
голубити.

— Я згодна, але з одною умовою, — 
відповіла дівчина. — Ти не займатимеш 
мене сорок днів. Якщо за цей час не по
вернеться мій коханий, я буду твоя.

Емір пристав на таку умову. Дівчина 
подумала: «Бог милостивий, якщо він 
захоче, то за сорок днів усе може змі
нитися».

А емір міркував собі так: «Треба по
їхати на полювання, бо тут я можу не 
витримати й порушу умову».

Він подався в дорогу, а дівчина по
водилася скромно і ввічливо й сподоба
лася усім жінкам гарему. Якось вона 
запитала їх:

— Чи не хотіли б ви прогулятися по 
морю, покататися на кораблі?

Всі радо погодилися. Дівчина наказа
ла слугам подати до пристані гарний 
корабель. Прихопивши з собою чималий 
запас харчів, жінки підняли вітрила і, 
помолившись богу, рушили в путь.

Минуло сорок днів. Повертається емір 
із полювання, а гарем порожній. Слуги 
йому розказують: так і так, дівчина по
везла жінок прогулятися по морі.

Володар зрозумів, що красуня обду
рила його. Ударив він себе долонею по 
лобі й промовив:

Я досі розлуки не знав і тривожився мало. 
На голову нині мою найбільша тривога

упала.

Він зрікся свого престолу і, стражда
ючи, подався у пустелю. А дівчина із 
жінками гарему мандрувала морем, до
ки не пристала до берега біля міста Ха
леба1. Побачили їх слуги тамтешнього 
царя. Доповідають йому, що до берега 
причалило судно, на якому є сорок жі
нок і одна дівчина. Цар дуже здивував
ся і водночас зрадів, сів на коня і сам 
приїхав на берег. Привів усіх жінок до 
гарему свого палацу і попросив дівчину 
розповісти, що з ними сталося. Дівчина 
розповіла все як було. А цар той був 
справедливий. Він підвівся, поцілував 
дівчину в чоло й сказав їй:

— Доки не віддам тебе твоєму суд
женому, доти сам не буду мати спокою!

А тих жінок цар полюбив і залишив у 
себе. Через кілька днів він прийшов до 
дівчини й промовив:

— Дитино моя, як тобі допомогти?
— Владико світу, — відповіла та, 

зволь наказати, щоб художники на
малювали кілька моїх парсун і розвіша
ли на брамах міста. Кожного, хто, гля
нувши на портрет, зітхне, хай затриму
ють і приводять до мене.

Отож художники намалювали кілька 
парсун дівчини й вивісили їх на всіх 
воротах міста. Тим часом батько, шука
ючи її, мандрував від моря до моря, від 
міста до міста, доки опинився в краю, 
де була його дочка. Заходячи до міста, 
він побачив парсуну дівчини. Придивив
ся — ну, викапана дочка! Він гірко 
став плакати й голосити. Хотів уже був 
іти далі, але сторожа схопила його. Цар 
звелів затримати чужинця. Через якийсь 
час до Халеба примандрував підступний 
керманич. Побачивши на брамі парсу
ну, він важко зітхнув, плюнув з досади і 
хотів був уже повертати назад, коли 
сторожа схопила його. Цар наказав за
тримати і керманича. А ще за якийсь час 
юнак, який безнастанно шукав дівчину, 
й, страждаючи, мандрував з міста до 
міста, блукав різними караванними шля
хами, теж прибув до Халеба. Входячи 
до міста, побачив він на брамі подобу 
дівчини — викапана його наречена, — 
зойкнув і зомлів. Коли він опритомнів, і

і Назва взята навмання, бо сірійське міс
то Халеб лежить досить далеко від моря.
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його привели до царя. Той відразу здо
гадався, що це наречений дівчини, і ка
же:

— Прошу тебе, юначе, відкрий таєм
ницю свого серця, щоб я знав, хто ти й 
чому проливаєш з очей стільки сліз.

Юнак гірко заридав і відповів:
— Я той, кому вітер розлуки спалив 

серце, я птах, що втратив своє гніздо, 
хто загубив свою душу і слідом за Мед- 
жнуном можу повторити:

Нехай ніхто засмучений не буде, як я.
Мене постійно носить розлуки течія.

Цар, чиє серце прониклося співчут
тям до хлопця, потішив і підбадьорив 
його:

— Спробую зарадити твоєму горю. 
Потерпи трохи. Скоро я приведу тебе до 
твоєї судженої.

Відтак передав хлопця під опіку слуг.
Минув ще якийсь час, і в місті опинив

ся емір, що втратив своїх дружин. Він 
теж, проходячи браму, побачив парсуну, 
зітхнув, і його теж затримала варта й 
привела до царя. Тоді цар звелів покли
кати дівчину й запитав у неї:

— Вже прийшло четверо чоловіків, що 
мені з ними робити?

— Настав час, — відповіла вона, — 
щоб твоя справедливість і правосуддя 
стали відомі на весь світ! Накажи, ца
рю, кликати їх по одному й розпитува
ти!

Після цього дівчина запнула собі об
личчя, а цар звелів привести її батька. 
Питає його"

— Скажи мені, хто ти такий?
— Я нещасна людина, — відповів 

той.
— Я знаю тебе, чоловіче, — мовив 

цар, — ти, певно, батько одної дівчини- 
красуні. Ти заручив її з юнаком, а по
тім відмовився від своєї обіцянки. Юнак 
же викрав її і таким чином взяв те, що 
належало йому по праву. Ти сам накли
кав на себе біду. Якби ти дотримав сво
го слова, тобі б не довелося блукати від 
міста до міста.

Батька'дівчини посадили в куток і 
привели віроломного керманича.

— Хто ти? — запитав цар.

— Я чужинець, — відповів той.
— Хто він такий? — запитав цар дів

чину.
— Це підступна людина, — відпові

ла вона, — через яку я випила повний 
ківш горя, болю й страждань.

— Ох, ти плюгавцю! — гримнув 
цар. — Я й тебе знаю. Ти той підступ
ний керманич, який захопив дівчину, а. 
чоловіка її  залишив на березі самого?! 
Начувайся, негіднику! Тепер ти дістанеш 
те, що заслужив!

І наказав: на страх усім ошуканцям 
та лиходіям керманича повісити на ши
бениці й розстріляти з луків:

По тому привели еміра Дамаска. Цар 
запитав його:

— Хто ти такий?
— Я простий купець,— збрехав той.
— Хто це? — запитав цар у дівчини.
— Це емір Дамаска, — відповіла вона.
— Чи не ти той емір,— мовив цар,— 

якому одна дівчина осоромила бороду: 
забрала його дружин та наложниць і 
втекла? А володареві слід бути ревни
телем чесності й цноти!

Його теж посадили в кутку, тоді при
вели юнака. Цар запитав дівчину:

— Хто цей хлопець?
— Царю світу,— сказала дівчина, — 

це і є мій суджений!
— Гей, юначе,— звернувся цар до 

хлопця, — чи не ти це вийшов із ко
рабля на берег, щоб закопати скриньку 
з коштовностями; а нечесний керманич 
тим часом відчалив від берега, забравши 
твою дружину?

— Так, це сталося зі мною,— відпо
вів юнак.

Тоді цар звелів, щоб дівчина зняла 
запону з  свого обличчя. Коли очі обох
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закоханих зустрілися, вони кинулися 
один одному в обійми, зойкнули і зне
притомніли. Справедливий цар Халеба 
промовив до батька дівчини:

— Тепер ти згоден, щоб твоя дочка 
вийшла заміж за сина твого брата?

— Так, згоден,— відповів батько дів
чини.

По тому звернувся до еміра Дамаска:
— Хтось інший на моєму місці пока

рав би тебе. Я ж прощаю твою провину. 
Забирай своїх сорок жінок і вирушай до 
себе!

Цар подарував емірові коштовний 
одяг і відіслав його додому. Батько дів
чини видав дочку заміж, і вони справ
ляли весілля сім днів та ночей. Батько 
каявся за те, що вчинив був так неспра
ведливо, Але що з того каяття? Мину
лого вже не повернеш.

Боюся, що й ти, пішовши зі старою, 
будеш каятись. Але яка буде з того ко
ристь?

Коли папуга закінчила свою розпо
відь, надворі звечоріло. Молода жінка 
зняла з голови чадру й сказала старій:

— Сьогодні вже пізно, йди собі. До 
царевича ми підемо завтра.

Стара вийшла сердита, мало не лус
нувши від злості. Вона шкутильгала, 
проклинаючи папугу, й бубоніла:

— Ну що я тепер скажу царевичеві!
Зрештою вона дошкутильгала додому.

А коли настав ранок, стара звідниця зно
ву накинула на голову чадру й пішла до 
молодиці. Там вона розповіла кілька лю
бовних історій, і серце молодої жінки 
знову запалало бажанням побачити ца
ревича. Вона накинула на голову чадру, 
підійшла до папуги й попросила:

— Сестро моя, пусти мене сьогодні 
на побачення з коханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга,— про мене, іди, але вважай, щоб 
не каялася, як той падишах Дамаска.

— А що сталося з тим падишахом 
Дамаска? — поцікавилася Ходжесте.

І папуга почала солодкоголосу, наче 
соловейкова пісня, розповідь.

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА ДАМАСКА 

ТА ДІВЧИНУ

— Отож нехай тобі буде відомо, — 
мовила вона,— що одного разу падишах 
Дамаска вирушив із слугами на лови. 
Попалася їм струнка газель. Слуги по
гналися за нею і зникли з очей. Пади
шах їхав, їхав за ними, зрештою ба
чить: заблудився. Він і в той бік, і в 
той. Цілий день блукав. Уже й сонце 
заходить. Дивиться — попереду якийсь 
сад. Він туди заїхав. Огледівся—справж
нісінький рай.

Дерева були такі високі, що, здавало
ся, вони сягають вершечками зоряного 
неба, і на них рясніли дивовижні плоди. 
В струмках текла прозора, чиста вода, 
а на гілках виспівували дзвінкоголосі 
солов'ї, славлячи аллаха, творця всього 
сущого.

В глибині саду стояв розкішний па
лац. Падишах зайшов усередину і поба
чив, що там є все, чого тільки забажає 
людина. Проте порожньо, ані живої ду
ші. А в одній кімнаті розставлені під
носи та тарілки, а на них свіжа, щойно 
зварена страва — ще парує.

Ми серце й очі бурям віддали,
То чи будинок будем боронити!
— промовив падишах 1. сів їсти. Був він 
голодний і поїв усе, що було. Потім від
чув спрагу, простягнув руку до чаші з 
водою й раптом почув голос:

— Не пий цієї води, бо доведеться 
тобі хильнути горя!

Він не зважив на застереження, од
ним духом осушив чашу і рушив далі. 
У сусідній кімнаті стояло ліжко, засте
лене покривалом з кашмірського шовку.

Ліг він на те ліжко й задрімав, скле
пивши повіки, але дослухаючись до всьо
го, що діялося навколо. Раптом чує — 
в саду хтось іде. Схопився він, ба
чить — до палацу наближаються дві 
жінки — чорна, огидна рабиня, подібна 
до мешканців царства пітьми, а за нею 
красуня, обличчям схожа до ясної зорі, 
струнка, мов кипарис.

Вони зайшли у залу. Потворна служ
ниця розстелила постіль на ліжку з чор
ного ебенового дерева, поклала на нього
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дівчину, а сама перетворилася на демо
на, знялася вгору й полетіла геть.

Падишах підійшов до дівчини й поба
чив, що вона спить. Взяв він її на руки 
й поніс до виходу з саду, але ніяк не 
міг знайти брами. Повернувся й поклав 
дівчину на місце. Дивиться — брама 
з’явилася. Вдруге взяв дівчину й поніс 
до брами, а брама знову зникла. Приніс 
він красуню, поклав на місце й засуму
вав. Пробував було розбудити її — да
ремно. Аж тут випадково угледів дві 
зв’язані таблички. Розв'язав він їх, а дів
чина раптом чхнула, прокинулася й за
питала: .

— То це ти падишах Дамаска?
— Атож! — відповів він, дивуючись. 

— А ти звідки знаєш, хто я такий?
— Володарю, — сказала красуня, — 

я полонянка демона. Він пильнує мене 
вдень і вночі, а коли летить на лови, то 
сковує мертвим сном. І боїться він тіль
ки тебе, падишаха Дамаска. Каже, йо
му напророчили, що ти прийдеш і виз
волиш мене. Але він дуже підступний 
і може тебе занапастити.

— То тікаймо, поки не пізно, — сказав 
падишах. —  Ти, певно, знаєш, як звідси 
вибратися.

Щойно він це вимовив, як на небі 
з'явилася темна цяточка й стала розро
статися в хмару.

— Володарю, — крикнула дівчина,— 
це повертається демон!

Падишах із дівчиною сховалися в 
кутку. Демон влетів у залу, дивиться — 
таблички лежать роз’єднані. Він узяв 
одну, підніс до очей, щоб прочитати. Та 
як не силкувався, нічого не міг розібра
ти. Спересердя жбурнув він ту таблич
ку на землю, й вона розбилася. 1 тут 
сталося несподіване: страшний і величез
ний, мов гора, демон упав на землю й 
закричав:

— Падишаху, ти переміг мене!
Падишах і дівчина зрозуміли, що це

диво сталося через табличку. Вибігли во
ни зі схованки, а тріски з таблички кину
ли у вогонь. Демон відразу сконав, 
небо заясніло, падишах вивів дівчину з 
саду, 1 вони обоє йшли, доки не сіло 
сонце. Вони втомилися, спинились і ста
ли плакати з горя. Та бог вчинив так,

що на дорозі з'явилися падишахові слу
ги, і він подякував Всевишньому за по
рятунок. Посідали вони з дівчиною на 
коней і поїхали до міста. Там падишах 
одружився з дівчиною, і сім днів та но
чей вони справляли весілля. А на вось
му ніч, коли молодий хотів пригорнути 
свою дружину і обняти її, з нори рап
том виповзла гадюка, вкусила дівчину — 
і вона відразу ж померла.

Падишах з розпуки зробився бродячим; 
дервішем-каландаром, подався в пусте
лю, гірко тужив і каявся:

— Навіщо я заходив у той сад і ви
вів звідти дівчину?! Якби не я, можо 
вона б не загинула?..

Коли папуга дійшла до цього місця, 
настав вечір. Молодиця скинула з го
лови чадру й сказала:

— Сьогодні вже пізно, бабусю. При
ходь завтра, і ми відразу вирушимо в 
царевичеві покої.

Стара вийшла з хати, бурмочучи-гри- 
мочучи, мов грозова хмара:

— О боже! Забери до себе душу тої 
папуги. Вона жалить, як гедзь, і набрид
лива, наче муха. Якби не вона, то я 
давно б звела молодицю з царевичем і 
заробила б цілу купу золота.

Коли настав ранок, стара знов подала
ся до будинку купця, щоб відвести красу
ню до царевича. Молодиця одягнулася, 
причепурилася, надягла чадру, підійшла 
до папуги й запитала її:

— Що ти сьогодні порадиш мені, 
моя подруго?

— О Ходжесте-бану,— відповіла па
пуга,— побачення з коханим, безумов
но, приносить втіху, але є і причиною 
неслави. Боюся, що потому ти будеш 
каятися, як той падишах, котрий мав 
трьох жінок...
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— А що ж то сталося з тим пади
шахом, який мав трьох жінок? — поці
кавилася молодиця.

ОПОВІДКА ПРО ПАДИШАХА,
ЩО МАВ ТРЬОХ ЖІНОК

— То ж нехай тобі буде відомо,— 
почала папуга, — що був собі колись 
падишах і мав він трьох жінок. Одна 
була доброчесна, а дві шелихвістки. Але 
він дуже любив тих непутящих і рідко 
коли заходив до доброчесної. Під вік
ном спочивальні однієї з цих двох ше
лихвісток був басейн, а в ньому плава
ли золоті рибки. Жінка та завжди гово
рила падишахові:

— О володарю, ці риби під моїм 
вікном бентежать мене. Я соромлюся їх, 
немов сторонніх чоловіків.

І її падишах вважав добропорядною 
та цнотливою.

Якось падишах ночував у будинку 
однієї з тих непутящих дружин. Опівно
чі він почув: жінка схопилася з ліжка 
і кудись вийшла. Падишах подумав, що 
вона пішла «до води», але глек з во
дою стояв на місці. Падишах підвівся 
і з цікавістю подався вслід за жінкою. 
І тут він побачив, що вона заходить у 
приміщення, де спали слуги й раби. 
Вони накинулися на неї з лайкою: чому 
вона, мовляв, спізнилася.

— Вибачте мені,— виправдувалася 
вона перед ними,— але сьогодні в моє
му будинку ночує падишах, і я не мог
ла прийти раніше.

Потім непутяща дружина лягла із 
слугами й рабами, й вони почали пести
ти її й розважатися з нею.

Тоді падишах пішов до другої непутя
щої жінки. Вона вдавала з себе недо
торку і скаржилася на оксамит свого 
ложа: він, мовляв, надто грубий та жор
сткий для її ніжного тіла. Побув він 
у неї на ложі, а тоді заснув. Коли чує: 
жінка встала й вийшла. Падишах по
дався услід за нею. Дивиться, а вона 
заходить до приміщення начальника 
варти. Начальник почав лаяти її за 
спізнення, а вона стала вибачатися:

— Сьогодні в моєму домі ночує па
дишах, і я мусила розважати його.

Потім вони віддалися любовним уті
хам.

Падишах вийшов з її дому і подався 
до доброчесної жінки, до якої майже 
ніколи не навідувався. Став він під її 
вікном, чує: вона молиться за нього та 
його душу. Падишах залишився у цієї 
жінки до ранку і, крім побожності й поко
ри, не виявив у неї нічого.

бранці, як тільки сонце показало 
своє обличчя з дверей сузір’я Рака і 
освітило землю проміннями, падишах 
звелів покликати своїх дружин і звер
нувся до першої:

— Тобі риби здаються чужими муж
чинами й бентежать тебе?

— Так,— відповіла та,— я вже кіль
ка разів казала тобі про це, володарю.

— Невже ти, брехунко, більше соро
мишся риб, ніж слуг і рабів?!

Жінка мовчки опустила голову. А 
падишах наказав привести двох мулів, 
прив’язати їм до хвостів невірних дру
жин і пустити. Слуг, рабів і начальника 
варти він звелів стратити, а вірну дру
жину зробив господинею гарему. Та 
чутка про випадок з падишахом поши
рилася по місту, і він гірко каявся:

— Чому я раніше не любив і не ша
нував вірної дружини?

Але запізніле каяття було марне...

Коли папуга дійшла до цих слів, був 
уже вечір. Молодиця скинула чадру й 
промовила до старої:

— Сьогодні вже пізно. Приходь зав
тра, поведеш мене до царевича.

Стара вийшла з будинку і поплента
лася додому люта, як поранена вов
чиця.

А вранці наступного дня вона завіта
ла до молодиці, розповіла їй кілька 
веселих оповідок та бувальщин і знову 
заохотила піти до царевича. Молодиця 
причепурилася, накинула на голову 
чадру, підійшла до папуги й попросила:

— О втіхо моєї душі, не розповідай 
сьогодні нічого, пусти мене.

— Скарбе мій,— відповіла папуга,-г- 
хто ж я така, щоб не пускати тебе?! 
Але боюся, що ти підеш, а зго
дом будеш шкодувати, як та жінка дро
воруба. Вона теж пішла за голосом
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серця, послухавши одну стару, а потім 
гірко каялася. З тобою може статися 
так само.

— А що ж сталося з жінкою дрово
руба? — поцікавилася Ходжесте.

ОПОВІДКА
ПРО ЖІНКУ ДРОВОРУБА

— Нехай тобі буде відомо,— почала 
папуга,— що був собі колись один дро
воруб. Щодня ходив він у гори, збирав 
сухе галуззя, приносив у місто й прода
вав, а за ті гроші утримував свою ро
дину. Якось пішов він у гори і настягав 
гілля більше, ніж подужав би віднести 
до міста. А коли зауважив це, то час
тину дров заховав у якійсь печері, щоб 
наступного дня забрати їх. Але сталося 
так, що три чи чотири дні йшов дощ і 
довелося йому просидіти вдома. Тим 
часом у горах біля печери спинився 
караван. Погоничі спалили дрова й по
далися далі. Коли розпогодилося й ви
сохла земля, дроворуб знов пішов у гори. 
Побачивши, що дров його не стало, він 
звів голову вгору й почав молитися — 
просити в аллаха допомоги. Раптом 
стеля печери замерехтіла-засяяла: зро
билася золотою. Узяв дроворуб, скільки 
міг, того золота, відніс додому. Назав
тра прийшов, забрав решту. Став бага
чем, збудував собі просторий будинок, 
проте не розбестився, бо був терплячим 
і старанним. Потому бог подарував 
йому двох синів: одного назвали Саадом, 
а другого Саїдом. Сини росли розумні 
і вже почали в школу ходити. Одного 
разу дроворуб пішов на базар, дивиться: 
якийсь мисливець продає гарного, не
баченого птаха. Дроворуб купив дітям 
того птаха й приніс додому. Хлопці ба
вилися птахом, а через три дні він зніс 
яйце, схоже на коштовний камінь, що 
світиться . вночі. Господар узяв те яйце 
й пішов на ринок. Ходив він, ходив — 
ніхто не купує. Тоді він підійшов до 
крамниці. Коли крамар побачив те яйце, 
очі його запалали. Він покликав дровору
ба і купив яйце за тисячу туманів, а потім 
запитав:

— Може, маєш п\е одне таке?
— Якщо птах знесе, то матиму,— 

відповів дроворуб.

' -Крамар глянув у книгу й переконав
ся, що птах, котрий несе такі яйця,— 
птах щастя, 1 той, хто з ’їсть його голо
ву, зробиться царем, а хто з ’їсть його 
серце, щоночі знаходитиме під подуш
кою сто туманів і після великих випро
бувань та страждань з ’єднається з ко
ханою жінкою і, нарешті, стане царем. 
Крамар став думати, як би заволодіти 
цим птахом. Не минуло й сорока днів, 
як дроворуб знову продав крамареві 
яйце і взяв великі гроші.

Одного вечора крамар сидів і думав, 
як йому виманити того птаха, аж тут 
підходить до нього стара жебрачка.

— Матінко,— сказав їй крамар (зва
ли його Ш амун),— пройдися завтра 
містом, приглянься й скажеш мені, де 
ти бачила птаха з такими-то ознаками. 
- — Слухаю і корюся! — відповіла 
стара.

Наступного дня з самого ранку вона 
пішла по місту. Довго швендяла, доки 
не дійшла до дверей дроворуба. За
йшовши в хату, вона побачила там 
птаха, про якого їй говорив Шамун, і 
відразу стала вихваляти перед жінкою 
дроворуба того крамаря, доки не запа
лила її  коханням до нього. Тоді стара 
пішла до Шамуна й сказала, в якому 
домі бачила птаха.

— Якщо та жінка згодиться покоха
ти мене, я дам тобі все, чого тільки 
твоя душа забажає.

— Слухаю і корюся,— відповіла 
стара.

Крамар дав їй трохи грошей на зав
даток. Вона купила на базарі фруктів 
і принесла їх у гостинець жінці. А жін
ка вже встигла її  вподобати. Стара по
чала їй лестити, розказувати всякі не
билиці, доки серце жінки зовсім не роз
м’якло. Прийшов господар, і жінка стала 
,і£тати його з почестями, як належить.

— Дитино моя,— зітхнула стара,— 
невже тобі не шкода себе, що ти коро
таєш вік з таким старим?

— А що ж маю робити, бабусю!
— Якщо пообіцяєш слухати мене, то 

я з ’єднаю тебе з молодим, — таким, що 
кращого від нього й не знайдеш, — 
сказала стара.

б. «Всесвіт* № «і
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Жінка дроворуба присягнула у всьо
му слухати стару.

— Поставлю тобі ще одну умову, — 
додала підступна баба. — Коли я з'єд
наю тебе з молодиком, ти у всьому ма
єш коритися йому.

Схиливши жінку до зради чоловіко
ві, стара пішла до крамаря й каже:

— Я звабила її, вона згодна.
— Чудово! — сказав той 1 дав ЇЙ 

грошей вдвічі більше, ніж першого ра
зу. Стара знову подалася до жінки дро
воруба.

А крамар той справді був вродливий. 
Стара підливала олії до вогню, заохо
чувала жінку, і та, розпалившись, каже:

— Хай він прийде сюди.
Крамар прийшов і мовив:
— Якщо хочеш, щоб я любився з то

бою, то мусиш убити птаха. Коли я з'їм  
шматок його м’яса, тоді сповню твоє ба
жання. Чекай мене увечері.

Сказавши це, крамар пішов у лазню, 
а жінка вбила пташку, зварила ї ї  й по
клала на таріль. Сини того не бачили, 
бо були в школі. Приходять вони додо
му — матері немає, а на підносі їжа. 
Вони посідали й почали їсти: один з ’їв 
Голову птаха, другий серце. А жінка тим 
часом зустріла коханця, взяла його за 
руку, завела в спочивальню, а сама піш
ла по їжу. Дивиться, а діти сидять і 
їдять пташине м’ясо. Вона їх бити. Діти 
втекли й сховалися. Взяла вона те м’я
со й поставила перед гостем. Глянув він 
і побачив, що ні голови, ні серця птаха 
там уже немає.

— Вий тебе сила божа, — розсердив
ся крамар. — Хіба так годиться — по
давати гостеві недоїдки!

— Вибач, — стала виправдовуватися 
жінка, — діти прийшли зі школи і тро
хи з ’їли м'яса. Я швиденько зготую то
бі іншого.

— Я іншого не хочу! — закричав 
крамар. — Мені потрібні голова й серце 
цього птаха. А як ні, то я піду до ін
шої жінки. У мене цілих сто таких, як 
ти, і кожна з них мріє хоч часинку по
бути зі мною.

— То що ж я маю робити? — бідка
лася жінка

Крамар прошепотів закляття, дмухнув 
на жінку і сказав:

— Хочеш бути моєю — розпори жи
воти своїх синів, витягни з них голову 
й серце птаха. Коли я з’їм іх, тоді за
довольню твоє бажання. Але поквапся, 
щоб голова й серце не перетравилися. 
За дітей не турбуйся: я дам їм ліків, 
і вони видужають.

Жінка погодилася. Але сіалося так, 
що коли крамар розмовляв з жінкою, 
Саїд стояв за завісою і все чув. При
йшов він до Саада й каже йому:

— Тікаймо, братику. Наша мати за
вела собі коханця і на догоду йому хо
че нас повбивати.

І він розповів Саадові усе, що почув. 
Утекли вони. А жінка обшукала весь 
дім — немає синів. Заплакала вона гір
ко, почала голосити:

— Горе мені, горе! Дурна я була, що 
послухала бабу. І кохання не здобула, 
і синів утратила!

А хлопці тим часом вийшли з міста 
й подалися світ за очі. Ось і ніч наста
ла. Лягли вони, обнялися і так засну
ли. Встали зранку, Саад дивиться, а під 
головою в нього гаманець із золотом. 
Узяв він того гаманця, дав гроші бра
тові й каже:

— Хай будуть у тебе. Бережи їх — 
вони нам згодяться.

Пішли вони далі. Ополудні дійшли до 
джерела й сіли спочити. Саїд дивиться 
— лежить якась таблиця. Підняв він її 
й прочитав. А там написано: «О сину 
людський, коли звідси дорогою виру
шать двоє, вонИ' загинуть. Тож одному 
треба йти праворуч, а другому — ліво
руч. Той, хто піде праворуч, стане ца
рем, а той, хто піде ліворуч, — після по
невірянь з'єднається з коханою дівчи
ною і теж стане царем».

Нічого не вдієш, треба розходитися. 
Саад і Саїд обнялися, заплакали й пішли 
в різні боки. Саїд ішов пустелею чотири 
дні. Аж ось попереду місго. Гроші в 
нього були, він на ринок, купив коня, 
зброю. Подався далі вже верхи й оз
броєний. Довго він мандрував світами. 
Під’їжджає до одного міста, бачить: усі 
городяни зібралися біля міської брами.
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— Що сталося? питає він.
— Наш цар помер. А за законом но

вого обирають так: випускають сокола, 
якого тримали в неволі, і кому він ся
де на голову, тому й бути царем — ба
гатий він чи бідний. Сокола випускали 
вже двічі, але він сідав на міський мур. 
Такого ще ніколи не бувало. Зараа йо
го випустять утретє.

Почувши таке, Саїд із цікавості під’
їхав ближче до брами. Сокіл злетів і 
— диво-дивне! — сів на голову Саїда. 
Ще тричі випускали його, і щоразу він 
сідав на Саїдову голову.

Тоді весь народ схилився перед хлоп
цем і віддав йому царські почесті, його 
повели до палацу, одягли в розкішний 
халат і посадили на золотий престол. 
Саїд почав правити мудро й справедли
во, й, хоч сам був з простого роду, сво
єю шляхетністю затьмарив усіх можно
владців.

А тепер повернімося до Саада. Він 
довго блукав по всіх у сю дах, ночуючи 
коли в караван-сараї, а коли й серед 
чистого поля, але щоранку знаходив під 
головою сто туманів. Мандруючи з міс
та до міста, з країни в країну, хлопець 
нарешті дійшов до міста Халеба. На од
ній вулиці він побачив пишний палац. 
На порозі сиділи четверо чоловіків, пону
рі, зажурені. Саад підійшов до них і 
спитав, кому належить цей палац. Вони 
відповіли:

— Цим палацом володіє ки
таянка Деларам, перед вродою
якої блідне саме сонце. Вона
приймає всіх у своєму палаці, але 
від кожного бере по сто туманів за од

ну ніч. Ми примандрували сюди з дале
кого краю. Грошей узяли з собою бага
то, але розтратили їх дорогою. І ось те
пер не можемо сюди зайти.

«А я можу. — подумав Саад. — Ад
же щоранку я знаходжу під головою по 
сто туманів».

Увечері Саад увійшов до палацу. Але 
Деларам мала сорок служниць, і вони 
були схожі на неї, як дві краплі води. 
Щоночі вона посилала до Саада одну з 
служниць, і юнак тішився їхнім кохан
ням сорок днів, думаючи, що кохається 
з господинею, А Дедарам за той час 
придивилася й побачила, що Саад кож- 
ного ранку знаходить під головою гроїці 
й розплачується з нічною гостею.

Деларам здогадалася, що Саад з’їв 
серце птаха щастя, і у неї з ’явилася 
думка вийняти з нього ге серце, поки 
воно остаточно не перетравилося. Звелі
ла вона принести старого вина й дала 
Саадові напитися. Він захмелів, а тоді 
Деларам вдарила його ногою в спину, і 
серце птаха вилетіло з його горла, Дела
рам підсмажила серце і з'їла. А. Саад, 
прокинувшись уранці, не знайшов лід по
душкою грошей. Він не зрозумів, що ста
лося, і подумав: «Мабуть, гроші ще не г о  
тові». Проте час минав, а їх не було. 
Зрештою сказав китаянці:

•— Я забув гроші вдома, Піду прине
су.

Вийшов він із серцем, спевненим бо
лю, й очима, повними сліз, і побрів з 
міста, розпачливо волаючи:

— Що за горе впало на мою голову!
Довго йшов, потім стомився і сів край

дороги. Аж тут їдуть три вершники. По
бачили юнака, що сидить похнюплений, 
спинили коней і питають:

— Хто ти такий, хлопче, звідки при
йшов і куди прямуєш?

—■ Я син судді цього міста, — відпо
вів Саад, —п але посварився з батьком 1 
хочу пошукати щастя в чужих краях.

Почувши ці слова, вони подумали: 
«Цей юнак, певно, розсудить нас». А 
Саадові сказали:

— Ми брати і ніяк не можемо при& 
ти до згоди. Коли помер наш батько, 
ми поділили всю спадщину, крім трьох
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речей, бо вони не рівноцінні — кожна з 
них має іншу, лише їй притаманну влас
тивість.

— А хто був ваш батько? — запи
тав Саад.

— Крамар Шамун.
«Господи! — мовив подумки Саад. — 

Допоможи мені вчинити із ними так, як 
вони того заслуговують».

А вголос запитав:
— А що ви дасте мені, якщо я розді

лю ці речі поміж вами?
— Кожен з нас дасть тобі по три 

тисячі диргемів1, — відпоьіли вони.
Саад погодився і велів показати ці 

речі. Брати поклали перед ним шкіряну 
торбинку, скриньку з паличками підма
льовувати брови сурмою та килимок.

— Оце і все? — здивувався Саад. — 
То візьміть собі кожний по одній речі, 
та й уже.

— Але кожна з цих речей має влас
тивість, якої не мають інші, — нагада
ли вершники.

— Тоді розкажіть мені, які ж ті влас
тивості, щоб я зміг розсудити вас.

— Килимок цей, — пояснили верш
ники, — має ту властивість, що кожен, 
хто сяде на нього й скаже: «Заклинаю 
святим Сулейманом 1 2, перенеси мене ту- 
ди-то», одразу здіймається вгору і ле
тить у назване місце. А торбинці власти
ве те, що варто засунути в неї руку, і 
дістанеш усе, чого забажаєш — овочі, 
фрукти чи будь-яку іншу їжу. Ну, а 
властивість скриньки й паличок полягає 
в тому, що хто проведе паличкою по 
очах, той бачить усіх, а його ніхто.

— Я покладу на тятиву три стріли, 
— мовив Саад, — і кожну пущу в ін
ший бік. Хто найскоріше повернеться зі 
стрілою, тому належатимуть усі три ре
чі.

Він узяв три стріли, поклав їх на тя
тиву і вистрілив кожною в інший бік. 
Коли брати кинулися за стрілами, Саад 
помолився, взяв торбинку та скриньку, 
сів на килймок і злетів на ньому вгору. 
А брати повернулися, дивляться: килим

1 Диргем (від грецької драхми) — срібна 
монета, яка вживалася на мусульманському 
Сході.

2 Сулейман — біблійний Соломон. За уяв
леннями мусульман був володарем стихій, 
демонів, та духів, розумів мову птахів і тва
рин та творив чудеса.

уже над хмарами. Стали вони гірко ка
ятися: «Навіщо ми розповіли Саадові 
про всі ті речі?!»

— Хлопці! — закричав їм з висоти 
Саад. — Не шкодуйте й не кайтесь, бо 
все сталося по справедливості. Ваш 
батько хотів убити мене, за це бог пока
рав вас, а мені послав винагороду.

Брати посідали на коней і подалися 
в свою країну. А Саад за мить уже був 
біля порога будинку Деларам. Він про
вів по очах чарівною паличкою і, вві
йшовши всередину, побачив, що його 
невірна подруга сидить і їсть. Саад був 
настільки вражений красою підступної 
дівчини, що йому стало млосно. Спам’я
тавшися, він сказав:

Спокій вкрала Деларам, серце
мучиться від ран.

І ще додав:

Коли вид п угледів, хворим я зробився
сам.

Нащо серце викрадати, я тобі його віддам.
Потім підійшов і теж став їсти. А 

красуня сиділа, радіючи, що їй пощас
тило ошукати Саада. Раптом глянула
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на тарілку, бачить: їжі не стало. Що за 
дивовижа? Отже, в кімнаті є ще хтось. 
Злякалася вона, гукнула служниці:

— Води! Дай мені води!
Та принесла. Деларам піднесла чашку 

до уст. А голос поряд каже:
— Доброго здоров’я пивши.
Красуня тут же й упала — знепри

томніла з великого ляку. Саад засміяв
ся і пішов. Назавтра приходить у палац. 
Деларам лежить у ліжку, а біля неї ме
тушаться лікарі й служниці. Він як крик
не:

— Геть звідціля!
Вони полякалися і втекли. Опритомні

ла красуня, а поруч сидить Саад. Каже:
— Я побував у райському саду і при

ніс тобі ліків. Золото й самоцвіти там 
лежать купами. Ходімо заберемо їх.

Засунув руку в торбину й витяг кіль
ка небачених плодів. Деларам повірила, 
що він був у райському саду. Саад по
садив її на килимок і промсвив: «За
клинаю тебе святим Сулейманом, пере
неси мене на край землі!» Килимок під
нявся вгору, а Деларам закричала:

— Куди ти мене везеш?
— Не турбуйся, — відповів Саад, — 

ми летимо, куди треба.
А килимок мчав їх далі й далі, за Ін

дію, туди, де простягався неозорий океан. 
Зрештою вони опустилися на безлюд
ному острові, що навіть назву його лю
ди забули.

— Гей, Деларам, — весело вигук
нув Саад, — тепер викинь з голови 
навіть думку про Халеб, бо більше не 
побачиш ні його, ні свого палацу.

З цими словами він хотів узяти її в 
обійми, щоб задовольнити своє кохання.

— Е ні, Сааде, — сказала Деларам. 
— Я не давала тобі своєї руки.

— Хіба ж не ти спала поруч зі мною 
сорок ночей? — здивувався Саад.

— Клянуся богом, ні, — відповіла 
вона. — Я маю сорок служниць, і всі 
вони схожі на мене, як дві нраплі води. 
Кожної ночі я посилала тобі по одній і 
ти спав з ними.

— То де ще краще! — зрадів Саад 
і оказав:

Ти раз моргнув, а вже готові діла два, 
Кохана тут й суперника злетіла голова.

Побачила Деларам, що ради нема, і 
сказала:

— Без шлюбу я тобі руки не дам!
— Я й сам хочу одружитися, — від

повів Саад. — Якщо ти не згодна, го 
я кину тебе в море.

Хоч-не-хоч, здалася Деларам на волю 
Саада... Сорок днів пробули вони 
на тому острові. Але Деларам була під
ступна й хитра і піддобрювалася до Са
ада, доки приспала його розум і дізна
лася про властивості килимка, торбин
ки й паличок. Тепер вона тільки чекала 
нагоди, щоб викрасти їх у Саада. І ось, 
як це часом буває,

Стріла, що змій вбива, отрутою здолалась, 
А доля навісна це бачила й сміялась.

Одного разу Саад роздягнувся і за
йшов у воду скупатися. Деларам, ско
риставшись цим, схопила паличку для 
сурми, торбинку та одяг Саада, сіла на 
килимок і крикнула: «Заклинаю тебе 
святим Сулейманом, неси мене у мій 
палац!». Килим знявся вгору, і Деларам 
прилетіла до свого палацу. А Саад, ви
йшовши з води, не знайшов своєї подру
ги. Він гірко побивався, цілих три доби 
блукав самотньо й голосив:

Господарю землі й небес — з’явися, 
Господарю землі й небес — пометися!

Сів він під деревом, звів погляд до 
неба, а потім схилив голову на коліна 1 
заплющив очі, долаючи тривогу серця. 
І великий аллах явив свою могутність:
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прилетіли три голубки й сіли на верши
ні того дерева, під яким дрімав Саад.

— Сестри!— запитала одна з них. 
— Чи знаєте ви цього юнака?

— Ні! — відповіли ті.
— Це Саад, — пояснила перша, — 

той, що кохає Де ларам. Через кохання 
він відкрив красуні свою таємницю, і во
на жорстоко ошукала його, залишивши 
безпомічного на острові, а сама втекла. 
Хай має те, що заслужив.

Друга голубка запитала.
— Сестро, а чи є в нього який по

рятунок чи нема?
— Коли він не спить і чує, що я кажу, 

є— відповіла та, — то все буде так, як 
він хоче. Хай би надер лика з цього 
дерева — якщо обмотаєш ним ноги, то 
перейдеш море. Якщо листочком цього 
дерева поведеш по очах* сліпого, той 
прозріє; якщо плодом цього дерева торк
нешся носа божевільного, той одужає; 
якщо гілкою цього дерева вдарити лю
дину, та стане ослом, а як ударити 
осла, то він стане людиною Якщо пло
дом цього дерева повести по очах, то 
станеш невидимим.

Сказала голубка, і всі троє полетіли 
геть. А Саад в той час не спче і все чув. 
Схопився він, віддав богові хвалу і вчи
нив усе, що радила голубка: надер з 
дерева лика, обмотав ним ноги, ступив 
у море і перейшов його. Вийшовши на 
берег, юнак ходив від однієї стоянки 
караванів до іншої і нарешті прибув 
до міста, де в царя була божевільна доч
ка. А цар той оголосив: «Хто вилікує 
дівчину і зцілить ї ї  розум, тому я віддам 
її  в дружини». Саад прийшов до царя і 
каже:

— Спробую вилікувати теою дочку. 
Якщо вдасться, вона стане моєю, а не 
вдасться, то стратиш мене.

Цар погодився. Саад плодом того де
рева провів по її  носі, дівчина чхнула, 
прийшла до тями і спитала:

— Хто ти такий, чоловіче, що стоїш 
біля мене?

— Нехай твої нещастя впадуть на 
мене, ~  відповів Саад. — Я твій суд
жений!

Цареві розповіли про те, що стало

ся, і він звелів ударити в барабани й 
літаври. Дівчину видали за Саада. Ве
сілля справляли сім днів і ночей. Через 
якийсь час Саад прийшов до царя й про
сить;

— Чи не можеш відпустити мене, щоб 
я помстився своєму кривдникові?

— А скільки війська тобі потрібно для 
цього? — запитав цар.

— Війська мені зовсім не треба, до
сить одного чорного раба.

— Воля твоя, — згодився цар, — бе
ри раба.

Саад узяв з собою чорного раба і по- 
' дався до Халеба, де жила Деларам. Ніч 
він перебув у караван-сараї, я па ранок 
пішов до палацу красуні. Слуги й сто
рожа не пускали його, ллє Саад торк
нувся до них гілкою, і всі вони перетво
рилися на ослів. Зайшов він у покої. Де
ларам,. побачивши його, закричала:

— Ти йолопе неотесаний, хто тебе сю
ди пустив без мого дозволу?

— Я прийшов, щоб загнуздати тебе, 
— відповів Саад.

— Заберіть геть цього нахабу! — за
кричала красуня, але ніхто не з’явився. 
Вибігла вона з кімнати, дивиться: жод
ного слуги і скрізь осли. Деларам застиг
ла від подиву, а Саад тим часом піді
йшов до неї, вдарив її гілкою, і вона та
кож стала ослицею. Саад осідлав її й 
приїхав до свого караван-сараю.

— Поклади мішок на спину цій ос
лиці й вози нею .землю та сміття з ка
раван-сараю до цього розу, доки не за
сиплеш його! — звелів він чорному ра
бові.

— Слухаю й корюся, — відповів той.
Цілий день ослиця возила землю й

сміття. Увечері Саад поіслаь перед нею 
трохи соломи та ячменю. Глянула осли
ця на ту солому, і з очей її полилися 
сльози.

Три доби тривало так, а під кінець 
третього дня Саадове серце зжалилося 
над Деларам, він підійшов до неї й за
питав:

— Ну як тобі? Ти вже розкаялась? 
Якщо віддаси мені торбинку, килимок 1 
скриньку з паличками, то я звільщо те
бе, згода?
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Ослиця закивала головою на знак 
згоди. Юнак ударив її гілкою, і вона пе
ретворилася на людину. Саад дав їй 
одяг, приголубив її, і вони пішли в па
лац. Усі свої багатства Деларам віддала 
Саадові. Потім, напившись старого ви
на, вона виригнула серце птаха й теж 
віддала юнакові. Тоді Саад узяв з со
бою Деларам і повернувся до свого тес- 
тя-царя. Забрав свою другу жінку й ви
рушив у рідний край, звідки його ви
гнала лиха доля. Прийшов він у бать
ківський дім, аж там батько й мати живі, 
тільки осліпли від сліз і старості. Саад 
провів по їхніх очах листочком, і вони 
прозріли знов.

Він розповів батькам про все, що з 
ним сталося. Мати каялася за те, що 
вчинила, але минулого вже не вернеш.

Потім Саад послав гінця до Саїда. 
Той негайно приїхав побачитися з бра
том. Свою зустріч брати відзначили 
бучним банкетом. Через деякий час Са- 
адів тесть помер. Саад успадкував пре
стол і став царем.

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, уже звечоріло. Молода 
жінка скинула чадру і сказала старій:

— Іти до палацу пізно. Приходь зав
тра, поведеш мене до коханого.

Стара сердито пошкандибала додому. 
Вона пихкала, немов ковальський міх, і 
примовляла:

— Господи, забери душу цієї папуги!
А вранці клята баба схопилася й, на

кинувши запону хитрості й підступності, 
прийшла до молодиці та знову стала на
мовляти її піти до царевича. Вона те
ревенила:

— Аби ти тільки знала, що діється 
з царевичем. Він бідолаха геть заслаб 
дід туги за тобою. Приходжу я, а він ле
жить зовсім непритомний. Побачив ме
не, очунявся і зрадів: думав, що ти 
прийшла. Я йому кажу: ні, вона й сьо
годні не може. Він сердешний зойкнув 
і знепритомнів. Я думала, вмер. Але ж 
ні, потім прийшов до тями і. плачучи, 
промовив:

Отак перекдищ отій жорстокій птиці,
Від безсердечної не крий вже таємниці: 
«Відповідатимеш ти на страшнім суді 
За те, що довелося удавиться».

Вона довго торочила молодій жінці 
всілякі казки-небилиці, доки не розпали
ла ї ї  почуття, й молодиця стала сама не 
своя від кохання. Вона накинула на го
лову чадру, підійшла до папуги й ска
зала:

— Друже моєї душі, сьогодні, хоч-не- 
хоч, а пусти мене на побачення з коха
ним.

— Красуне! — відпозіла папуга. — 
Любовні втіхи приносять радість, але 
можуть довести до неслави й ганьби. Бо
юся, ти підеш до царевича, а потім бу
деш каятися, як дочка падишаха Хале
ба...

— А що ж то було з дочкою того па
дишаха? — поцікавилася молодиця.

ОПОВІДКА
ПРО ДОЧКУ ПАДИШАХА ХАЛЕВА

— Нехай тобі буде відомо. — мови
ла папуга, — що якось зустрілися троє 
подорожніх — старий, середніх літ і мо
лодий — і вирішили мандрувати разом. 
Ідуть вони, йдуть, дивляться: вдалині
замаячіли обриси якогось палацу.

— Друзі, — сказав чоловік середніх 
літ, — нас троє. Нехай-но кожен по чер
зі розповість про свої пригоди, і ми, 
слухаючи, скоротимо собі дорогу. А хто 
не розповість нічого, то нехай аж до па
лацу несе нас на плечах.

Ті двоє погодилися.
— Мабуть, належить почати найстар

шому, — сказав молодий.
— Спершу розповідайте ви, — від

мовив найстарший, — а я вже наостанку 
буду.

Наймолодший розкрив ро^а і розпо
відь його полилася наче пісня солодко- 
голосого соловейка:

РОЗПОВІДЬ молодого
— Хай вам буде відомо: я — син па

дишаха Кашміру. Одного разу поїхав 
я з дому на лови, полював у різних міс
цях, аж поки опинився біля брами 
якогось палацу. Зайшов я всередину, 
почав ходити, роздивлятися. Скрізь по
рожньо, ніде ні душі. А в одній кімна
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ті бачу — все готове для обіду, стоять 
на таці тарілки зі стравами.

Я був голодйий, зрадів. Сів, попоїв 
добряче. Захотілося води — і тут же 
побачив глечик з водою. Я напився, під
вівся, подякував богу. А поряд спочи
вальня,. готове ложе, Я послався і ліг. 
Лежу, думаю: «Ніч вагітна, подивимося, 
що народиться вранці»1.

Зрештою я заснув, але хоч очі мої 
були заплющені, та серце не дрімало. 
Раптом почув я кроки. Розплющив очі 
й побачив бабу, страшну, сердиту, схо
жу на ту, що вбила Фархада1 2. З пе
реляку я зажмурив очі. Потім дивлюся 
— за бабою йде дівчина, схожа на пе
рі, станом, немов кипарис, і обличчям, 
немов зірниця.

«Заради тебе я ладен покласти і ті
ло і душу, — сказав я подумки. — Від 
одного твого погляду у мене завмирає 
серце! Такої вродливої, як ти. я ще ніко
ли не бачив і навіть ніколи ке чув про 
таку красу!»

Аж тут стара побачила мене. Підско
чила до ложа, як ударить по спині, як 
закричить:

— Звідкіля ти взявся, нахабо! Ану 
вставай і геть звідси!

Я скочив з ложа. Дівчина побачила 
;мене і питає:

— Юначе, що тебе привело сюди, в 
моє житло?

Я відповів:
— О скарбе мій! Я чужинець, заблу- 

кався у дорозі й попав сюди ненароком.
Стара лютувала, аж ладна була вби

ти мене, і я, потерпаючи за свою душу, 
сказав:

— О красуне, твоя врода тільки почи
нає розквітати, то пощади й мою моло
дість.

Мої слова сподобалися, і стара за
сміялася:

1 Прислів'я, що відповідає українським — 
«Поживемо — побачимо» та «Ранок вечора 
мудріший».

2 За легендою царевич Фархад закохався 
у царівну Шірін. Бажаючи позбутись супер, 
ника, іранський цар Хосров послав до Фар
хада (він прорубував скелю, щоб пустити 
воду в місто коханої) стару жінку, яка ска
зала йому, що Шірін померла. В розпачі 
Фархад кинувся зі скелі й розбився.

— Ну добре вже, добре.
— О світло душі моєї! — провадив 

я, — один твій волосок вартий більше, 
ніж сто дівчат!

— Мій стан стрункіший, ніж у дівчи
ни, — почала й собі вихвалятися стара.

— О вродливице, — лестив я їй, — 
твоїй стрункості позаздрив би кипарис 
у саду, а вроди твого обличчя не зма
лював би й китайський живописець.

Стара повірила в те, що я вважаю її 
гарною й принадною. Пом'якшавши і ро
зімлівши від лестощів, вона сказала:

— Дарую тобі цю дівчину разом із 
палацом! — І пішла геть, залишивши нас 
самих. Я прочитав шлюбну відправу, і 
ми стали подружжям.

В тому палаці було всього вдосталь 
—і їсти і пити. Ми розкошували удвох 
майже рік. Дівчина завагітніла. Але ско
їлася біда: під час пологів Бона помер
ла.

Коли її не стало, з невидимого світу 1 
до мене простяглася чиясь рука, схопи
ла мене за комір і пошпурила далеко-да
леко. Коли я прийшов до тями, то по
бачив, що лежу розбитий і опинився 
хтозна-де, в чужому краю. Устав я і 
поплентався дорогою. Отака моя приго
да. А тепер ваша черга.

Чоловік середніх років посміхнувся й 
дочав.

РОЗПОВІДЬ
ЧОЛОВІКА СЕРЕДНІХ РОКІВ

— Хай вам буде відомо: я з міста 
Мазандерана2. Мій батько був суддею. 
Одного дня поїхав я в ліс на полюван
ня і заблудився. Довго блукав гущави
ною і зрештою натрапив на палац. Нав
коло палацу був розкішний сад. Заїхав 
я в сад, озираюся, дивуюся. Коли це під
ходить юнак, гарний і стрункий, мов ки
парис. Я привітався до нього, а він пи
тає:

— Яким тебе вітром сюди занесло? 
Невже тобі набридло жити?

1 Середньовічні мусульмани вважали, що 
поряд із реальним, «видимим» світом існує 
й «невидимий» світ, заселений духами, фея
ми, привидами, доброзичливими й ворожими 
джинами.

2 Область в Північному Ірані. Міста такого 
немає взагалі.
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— А ти хто, брате? — запитав я. — 
І як тут опинився?

— Відай і знай, — відповів пару
бок, — що я син судді міста Каїра. 
Одного разу я вийшов погуляти в сад, і 
раптом з невидимого світу з’явилася ру
ка, вхопила мене за комір і підняла ви
соко-високо. Я знепритомнів. А коли 
прийшов до тями, побачив, що я в па
лаці і перед! мною демон — величез
ний, як гора Ельбрус.

— Поживи кілька днів, доки піддужа
єш, — заревів він. — Потім я уб’ю 
тебе і з’їм.

І ось я тут уже кілька днів. Щодня 
цей демон літає на лови, приносить здо  ̂
бич — людей, вбиває їх по одному і 
їсть. Тепер у темниці чекають своєї 
черги ціла сотня ув’язнених.

— Брате, — мовив я, — якщо при
сягнеш мені на вірність та послух і по
обіцяєш допомогти мені, я цієї ж ночі 
вб’ю демона.

— Е ні, ти його не подужаєш, — ска
зав юнак. — Він могутній і страшний.

— Спробую щось придумати, — від
мовив я.

Юнак поклявся, що буде вірно пома
гати мені. Я виламав двері темниці й 
звільнив бранців. Зброї в палаці не бу
ло, тож кожному з них я дав палицю: 
може спільними силами нам удасться 
перемогти страшну потвору.

Потім ми розпалили величезне вогни
ще. Сонце вже хилилося до заходу, ко
ли в небі з’явилася маленька цяточка.

— Ховайся, брате! — крикнув юнак. 
— Це він летить!

Я ледве встиг сховатися в куток, як 
до палацу підлетів величезний, мов го
ра, демон. Він опустився серед двору і 
гукнув:

— Гей, хлопче, я зголоднів. Візьми 
одного бранця і засмаж його.

Юнак поспішив до мене і запитав:
— Що ж тепер робити, брате?
— Забий мого коня, — відповів я, — 

і м’ясо засмаж. Хай демон наїсться й 
засне.

Юнак так і зробив: забив коня, за
смажив його м’ясо на рожні й приніс 
демонові. Поки той пожирав смаженю, я 
вийшов із схованки і поклав у вогонь

кілька залізних прутів. Коли демон на
ївся, юнак дав йому вина. Він сп’янів 
і заснув, простягнувшися долі. Тим ча
сом настала ніч. Я покликав на поміч 
бога, узяв один розпечений до червоно
го. прут, другий дав у руки юнакові, і ми 
одночасно ввіткнули ці прути в очі де
мона. Він зарепетував і схопився на но
ги. Всі ми кинулися на нього зусібіч, 
щоб покінчити з ним. Та де там! Демон 
схопив свою палицю з стовбура самши
тового дерева і заходився гатити право
руч і ліворуч. Бранці кинулися врозтіч, 
мій помічник-юнак теж утік. Я залишив
ся з демоном сам на сам. Підбіг до вог
ню і вихопив ще два розпечені залізні 
прути, щоб загнати їх велетню у живіт. 
Раптом почувся його голос:

— Думаєш, ти мене осліпив, поган
цю? Ні. У мене є ще одна пара очей 
— на потилиці. Почекай-но, доки роз
видниться. Тоді ти не втечеш від мене.

Бачу, — нічого з ним не вдієш. За
ховався я в саду і заснув. Настав ра
нок. Прокинувся, дивлюся: демон іде, 
крутить головою, шукає мене. Я тікати: 
ану ж удасться знайти вихід із саду.

Забігли у двір, а там кипить великий 
казан із олією. А демон біжить за 
мною, розмахує палицею. Я той казан 
і перекинув. Казан був чарівний, і, 
коли олія з нього вилилася, демон ско
нав. Вмираючи, він проревів:

— Ти мені й очі випік, і життя позба
вив. Але я ще поквитаюся з тобою, по
ганцю!

І раптом з невидимого світу з ’явила
ся рука, схопила мене за комір і кинула 
далеко-далеко. Я знепритомнів. А коли 
прийшов до тями, побачив, шо я в пус
телі і ноги мої поламані. Ледве доповз до 
якогось села.
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Поступово ноги загоїлись, я почав хо
дити 1 рушив у дорогу. Потім зустрів 
вас. Якщо не вірите, погляньте — 
ось рубці на ногах. Така моя історія. А 
тепер твоя черга, діду І

— У мене не було ніяких пригод, т - 
озвався старий.

— Обіцяне треба виконувати, — ска
зали йому супутники. — Неси нас на 
плечах до самого палацу.

Нічого не вдієш, узяв старий на пле
чі тих двох і поплентався до палацу. А 
в тому палаці жила дочка падишаха Ха
леба. Вона саме стояла в своїй світли
ці й дивилась у вікно. Бачить: дорогою 
йде старий, несе двох молодших на пле
чах. Падишахова дочка остовпіла від 
здивування, а потім наказала одному із 
своїх слуг:

— Піди й приведи сюди цих трьох чо
ловіків!

Слуга негайно подався до них і всіх 
трьох привів до покоїв царівни.

— Чому цей старий ніс на плечах 
вас, молодих? —- запитала вона.

— Бо ми всі троє уклали між собою 
таку угоду, — відповіли ті, — що кож
ний із нас розповість свою пригоду, а 
той, хто не розповість, понесе на пле
чах двох, що розповіли. І ось ми двоє 
розповіли, а отарий — ні. Він сказав: 
«Я не зазнав ніяких пригод». Отож йо
му довелося взяти нас на плечі.

— Чи правду вони кажуть? — запита
ла молода жінка старого.

— Так, — відповів він.
— Гей, діду, — здивувалася вона, — 

ти дожив до такого похилого віку і те
бе не спіткала ніяка пригода?

— Ні, — відповів старий
— Цієї ночі ви троє будете моїми 

гостями, — сказала падишахова дочка. 
— А я замість старого розповім вам 
свою пригоду.

Мандрівники погодились, і молода 
жінка дала їм притулок. Коли настала 
ніч, вона звеліла принести вечерю, а по
тім сказала.

ОПОВІДАННЯ МОЛОДОЇ ЖІНКИ

— Хай буде вам відомо, друзі, що я 
дочка падишаха Халеба і цей палац — 
моя домівка. Навколо палацу стоїть со
рок чоловік варти. Була у мене звичка 
щотижня їздити в місто на ринок. Якось 
вирушила я туди верхи у супроводі поч
ту. Під’їхала до рядів, де продавали тка
нини, і мій погляд упав на кравецького 
сина, юнака, що своєю красою затьма
рював сонце. З лука його брів зірвала
ся стріла і вп’ялася мені в серце. Ро
зум мій знетямився. Аттар1, описуючи 
й славлячи цього юнака, напевно, ска
зав би:

Коли в крамниці у своїй сидить
кравецький син,

То меркне поруч з ним тоді увесь базар
краси.

Я спинила коня й сказала євнухам:
— Приведіть до мене цього кравець

кого сина. Нехай він принесе свій товар. 
Я хочу в нього дещо купити.

Повернулась я до свого палацу. Сер
це моє калатало, а очі з нетерпінням ди
вилися на дорогу. Нарешті бачу: ведуть 
юнака. Ввели його до моїх покоїв. Я 
схопилася з місця, замкнула двері й ска
зала:

— Серденько моє, нарешті ти при
йшов!

Він зі страху трепетав, як листок на 
вітрі, а в мене серце билося, неначе в 
спійманого птаха.

— Любчику мій, все, що ти бачиш, — 
твоє! — сказала я.

— Я не достойний твого кохання, — 
відмовив юнак. — Мені страшно.

1 Ферід-ед-дін Аттар (1119—1221) — клас
сик персько-таджицької літератури, поет- 
містик. що проповідував ідеї дервішської 
теософії та моралі. Поезіям Аттара властиве 
почуття високої етики.
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— Ше бійся, дурненький, — заспоко
ювала я його. — Я нікому не дозволю 
тебе окривдити. Поговори зі мною, я 
хочу слухати твій солодкий голос. Адже 
я закохана ® тебе. Обніми й приголуб 
мене.

— О скарбе мій, — вів своєї хлопець. 
— Мені тут не годиться бути, це може 
призвести до біди. Ти ж не хочеш, щоб 
пролилася моя кров.

— Тобі ж нічого не загрожує, — пе
реконувала я його. — Господиня тут 
я, і слово моє — закон.

Зрештою мені пощастило заспокоїти 
юнака. Я обняла його, і ми поцілували
ся. Вогонь мого кохання запалав ще 
дужче. Я взяла з полички «сфаганських 
динь і почала годувати юнака — розрі
зала їх ножиком і клала шматочки йо
му до рота.

І раптом, коли все вже було так гар
но, хлопець чхнув, ножик простромив 
його горло, і він сконав. Я розгубила
ся. Загорнула тіло в килим і думаю» 
що ж мені чинити далі. А був у мене чор
ний раб, — звався Мобарек. Він прихо
див до мене щодня і разважав танця
ми. Покликала я його до себе та й ка
жу:

— Гей, Мобарек, я хочу, щоб ти зро
бив одне діло. Візьми-но цього хлопця 
і заховай десь у потаємному місці.

Мобарек відповів:
— Слухаю і корюся!
Але тільки він торкнув рукою тіло й 

відчув, що хлопець мертвий, то. сказав:
— Я цього не зроблю. Якщо я вине

су це мертве тіло, мене схоплять, звину
ватять у вбивстві і стратять.

Я стала просити його, благати, а тоді 
сказала:

— Я дам тобі за це сто туманів.
Мобарек погодився. Я дала йому сто

туманів, і він був задоволений. Узяв ті
ло юнака й виніс з палацу. Не передчу* 
ваючи лихого, я трохи заспокоїлася. Тоді 
я ще не знала, що звалилося на мою 
бідну голову. Увечері вклалася спати. 
Аж тут у спочивальню заходить мій чор
ний раб.

— Мобарек, — питаю його, — що 
ти зробив з мерцем?

— Поховав його, — відповів бій.
— Нехай тебе бог благословить! — 

зраділа я.
— Е ні, царівно, — відповів мерзот

ник, — благословенням тут не обійдеш
ся. Або ти віддаси мені своє кохання, 
або я ославлю тебе.

Розгнівалась я, почала його лаяти. А 
мерзотник тільки засміявся. Каже:

— От тобі й благословення боже! За
мість того, щоб подякувати мені, ти ла
єшся. А якщо я піду до падишаха й роз
повім йому, що ти кожного дня їздиш 
на ринок, закохуєшся у гарних хлопців, 
приводиш їх до палацу, любишся з ни
ми, а коли який соромиться пестити те
бе, то ти вбиваєш його?!

Друзі мої, коли я почула таку загро
зу, дуже злякалася і сказала:

— Гаразд, я дам тобі своє кохання, 
один раз.

— Добре, — зрадів він.
Відтоді минуло кілька днів. Однієї 

ночі, коли я спала, а батько вирушив 
на полювання, сторожа вирішила влаш
тувати бенкет. Кожен із сторожі привів 
із собою коханку, і всі вони весело роз
важалися. Чорний Мобарек теж гуляв 
на цій учті. Випивши кілька келихів ви
на, він захмелів і почав вихваляїися: 
от ви, мовляв, хвалитеся переді мною 
своїми коханками. А, щоб ви знали, 
один волосок моєї любки дорожчий, ніж 
усі вони.

— То хто ж вона є, твоя полюбовни
ця? — спитала сторожа.

— А падишахова донька, — сказав- 
він, — та, навколо палацу якої ви не
сете варту.
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Над ним стали сміятися, мало не по
били його.

— Геть захмелів неборака, — сказав 
один.

— Та він збожеволів, — кепкував ін
ший.

Мерзотник розсердився. .
— Якщо не вірите, я приведу її СЮ

ДИ.
І він справді припхався в мої покої 

посеред ночі, коли очі мої були заплю
щені, але серце не спало. Почувши йо
го кроки, я розплющила очі й побачи
ла, що гидкий раб стоїть над моєю го
ловою.

— Гей, ханум1, — гукнув він, — ус
тавай, підемо на бенкет вартових. Як
що ти не підеш, я ославлю тебе на весь 
світ!

— Гаразд, — промовила я, тремтячи 
від страху, — ти йди, а я піду слідом 
за тобою.

Як тільки він пішов, я встала, взяла 
зілля, що дурманить голову, й поспіши
ла до вартівні. Побачивши мене, варто
ві посхоплювалися й отетеріли з поди
ву.

— Не дивуйтеся, — сказала я. — Мій 
батько віддав мене цьому рабові, й ось 
тепер я буду чашником на вашій учті.

Вони погодилися. Я підійшла до бут
ля з вином, непомітно всипала туди зіл
ля 1 налила всім по келиху. Незабаром 
їм забило памороки. Один по одному во
ни падали й засинали. Годі я взяла і 
відтяла голову спершу чорному рабові, 
а потім усім, хто був на бенкеті, і повер
нулася до спочивальні. Зразу мене 
мучило сумління. Адже я пролила не
винну кров. Проте згодом заспокоїлася

і терзалася тільки одним: що я скажу
чоловікові під час шлюбної ночі?

Минув деякий час, і батько вирішив 
видати мене заміж. Знайшов жениха, 
свого небожа, сина мого дядька. Я по
просила відкласти весілля на декілька 
місяців. Батько й свати погодились. То
ді я викликала старшину халебських 
купців і сказал йому:

— Ось тобі сто туманів — це твоя 
винагорода. А за оці сто купи мені в Ки
таї дівчину, схожу на мене.

— Слухаю і корюся, — відповів він.
Сказав і негайно вирушив у Китай.

Минуло кілька місяців. Вертається він 
і привозить дівчину, зовсім подібну до 
мене. Я їй сказала:

— Дівчино, я купила тебе не для то
го, щоб ти була служницею. У свою 
шлюбну ніч я покладу тебе г моїм чо
ловіком, щоб він узяв твою цноту, а 
після того я подарую тобі волю й видам 
тебе заміж.

Дівчина погодилася. Я стала готувати
ся до весілля. У шлюбну ніч я вбрала 
дівчину, як молоду, і послала її в спо
чивальню, сама стала за дЕерима, як 
проста служниця-рабиня. Молодий за
йшов до спочивальні й забрав у дівчи
ни її цноту. Копи він вийшов, я вбігла до 
спальні, почала пригортати й голубити 
ту дівчину, цілувати їй обличчя й руки, 
а потім сказала:

— А тепер вставай. Я завтра ж ви
конаю свою обіцянку: відпущу тебе й
видам заміж, за кого сама захочеш.

Але вона зняла крик:
— Ах ти розпуснице, щоб твій бать

ко згорів у пеклі! То ти хочеш розлучи
ти мене з моїм чоловіком!? Я зараз 
розповім йому про все.

Я злякалася й стала знову цілувати 
її руки та обличчя:

— Вибач мені, я сказала щось не
влад і образила тебе! Залишайся тут, а 
я піду з дому!

«От і маєш, розпуснице, що заслу
жила, — картала я себе в думках. — 
Якби ти не послухалась голосу серця, 
тобі не довелося б стати рабинею своєї 
власної рабині».
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Пішла я до кімнати для слуг і сіла 
там з серцем, повним болю, і з очима 
повними сліз, схиливши голову на колі
на. Що робити? Далебі я вже ладна 
була накласти на себе руки.

Раптом у голову мені прийшла рятів
на думка. Я встала і відразу почала 
здійснювати свій намір: вийшла надвір 
і підпалила дровітню. Коли спалахнула 
пожежа, я закричала на гвалт:

— Вставайте! Палац горить!
Дівчина вискочила із спочивальні, хо

тіла гасити вогонь. Я закричала їй:
— Тікай мерщій з дому! Ти ще со

рок днів1 маєш берегтися, тобі не 
можна залишатися тут!

Хитрощами я виманила її з будинку, 
підвела до дверей дровітні й штовхну
ла у вогонь. А тоді підняла крик:

— Мужу мій! Служниця згоріла!
Син мого дядька прибіг, вхопив мене

в обійми і почав заспокоювати й пес
тити:

— Добре, що ти ціла і здорова, — 
радів він і поніс мене до спочивальні.

Чимало часу минуло відтоді, а мене 
й досі мучать докори сумління за не
винно пролиту кров. А все сталося че
рез те, що я пішла за голосом серця.

— Гей, старий! — закінчила свою 
розповідь молодиця. — Мені ще не ми
нуло й чотирнадцяти літ, коли все це 
впало на мою голову, а ти прожив ці
лих вісімдесят і не зазнав пригоди!

Коли папуга дійшла до цього місця.

1 В середньовічному Ірані вважали, що 
перші сорок днів після весілля молода жінка 
повинна особливо себе пильнувати з огляду 
на можливе материнство. Завагітніти відра, 
зу після весілля вважалося доброю ознакою.

настав вечір. Молодиця скинула з го
лови чадру й промовила:

— Бабусю, сьогодні вже пізно. При
йдеш завтра, і ми зразу ж вирушимо 
туди, де чекає мене коханий.

Стара підвелася і вийшла з будинку, 
кленучи папугу на всі заставки. Мину
ла ніч. Як тільки зійшло сонце, бабця 
поспішила до молодиці й почала намов
ляти її вирушити до царевича.

Зрештою молодиця встала, накинула 
на голову чадру, підійшла до папуги й 
сказала з благанням у голосі:

— Друже душі моєї, пусти вже ме
не, хоч сьогодні пусти втішити душу з 
коханим.

Папуга розкрила дзьоб і відмовила го
лосом солодким, як солов’їний спів:

— Ой, Ходжесте-бану, серце моє. 
Про мене, можеш іти. Але пам’ятай, що 
втіхи з коханцем призводять до ганьби 
й неслави. Боюся, ти підеш, а тоді бу
деш каятися, як той тесля...

— А що ж то за випадок був із тим 
теслею? — поцікавилася молодиця.

ОПОВІДКА ПРО ТЕСЛЮ

— Хай буде тобі відомо, — почала 
пацуга, — що зустрілись якось троє по
дорожніх: мулла, тесля та кравець. Ви
рішили вони мандрувати далі гуртом. 
Ішли цілий день, а на ніч зупинилися 
в караван-сараї. Назбирали дров, щоб. 
підтримувати вогнище аж до ранку. Ко
ли ж їх стало хилити на сон, кинули 
жеребок, у яку чергу кому вартувати. 
Першому випало теслі, потім кравцеві 
і наостанок — муллі.

Тесля сів вартувати, а мулла і кра
вець заснули. Невдовзі тесля підвівся, 
взяв тесло, і з поліна, яке вони мали 
спалити, витесав фігуру людини та й 
поставив її в кутку, приперши до сті
ни. Коли скінчився його час, він розбу
див кравця.

— Вставай, тепер твоя черга.
А сам ліг спати. Кравець побачив фі

гуру, витесану теслею, з безділля зшив 
на неї одяг і вдягнув її. Коли скінчився 
його час, він розбудив муллу:

— Тепер твоя черга вартувати.
Мулла підвівся, а кравець ліг відпо

чивати. Якийсь час слуга аллаха сидів,
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а потім устав і побачив, ідо в кутку 
стоїть якийсь чоловік.

Хто ти? — запитав він, але від
повіді не почув.

Підійшовши ближче, мулла збагнув, 
що то його товариші показали своє 
мистецтво та вміння. Взяв він ту фі
гуру, поніс до джерела, зробив їй ри
туальне обмивання, сотворив молитву з 
двома -ракатами і , зв ів  обличчя до не
ба й промовив:

Господи, не допусти, щоб я осо
ромився перед своїми супутниками!

Бог почув його молитву, і в ту ж 
мить дерев’яна фігура ожила й приві
талася до мулли. Вранці всі троє поча
ли сперечатися, кому належить дерев’я
ний чоловік. Сперечалися всю дорогу., 
аж доки дійшли до міста. Тоді виріши
ли: звернемося до судді: як він скаже, 
так і буде. Прийшли вони до судді, той 
вислухав їх і каже:

— Це справа складна, йдіть до стар
шого судді.

Прийшли Вони до того й розповіли 
йому все як було. Суддя подумав і ска
зав:

— Нехай тесля виплатить кравцеві 
вартість одягу,, а муллі заплатить за 
молитву, і тоді дерев’яний чоловік на
лежатиме йому.

Так тесля став господарем того чоло
віка й привів його додому. А в теслі 
була дуже вродлива дружина. Отож де
рев’яний чоловік закохався в неї. Тес
ля помітив це і подумав: «Треба піти 
на хитрощі і якось позбутися його».

Змайстрував він дерев’яного коня і 
приладнав на ньому два цвяхи: коли на
тиснути на правий цвях, то кінь бі
жить уперед, а коли на лівий — назад. 
Коли кінь був готовий, майстер узяв 
його і разом з дерев’яним чоловіком пі
шов за місто на піщаний горб. Там він 
сказав дерев’яному чоловікові:

— Сідай-но на цього коня й натис
ни на оцей цвях, щоб я побачив коневі 
вади.

Той сів на коня, натиснув на правий 
цвях, і кінь побіг уперед. Коли кінь

1 Р ак ат  — ком плекс -поз і рухів, щ о зав ер 
ш ує один цикл молитви: м інімальне число 
циклів — два.

промчав уже три-чотири фарсахи 
чоловік здогадався, що майстер заду
мав проти нього недобре, й став мірку
вати, як би повернутися. Скільки він 
не натискав на правий цвях, кінь біг 
уперед. Тоді дерев’яний чоловік відпус
тив цвях, і кінь зупинився. Він приди
вився й побачив зліва ще один цвях. 
Натиснув на нього.. Кінь повернув на
зад і помчав у місто. Коли люди поба
чили вершника на дерев’яному коні, во
ни відвели його до шаха.

— Хто ти такий, що це за кінь? — 
запитав шах.

— Я учень такого-то теслі, — від
повів дерев’яний чоловік. — Мій учи
тель змайстрував цього дерев’яного ко
ня, Він говорив, що хоче зробити тися
чу таких коней і колись напустити їх 
на тебе, володарю, щоб вони затопта
ли тебе. Тоді він забере твій палац і всі 
твої скарби. Мене ж він посадив на 
цього коня, щоб перевірити, чи не має 
той якихось вад. А я примчав до тебе,ч 
щоб попередити про небезпеку.

Шах розгнівався і наказав привести 
майстра-теслю.

— То ти готуєш замах на моє жит
тя? — закричав шах.

— Клянуся своєю головою, я нічого 
не знаю, — злякався тесля.

— Хто зробив цього коня? — спи
тав шах.

— Я, — відповів тесля.
— Бачиш, володарю, — втрутився 

дерев'яний чоловік, — я казав тобі 
правду.

Шах наказав повісити теслю на ши
бениці.

— Володарю! — закричав переляка
ний тесля,— пошли нас до Озера Правди 
нехай воно засвідчить, хто каже прав
ду, а хто бреше!

Шах погодився і послав їх до Озера 
Правди.

— Гей Озеро Правди,— звернувся до 
нього майстер-тесля, — якщо я справ
ді мав намір убити шаха, то нехай я 
піду на дно, як камінь.

З  цими словами він стрибнув у воду, 1

1 Фарсах, або фарсанг — давня іранська 
міра довжини, що залежить також від стану 
дороги та характеру місцевості; на гладкій 
рівній дорозі фарсах дорівнює 7 кіломет
рам.
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але вода підтримала його, і він не по
тонув.

— Гей Озеро Правди, — звернувся 
тоді дерев’яний чоловік, — якщо мій 
майстер цього не хотів і я кажу неправ* 
ду, нехай я піду на дно, як камінь!

З цими словами він стрибнув у во
ду. Але хоч спершу занурився, та по
тім вода винесла його на поверхню, бо 
ж він був дерев’яний. Тієї ж миті озеро 
зникло з людських очей. Цар повірив у 
злочинні наміри теслі й звелів повіси
ти його. Тесля каявся в тому, що вчи
нив, але каяття його були марні

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, вже звечоріло. Молоди
ця скинула чадру й промовила:

— Сьогодні вже пізно, йди, бабусю, 
додому. А завтра приходь, поведеш ме
не на побачення з царевичем.

Підступній бабі довелося знову піти 
ні з чим.

— Не знаю, — бурмотіла вона, — 
коли настане вже те завтра. Щось воно 
не наближається ні на крок.

І попленталася додому. На другий 
день, як тільки зійшло сонце, вона зно
ву прийшла до молодої жінки й поча
ла підпускати ляси: мовляв, царевич
сохне та все її жде-виглядає. Кохання 
спалахнуло в серці молодиці з новою 
силою, вона підвелася, накинула на го
лову чадру, підійшла до папуги й по
просила:

— Друже душі моєї, пусти мене. Я 
хочу побути з коханим.

— О Ходжесте-бану, — відповіла па
пуга, — побачення з коханим принесе 
тобі втіху, але воно може ввести в не
славу. Дивися, щоб потім не каялась, 
як той старий, що втратив сон.

— А що ж сталося з тим старим? — 
поцікавилася Ходжесте.

ОПОВІДКА
ПРО СТАРОГО, ЩО ВТРАТИВ СОН

— Хай буде тобі відомо, — почала 
папуга, — що був колись старий, який 
мав сина й невістку. А невістка та бу

ла дуже легковажна й розпусна. Якось 
уночі старий устав по природній потре
бі й вийшов з хати. Дивиться, а його 
невістка спить у садку, обнявшися з чу
жим чоловіком. Старий тихо підійшов 
до коханців і зняв з невістчиної ноги 
браслет і, щоб потім віддати синові. Але 
невістка не спала. Вона побачила, що 
свекор знімає з ї ї  ноги браслет. Як 
тільки він пішов, вона схопилася, роз- 
будила свого коханця, випровадила йо
го, ввійшла в хату й лягла коло свого 
чоловіка. Через якийсь час вона роз
будила його:

— Чоловіче, — сказала вона, — з 
хаті так жарко. Ходімо в садок.

І вони лягли в садку. А вранці жін
ка поскаржилася мужеві:

— Вночі до нас підходив твій бать
ко і зняв у мене з ноги браслет.

— Буває ж таке, — засміявся чоло
вік. — Мій батько на старості зробив
ся не сповна розуму. Мабуть, йому зда
лося, що це не я, а хтось чужий.

Уранці син перший прийшов до бать
ка й сказав йому.

— Чи ти, батьку, вже геть з глузду 
з ’їхав на старість?! Навіщо ти зняв 
браслет з ногц моєї жінки?

— Сину, — відповів старий, — твоя 
жінка була в обіймах чужого чоловіка.

—- Тату, — розгнівався той, — вона 
спала в моїх обіймах!

Довго вони сперечалися й зрештою 
вирішили піти на суд до Озера Прав
ди. А невістка тим часом попередила 
свого полюбовника: 1

1 Очевидно, провина теслі полягала в тому, 
що він порушив заборону мусульманської 
релігії створювати подобу будь-чого живого: 
людини, тварини тощо.

1 В Індії жінки носили на ногах як прикра
си спеціальні брас дети, так звані «хель- 
халь>.
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г - Завтра . вранці я піду до Озера 
Правди, щоб дати там неправдиву при
сягу/ Ти теж іди туди. Вдягнися в 
дрантя і вдавай причинного. Коли я 
проходитиму повз тебе, схопи мене в 
обійми й цілуй. А тоді підеш собі геть.

Отаку хитрість задумала лукава не
вістка, Зранку старий з невісткою та 
сином пішли до Озера Правди. Там уже 
стояти людй, а серед них і полюбовник 
у дранті, вдає з себе божевільного. Ви
скочив він із натовпу, схопив жін у в 
обійми й ну її цілувати, притулятися 
до неї. Чоловік і свекор пробували вир
вати її з його обіймів — та де там: він 
прилип до молодиці, неначе зустрів 
дружину. Насилу люди звільнили жін- 
цу з його рук. Чоловік хотів був по
бити зухвалого напасника, але люди не 
дали, кажучи:

— Хіба ти не бачиш, що він . не 
сирцца розуму? Божевільний не має ви
ни.

Підступили вони до берега. Старий 
гукнув:

— Гей Озеро, якщо неправда те, що 
ця молодиця побувала у чужого чолові
ка, нехай я піду на дно, як камінь, а 
якщо це правда, то нехай випливу.

Сказавши це, він стрибнув у воду, 
але не потонув. Тоді настала чоловіко
ва черга. Він гукнув:

— Гей Озеро, якщо я минулої ночі 
не спав у садку в обіймах своєї жінки, 
хай я піду на дно, ляк камінь, а якщо 
спав, не чини мені зла!

Сказавши це, він стрибнув у воду, 
проте вода його виштовхнула. Настала 
черга невірної підступної жінки.

— Гей Озеро! — закричала вона. — 
Якщо ще хтось чужий, крім цього при
чинного, брав мене в обійми, то хай я 
піду на дно, як камінь, а якщо не брав, 
то відпусти!

Сказавши ці слова, вона стрибнула 
у воду. Проте озеро, вражене підступ
ністю і хитрістю жінки, вмить висохло. 
Старий мало не наклав на себе руки з 
гніву та образи. Збентежений і спантели
чений, бідолаха не мав спокою ні вдень, 
ні вночі. Він зовсім не спав, і його ста
ли називати «Старий, що втратив сон».

А тепер послухайте про царя того

міста. У нього була дочка. Він так бе
ріг її, що поселив у фортеці. Браму, 
фортеці охороняло сорок вартових. Але 
хтось пробирався туди щоночі і крав 
речі, що належали вартовим. Ті не мог
ли нічого вдіяти. Хтось порадив цареві:

— В цьому місті живе «Старий, що 
втратив сон», може, він спіймає злодія.

— Приведіть його! — звелів цар. — 
Нехай і він несе варту в фортеці.

Слуги привели старого, і цар зробив 
його старшим над вартовими. Коли нас
тала ніч, старий почав ходити по му
рах. Раптом бачить: до фортеці прос
тує слон із вершником на спині. Слон 
підійшов до мурів, узяв чоловіка хобо
том і підсадив на вежу, де жила царів
на. Вони почали розважатися. Після 
любовних утіх чоловік зійшов униз, 
прокрався в помешкання вартових і 
взяв, що йому було до вподоби. Потім 
слон зняв його хоботом з муру, і він 
поїхав собі геть. А старий усе добре 
бачив.

Коли слон з вершником зникли з 
очей, старий схилив голову й уперше за 
багато місяців заснув. А вранці вартові 
побачили, що вночі хтось побував у 
фортеці. Прийшли до старого, пробува
ли розбудити його, але дарма. Допові
ли про це цареві, той дуже здивувався, 
сам спробував розбудити старого, але 
марно. Так він проспав до полудня.

— Чому ж ти досі не спав і чому 
заснув цієї ночі? — запитав у нього 
цар.

— Не гнівайся, володарю, — відпо
вів старий. — Тут немає ніякої таєм
ниці. Почекай до ночі, і я тобі все по
ясню.

Потай від усіх цар залишився на
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ніч у фортеці. Старий знову став варту
вати. Коли всі поснули, під муром з ’я
вився вершник на слоні. Слон узяв чо
ловіка хоботом і підсадив на вежу.

Тоді старий прийшов до царя і ска
зав:

— Причиною мого безсоння було те, 
що я попав у халепу. Мені здавалося, 
що такої біди зазнав тільки я і більше 
ніхто на світі. Але вчора переконався: 
ні, вона спіткала не тільки мене. І біль 
мій утишився.

— Яка ж тебе спіткала біда? — за
питав цар.

Старий розповів йому про випадок 
із своєю невісткою.

— А кого ще вона спіткала?
— Тебе, володарю, — відповів ста

рий.
— Що ти верзеш! — обурився пади

шах. — Може, збожеволів?
Не кажучи й слова, старий повів па

дишаха у вежу і відчинив спочивальню 
царівни. Вони побачили, що вона лежить 
у обіймах коханця і віддається любовній 
насолоді. Коли цар побачив це, він схо
пив меч і зарубав обох на місці.

Вранці цар звелів привести сина й 
невістку старого. Сина наказав добряче 
відлупцювати палицями, а невістку при
в’язати до хвоста дикого мула й пусти
ти його на волю. Старому ж він дав по
чесний одяг 1 і осипав його милостями. 
Тоді невістка гірко каялася, але вже 
було пізно.

Коли папуга дійшла до цього місця,

1 На середньовічному Сході почесний одяг 
був не тільки нагородою, але й свідчив про 
те, що нагородженого призначено па посаду, 
якій відповідав той одяг. Крім того, він одер
жував дорогоцінний меч та коня із збруєю.

настав вечір. Молодиця зняла- чадру і 
сказала старій:

— Сьогодні вже пізно. Приходь завт
ра, поведеш мене на побачення з коха
ним.

Стара, пихкаючи немов ковальський 
міх, попленталася додому.- А вранці, на
кинувши запону хитрості, придибала до 
молодиці й почала задурювати їй голо
ву різними байками, доки знов не запа
лила її бажанням піти до царевича. Мо
лодиця накинула на голову чадру, піді
йшла до папуги й сказала:

— О друже, сьогодні ти мусиш дозво
лити мені побачитися з коханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — побачення з коханцем дає ве
лику насолоду, але може й призвести до 
ганьби. Боюся, що ти підеш, а потім бу
деш каятися, як той падишах Кандагара. 
Він також каявся після вчиненого, але 
вже було пізно.

— А що ж сталося з падишахом Кан
дагара? — спитала, зацікавившись, Хо- 
-джесте.

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА КАНДАГАРА

— Хай тобі буде відомо, — почала 
папуга, — що колись у Кандагарі ца
рював один дуже розумний і вчений па
дишах. Він прагнув здобути якомога 
більше знань. Одного разу, коли пади
шах сидів на престолі, зайшов до пала
цу рудобородий дервіш. А падишах ста
вився до дервішів вельми прихильно. 
Тож він радо дав гостеві притулок, щед
ро почастував його, а потім розповів 
про те, які науки засвоїв і що вміє ро
бити. Дервіш посміхнувся й каже:

— Вміння і знання твої чималі, воло
дарю. Проте мене ними не здивуєш. А от 
чи зумів би ти вийти зі своєї шкури, 
ввійти в іншу, а тоді знову повернутися 
у свою? Ото було б диво.

— А хіба таке можливе? — спитав 
падишах.

Тоді дервіш попросив, щоб йому при
несли курку, задушив її, вийшов із сво
го тіла й зайшов у тіло курки, і вона 
стала ходити, А по?ім знов вийшов з
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тіла курки, ввійшов у своє і став самим 
собою.

— Навчи й мене такої штуки, — по
просив падишах.

Дервіш навчив падишаха, як це роби
ти, і в нагороду дістав коштовний одяг. 
Потім він помандрував далі, а падишах 
щодня розважався тим, що переходив з 
одного тіла в інше. Про це дізнався 
його візир і собі захотів навчитися. От 
він і каже падишахові:

— Володарю, негоже, що лише ти по
казуєш це мистецтво в колі царедворців.

— А що ж я маю чинити? — спитав 
падишах.

— Навчи й мене, — відповів хитрий 
і підступний візир. — Я теж хочу пока
зувати це чудо.

Хоч падишах був розумний і далеко
глядний, але він піддався на хитрощі ві
зира, не знаючи, що чинить.

Розумна птиця, вирвавшись із пут, 
Погляне, чи сильця немає тут.

Одне слово, візир навчився від пади
шаха цієї премудрості й щодня показу
вав свої штуки при сановниках. Але сам 
він думав лише про те, як би використа
ти це вміння для себе. Одного разу 
нерозважний падишах вирушив з міста 
на лови. Разом з візиром вони їздили 
по всіх усюдах, поки опинилися в

пустелі, де падишах угледів мертву га
зель.

— Ану ввійди в шкуру цієї газелі, — 
порадив він візирові.

— А хіба ти навчив мене, володарю, 
як проникнути в шкуру газелі? — за
питав візир.

— Ні, — відповів падишах.
— То як же я ввійду? — сказав ві

зир. — Спершу покажи, як це забити, 
хай я повчуся в тебе.

Не підозрюючи лихого, падишах зіско
чив з коня, вийшов зі своєї шкури і 
ввійшов у тіло газелі. Підступний візир 
тут же увійшов у тіло падишаха, осідлав 
його коня й повернувся до міста.

— Кінь скинув візира на землю, — 
сказав він людям, — підіть і поховай
те його. Слуги пішли, принесли тіло ві
зира, а візир, який тепер зробився па
дишахом, увійшов до гарему і почав про- 
стягатй руки всім жінкам гарему. Всі 
жінки дали йому свої руки на знак зго
ди, крім однієї дуже розумної й тяму
щої жінки. Вона здогадалася, що це не 
падишах, і не подала йому руки.

А тепер слухайте, що сталося з пади
шахом. Сорок днів і ночей перебував він 
у шкурі газелі і блукав скрізь, доки не 
опинився на березі моря. Там він поба
чив мертву папугу, миттю перейшов із 
шкури газелі в її шкуру і почав жити 
в лісі. Там він познайомився з іншими 
папугами. Ті побачили, що він дуже ро
зумний і зробили його своїм ватажком.

Якось сталося так, що мисливець на
ставив на папуг сітку і піймав їх усіх. 
Падишах, що перейшов у тіло папуги, 
сказав птахам:

— Я знаю, як нам визволитися. Коли 
мисливець прийде й захоче нас витягти 
із сітки, прикиньмося мертвими.

Ті послухались. Прийшов мисливець, 
дивиться: в сітці повно папуг, і всі позди
хали. Він розв'язав сітку й витрусив 
додолу всіх птахів, крім того, що був 
падишахом. Цього він узяв з собою. А 
папуги тим часом стрепенулися й поле
тіли. Ловець почав каятися: «От дуреньї 
Дався обманути птахам».

— Гей* мисливцю, — раптом сказав 
папуга, що був падишахом, — якщо ти 
понесеш мене в місто Кандагар, то мати
меш сто туманів.
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Ловець здивувався, що папуга вміє 
говорити, і поніс його до Кандагара. То
ді папуга попросив:

— Мисливцю, винеси мене на ринок 
і кожному, хто захоче мене купити, ска
жи, що коштую я рівно сто туманів.

Та скільки ловець не носив птаха, 
ніхто не хотів його купити, Нарешті ло
вець підійшов до будинку судді.

— Гей ловче, — гукнув суддя, — 
скільки хочеш за цього папугу?

— Сто туманів, — відповів той.
— Чоловіче добрий, — жахнувся суд

дя, — таж папуга ніколи не коштував 
стільки! Така ціна не для мене, йди 
собі далі.

— Потерпи ще годину, — попросив 
папуга.

І справді, до судді випадково піді
йшли чоловік і жінка, які про щось спе
речалися.

— О суддя, — поскаржилася жін
ка, —- цьому чоловікові снилось, що він 
провів зі мною ніч. А я беру за ніч сто 
туманів. То нехай вії: заплатить мені, 
що належиться.

— Мені тільки приснилося, що я був 
з нею, то чому ж я маю платити їй, наче 
це було насправді?

— Поясніть мені ще раз, як усе це 
було, — звелів суддя, — щоб я міг ви
нести справедливий вирок.

— Я дійсно був закоханий у цю жін
ку, — пояснив чоловік. —■ Я прийшов 
до неї і попросив задовольнити моє ко
хання.

— Я беру за ніч сто туманів, — не- 
вгавала жінка, — і я  спала в тобою!

— Я мав тільки п’ятдесят, віддав їх, 
але вона не погоджувалася. Я цілий тиж
день умовляв її, але вона не хотіла ляга
ти зі мною. Зрештою, одного вечора я 
прийшов від неї додому, звів руки до 
неба й почав благати аллаха:

— О боже! Або вирви з мого серця 
любов до цієї жінки, або хай мої гроші 
повернуться до мене. Я заснув, і мені 
приснилося, що я кохаюся з цією жін
кою. Вранці я відчув, що серце моє охо
лоло, і з того часу перестав до неї хо
дити. Якось випадково зустрічаю її, й 
вона питає, чому я так довго не заходжу 
до неї. Я розповів їй усе, сказав, що уві 
сні був з нею у ліжку, а тому серце моє 
охололо. Раптом вона схопила мене за 
комір, веде сюди й репетує:

— Ану давай сто туманів, що нале
жаться мені!

— Вона має рацію, — промовив суд
дя, — чому ж ти не даєш їй того, що 
їй належиться?

— Шановний судде! — заперечив чо
ловік. — Та це ж було уві сні! Як же за 
сон віддавати гроші наяву?

— Жінко, — сказав суддя, — ти 
1 маєш рацію. Оце мій вирок. Іншого я не 
знаю. Як хочете, то йдіть до звичаєвого 
судді, нехай розсудить вас за адатом *.

Ті зібралися вже йти до звичаєвого 
судді, як папуга подав голос:

— Гей суддя, якщо я вірно розсуджу 
цю суперечку, то що даси мені?

— Пошлю до падишаха, хай купить 
за сто туманів, щоб більше тебе не но
сили по ринку.

— Чудово! — зрадів папуга й звер
нувся до чоловіка:

— Йди й принеси сто туманів, щоб я 
звершив суд між вами, і не бійся, я по
верну тобі твої гроші.

Чоловік приніс гроші й поклав перед 
папугою.

— Принесіть дзеркало, — попросив 
птах. Коли й це було зроблено, він 
наказав покласти гроші перед дзерка- 
калом.

— Жінко! — звернувся папуга до 1

1 В середньовіччі паралельно із загальним  
мусульманським ггравом-шаріатом діяло й 
цивільне, або звичаєве право — адат, яке 
враховувало різні місцеві особливості й зви
чаї.



148 ІБАДУЛЛА. Книга папуги

позивачки, — простягни руку до відоб
раження цих грошей і візьми їх собі.

Та потупила голову і ні з чим пішла 
геть.

— Молодець! — закричали присутні.
А суддя написав падишахові листа,

розповівши в ньому про випадок, який 
щойно стався, і разом з папугою, мислив
цем та своїм слугою послав до палацу.

«Володарю! — писав суддя. — Купи 
цього папугу за сто туманів, бо він 
вельми розумний. Сьогодні він розсудив 
дуже складну суперечку».

Папугу принесли до падишаха, що на
справді був візиром. Золотоустий папуга 
дуже сподобався візиру, і він купив 
його, заплативши мисливцеві сто тума
нів. Коли падишах-папуга поглянув на 
візира, що сидів на його троні й царю
вав, він важко зітхнув і подумав: «Гей 
ти, віроломний, чи зможу я віддячити 
тобі колись за свою кривду?»

А падишах, що насправді був візиром, 
сказав собі:

— . Цього папугу я віддам жінці, що 
не подала мені руки. Може, коли вона 
побачить таку солодкоголосу та красно
мовну пташку, то подасть мені руку.

Папугу принесли до жінки. Коли па
дишах у подобі папуги потрапив нарешті 
в свій гарем і побачив своїх жінок та 
дітей, він важко зітхнув. І тут же при
мітив, що одна жінка сидить дуже 
сумна.

— Гей, пані, — сказав падишах в об
разі папуги. — Чого це ти засмутилася? 
Якщо тобі щось болить, то скажи мені, 
може, я знайду ліки на недугу.

— Папуго, — сумно відповіла жін
ка, — в мене таке горе, що вже ніхто, 
крім бога, не зарадить йому. У

У мене в серці біль такий — коли скажу,
язик згорить,

Зотліє мозок до кісток — коли не буду
говорить.

— Хоч я лише птах, — відповів па- 
пуга-падишах, — але мені довелося по
бувати по всіх усюдах, навіть у Індії. А 
що, коли я зможу допомогти тобі? Адже 
сьогодні, наприклад, я розсудив дуже 
складну справу.

Коли падишахова дружина побачила, 
що папуга такий розсудливий, вона по
чала розповідати:

— Хай буде тобі відомо, папуго, що 
я була дружиною падишаха. Одного дня 
мій чоловік поїхав разом з візиром на 
полювання, а коли повернувся, то я зро
зуміла по його поведінці, що це не пади
шах, а візир. На голову падишаха певно 
впало якесь лихо. Я не подала йому ру
ки, хоч решта жінок з гарему зробили 
це. Відтоді я горюю і не знаю, що мені 
вдіяти.

— Жінко! — вигукнув папуга. — Не
хай бог благословить тебе! Твоя добро
порядність заслуговує похвал. Знай же, 
що я — падишах і твій чоловік. Того 
дня, коли ми з візиром пішли на полю
вання, у пустелі мій погляд привернула 
мертва газель. Я вийшов із свого тіла і 
ввійшов у тіло газелі, а цей негідник 
тим часом вийшов із свого тіла і вві
йшов у моє. Сорок днів і ночей блукав 
я серед тварин, доки не ввійшов у тіло 
мертвого папуги. І лише подолавши вели
кі труднощі, нарешті потрапив сюди.

Коли жінка почула ці слова, вона ду
же зраділа й подякувала богові. А пади
шах сказав їй:

— Тепер, коли вночі прийде до тебе 
лжецадишах, який скористався моїм до
вір'ям, зустрінь його прихильно, але, 
коли він зачіпатиме тебе, попроси його: 
«Покажи-но мені свої чари, нехай і я 
подивлюся, а тоді вже дам тобі руку 
єднання!»

Коли настала ніч, візир, що видавав 
себе за падишаха, подумав: «Сьогодні я 
подарував непокірній жінці папугу і 
виявив свою прихильність. Піду до неї, 
може, вона тепер подасть мені руку».

Він увійшов у гарем, поговорив з нею 
й з новою силою запалав коханням.

— Слухаю й корюся! — сказала жін
ка. — Але спершу покажи мені ті ча
ри, які ти вмієш, а потім я вволю твоє 
бажання.

— Гаразд, — погодився візир.
За його велінням слуги принесли кур

ку, задушили її, і візир із шкури пади
шаха увійшов у тіло курки і став ходи
ти в ньому по гаремі. Тієї ж миті пади
шах вийшов з тіла папуги і повернувся 
у своє власне. Подякувавши богові за 
порятунок, він сів на троні й заволав:

— Гей ти, нечестивцю візире! Що
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лихого я вчинив тобі? Чи ти був не
щасливий? Чи не навчив я тебе чарів? 
Чим же я завинив, що ти позбавив ме
не всього — і тіла, і долі, і близьких?

Тут же падишах наказав поставити на 
вогонь казан з водою, а як вода закипі
ла, візира, в образі курки, кинули в ок
ріп. Візир каявся в тому, що .він учи
нив, але каяття його були марні. Отак 
він дістав заслужену кару й пішов до 
пекла. А падишах каявся в тому, що 
навчив візира чарів. Та кайся чи не 
кайся, а минулого вже не вернеш.

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, настав вечір. Молодиця 
скинула чадру і сказала старій:

— Сьогодні вже пізно, бабусю. Иди 
додому, а на побачення з коханим по
ведеш мене завтра.

Стара встала й попленталася додому, 
бурмочучи й гримочучи, як грозова хма
ра. А вранці знову накинула на голову 
чадру, прийшла до купцевої дружини і 
почала розказувати, що було з тою та 
з тим... Отак говорила-балакала, аж по
ки молода жінка запалала коханням 
і захотіла побачитися з царевичем. 
Вона причепурилася, накинула на голо
ву чадру, підійшла до папуги й попро
сила відпустити її на побачення з ко
ханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — мені то що — можеш іти.

Але пам’ятай: любовні побачення, хоч і 
дають втіху, але можуть ввести в нес
лаву. Боюся, ти підеш, а тоді будеш кая
тися, як той падишах Балха1.

— А що з ним сталося? — спитала 
зацікавившися молодиця.

ОПОВЩКА
ПРО ПАДИШАХА БАЛХА

—- Хай буде тобі відомо, — почала 
папуга, — що колись у Балху царював 
падишах, у якого була дуже вродлива 
дочка.

Однієї-ночі йому приснилося, що він 
стоїть на мінареті в паперовому ковпа
ку, а люди сміються з нього. Зранку 
падишах покликав віщунів і велів пояс
нити, що то має означати.

— Твоя дочка зійде на слизьку стеж
ку і заплямує тебе, — в один голос 
сказали ті.

Коли падишах почув ці слова, він на
казав кинути дочку до темниці.

Поки царівна сидить за сімома замка
ми, я розповім про одного муллу, що 
роками сидів у напівзруйнованому мед
ресе, читав там священні книги. Бідола
ха жив упроголодь і весь час думав, як 
би йому досхочу наїстися. Скільки бать
ко та брати просили його облишити 
науку і взятися за якесь ремесло, але 
він нікого не слухав, і врешті-решт ро
дина зреклася мулли.

Але він, хоч і потерпав від злиднів, 
проте й далі намагався збагнути божест
венну мудрість, збирав пошматовані 
книги, які залишили учні медресе, і 
вчився з них. Одного разу попався йому 
сонник, і там він знайшов тлумачення 
сну про мінарет і паперовий ковпак. 
Мулла прочитав і запам’ятав, що «той, 
кому приснилось, що він стоїть на мі
нареті в ковпаку, це тиран і гнобитель. 
Цю людину зрештою чекає розплата за 
її  лихі вчинки. Якщо вона ітиме проти 
волі бога, то їй не минути кари». Мул
ла згадав, що падишах бачив якийсь сон 
і шукає людину, що може його розтлу

1 Балх — місто й область, що в середньо
віччі входили в склад Ірану. В X III ст. тата- 
ро-монголи зруйнували Балх. і він занепав.
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мачити. Він попрямував до столиці. 
Приходить у місто, а посеред ринку 
оповісник оголошує:

— Кожний, хто вміє тлумачити сни, 
повинен з’явитися до палацу падишаха.

Бідний шейх1 помолився богові, а 
тоді виступив наперед і сказав:

— Я можу пояснити падишахів сон.
Царський слуга привів його до пала-

ДУ-
— Ти можеш відгадати мій сон? — 

спитав падишах.
— Так, — відповів шейх.
Падишах розповів, що йому присни

лося, а шейх розтлумачив:
— Насильство і гніт лежить на твоє

му сумлінні, а тому після страшного 
суду тебе виведуть на вежу і вистав
лять на людське посміховище.

Падишах погодився з таким пояснен
ням, звелів випустити донку з темниці, 
а шейха відвести в лазню, помити та 
одягнути в коштовну одежу. А тоді від
дав за нього свою дочку.

Невдовзі батько мулли довідався, що 
його син зробився зятем падишаха. Він 
здивувався:

— А я вважав його недотепою!
Тож він пішов до міста, щоб відвідати 

сина, а побачившися з ним, полюбив 
його дужче, ніж інших синів, — такий 
уже непостійний цей світ. Мулла прий
няв батька поштиво, а той гірко каяв
ся:

— І чому я досі зневажав свого си
на?!

Падишах теж каявся:
— Навіщо я ув’язнив свою дочку?!

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, настав вечір. Молоди
ця зняла чадру й сказала:

— Сьогодні вже пізно, бабусю. Тож 
іди додому. А завтра поведеш мене на 
побачення з коханим.

Стара вийшла з будинку люта, як 
змія. Вона бурмотіла-гримотіла, наче 
грозова хмара, й промовляла:

— Боже, забери душу цієї папуги,

1 ‘Старший мулла, або викладач в медресе.

бо через неї я не можу привести цю жін
ку до царевича. Якби не папуга, я б 
уже стала багатою.

З  цими словами вона прийшла додо
му. А вранці знову накинула чадру, 
з’явилася до молодиці й так забила їй 
баки своїми розповідями, що тій знов 
закортіло піти до царевича. Ходжесте 
причепурилася, накинула на голову 
чадру й підійшла до папуги.

— Подруго моя, — мовила вона, — 
пусти мене сьогодні на побачення з ко
ханим.

—Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — любовне побачення дає не
вимовну насолоду, але воно може приз
вести до ганьби та неслави. Боюся, ти 
підеш, а тоді будеш каятися, як та Се- 
лімова жінка.

— А що сталося з тією жінкою? — 
спитала зацікавившися молодиця.

ОПОВІДКА
ПРО СЕЛШОБУ ЖШКУ

—Хай тобі буде відомо, — почала 
папуга, — що жили собі колись два 
брати. Одного звали Селім, а другого 
Салем. У Селіма була дуже гарна доч
ка, а в Салема — син, пречудовий хло
пець. І ось батьки вирішили заручити 
їх. Салемів син звався Мір Шоджа. 
Батько Мір Шоджі раптово помер. Коли 
минули дні жалоби, хлопець прийшов до 
свого дядька й сказав йому:

— Віддай мені те, що ти обіцяв.
— Поговори з моєю дружиною, — 

відповів той. — Бо все, що стосується 
дочки, вирішує вона, а не я.

Хлопець пішов до дядькової дружини 
й повторив своє прохання.

— Гей, Мір Шоджа, — відповіла дя
дина, — якщо ти хочеш одружитися з 
нашою дочкою, то мусиш внести віно 
із сорока верблюдів, навантажених тка
нинами, а до кожного з цих верблюдів 
треба ще додати по тисячі туманів гро
шей та дівчині-рабині. Тільки тоді я 
віддам за тебе дочку.

Хлоцець погодився — бо що мав ро
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бити — і пішов додому. А мав він чор
ного раба, що звався Башарат. Він і ка
же рабові:

— Гей, Башарате, моя дядина сказала 
мені так і так. Я напишу листа в місто 
Китай до свого дядька Муслім-шаха, мо
же, він мені допоможе.

— Ти напиши, — одказав Башарат 
юнакові, — а я поїду й привезу відпо
відь.

Мір Шоджа написав листа до Мус- 
лім-шаха, дав його Башаратові, і той 
подався в Китай. Він швидко їхав з од
ного переходу на інший, аж доки доб
рався до самого Китаю.

А сталося так, що вороги пішли вій
ною на Муслім-шаха і дійшли аж до 
Кадаме-Мобареке-Махмуда. Коли Баша
рат під’їхав до переправи, бій уже за
кінчився, і Муслім-шах програв його. 
Тієї ж миті вороги схопили Башарата 
й привели його до Газанфар-шаха, а той 
зробив чорного раба катом.

А тепер повернімося до початку на
шої історії. Мір Шоджа чекає свого ра
ба, а того нема й нем£. Одного дня дя
дина й каже йому:

— Твій раб щось не вертається, 
хлопче, я буду видавати дочку заміж.

— Дорога дядино, —благав юнак, — 
потерпіть ще кілька днів, я сам поїду 
за посагом.

Зібрався він у дорогу, прийшов до 
нареченої та й каже їй:

— Серце моє, якщо бог поможе, то 
я знайду якийсь вихід. Поїду до дядь
ка сам.

— Рушай, — сказала його наречена, 
— рушай і будь певен, що я не зганьб
лю твоєї честі й не зламаю своєї вірно
сті.

Мір Шоджа рушив у путь. Без пере
починку він гнав коня, аж доки по
бачив вдалині обриси міста Китай. Але 
на той час під його мурами вже стояло 
військо Газанфар-шаха. Він розгромив 
Муслім-шаха, і той разом із рештками 
свого війська відступив у столицю. Са
ме в цей час і приїхав Мір Шоджа.

Бранці воїни Муслім-шаха вийшли на 
бій з ворогом. Закипіла січа. Мір Шод

жа закрив обличчя запоною, осідлав ко
ня і врізався в лави Газанфар-шаха. Він 
рубав шаблюкою праворуч і ліворуч, ко
сячи ворогів десятками. Зрештою вій
сько Газанфар-шаха не витримало й ки
нулося втікати.

Муслім-шах дивувався:
— Хто цей юнак з запоною на об

личчі, що прийшов мені на поміч?
Запала ніч. Коли зійшло сонце, юнак 

приготувався знову стати до бою. Але 
ні в кого не вистачило відваги на поєди
нок із ним. Тоді Газанфар-шах послав 
до юнака з запоною посланця й запро
понував:

— Сьогодні влаштуємо перемир’я, а 
завтра знову будемо битися.

Юнак погодився, повернув коня і заї 
хав у місто. Муслім-шах з нетерпінням 
чекав сміливця, щоб самому вшанувати 
його. Коли Мір Шоджа схилився в пок
лоні перед Муслім-шахом, той спитав:

— Скажи мені, юначе, з якого дерева 
ти парость, з якого саду ти квітка, де 
твій рід і твоє коріння? До кого ти при 
був?

Юнак зняв покривало з обличчя і ска 
зав:

— Я твій небіж Мір Шоджа.
Коли Муслім-шах почув це, він зася! 

яв з радості й утіхи. Схопив хлопця в 
обійми, почав його цілувати, а потім 
увів до палацу, звелів бити в барабани, 
роздавав вельможам дорогі, шиті золо
том халати і влаштував велике свято.

А тепер послухайте, що надумав ві
зир Газанфар-шаха. Візир той сказав 
своєму шахові:
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— Володарю, я довго міркував над 
тцм, як нам побороти того лицаря, що 
ховав своє обличчя під запоною. У від
критому бою ми не зможемо його пере
могти, тож доведеться нам вдатися до 
хитрощів. Треба буде викопати кілька 
ям на полі бою і прикрити їх дерном. 
Коли настане ранок і почнеться битва, 
військо наше кинеться тікати. Він почне 
його переслідувати і впаде в яму. Ото
ді ми його й схопимо.

— Гаразд! — погодився падишах і 
тут же звелів викопати кілька ям.

Настав ранок. Мір Шоджа осідлав 
коня і виїхав на поле бою. Вороже вій
сько виступило проти нього наче хмара. 
Проте юнак хоробро помчав на ворога. 
Воїни Газанфар-шаха кинулися втікати, 
а Мір Шоджа погнався за ними, наче 
голодний лев. І раптом він з розгону 
впав у яму. Вороги витягли юнака й 
привели до Газанфар-шаха. Той наказав 
катові:

— Відрубай йому голову й принеси 
її мені.

А катом у цього падишаха був Баша- 
рат, слуга Мір Шоджі. Узяв він хлопця, 
хотів був стратити його, але почув, що 
Мір Шоджа важко зітхає.

— Гей юначе, — присоромив його 
кат, — чого ти зітхаєш? Тобі, такому 
хороброму, не личить зітхати зі страху 
перед стратою.

— Кате, — відповів той, — я зіт
хаю не від страху перед смертю, а то
му, що одна людина чекає мене, не зво
дячи очей з дороги. Це моя кохана, а 
за її душу я віддав би й тисячу своїх 
Душ...

Коли Башарат почув ці слова, йому 
стало гірко, і він мовив:

— Юначе, чиє обличчя закрите за
поною, не говори мені про те, що хтось 
когось чекає, бо геть спалиш моє серце. 
Я також мав пана, він послав мене сю
ди з дуже важливим дорученням, а я 
потрапив у руки цих насильників, і вони 
зробили мене катом. Тепер я навіть не 
знаю, що діється з моїм господарем.

— А як звався твій господар? — за
питав юнак.

— Мір Шоджа.
— А якби ти побачив його, то піз

нав би?
— Певно, що пізнав би!
Мір Шоджа миттю зірвав з обличчя 

запону. Коли Мір Шоджа й Башарат 
пізнали один одного, вони обнялися й 
заплакали з радості, потім підвелися, 
подякували богові, й слуга сказав:

— Не падай духом, пане, ще цього тиж
ня я принесу твоєму дядькові голови 
Газанфар-шаха та його візира.

Потому Мір Шоджа заховався, а слу
га відрубав голову вбитому на полі бою; 
приніс її Газанфар-шахові й одержав за 
це дорогий халат.

А Муслім-шах чекав, чекав Мір Шод- 
жу і вирішив, що його вбили. З розпа
чу він роздер на собі сорочку, посипав 
голову попелом, одягнувся сам і звелів 
одягнути військо в жалобу.

Послухайте ж тепер, що зробив Ба
шарат. Через три дні Газанфар-шах 
влаштував на радощах бенкет. Усі яовго 
пили, а добряче напившись, поснули. 
Тоді Мір Шоджа та Башарат пішли до 
падишахового намету. Чорний слуга від
тяв голову Газанфар-шахові та його ві
зирові, поклав їх у торбу і разом із 
своїм господарем вийшов з ворожого та



ІБАДУЛЛА. Книга папуги І 53

бору й подався до міста. Невдовзі смі
ливці постукали в браму.

— Хто там? — запитала сторожа.
— Я, Мір Шоджа, і мій слуга Ба- 

шарат, — відповів юнак. — Відчиніть 
браму!

— Що ти верзеш! — обурився сто
рож. — Ось уже три дні, як Мір Шод
жа загинув, і падишах оголосив по ньо
му жалобу.

— Але ж бог зробив так, що ми вря
тувалися, — відповів юнак.

Браму відчинили. Мір Шоджа з Ба- 
шаратом увійшли в місто й відразу пос
пішили до палацу Муслім-шаха. Там во
ни поклали перед ним голови Газанфар- 
шаха та його візира. Щасливий і радіс
ний Муслім-шах посадив Мір Шоджу 
поряд із собою на троні.

Вранці військо Газанфар-шаха дізна
лося, що їхній падишах мертвий. Усі 
воїни кинулися врозтіч. Мір Шоджа 
вийшов із своїм військом з міста й 
захопив велику здобич. На радощах па
дишах улаштував велике свято.

Поки що залишімо їх там і повернімо
ся до матері й дочки. Коли Селімова 
жінка побачила, що Мір Шоджа не по
вертається, вона сказала дочці:

— Пора тобі виходити заміж: щодня 
з усіх усюд приходять свати.

І все ж мати не видавала дочки, доки 
до неї не посватався падишах Сірії Ме- 
лік Мухсін. Він дав багато грошей у ві- 
но і вирішив забрати дівчину в свою сто
лицю та справити весілля там. Мелік 
Мухсін зміркував: «Чекати весілля тут 
— це справа забарна. Не дай боже, во

ни ще передумають». Він почав збира
тися в дорогу.

Дівчина ж покликала служницю Мір 
Шоджі, дала їй свій перстень і наказа
ла:

— Якщо Мір Шоджа повернеться» 
дай йому мій перстень і поясни, що я 
не мала вибору: мене віддали падишахо
ві Сірії Мелік Мухсінові, і він забрав ме
не в свою країну. Але нехай мій наре
чений не впадає у відчай, бо доки я жи
ва і доки це буде в моїй силі, я не згань

блю честі й буду вірна йому, а він хай 
приїде за мною.

Падишах Мелік Мухсін привіз дівчи
ну в своє царство й хотів справити ве
сілля, але дівчина звернулася до нього 
з такими словами:

— Царю, я не бачила володаря, спра
ведливішого за тебе. Ти людина шляхет
на й совісна, отже, не схочеш стати роз
пусником і гвалтівником!

При цих словах дівчина гірко зари
дала, а вкрай здивований падишах запи- 

1 тав:
— Що сталося? Чому ти таке кажеш?
— Володарю, — відповіла дівчина, 

— знай же, що я була заручена із си
ном батькового брата Мір Шоджею. Він 
помандрував до свого дядька, щоб той 
дав йому грошей на віно, але забарив
ся, а мати заради користі віддала мене 
тобі. Тепер ти знаєш, що я пообіцяла 
іншому, тож благаю тебе — змилуйся 
наді мною!

Падишах Мелік Мухсін був справді 
шляхетною людиною. Він підвівся, поці
лував дівчину в чоло і мовив:

— Присягаюся аллахом: віднині ти 
моя дочка. Обіцяю віддати тебе твоєму 
судженому!

Тепер залишимо дівчину там, де вона 
є, й повернімося до Мір Шоджі.

Зазнавши численних мук і страждань, 
юнак нарешті дістав змогу вирушити до
дому. Муслім-шах дав йому вдвічі біль
ше золота й добра, ніж той просив. Хло
пець попрощався з ним і подався в рід
ний край. Коли він наблизився до свого 
міста, то послав уперед Башарата: хай 
він попередить про його повернення на
речену та її матір. Дружина Селіма, по
чувши цю звістку, злякалася, заметуши
лася, почала підіймати руки догори. По
тім придумала, що їй робити: зарізала 
вівцю, поховала її на цвинтарі й убра
лася в жалобу. І вся родина одягнулася 
в чорне.

Прийшов до них Мір Шоджа, а йо
му кажуть:

— Ось уже тиждень минув, як твоя 
наречена померла з туги за тобою, і ми 
носимо по ній жалобу.
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Мір Шоджа, почувши ці слова, роз
дер сорочку, посипав голову попелом, 
пішов на могилу, де була похована вів
ця, і став гірко ридати та голосити:

Нащо нас, боже, тяжко так караєш. 
Закоханих навіки розлучаєш?
І ще він промовляв:
Порада друзів утішає нас,
Але співає сумно нині саз. У

У розпачі хлопець упав на землю і 
знепритомнів. Коли ж прийшов до тями, 
то побачив біля себе свою служницю й 
почув від неї такі слова:

— Кипарисе душі моєї, я ладна по
класти за тебе і тіло, і душу. Не поби
вайся так гірко, бо в цій могилі похова
на вівця, а твою наречену віддали Мелік 
Мухсін-шахові, володареві Сірії. Але 
він не одружився з нею тут, а повіз до 
свого царства. В день від’їзду твоя суд
жена дала мені цей перстень і веліла 
переказати: «Коли тебе буде гнітити
сумнів чи відчай, промов: «Розлука ми
не!» І ще просила сказати: «Не падай
духом, якби мене навіть сто разів вида
вали заміж. Я буду вірна тобі й не 
зганьблю твоєї честі, а ти їдь за мною 
до Дамаска!»

Почувши ці слова, Мір Шоджа вті
шився, прийшов до дядини й запитав:

— Нащо ти надумала таку хитрість»

безсоромна? Чи ти намірилася звести ме
не зі світу?

А тоді пішов додому й сказав Башара- 
тові:

— Треба негайно їхати в Сірію, там 
на мене чекає наречена.

Важко зітхаючи, юнак зібрався і ра
зом із слугою вирушив у дорогу. Мина
ли вони перехід за переходом, зупинку 
за зупинкою, і коли до Дамаска залиша
лося два фарсанги, вночі на них раптом 
напало двадцять розбійників. Мір Шод
жа вихопив шаблю, і миттю десять на
пасників лягли трупом. Решта кинулися 
врозтіч, але юнак кинувся за ними, по
ловив їх і пов’язав. Та в цей час на го
лові його занили рани, які він дістав на 
війні, і хлопець знепритомнів.

А тепер послухайте, що робить тим 
часом падишах Мелік Мухсін. Саме в 
цей день він зібрався на полювання, ви
їхав з міста, бачить: обіч дороги лежать 
розбійники — одні порубані, інші пов’я
зані, а серед них непритомний юнак. Па
дишах запитав слугу, що тримав на ко
лінах голову юнака: .

— Скажи мені, хто цей лицар?
— Це мій господар, — відповів Ба- 

шарат. — На нас напали розбійники. 
Цих десятьох він поклав на місці, цих 
десятьох зв’язав, а сам, поранений, 
знепритомнів.

Серце падишаха пройнялося співчут
тям до юнака. Він зіскочив з коня, щоб 
допомогти йому, глянув на нього й по
мітив, що обличчям той схожий на дів
чину, яка була в його домі. Мелік Мух- 
сін-шах узяв юнака до свого палацу, по
кликав лікарів і звелів їм вилікувати 
Мір Шоджу.

Поки лікарі оглядали пораненого, па
дишах пішов до дівчини й сказав:

— Сьогодні я знайшов у пустелі по
раненого — вродливого юнака. Я привіз 
його в палац, щоб вилікувати. Може, ти 
доглядатимеш його: це допоможе тобі за
бути своє горе.

— Я весь час думаю про Мір Шод
жу, тільки він у моїх думках, — відпо
віла вона. — Може, бог колись згля
неться на мої страждання і з ’єднає мене 
з ним.
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Проте дівчина щодня посилала поране
ному сніданок, обід та вечерю. Юнак 
потроху одужував. Одного разу його пер
стень упав у чашу, в якій йому приноси
ли їжу, і цю чащу принесли дівчині. Ко
ли вона впізнала свій перстень, то зойк
нула від несподіванки.

— Що з тобою? — злякався Мелік 
Мухсін. — Що сталося? Чому ти пла
чеш і зітхаєш?

— Володарю мій, — відповіла дівчи
на. — Будь завжди здоровий і щас
ливий! Коханий удома, а ми шукаємо 
його по всьому світу; вода у глечику, а 
ми терпимо спрагу. Знайшовся той, за 
ким я так побивалася. Поранений 
юнак — це син мого дядька, Мір Шод- 
жа. Ось перстень, що я дала йому.

Мелік Мухсін зрадів, почувши це, і 
звелів привести юнака. Коли закохані 
побачили одне одного, вони кинулися в 
обійми й знепритомніли. Прийшовши до 
пам’яті, юнак вигукнув:

— Чи я бачу кохану уві сні чи ная
ву?

Страждаючи від невідомості, він запи
тав свою наречену:

— А чи зберегла ти мою честь?
— Серце моє, — відповіла дівчина, —

честь твоя не зганьблена, бо я все роз
повіла падишахові і він пройнявся спів
чуттям до мене, потамував свою прист
расть і сказав: «Ти тепер моя дочка, і
присягаюся, що доти не матиму спокою, 
доки не поверну тебе твоєму суджено
му». Він дотримав свого слова.

Коли Мір Шоджа почув таку велико
душність, він сказав дівчині:

— Дочко мого дядька, коли падишах 
був таким шляхетним, то доручаю тебе 
йому, а мене за три дні вже не буде бі
ля вас!

— Клянуся, що я не прийму такої 
жертви! — вигукнув Мелік Мухсін. — 
Завтра ж я одружу вас і справимо ве
сілля.

Мір Шоджа схилив голову. А коли 
настала ніч, він узяв Башарата й потай
ки виїхав з міста. Вранці Мір Шоджа 
сказав слузі:

— По-перше, Башарате, я тобі дарую 
волю, по-друге, прошу в тебе прощення

за все, бо відходжу на той світ, а по- 
третє, повідом моїй коханій нареченій, 
що я з любові до неї вручив свою душу 
богові.

Сказавши це, юнак помолився й поки
нув цей світ. А вірний Башарат гірко 
заридав і заголосив над своїм шляхет
ним господарем.

Невдовзі на дорозі з’явилися два вер
шники, що прямували до міста, й Ба
шарат розповів їм про те, що сталося. 
Вершники, приїхавши в місто, переказа
ли дівчині. Вона, почувши сумну звістку, 
скинула прикраси з рук і ніг і боса ви
бігла з дому. А падишах гірко заридав. 
Разом з дівчиною вони осідлали коней 
і чимдуж помчали туди, де помер Мір 
Шоджа.

Коли дівчина побачила тіло коханого, 
що лежало долі, немов підтятий кипа
рис, вона знепритомніла, а прийшовши 
до тями, звела обличчя до неба й заго
лосила:

— Господи, приведи мене до кохано
го!

Потім вона припала до грудей нарече
ного й відійшла з цього світу.

Падишах з туги впав на землю, розір
вав на собі сорочку, сів біля закоханих, 
а потім звелів покликати людей, похо
вати мертвих в одній могилі, збудував 
для них велику гробницю і сам зали
шився при ній, зрікшись царювання. 
Піддані прийшли до Мелік Мухсіна й 
звернулися до нього:

— Володарю! Не годиться чинити так, 
як ти чиниш. Сідай на свій трон і прав 
державою!

—Якщо ви бажаєте, щоб я був з ва
ми, — відповів падишах, — то приходь
те сюди, бо я вже звідси не піду нікуди.

Люди зійшлися й побудували навколо 
гробниці нове місто. Минуло сім років. І 
ось по волі бога його посланець Мохам
мед та пресвятий повелитель правовірних 
Алі завітали до нового міста. Мелік 
Мухсін зустрів їх зі всіма почестями і 
запевнив, що ладен виконати будь-яке 
їхнє бажання.

Через кілька днів святі люди запита
ли, звідки взялася ця чудова гробниця, і 
падишах розповів їм історію закоха
них. Пророк поблагословив падишаха.
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зайшов до мавзолею й прочитав «Фати
ху» — перший розділ корану.

Тоді падишах звернувся до пророка:
— О посланцю божий, ми ладні по

класти за тебе і тіло і душу! Я дуже 
хотів би ще раз побачити живі обличчя 
цих шляхетних і чистих закоханих. По
молися за них, а ми всі скажемо 
«амінь!» і, може, бог пресвятий продов
жить їм віку.

Святий пророк відповів:
— Цього не можна зробити, хіба що 

кожний з вас дасть їм трохи свого віку. 
Тоді і я проситиму бога.

Всі погодилися зробити це. Перший 
частину свого віку подарував падишах 
Мелік Мухсін, а потім усі присутні — 
хто скільки міг — теж віддавали часточ
ку свого життя. Тоді святий повелитель 
правовірних Алі промовив:

— Господи! Все, що лишилося мені 
жити, віддаю двом оцим закоханим, щоб 
хоч раз побачити їхні обличчя.

Тут обоє закоханих звелися з могили і 
жили ще довгі роки.

Коли папуга дійшла до кінця своєї 
розповіді, настав вечір. Молодиця зняла 
чадру й сказала старій:

— Сьогодні вже пізно, бабусю! йди 
додому й приходь завтра, поведеш мене 
на побачення з коханим.

Стара вийшла з дому й пішла до себе, 
бурмочучи-гримочучи, неначе грозова 
хмара. А коли минула ніч і настав ра
нок, стара прийшла до молодиці й поча
ла забивати їй баки всілякими байками 
та вигадками. Зрештою вона заохотила 
її  піти на побачення до царевича. Моло
да жінка причепурилася, накинула на 
голову чадру й сказала старій:

— Бабусю, сьогодні я вже напевно 
піду до царевича.

— Якщо, звичайно, дозволить папу
га! — глузливо докинула стара.

Молода жінка підійшла до папуги й 
попросила її:

— О подруго моя, дозволь мені сьо
годні піти на побачення з коханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — боюся, ти підеш, а потім бу
деш розкаюватися, як дружина золотаря 
Філоса.

— А що з нею сталося? — зацікав
лено спитала молодиця.

ОПОВІДКА ПРО ДРУЖИНУ 
ЗОЛОТАРЯ ФІЛОСА

— Хай буде тобі відомо, — почала 
папуга, — що жив собі золотар, вели
кий майстер у своєму ремеслі. От думає 
він: як би мені зробити щось таке, що 
привернуло б увагу самого падишаха. 
Якось падишах попросив золотарів зро
бити йому золотого слона. Всі майстри 
зібралися і сказали в один голос:

— Не вдасться це нам. Зробити його 
під силу хіба Філосові.

Падишах послав за Філосом.
— Гаразд, зроблю, — мовив той. — 

Але мені потрібно тисячу манів1 золота.
йому відразу дали тисячу манів зо

лота, й він приніс їх додому. П’ятсот 
манів золотар тут же закопав у землю, 
а з решти зробив слона, привіз його до 
падишаха, одержав за нього дорогий ха
лат і повернувся додому.

А інші майстри тільки про те й ду
мали, як би зважити того слона й ви
крити шахрайство Філоса. От один із 
них і каже своїй жінці:

— Прошу тебе, заприязнися з Філо- 
совою дружиною. А коли тобі це вдасть
ся, попроси її, нехай вона запитає сво
го чоловіка, як можна зважити золото
го слона.

— Слухаю й корюся, — відповіла та 
й почала зав’язувати дружбу з Філосо- 
вою жінкою. От одного дня вона й про
сить її:

— А запитай-но, сестро, свого чоло
віка, як можна зважити слона із золо
та.

— Добре, — погодилася та.
Увечері, коли майстер прийшов додо

му, жінка й питає:
— Цікаво, якби хтось захотів зважи

ти золотого слона, чи міг би він це зро
бити?

Філос згарячу відважив їй ляпаса й 
спитав сердито:

— А тобі навіщо це знати?
Жінка образилася й десять днів ду

лася та сердилася на чоловіка. Нареш
ті Філос не витримав і мовив їй:

— Жінко, я знаю: кажи тобі, не ка-

1 Ман — міра ваги, дорівнює 5,888 кг.
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жи, а доброї поради ти все одно не по
слухаєш. Та хай уже буде по-твоєму, 
поясню тобі, як можна зважити слона, 
але щоб ти нікому про це не говорила!

— Гаразд, — погодилась та.
— Отож слухай, зважити слона мож

на так, — каже Філос. — Треба по
класти його у великий човен і зробити 
позначку, коли човен із слоном зану
риться у воду. Тоді треба витягти сло
на, а в човен покласти стільки камін
ня, щоб він занурився до цієї позначки. 
Зваживши те каміння, можна буде ви
значити вагу слона.

А зранку до Філосової дружини заві
тала її подруга. Вона легко допиталася, 
що сказав Філос, і розповіла про це 
своєму чоловікові, а той падишахові. І 
от, коли зважили слона, виявилося, що 
він важить лише п’ятсот манів.

Падишах звелів привести Філоса, і 
золотар відразу здогадався, що жінка 
виказала його. А падишах звелів:

— Золотаря, який вчинив таке шах
райство, замурувати на вершині мінаре- 
та!

Не діждавшись увечері чоловіка, Фі- 
лосова дружина почала ридатгі та голо
сити. Коли їй розповіли, що з ним ста
лося, вона пішла до підніжжя мінарета 
й стала там гірко плакати.

— Не плач, — заспокоював її Фі
лос. — Могло бути куди гірше. Знай, 
що того вечора, коли я дав тобі ляпаса, 
а ти образилась, я вдарив тебе за цей 
день. Тепер уже плачем не допоможеш, 
йди мерщій додому, візьми довгу шов
кову нитку, прив’яжи до неї мотузку із 
цвяхом на кінці і повертайся сюди.

Жінка принесла все, що велів їй чо
ловік. Прийшла, а він сказав зробити 
таке:

— Кінець шовкової нитки прив’яжи 
до мурашки і пусти її, хай лізе на вер
шину мінарета.

Жінка зробила все, як він наказав. 
Коли мотузка з цвяхом опинилася в ру
ках золотаря, він вбив у стінку цвях, 
зробив з нього скобу і пропустив крізь 
неї мотузку. Тоді одним кінцем мотуз
ки золотар обв’язав себе, а другий ки
нув униз і сказав жінці:

— Тепер ти обв’яжися.

Коли вона обв’язалася, Філос спус
тився з мінарета, неначе відро Хаджі 
Мірзи1 в яму, а жінка піднялася на мі
нарет.

— Чоловіче! — закричала вона. — 
Навіщо ти мене підняв сюди? Що я бу
ду тут робити!

— Тепер ти зможеш досхочу набала
катися з своєю приятелькою! — відпо
вів Філос і пішов до свого друга Хаса
на. Той заховав його.

Вранці падишах вирушив на полю
вання. Проїжджаючи повз мінарет, він 
побачив жінку й запитав, як вона опи
нилася там. Та розповіла все від почат
ку до кінця. Падишах наказав звести 
нещасну вниз, а потім мовив:

— Слухай, якщо ти справді не вин
на в тому, що твій чоловік утік, дарую 
тобі, але коли ти з ним у змові, то я 
звелю скарати тебе на смерть.

— Володарю, — сказала перелякана 
жінка, — я допоможу тобі знайти його. 
Приведи в кожний дім цього міста по 
вівці і звели годувати її сорок днів, а 
потім вернути; але щоб вона зберегла 
свою вагу.

Падишах так і вчинив. Дали вівцю й 
Хасанові. Той занепокоївся, почав су
шити собі голову: як це зробити? Уве
чері він розповів про все Філосові.

—- Це дуже просто, -— заспокоїв йо
го золотар. — Давай вівці сіна стільки, 
скільки вона захоче, але щодня показуй 
їй вовченя і вона не набере ваги.

1 Хаджі Мірза Агаси, міністр двора при 
Надір-шахові Афшарі (XVIII ст.), відомий про
веденням великих іригаційних робіт.
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Хасан послухав поради друга 1 на со
роковий день, коли усі привели своїх 
овець, тільки вівця Хасана не поправи
лася. Жінка Філоса, що була при цьому, 
вигукнула:

— Філос у домі цього чоловіка!
Тоді падишах спитав Хасана, чи прав

да це, і той хоч-не-хоч мусив призна
тися. Філоса знову привели до палацу. 
Та коли золотар увійшов до зали, він 
так красномовно привітав і прославив 
падишаха, що володареві це сподобало
ся і він не тільки простив його, а ще й 
подарував йому дорогий халат. А що 
Філос був спритний і кмітливий, то па
дишах призначив його візиром, а жінку 
наказав відшмагати нагаями і прогнати 
геть. Отоді жіщщ розкаялася в тому, що 
вчинила. Та що з того каяття? Минулого 
вже не вернеш.

Коли папуга довела свою мову до 
цього місця, надворі звечоріло. Моло
да жінка скинула чадру й сказала:

— Сьогодні, матусю, вже пізно, йди 
додому й приходь завтра, поведеш мене 
на побачення з коханим.

Стара пішла додому, а на другий 
день вранці знову прийшла до молодиці 
й стала підохочувати її побувати у ца
ревича. Молода жінка причепурилася, 
накинула на голову чадру, підійшла до 
папуги й сказала:

— Друже мій! Дозволь мені .сьогодні 
піти на побачення з коханим!

— Боюся, — відповіла папуга, — 
що ти підеш, а потім, як Ходжа Худа- 
дад 1 будеш каятися у вчиненому...

— А що із ним скоїлося? — заціка
вилась Ходжесте.

ОПОВІДКА 
ПРО ЗАЛЬОТНИКА 
ХОДЖУ ХУДАДАДА

— Був собі один чоловік, — почала 
папуга, — і мав він дуже гарну та 
вродливу дружину. А ще був у них зви
чай: вони фехтувалися на шаблях.

І ось цей чоловік подався у мандри. 
Одного дня, коли його дружина виходи

1 Персонаж цієї оповідки й чоловік Ход* 
жесте різні особи, в яких тільки однакове 
ім’я.

ла з лазні, її побачив Ходжа Худадад і 
закохався до безтями. Покликав він 
звідницю, показав їй будинок, де меш
кала ця красуня, і розповів про свої 
почуття та наміри. Звідниця пішла до 
молодиці. Повертається й каже:

— Коли я розповіла жінці, що ти її 
жадаєш, вона намастила мені обличчя 
сажею й відіслала до тебе.

— Ти не зрозуміла, —* усміхнувся
Ходжа, — вона дала знак: приходь
уночі.

Заплатив він звідниці, а ввечері пі
шов до будинку красуні. Посідали во
ни, порозмовляли любенько. От Ходжа 
й каже:

— Серце моє, я непритомнію від ко
хання.

Молода жінка відповідає:
— Потерпи трохи, я зараз прийду.
Пішла вона в кімнату чоловіка,

де вони щовечора фехтували, опоясала
ся шаблею, взяла щит, увійшла в світ
лицю і до Ходжі. Не збагнувши, в чому 
справа, той злякався, кинувся тікати, 
стрибнув з даху й поламав собі ноги.

Вранці чоловік красуні повернувся з 
мандрів і бачить: лежить під стіною чо
ловік з поламаними ногами.

— Чоловіче, — спитав він, — що з 
тобою сталося?

Ходжа не підозрюючи, що це чоловік 
красуні, розповів про свою пригоду.

— Ну то був ти з нею, чи ні? — 
поцікавився чоловік.
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— Та що ти! — жахнувся Ходжа. — 
Я ж тікав зі страху і впав!

Чоловік той підняв Ходжу й заніс до 
хати.

— Це мій дім, — гостинно промовив 
він, — а це моя дружина.

І він почав лікувати невдаху-зальот- 
ника. Ходжа, палаючи від сорому, каяв
ся, але що було, того вже не вернеш...

ЗАВЕРШЕННЯ КНИГИ

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, настав вечір. Молодиця 
зняла чадру і сказала: !

— Сьогодні вже пізно, матусю. За
лишайся в мене, а завтра зранку пове
деш мене на побачення з коханим.

Стара залишилася ночувати в моло
диці, думаючи: цієї ночі я так розпалю 
її своїми розповідями, що завтра вона 
чимдуж побіжить до царевича...

І саме тієї ночі Ходжа Худадад, чо
ловік молодиці, повернувся з подорожі 
й постукав у двері. Молода жінка піді
йшла до дверей і спитала, хто це.

— Твій чоловік, — відповів той.
Жінка відчинила двері. Коли вона

глянула на чоловіка, то стала біла як 
крейда.

Ходжа Худадад увійшов у хату, ди
виться: аж там стара звідниця. Він роз
гнівався й гримнув на неї:

— Чого ти тут опинилася, підступна 
бабо? Хіба я тобі не наказував, щоб 
твоєї ноги не було в цьому домі?

Тут заговорила папуга:
— Мир тобі, мій господарю! Слава 

богові, Ходжа Худададе, що ти повер
нувся. Тепер я можу вручити те, що ти 
мені довірив. Ця стара карга згубила мо
го коханого чоловіка та ще хотіла згань
бити твою честь. Щодня я розладжувала 
її лихі наміри і таки врятувала тебе від 
безчестя.

І папуга розповіла йому про все від 
початку до кінця. Ходжа вийняв папугу 
з клітки, попестив і приголубив її. По
тім схопив стару, відлупцював і кинув 
у море. Жінку він відшмагав нагайкою і 
вигнав з дому, папугу виніс у поле й 
випустив на волю, а сам зробився дер- 

вішем-каландаром і мандрував по всіх 
усюдах, аж доки переселився 

з дому цього світу в дім 
світу прийдешнього.

З  п е р с ь к о ї  п е р е к л а л и  
М и к о л а  І Л Ь Н И Ц Ь К И Й . 
т а  Я р е м а  П О Л О Т Н Ю К




