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Усі ці зміни сталися протягом трьох років. 
Хоч, правда, які там зміни — нічого не змі
нилося, ми тільки думали, що змінилося. 
Весь час у нас на роботі тільки й мови було, 
що про якогось Ерджана. Згодом ми поба
чили його самого. Елегантний молодик, усе 
на ньому наче прилипло. Ходить, ніби поль
ку витанцьовує. Подейкували, нібито він ду
же багатий, дехто казав, буцімто у нього кіль
касот тисяч, а інші запевняли, що він навіть 
мільйонер, багач іще з діда-прадіда. Бо 
інакше звідкіля б цей парубійко мав стіль
ки грошей? А що він багатий, то видно було 
з усього: як він ходить, сидить, розмовляє, 
як себе поводить... Іде коридором, і його 
новісінькі черевики на рипах аж виспіву
ють: «Я багатий». А стан який у нього — не 
гнеться, наче в старого дідугана. Й від со
рому голову в плечі не втягує, не те, що я. 
Тримає її рівно, очі вгору дивляться.

Установа, де ми працювали, от-от мала 
збанкрутувати, але Ерджан. уклав своїх сто 
тисяч лір і врятував усю справу. Та на цьо
му балачки про нього не припинилися. Ви
являється, він довго жив у Європі, але їздив 
туди не для того, щоб грошики проциндри
ти, ні, він закінчив там університет.

Словом, хлопець із глуздом і письменний, 
і вихований, боронь боже, щоб подивився 
на кого зверхньо. І сором'язливий хтозна- 
який: коли розмовляє, то так і зашаріється 
увесь. Може, все оце й було причиною то

го, що ми якось дивно почували себе перед 
нашим новим патроном. Як чемно ми з ним 
не розмовляли б, у наших очах і навіть на
шій позі була якась відраза. Ми його не лю
били. Чому? Либонь, тому, що він був но
вий, бо чому б іще? Молодий, багатий, дав
нього роду, вихований у Європі — це все, 
що ми про нього знали.

Але раптом усе змінилося. Одного дня 
він викликав мене до свого кабінету. Пого
ворили про се, про те. Наче він не хазяїн, а 
вже сорок років, як мій товариш. З пова
гою до мого віку почав розпитувати:

— Скільки ви тут отримуєте?
— Чотири сотні.
— Що?! — та кулаком по столу.
«Ну, думаю, тепер покаже, що він за 

птиця».
А він аж пополотнів та як крикне:
— Хіба двісті не досить? — Пропав я, ду

маю, й обізвався:
— У мене п'ятнадцять років стажу за фа

хом. Три роки вже на одному місці...
— Як ви можете працювати! — крикнув 

він.— Вас експлуатують!
Я зрадів і кажу:
— Дякую!
А він:
— Почекайте трохи, я впораюся із спра

вами, розберу, що тут та як, а тоді й про 
вас подумаю.

Вийшов я з кабінету й одразу ж наткнувся 
на колег:

— Ви помилилися! Усі помилилися: він 
чудова людина!

— Що сталося? — сипонули вони до мене 
з усіх боків.

Я розповів, і тоді один із них каже:
— Учора зайшов він до нашої кімнати: 

«Холодно у вас!» А я йому: «На день дають 
тільки півбідона вугілля». Він аж руками 
сплеснув: «Ну, я ж їм... Яка підлість, — ка
же, — я не можу цього зрозуміти!»
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І ми полюбили його. З усіма нами він по
одинці говорив про ту несправедливість, з 
якою ставляться до нас. «Як вони це роб
лять? Де їхня совість? І як можна так пово
дитися з людьми!» — вигукував він у відчаї.

Один наш працівник розповів йому, що 
ось уже чотири роки, як йому не дали від
пустки й на чотири дні. Наш патрон скрушно 
вигукнув:

— Де ж їхня совість? Мені таке й у голо
ву не збрело б, а вони, бач, що роблять!

Слова словами, а діло теж треба побачи
ти. І побачили.

Працювати він почав так, що куди до ньо
го нашим попереднім хазяям. Ми теж пра
цювали від щирого серця. І незабаром при
буток підприємства зріс удвічі. Ми працюва
ли навіть у неділю. Далебі, на себе так не 
працювали б, як на Ерджана. Тільки !хсан не 
любив його, ніяк не хотів йому йняти віри. 
Ми аж сердилися на нього:

— Ерджан — ангел! Такі люди на підлість 
нездатні.

Ми розуміли політику цього хлопця. Він 
хотів мати під ногами міцний грунт, щоб по
ліпшити й наше становище, отож чекали со
бі, коли нам збільшать платню. Три місяці 
сподівалися. Але все було, як і раніше, ба 
навіть ще гірше. Вдарили такі морози, що 
аж страх, а вугілля хтозна чи давали хоч 
чверть того, що перше. Зарплату теж раз 
по раз утинали. Помалу ми допрацювалися 
до того, що далі нікуди. А хазяїн мав зиск 
дай боже. Самої тільки податі йому платили 
сто двадцять тисяч.

Тут Іхсан і почав:
— А що я казав?
Ми ледве його утримали — він схопив

ся й хотів бігти до хазяїна. Ледве умовили:
— Ще трошки потерпимо. Помовч уже, 

заціп зуби.
Наступного дня знову не пустили ми Іхса- 

на. Так минув іще місяць. Вже почали й інші 
нарікати. Наче забули, що тих, хто рота тро
хи дужче роззявляє, викидають за двері.

А хазяїн наче у воду впав — більше до 
нас не приходить. Тільки старих працівників 
почав помалу звільняти, і незабаром із на
шого товариства зосталося, може, половина. 
Аж одного дня терпець нам урвався. Хтось 
крикнув:

— Ходімте до цього типа!
Слідом за ним закричали й інші:
— Годі вже!
— Душу виймають!
Ми схопилися й хотіли були бігти гуртом. 

Але один старий наш колега порадив:
— Так не можна. Давайте виберемо ко

місію із трьох осіб. Хай підуть і розкажуть 
про наше становище.

Вибрали комісію, в тому числі й мене. 
Ідемо.

— Якщо він не дотримає свого слова, я 
йому в пику плюну. Хай мене грім уб'є, ко
ли брешу! — заявив один із товаришів.

Підійшли до кабінету, стукаю — ніхто не 
озивається. Ще раз постукав, чую:

— Заходьте!
Відчиняємо двері — прямо перед нами 

стіл. Наш молодий хазяїн сидить за столом, 
а ноги — на столі. Побачив нас і не те що 
ногами — пальцем не поворухнув. Сидить, 
жує гумку.

— Що вам? — запитав грубим голосом.
— Прийшли з вами поговорити.
— В робочий час? Прийдете під час пе

рерви.
— Ні, ми хочемо зараз.
— І що ж вам од мене треба?
— Коли ви прийшли сюди, то хіба не ка

зали нам, що це підло — платити нам такі 
мізерні гроші? Хіба не казали: «Як це мож
на!»

Він не знітився, відповів:
— Казав, ну й що?
— А коли нам не давали відпустки, ви хі

ба не казали: «Де їхня совість?»
— Казав.
— Ви бачили, що ми ледве животіємо, і,

мабуть, разів із сто вигукнули: «Яка під
лість! Як можна поводитися так із людьми!» 
Було?

— Було!
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Оце якраз і є холодна кров. Він помітив, 
що ми розгубилися й не те що говорити, а 
й дихати боїмос#, і почав:

— Тю на вас! Я тоді просто не знав, що 
таке трудове життя. Я тут уперше почав пра
цювати, хотів чогось навчитися, тому й пи
тав: «Як вони це роблять?» А тепер я. не пи
таю, де їхня совість, бо за три місяці сам 
навчився все бачити. І вас запитувати тепер 
немає потреби. Ідіть собі!

Він виплюнув жувальну гумку й закурив 
цигарку. Ми вийшли з кабінету, і я сказав 
товаришеві, який так гарячкував:

— Ти ж нахвалявся плюнути йому в об
личчя. Чому не плюнув?

— У цього ж типа немає обличчя, то куди 
я мав плюнути? — відказав той.

БОРЕЦЬ
ЗА
ДЕМОКРАТІЮ
Мій дід робив чудові солодощі й цим за

жив собі доброї слави серед міщан. Таких 
цукерок з горіхами, як робив мій дід, тепер 
нема. І покійний батько теж був мастак у 
цій справі.

А навпроти нас жив один чоловік, він мідь 
умів обробляти. То до нього ото було їдуть 
люди та й ставлять своїх ішаків прямо пе
ред дверима нашої крамниці. Так батько 
розсердився й собі заходився коло міді. А 
мідник, бачивши таке діло, почав продава
ти солодощі.

В сусідстві жив іще один чоловік; він три
мав пральню, і весь бруд, уся вода текла 
прямо на нашу крамницю. Я тоді ще був ма
ленький, але пам'ятаю, як батько кричав:

— Один до крамниці ослів стягує, а дру
гий виваром очі заливає. Ну, я вам покажу!

І, щоб допекти ворогам, поїхав батько до 
Стамбула та й привіз відтіля цілу хуру ма
терії. Тепер він порався вже не тільки коло 
міді та солодощів, а й продавав на аршини 
матерію.

Та невдовзі батько посварився і з шевцем, 
який мешкав по ліву руку, взяв та й привіз 
із Стамбула скриню взуття. І в нас у крам
ниці стали продаватися жіночі черевички, 
пошиті на європейський лад.

Тепер батько як поїде, бува, до Стамбу
ла, то що не побачить, того й накупить. На
віть радіо якось привіз — до цього ми тіль
ки чули, що є на світі радіо. Тепер, либонь, 
у нас усе вже було: від голки й нитки до їжі

й свитки. Коли батько помер, все оце зоста
лося мені. Тільки я облишив крамарювання, 
бо мені забаглося стати письменником, та 
й аллах наділив мене кебетою до цього ді
ла. Батько заповідав мені, щоб я не кидав 
крамарювати, але я не міг учинити його во
лю й вирішив спробувати писати.

Середню школу я закінчив, а далі вчити
ся не зміг. Писав багато. Три зошити списав 
віршами. Два вірші навіть надрукували в 
нашій газеті. Але що тутешня газета? Ма
ленька, навіть на роботу туди не можна 
влаштуватися. І в письменстві ніхто нічого не 
тямить. І я послав свої вірші в один журнал. 
Тільки де там, не надрукували, все кляті за
здрощі!..

Тоді я написав на двадцять дві сторінки 
статтю «Що треба зробити для.поступу на
шої держави» й послав до однієї газети. Як
що попаде в мудрі руки, то надрукують як 
передову статтю, думав я.

І ось одного дня забігає до мене прия
тель:

— Тобі не казали? В газеті твій допис.
У мене трохи серце не спинилося. Я в цій 

газеті не минаю й рядочка, проте не поба
чив. Але хвилювання свого не виявляю:

— Та вряди-годи пописую. Газети надо
кучають щодня, просять, щоб дописував, 
але ж ніколи... А в якій саме газеті ти ба
чив?

Приятель розгортає газету й на п'ятій сто
рінці показує заголовок «Віч-на-віч з чита
чем». З моїх двадцяти двох сторінок надру
кували п'ять рядків. Спочатку написали мою 
адресу, а далі: такий-то «пропонує для зміц
нення нашої батьківщини позбутися непись
менності й сіяти якомога більше цукрових 
буряків». Це було зовсім не те, що я писав у 
своїй статті. Спершу я хотів послати спросту
вання. Але потім передумав. Бо коли я з ци
ми негідниками посварюся, вони й п'яти ряд
ків більше не надрукують. Хай уже буде. 
П'ять, то й п'ять. Наступного разу дадуть 
шість, а там і шістдесят...

Становище дописувача в газету зовсім ін
ше, ніж якогось там крамаря. Це не те, що 
продавати черевики або голки для шприца. 
Всі дізналися, що я пишу в газету, й почали 
мені докучати:

— Послухай, не забудь нашого президен
та в газеті протягти.

— І про дороги напиши. І що ліси повси
хали...

Чого тільки не говорили. А коли б надру
кували в газеті не п'ять, а десять чи п'ятнад
цять рядків, то хтозна-що було б.

Газетярів називають «родиною писарів». 
Для того, щоб стати газетярем, треба влити
ся в цю родину — іншого шляху немає. І 
до всіх газет, де які тільки були, я понапи-
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сував листи з таким початком: «Вашу пова
жану всіма газету я полюбив, тільки-но про
читав її найперший номер». Такими гучними 
словами я змережував усього листа, а на
останці дописував: «Коли хочете, я можу 
вам допомогти в доборі матеріалу й не візь
му за це ані шеляга».

Відповідь прийшла тільки з однієї газети. 
Ця газета тільки організовувалася, і там до
бирали дописувачів з усіх куточків. Написа
ли, щоб я прислав свою фотокартку, і вони 
надішлють мені кореспондентське посвід
чення. Я негайно послав фотокартку. За кіль
ка днів прийшло посвідчення. Отже, в одну 
газетярську родину я вже влився. Тепер ли
шилося визбирувати новини і посилати їх у 
газету. Через це визбирування в крамницю 
ніколи було й на поріг ступити, але то бай
дуже.

Перший допис я написав про одну моло
дицю, яка подарувала Червоному Хресту 
п'ятдесят тисяч лір. Дописа не надрукували. 
Написав про футбольний матч — знову не 
надрукували. Написав про один злочин, про 
лагодження доріг, про те, що з Анкари при
їхало якесь поважне панство. Шлю поштою, 
телеграфом — нічого. Коли б тільки це го
ре, то й нічого. А то ж усім розказую, 
завтра, мовляв, про вас буде в газеті, чи
тайте. Отож усі ходять та посмішкуються:

— Хаміт-ага покрив черепицею хату, на
пиши в газету.

— А в Бекіра украли віслюка, напиши!
Я ославився на весь світ. До того ж, зби

раючи новини, занехаяв крамницю, усе за
недбав, бо куди ж — і про вечір у ліцеї пи
ши, і кого обрали до муніципалітету пиши, 
і про ціни на продукти теж пиши. Так аби ж 
хоч друкували, а то що божий день п'ятнад
цять або й двадцять лір плачу за телеграф 
та телефон. Оце якось передав одну пар
тійну промову. Усе до крапочки передав, ці
лу годину розмовляв по телефону, щось 
п'ятдесят лір проциндрив, а толку ніякого.
І покинути пізно. Усі вже бачили моє посвід
чення. Тепер, думаю, аби хоч двічі де-не~ 
будь надрукували, я б сказав: «Хоч просіть, 
хоч ні — більше не писатиму!» А краму в 
крамниці тим часом дедалі меншало.

Аж ось одного дня з тієї газети, що я в 
них був кореспондентом, приходить лист:

«Шановний наш дописувачу!
Ми хочемо, щоб наша газета була ідеаль

на, й тому просимо Вас написати, що Ви ду
маєте про наш орган. Надто ми хочемо ді
знатися, як ставляться люди до нашої газе
ти, які матеріали їх цікавлять. Присилайте 
нам усякі цікаві новини на такі теми, як, ска
жімо, коли п'ятеро людей уб'ють одного — 
це нормально, а коли один уб'є п'ятьох, не
нормально, а отже, цікавіше й важливіше, 
ніж повідомлення про ціни на продукти. Або: 
глядачі на стадіоні побили суддю — це зви
чайна собі подія. А ось коли суддя б'є гля
дачів, це оригінально. Чи таке: сімдесятиріч
ний дід, який мав уже онуків, виявився рап
том жінкою й народив іще п'ятірко дітей. 
Такі новини смішні, цікаві й оригінальні.

Зичимо Вам успіхів і сподіваємося, що ви 
зрозумієте наші поради й станете одним з 
представників нашої газети.

Ще раз бажаємо успіхів».
Я прочитав листа й зрозумів, чому не дру

кували моїх дописів. Ще перед цим я помі
тив, що для газети цікаво не те, що собака 
покусав чоловіка, а що чоловік покусав 
собаку.

Я позабивав у крамниці вікна й почав шу
кати цікаві новини. Але нічого не трапля
лося. «Як же воно людям трапляється, — 
думав я, — а мені ані гич?» Невже в нашому 
величезному вілайєті нема нічого такого, 
про що можна було написати до газети?

А мені вже життя немає, так насміхають
ся з мене. Я ж показав усім своє посвідчен
ня й похвалився, що став кореспондентом. 
Тепер не можна й на вулицю виткнутися, ко
го не стріну: «Я твою передову статтю чи
тав». Привітаюся, а мені у відповідь: «Ми 
твою статтю читали». Сиджу вдома й навіть 
на базар, ані до кав'ярні не ходжу.

Якось сидів я край вікна, і в голові мені 
сяйнула ідея. Навпроти моєї хати був луг,
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на ньому паслися ягнята, і серед них двоє 
ішаків. Я схопив ручку й почав писати...

Потім побіг на телеграф, і наступного дня 
в газеті на третій сторінці усі прочитали мос 
повідомлення:

«ОКОТИВСЯ ІШАК
Як повідомляє наш кореспондент, учора 

в нашому місті в сорокап'ятирічного ішака 
знайшлося двоє ягнят. Перше співає, мов со
ловейко, а друге глухоніме. Ягнята годують
ся тим, що смокчуть ішаків хвіст. Старі лю
ди розказують, що відтоді, як у нас зійшло 
сонце демократії, ще не було такого випад
ку, щоб ішак, та ще до того старий, окотив
ся, і вважають це доброю прикметою».

Так я врятував свою честь. Недавно я по
слав у газету два дописи й одного вже на
друкували на першій сторінці:

«РИБОГРАД»
Наш спеціальний кореспондент із міста... 

повідомляє: учора в цьому місті випав із не
ба тунець. Кожна рибина важила шість-сім 
кілограмів і була начинена сандвічами з 
шинкою. Цей «рибоград» тривав близько 
двох годин і завдав великої шкоди садовині 
та городині. Гадають, що якби «рибоград» 
тривав і досі, цього року, можливо, був би 
голод. Але ми можемо з радістю всіх за
певнити, що компетентні органи, аби вряту
ватися від таких дощів, будуватимуть у по
вітрі сажалки».

Нарешті я знайшов вихід. В газету я по
силав усякі нісенітниці: якийсь дядько брик
нув лошицю, якась молодиця народила жа
беня і т. д.

із моїх повідомлень виходило, що в на
шому вілайєті люди й тварини народжують 
щось ненормальне. Корови теляться лоша
тами з вісьмома головами й двома хвоста
ми, а жінки приводять небачених досі диво
вижних істот — напівбуйволів-напівверблю- 
дів. У всьому вілайєті не зосталося жодної 
душі, чий родовід я б не змінив. Я писав, що 
одна шістдесятилітня жінка мала шестеро 
дітей і тридцятеро онуків, і тільки коли вона 
померла і її стали обмивати, то побачили, 
що вона була цнотлива. Щодня я писав по 
одному допису, і в кожному з них про щось 
страшне. Куди тільки не піду, бачу все скрізь 
гидотне та соромітне, і коли ви десь прочи
таєте, що в небо знялася якась установа або 
кудись щезло якесь бюро, то все це пона
писував я. Щотижня до нашого вілайєту при
літав хто-небудь із Марса. І всю мою писа
нину газети подавали на першій сторінці. І 
мені зовсім не важко було оце все виду
мувати. Певно, що тому, хто не розуміється в

газетярстві, важко буде щось придумати. Я 
роблю це так. Випиваю пляшку оковитої, а 
потім починаю курити цигарки з гашишом. 
Три цигарки — й до мене приходить нат
хнення.

Тепер я живу на свій заробіток, бо бать
кову крамничку прогайнував уже давно. 
Правда, спочатку я писав майже безплатно, 
газета платила мені по п'ятдесят курушів за 
один сантиметр допису. Потім стали давати 
по лірі, по дві, а то й по п'ять. І раптом одна 
газета запропонувала мені десять лір. Не 
встиг я погодитись, як інша дала двадцять. 
Двадцять лір — це вже гроші немалі. Завдя
ки моїм дописам тираж газети почав зро
стати.

Тільки наші читачі ласі на витівки, наче ті 
мавпи. Найцікавіші, найнеймовірніші статті 
їм помалу почали обридати. Щодня вони 
хочуть читати таке, щоб аж очі на лоба по
лізли з подиву. Спочатку ти пишеш, що чо
ловік задушив свою дружину мотузкою. І не 
доведи господи написати таке вдруге — ніх
то й уваги не зверне. Тепер треба писати, 
що він порубав її на шматки. І до цього теж 
звикають... Тоді пишеш, що він перекрутив 
усе м'ясо на машинці. А вдруге напишеш — 
одразу ж чуєш:

— Пхе, таке ж уже було. Нічого дивного. 
Пишуть усякі нісенітниці.

Вигадувати можна без кінця-краю. Але 
скільки 6 ти не вигадував, читачеві все обри
датиме. І тому мені провели додому теле
фон, щоб вчасно попереджати мене — по
ра присилати «ще цікавіші, ще неймовірніш! 
новини».

Мій авторитет дедалі зростав, усі стави
лися до мене з пошаною. Куди не піду — 
двері навстіж і місце на покуті. Я знаю, що 
мене не люблять, а бояться й поза очі, ма
буть, проклинають. Знають, що коли мене 
розгнівати, то будуть непереливки, І хай 
потім удаються до спростовання. Огуді, хоч 
вона й видумана, повірять усі, а хто пові
рить твоєму спростованню? Усі це знають, 
отож і бояться мене й шанують.

У той день, коли я послав до газети ко
респонденцію про те, що шестирічна дівчин
ка затягла в гори жонатого тридцятирічного 
чоловіка, а сімдесятилітня бабуся запопа
ла десятирічного хлопчика й зачинила його 
в хаті, до нас у вілайєт прибула одна високо
поважана особа. Я дуже шанував цю особу 
й написати про неї щось таке, що годилося 
б для нашої газети, не випадало. Тоді я ви
рішив уперше в житті написати правду. В га
зеті н,е наважилися знехтувати цією корес
понденцією, бо я був відомий газетяр і мав 
сорок років стажу. Я написав усе щиро, що 
діється в нашій країні, що говорять люди про 
партійні справи, геть про все, без краплини 
брехні. І того ж таки дня, коли вийшла газе
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та, мене за те, що я вперше написав прав
диву кореспонденцію, заарештували. Тепер 
я у в'язниці. Ви, мабуть, бачили в газетах 
мою фотографію з підписом: «Обстриже
ний борець за демократію у в'язниці».

Так я відмовився від свого фаху, зате став 
борцем за демократію, що для газетяра 
конче потрібне і чим я стільки часу нехту
вав. То ж постараюся тепер надолужити 
згаяне.

РОЗВАГА 
У НЕДІЛЮ
У мене завжди багато справ, і я ні до ко

го не ходжу в гості, аж соромно. Ялчина я 
люблю, і дружина в нього славна. Вже рік 
як вони побралися й кілька разів запрошу
вали мене до себе... Та не ходжу я до них 
через те, що не маю грошей. Хіба підеш до 
товариша, що недавно одружився, без по
дарунка? Та що робити, із шкури ж не ви
лізеш... А які гарні лампи є, вази, скільки 
всяких цяцянок, такий гарний подарунок 
був би, тільки в мене немає грошей. Оце 
якось я зустрів Ялчина і коли сказав йому, 
що не можу до них прийти, він аж розгні
вався. Пообіцяв, що в цю неділю прийду. 
Потім дома думав-думав — нічого не вихо
дить. У хаті, опріч старих газет, стосів спи
саного паперу та старого рам'я, немає нічо
го. Але все-таки пішов.

Ще на сходах я почув, що в Ялчина кри
чать. Такі сіромахи, як я, не перестають га
ласувати, навіть коли одружуються. Стою 
перед дверима й не дзвоню. З кімнати чут
но жіночий голос:

— Зачинилися в хаті й сидимо... Хіба так 
можна? Сьомий місяць за поріг носа не ви
тикаю.

— Нащо ти мені дорікаєш, кохана? Ти ж 
знаєш, яке у нас становище. І знала про це 
раніше... — озвався несміливий Ялчинів го
лос.

— Весь час становище, становище. Ну й 
що з того, що становище? Раз на тиждень у 
кіно можна сходити.

— Люба моя, ти гадаєш, так легко піти в 
те кіно? Наче захотів, сів — і дивись. Пішки 
не дійдеш. Трамвая не дочекаєшся. В авто
бус не протовпишся. А як і сядеш, то все 
одно не довезуть же тебе до Бейоглу. Три
чі треба пересідати.

— А тобі не здається, що ти тільки бала
кати гарно вмієш? Як сам по дві пачки ци
гарок щодня скурюєш, то це нічого. А воно 
виходить тридцять, а то й сорок лір на мі

сяць. А ти сиди, дурна, в хаті, наче в тюрмі. 
Далебі, або вмру, або здурію з нудьги.

Я натиснув кнопку.
Зобачивши мене, молодята почали усмі

хатися, але то був сміх нещирий, удаваний.
Щоб хоч трошки розвеселити їхні облич

чя, я почав видумувати та розповідати різні 
вигадки. Так минуло півгодини.

— Давайте підемо на прогулянку, — за
пропонував я. — Хіба можна в неділю си
діти дома? Мерщій одягайтеся!

Ялчинова дружина невимовно зраділа, а 
Ялчин прошепотів мені на вухо:

— Бога ради, не витягуй останньої копій
ки... Таким, як ми, треба сидіти дома.

— Нічого. Трошки розважимося. Хіба 
вже як у нас немає грошей, то треба вми
рати з нудьги?

Вийшли надвір, а Ялчин:
— Куди ж тепер?
— Побачиш, — кажу.
А Ялчинова дружина:
— Може, в кіно?
— У кіно та театр підете будь-коли, а за

раз ходімо кудись інде.
Ідемо, ідемо і прийшли на Шішлі. Я не

відривно дивлюся на вікна будинків. Ялчин 
з дружиною раз у раз перепитують:

— Куди ми йдемо, скажи?
На дверях одного будинку висить оголо

шення про те, що здається в найом по
верх.

— Той будинок, де ви живете, — кажу 
я, — мені зовсім не подобається. Наші діди 
казали: «Куди не заглядає сонце, заглядає 
лікар». Хіба можна жити під землею? Туди 
не те що сонце, а й повітря не проходить.

Вони розгублено глянули на мене.
— А ні, то давайте ще трохи походимо, 

може, знайдемо щось пристойніше.
Ялчин ухопив мене за руку:
— Та ти що? Ми за наше помешкання 

ледве платимо.
А Ялчинова:
— Ми задоволені нашим помешканням.
— Не розводьте балачок, ходімте далі!
Заходимо до будинку. Я дзвоню й кажу:
— Мовчіть. Я сам говоритиму.
Виходить швейцар.
— Синку, — кажу, — я хочу подивитися 

те помешкання, що здається в найом.
— Зараз покажу.
— А господаря дома нема?
— Ні, дома, він на третьому поверсі.
— Скажи, що прийшли оглянути помеш

кання.
Вийшла наймичка, й швейцар гукнув:
— Скажи панові, що прийшли подивити

ся помешкання.
Наймичка пішла, але за хвилину верну

лася.
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— Пан звелів, щоб ти сам показав. А як 
сподобається, трді вже він вийде.

— Ні, — кажу я, — може, нам щось тре
ба буде в господаря запитати.

Хвилин за дві вийшов хазяїн. У двері спо
чатку просунувся величезний вузол, за ним 
пузо. А вже тоді насилу проліз сам хазяїн, 
пов'язаний кушакрм. Не встиг він пересту
пити поріг, як я гукнув:

— Тепер такі вузькі двері роблять, що 
просто страх.

Черевань відповів мені густим кашлем. 
Я глянув на Ялчина і його дружину. Вони 
зіщулилися перед цим величезним пузом і 
увібрали голови в плечі, наче хотіли зроби
тися непомітними. А коли черевань закаш
ляв, вони зовсім заховалися за моєю спи
ною. Але як на правду сказати, то досить 
череваневі ще раз отак забухикати, і я, да
лебі, не встою теж. Тільки ж, думаю, треба 
щось зробити, аби він не подумав, що ми 
якісь безпритульні злидарі...

Нараз Ялчин смикнув мене за полу:
— Бога ради, облиш його...
— Нічого не облишу, — повернув я го

лову, — кашляти, так кашляти.
і зайшовся таким страшним кашлем, що 

черевань критично оглянув себе й сказав:
— Вибачте, я одягнений по-домашньому 

і...
Я знову зайшовся кашлем, а тоді ледве 

вимовив, киваючи головою:
— Не турбуйтеся, ми хочемо тільки по

дивитися оту квартиру, що ви хочете найня
ти. Із швейцаром ми трохи побалакали вже, 
а тепер хотілося б іще з вами. Вибачте, що 
потурбували вас.

А бідний черевань тільки почне говорити 
і тут же забухикає:

— Та що ви!.. Будь ласка, ходімо.
Потім наче схаменувся, що йому не мож

на й на мить стихати, і аж заревів од каш
лю.

— А скільки вам кімнат? — запитав на
решті черевань.

— Щонайменше шість... — сказав я й ог
лянувся на Ялчина,

А він зіщулився, мов черепашка, й хова
ється за моєю спиною.

— Шість кімнат небагато ж, ні? — питаю 
його.

— Ні,— пропищав він так, наче з цим 
словом віддав богові душу.

Швейцар відчинив двері до однієї кімна
ти, і я ще на порозі вигукнув:

— Ялчине, поглянь, які вузькі двері!
— Так, вони, справді, аж надто вузькі!
Я поглянув на нього й по-змовницькому 

підморгнув. Ще б пак, у Ялчина вдома две
рі вужчі майже вдвоє.

Заходимо до кімнати. Паркет аж сяє, так і 
виблискує.

— Стеля низькувата, — починаю я, а Ял
чин підбріхує:

— І правда, підскочиш, то й тім'я розі
б'єш...

Хазяїн ані слова.
Обійшли всі кімнати, а вони ж — що по

лонини, такі розлогі та високі.
— Малуваті, — кажу я.
— А малуваті, — підтакує Ялчин, а дру

жина й своє слівце докидає:
— Сюди й наше майно не влізе.
— І в кухні темно.
— Та ні, у кухні видно. Вікна з усіх бо

ків, — закашляв позаду хазяїн.
Я теж забухикав щосили:
— Та чого б у ній не мало бути темно? 

Який це архітектор планував будинок? Хіба 
ж хто виводить кухню на захід...

— Хоч ви мене вбийте, я не житиму в та
кому будинку, де кухня виходить на за
хід, — сказала Ялчинова дружина.

— Ви казали про салон, так оце він?
— Так.
— Добродію, хіба ж це можна назвати 

салоном? Комірчина якась.
— І опалення мені не подобається! — 

гукнув Ялчин. — Хіба це радіатор?
Черевань уже не кашляв.
— Немає ж ніде. І так купили найкращі, 

які були на базарі.
— А вбиральня одна?
— Ні, дві, одна у ванній кімнаті. Одна на 

французький, а друга на турецький лад.
Ялчинова дружина зойкнула:
— Що, тільки дві? О ні, нам не вистачить 

нізащо в світі.
Хазяїн сторопів:
— Вас що, так багато?
— Та ні...
— Є ще одна спільна, — озвався швей

цар. — Звідсіля як вийти, повернути ліво
руч...

— Краєвид теж бідненький, — мовив Ял
чин.

— Чому ж? І Мармурове море, й Бос
фор, — заперечив хазяїн.

— А на Окмайдан жодне вікно не вихо
дить!

— А це ванна?
— Так.
— Вогко...
— І мала...
— І вузька якась.
— І темно.
— І якраз у цей бік дме караєл Ч
— Хіба?
— Авжеж! Хто ж виводить ванну на цей

л Холодний північно-західний вітер (тур.)е
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бік? Та тут зимою застудитися — що раз 
плюнути...

— І стіни якось негарно побілені.
— Еге... Якийсь такий колір, аж очі бере...
— І що ви кажете? Хіба може брати очі 

ясно-рожевий колір?
Ялчин з дружиною вже почали прикида

ти в думці:
— Тут буде спальня.
— Не вміститься, не поставимо ж ліжка 

одне на одне.
— А ось тут вітальня. Тут буфет...
— І що ви просите? — запитав я хазяїна.
— Дев'ятсот лір, добродію.
— Дешево.
Ялчин іззаду:
— Далебі, дешево.
— Сливе за безцінь, — докинула дружи

на.
— Давайте візьмемо хоча б тому, що не

дорого.
— Давайте.
Хазяїн зрадів і почав запрошувати нас до 

себе:
— Прошу до господи.
— Але ж ми завдали вам стільки тур

бот...
— Ну що ви...
Ми увійшли до господаревих покоїв.
— Ви справді оддаєте за безцінь, — ска

зав я.
— Далебі, не хвалюся, але давали тися

чу. Та для мене основне, щоб людина со
вість мала. Ради цього хай і двісті лір про
падає.

— За совість не турбуйтеся, — запевнив 
я його.

В цей час до кімнати упливла пава років 
так двадцяти п'яти. Я потиснув їй руку і ле
генько вщипнув за щічку, наче то була не 
двадцятип'ятирічна жінка, а маленька дів
чинка. Я хотів був ще й цьомнути цей ла
сий шматочок, та чомусь засоромився й 
тільки запитав:

— Боже, це ваша донька?
Господар почервонів і відказав:
— Дружина.
Я ще раз ущипнув ЇЇ за щічку:
— Хай вам бог дасть здоров'я, така, як та 

писанка.
Черевань став, ніби віл у ярмі, й позирає 

на мене. Потім кивнув наймичці, і та прине
сла м'ятного лікеру та цукерок.

Я взяв дві цукерки, а Ялчин загріб цілу 
жменю.

— Ви, звичайно, хочете, аби вам заплатили 
наперед? — запитую хазяїна.

— За три роки.
— Скільки ж це вийде? Вісімсот щоміся

ця, за рік дев'ять тисяч шістсот. За три роки

двадцять вісім — тридцять тисяч лір. Нічо
го...

Ялчин і собі:
— Нічого.
І дружина теж:
— Нічого.
— А скільки ж вас душ? — запитав хазяїн.
— Та оце ж їх двоє, подружжя.
— Ага. А діти?
— Немає.
— Спочатку нема, а тоді де й візьмуться, 

всю хату перевернуть.
— Ні, що ви, ця пані бездітна.
— Що ви кажете!
— А щодо чоловіка, то він підхопив якусь 

хворобу, то його й кастрували.
— О, чудово! Значить, більш нема нікого?
— Нікого, пане. Я цього чоловіка взяв із 

притулку, ще як йому був рочок, і викохав.
— Святе діло.
— А його дружину, ще як їй, може, був 

який тиждень, підкинули в мечеть. То в них 
так нікого й немає.

— Прекрасно, прекрасно.
— Кава! — оголосив слуга.
Я одразу ж почав відмовлятися:
— Щиро дякуємо, але каву не питимемо.
— Чому, пане? По чашечці кави,..
— Спасибі. Ми ще не обідали й...
— А-а,.. ! справді... Даруйте... То прошу ра

зом з нами й пообідати.
— Ми погодимося, тільки з тією умовою, 

щоб без вина.
— Воля ваша...
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Ми пообідаііи, а потім ще й кави випили. 
Відтак господар^учинив нам справжній до
пит.

— А де ви працюєте? — запитав він Ял- 
чина.

— Я...
— У нього гарна робота, — кинувся я йо

му на поміч. — Вряди-годи й до в'язниці по
трапляє.

Господар насупився.
— Либонь, газетярство...
— Та ні! А хіба газетярство що?
— Політика, он що.
— Ні, добродію, у нього це пов'язано з 

іншим.
— A-а, зрозуміло. Торгівля, чорний ринок 

і так далі...
— Так... приблизно.
— Ну, добре. Я згоден. Укладемо угоду 

чи як?
— Звичайно, — сказав я. — Одну хвили

ну...
Щойно ми почали говорити про контракт, 

як Ялчин із дружиною захвилювалися. Гос
подар дістав папери. Почали писати.

— А що тут написати? — питаю я, спинив
шись навпроти графи — «з якою метою 
наймаєте житло».

— Що? Ну, чи під торговельну контору, 
чи під якусь установу...

— Ні, під бордель.
Господар знітився:
— Я вас не розумію.
__Ми хочемо відкрити тут бордель.
— Даруйте, але...
— А ви гадали, що ми вашій величності 

даємо тридцять тисяч хтозна за що? Для чо
го ж іще наймають житло за такі гроші? Як
що ви згодні, звичайно.

— Ні, я не згоден.
Отже, даремно тут їлося й пилося, ще й 

щипалося за щічки.
— Зоставайтеся з богом, — сказав я.
— Бувайте.
Господар зайшовся кашлем. Я теж.
Уже як виходили, швейцар запитав:
— Найняли?
— Ні, не погодився, ми хотіли влаштувати 

тут бордель.
— Авжеж, що не погодиться.
— Чому? Такий шляхетний?
— Де там. На третьому поверсі він сам 

відкриває подібний заклад. Либонь, конку
ренції боїться.

Цілу дорогу Ялчин із дружиною реготали.
— Я ще ні разу так не веселився, — не 

вгамовувався Ялчин, а дружина аж за живіт 
бралася.

Тепер вони як ізанудяться, то йдуть найма
ти поверх. Та ще й не самі, а з товариством. 
Бо ж гуртом таки веселіше...

КРАДІЙ
ТЕЛЕФОННИХ
АПАРАТІВ
Вже шість місяців з будок телефонних апа

ратів злодії викрадають касети з грошима. 
І тому телефонне управління закупило в Ні
меччині нові автомати. Касета для монет у 
них в одному корпусі з телефоном, і викра
дати гроші стало неможливо. Отож злодії 
почали красти весь апарат. На пристані, на 
пошті, на станції, скрізь, де тільки є телефон
ні будки, автомати пропадають один за од
ним. Щотижня управління ставить нові теле
фони, але їх назавтра або того ж таки дня 
викрадають.

Тоді в телефонному управлінні зібралися 
на раду, і один службовець подав таку про
позицію:

— Коли вже крадуть гроші разом з апара
том, то давайте зробимо будки разом з те
лефонами.

Ця думка не знайшла підтримки у членів 
комісії, і один з них сказав:

— На це не можна пристати.
— Чому?
— Бо злодії поцуплять телефони разом з 

будками.
— А що ж тоді робити? — заволав хтось 

тонким голосом.
— А ось що. Давайте заплатимо злодіям 

і попросимо, щоб вони не крали телефонів.
— Нащо? Тоді вже краще дати їм платню 

й узяти в управління на роботу.
— Ви забули про одне, панове: як же ми 

дамо тим злодіям платню, коли їх тут немає? 
Спершу треба половити їх, а тоді вже дава
ти платню.

— Отакої! Якщо ми їх половимо, тоді не 
треба давати платню — передамо злодіїв 
поліції — і край.

— Так, але ж як вони дізнаються про на
ші заміри, то хіба дадуть себе спіймати?

— Про це знатимемо ж тільки ми.
— Добре, хай буде й так. Тільки ж кажуть, 

що в хаті й піч слухає.
Телефонне управління звернулося до по

ліції. Наша поліція, яка завжди мала великі 
успіхи у вистежуванні й виловлюванні злоді
їв, звичайно, спрямувала всі свої сили на те, 
щоб знешкодити й крадіїв телефонних апа
ратів. Тільки опозиція, яка вимагала демо
кратичного режиму, ускладнювала їх робо
ту. За кожним опозиціонером хвостом хо
див один поліцай, а що поліцаїв не вистача
ло, то кожному поліцаєві доручили п'ять або 
й шість опозиціонерів. Але, пильнуючи за
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опозиціонерами, поліцаї не могли ловити 
злодіїв, вистежувати контрабандистів.

На вокзалі Гайдарпаша один уважний по
ліцай, що виконував одразу шість робіт і 
мав надію зажити слави більшої, ніж сам 
Шерлок Холмс, побачив, як із телефонної 
будки вийшов якийсь чоловік. І в поліцая 
закралася підозра.

А всім треба знати напам'ять, як знаємо, 
що двічі два чотири, такі дві істини: перше— 
від поліцаєвих очей не втечеш, і друге — хоч 
би ти втік на край світу, рука закону тебе 
одначе схопить...

Чоловік був високий і широкоплечий. Вже 
немолодий. Гарно вдягнений. Він зайшов у 
будку, висунув із неї голову, повів довкола 
очима й за хвилю вийшов. Пола його літньо
го пальта віддималася. Поліцай, що висте
жував опозиціонерів, гукнув:

— Зачекайте, добродію, я вас на хвилинку 
затримаю.

Чоловік спустився сходами до поліцая, й 
поліцаєва рука лягла йому на плече.

— Що це у вас під пальтом?
Чоловік і не здригнувся. Та й поліцай 

теж бував у бувальцях. Якось уночі він по
мітив, що злодій виніс із крамниці касу та й 
цупить її до машини. На запитання «Хто ви?» 
злодій відповів, що він хазяїн крамниці. Мо
же, цей теж скаже, що він лагодить телефо
ни. Мовляв, апарат зіпсувався, і він несе 
його до контори.

Поліцай іще раз запитав:
— Що це у вас?
— Телефонний апарат.
Поліцай хитро посміхнувся:
— Телефонний апарат?
— Так, купив.
Поліцай свиснув, прийшов другий поліцай, 

і злодія забрали.
— Марно старався,— сказав злодій, ви

йняв із-під поли величезний телефонний апа
рат і поклав на комісарів стіл. — Що ви од 
мене хочете?

Комісар оглянув його одяг і сказав:
— Шляхетний злодій!
— Я не злодій, я не крав!
__А що ж ви робили? Хотіли поставити

його у себе в конторі чи дома?
— У мене і дома, і в конторі телефони є.
— О, ви гангстер!..
— Пане комісаре, ви ж знаєте, цей теле

фон для дому не годиться. Я його купив.
Один із поліцаїв покрутив пальцем коло 

чола, — мовляв, мішком прибитий.
А комісар показав на палицю:
— Бачите? Вона розумного зробить дур

нем, а дурня розумним. Так що нічого коме
дію розігрувати.

__Я вас дуже прошу, пане комісаре, ви ж
іще не знаєте, хто я...

— Ми й без архіву та відбитків пальців 
знаємо, що ви за птиця.

— Я не злодій.
— А... Значить, уперше.
— Помиляєтеся. Мене всі знають.
— А як ваше прізвище?
— Улві Яткинай. Подивіться у довідник.
І справді, в довіднику навпроти імені Улві 

Яткиная стояло три телефонних номери — 
домашній, службовий і складу. Після корот
кого допиту з'ясувалося, що Улві Яткинай — 
багатий купець і ніколи не був злодієм.

— Мені такі вже кілька разів попадалися, 
— озвався один літній поліцай. — Багатий 
такий, що далі нікуди, а не може втримати
ся, щоб щось не поцупити. Ця хвороба нази
вається клептоманія.

А чоловік в одно:
— Апарат мій. Я заплатив за нього гроші, 

що ви од мене хочете?
Комісар, який більше не сумнівався, що 

цей добродій відома особа, сказав одначе:
— Хоч ви й запевняєте, що купили цей 

телефон, я мушу вас затримати для медич
ного обстеження.

— Чому?
— А хіба телефони загального користу

вання продаються?
— Ви ж не питаєте, де я його купив. В те

лефонному управлінні в мене є товариш, то 
він мені розповів, що ці апарати закупову
ють у Німеччині. Кожен коштує триста лір. 
У конторі в мене є телефон, але на вулиці 
я мушу вдаватися до телефону загального 
користування. А дзвонити мені доводиться 
двадцять, а то й тридцять разів на день.

— Зрозуміло, — сказав комісар.
— Нічого не зрозуміло.
— Чому не зрозуміло?
— Ходімте, будь ласка, зі мною до теле

фонної будки й тоді самі побачите, зрозу
міло чи ні.

Комісар, двоє поліцаїв і чоловік пішли до 
однієї з будок, що стояли на вокзалі.

— Давайте зайдемо всі разом, — сказав 
чоловік, — щоб усі переконалися.

Четверо чоловіків ледве втиснулися до 
будки.

— А тепер, — звернувся чоловік до комі
сара, — подзвоніть до себе в кабінет.

Комісар зняв телефонну трубку й вкинув 
у щілину монету. Набрав номер, а потім по
вісив трубку й сказав:

— Зайнято.
Монета в двадцять п'ять курушів не випа

ла.
— Сто чортів! *— вилаявся комісар.
— А тепер зателефонуйте в держбезпеку.
Комісар знову вкинув монету й набрав но

мер.
— Не відповідає.
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Двадцять п'ять курушів знову не випали. 
Комісар і лихословив, і грюкав кулаком по 
телефону, але монета не випадала.

— А тепер подзвоніть у телефонне управ
ління!

Комісар знайшов на табличці, що висіла в 
будці, номер управління і знову вкинув 
двадцять п'ять курушів.

— Якісь дивні звуки чути! — вигукнув він 
і повісив трубку. Монета не випала. Комісар 
і смикав, і кулаками бив, але все марно.

— А тепер зважте на мене, — мовив чоло
вік. — Вже п'ять років, як я отак телефоную. 
На день щонайменше десять разів. Ніколи не 
поговориш, а гроші назад не вертаються. За 
день витрачаю дві з половиною ліри, за мі
сяць — сімдесят п'ять, а за рік вісімсот або 
й дев'ятсот лір. А тепер підрахуйте, скільки 
буде за п'ять років. Це гроші чи не гроші? 
Отож я зняв телефон, тобто повернув собі 
триста лір, адже апарат коштує триста лір. 
Що ж мені іще залишалося? Хоч так вирішив 
повернути гроші. Щоб ви знали, — вів далі 
чоловік,—і трамвайне управління, й водоуп- 
равління, і газоотоплювальне, й автобусне— 
усі мають самі збитки. І тільки телефонне уп
равління дістає прибутки. Тепер вам зрозу
міло, звідкіля вони?

Комісар і поліцаї вийшли з будки. Чоловік 
залишився й почав поратися коло апарата.
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— Що ви робите? — запитав комісар.
— Знімаю апарат. Дома в мене вже три, 

один зняв уранці, це п'ятий. Мені належить 
зняти ще два апарати.

— Але ж у цьому сімдесят п'ять моїх ку
рушів, — вигукнув комісар і наказав відве
сти злодія до поліції. Дома у злодія і справ
ді знайшли три апарати. Склали протокол і 
подали до суду.

А наступного дня всі газети написали: 
«Злодія, що кілька місяців викрадав теле
фонні апарати, спіймано».

БАТЬКІВСЬКІ
ЗБОРИ

Я не знаю, іти мені на батьківські збори 
чи ні. Казати нема чого, а хоч би й було, то 
на тих зборах завжди такий калабалик, що 
ніхто тебе не почує. Було пізно, але я пішов. 
В салоні учителі вже розмовляли з батька
ми. Я прохилив двері й зайшов досередини. 
Зачувши мої кроки, якась жінка підхопила
ся й стиснула кулаки:

— Пізно приходите, пане, пізно!
Я весь почервонів і знічено відказав:
— Дорога... знаєте яка... Ні таксі, ні ав

тобуса.
Підхопилася інша сива жінка й теж закри

чала:
— Управління це зовсім не обходить!
Цікаво, від імені якого управління вона

виступає — трамвайно-тролейбусного чи ні?
Жінка вела далі:
— Управління шкіл найдужче турбує те, 

щоб діти не запізнювалися до школи. Ос
кільки уроки починаються о дев'ятій...

Та її перебила інша:
— Треба видати наказ, що школяркам за

бороняється носити шовкові панчохи. Дівча
та носять, то моя й собі хоче, щоб купили. 
Треба заборонити не тільки школяркам, а й 
жінкам!..

Я весь час дивився на ноги цієї жінки, а 
потім вигукнув:

— Цілком підтримую пропозицію цієї 
пані.

ї ї  ноги були довгі й тонкі, наче тички, та 
ще й криві, од чого коліна здавалися ще 
більшими. З-під панчіх просвічувалися сині 
жили.

— Усі школярки мають носити грубі чор
ні панчохи.

Я й сам не помітив, як устряв у розмову 
про панчохи. А зовсім не мав наміру висту
пати.



Та мені не дали докінчити. Підвівся один 
добродій, мабуть, батько якогось учня, й 
почав:

— Тут є важливіші справи, ніж якісь там 
панчохи. Спершу треба поговорити про іно
земні мови. Якби це залежало від мене, я 
б усі предмети викладав по-німецькому. Я 
довго жив у Німеччині, там усі діти вчаться 
по-німецькому.

Я, щоб виправдати своє запізнення, урвав 
його:

— Я в  Німеччині не був, але з вами, па
не, згоден, щоб дітей учили по-німецькому. 
Чому? Тому що поступ, усю техніку рухають 
німці, і коли німецькі діти вчаться по-ні
мецькому...

Аж якийсь пан в окулярах перебив мене:
— Добродію, наша хата скраю. Якою мо

вою навчати дітей, знає міністерство. До то
го ж у нашій школі вивчають німецьку мову. 
Давайте поговоримо про наш тісніший зв'я
зок...

— Скільки годин німецької мови на тиж
день? — не вгавав той чоловік, що був у Ні
меччині.

Пан в окулярах відказав йому:
— У першому класі шість, а в сьомому— 

вісім годин...
— Мало! — крикнув чоловік.
— А мало, — підтакнув я.
А якийсь чоловік похилого віку закричав:

—  Ви спочатку забороніть дітям грати в 
футбол, черевиків не настачиш. Щомісяця} 
купуй нові...

— Наші дівчатка не грають, — відповіла 
йому жінка з короткою зачіскою.

— Так хлопці грають! — крикнув чоловік.
— Хай собі грають. Це жіноча школа...
— Все одно грати в футбол негоже. Тре

ба заборонити, бо діти що не день, то все 
більше забувають наші давні звичаї...

— А все це призводить до того, що діти 
не ходять до школи, — утрутилася учитель
ка. — Батьки повинні уважніше поставитися 
до цього.

Поруч зі мною сидів якийсь молодик.
— А банкет коли? — запитав він мене.
— Не знаю, спитай директора.
— А котрий тут директор?
— На директора скидаються троє. Кот

рий саме директор, я не знаю.
Молодик звернувся до одного з них:
— Пане директоре, банкет ~ скрро поч

неться?
Чоловік, якого запитали, оглянувся на всі 

боки:
— А хто директор? Я не, директор.
Жінка в окулярах пояснила:
— Директор хворий і на збори не при

йшов.
А молодик своєї:
— А коли ж усе-таки банкет?
— Який банкет? — подивилася на нього 

жінка.
Засоромлений молодик сів на місце й за

шепотів мені:
— Ну, що ви скажете на це, га?
— Нічого не скажу, бо не знаю, що вас 

цікавить, — відповів я йому.
— Моя дочка приходить сьогодні зі шко

ли й каже: «Тату, сьогодні в школі банкет». 
Отак піддурити мене.

Жінка, що подала пропозицію заборонити 
дівчаткам носити шовкові панчохи, обстою
вала тепер цю ідею. А той, що жив свого 
часу в Німеччині, пропагував життя на ні
мецький лад.

Чоловік, що сидів коло мене з лівого бо
ку, повернувся й сказав:

— Вибачте, я ніяк не второпаю, про що 
тут балакають.

Я коротко виклав йому зміст розмов:
— Отой літній чоловік хоче, аби дітям за

боронили грати в футбол, а виховували в 
дусі народних ідеалів. Вчителька скаржить
ся, що діти запізнюються й погано відвіду
ють школу. А ота жінка...

Мій сусіда засовався на стільці:
— Як мені вийти?..
— Куди?
— Я помилився, думав, що це профспіл

кові збори. Товариш приблизно розказав, 
куди мені йти, але я, видно, не зрозумів.
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Добре, що хоч не почав кричати: «Свободу 
страйків!» %

Знову підвелася жінка з короткою зачіс
кою:

— Панове, в нашій школі навчається шіст
сот учнів, і майже половина з них не мають 
підручників. Крім того, ми б хотіли принайм
ні сто дітей годувати обідом... А для цього 
потрібна ваша допомога.

Якась жінка підхопилася, мов хмара:
— Щодень якась допомога. Моя дочка 

щодня просить грошей. Мовляв, як не дас
те, не піду до школи, Я б хотіла знати, що 
це за допомога. Де настачити тих грошей 
щодня? Зарплати не вистачить.

— Правильно! — крикнув я.
Жінка з короткою зачіскою почервоніла 

й запитала жінку, що була незадоволена 
пропозицією про допомогу:

— Як прізвище вашої доньки?
— Гюльтен Яшоба.
— Гм. Третій Б, Гюльтен Яшоба... Ваша 

донька, пані, тільки один тиждень відвідува
ла школу. Ми листовно повідомляли вас про 
це.

— То це я що, брешу? Щодня даю дочці 
гроші! — розхвилювалася жінка. Потім сіла 
й почала розповідати сусідці: — і додому 
часто не приходить. Де ж це вона бродить? 
Я з чоловіком розлучилася, то думала, що 
вона в батька...

У салоні було близько тридцяти душ, і всі 
голосно виливали одне одному свою душу.

Жінка з короткою зачіскою сказала:
— Шановне товариство, коли хто хоче 

щось сказати, то хай зробить це належним 
чином.

Ми всі хотіли виступитй, і тому всі підвели 
руки. Першому слово надали дідусеві.

— Шановні викладачі, — сказав він. — 
Після того, як Єзіди стратили Гюсейна, еони 
почали гратися його головою. Звідси бере 
свій початок футбол, і тому гріх дозволяти 
дітям захоплюватися цією грою.

Всі відчули, що його балачкам не буде 
краю, і закричали:

— Ми теж маємо що сказати.
Один із присутніх виступив з порадою, 

щоб дітям давали з дому по дві порції їжі. 
Одна порція зоставалася б бідним дітям, і 
вони не сиділи б на уроках голодні.

Я зрозумів, що не дочекаюся своєї чер
ги, й устав, аби й собі щось сказати.

— Шановне товариство!.. — почав я.
Перед цим я не продумав, що саме ка

затиму, й тепер, аби зацікавити публіку, по

чав розповідати анекдот про Ходжу Насред- 
діна. Посередині я зупинився й сказав:

— Далі ви самі знаєте.
Зупинятися не можна було ані на мить, а 

сподіватися, що дозволять виступити вдру
ге, було марно. Отож я швиденько зметику
вав, що вчителів, щоб, бува, мій виступ не 
окошився на дочці,— чіпати не варто, а 
краще посварити батьків:

— В тому, що діти не ходять до школи, 
винні батьки. Батько й мати повинйі стежити 
за своєю дитиною. А то є батьки, які навіть 
не знають, у який клас і до якої школи хо
дять їхні діти.

Вчителі бурхливими оплесками зустріли 
мій виступ, але тут підвелася жінка з корот
кою зачіскою й сказала:

— Вже пізно, давайте відкладемо цю 
розмову на наступні збори.

— Я виступлю й наступного разу! — по
обіцяв я. Коли ми виходили зі школи, вчите
лі ще раз подякували мені.

Додому я повернувся пізно, й дружина 
запитала:

— Де це ти так довго був?
Я поглянув на годинника й сказав:
— На батьківських зборах, дуже гарно ви

ступив. Бо батьки й справді не цікавляться, 
що роблять їхні діти, а потім, коли діти ли
шаються на другий рік, звинувачують учи
телів.

— Чудово, татусю! А мені вчителька 
сказала: «Бач, знов твій батько не прийшов». 
Чого ти не був? — спитала дочка.

— Хоч би вже дитині не брехав, — обра
жено мовила дружина. — До півночі десь 
швендяє, а тоді — на батьківських зборах...

— Я був на зборах, хай мені хтозна-що, 
ще й виступав.

— Ну, де ж ти був? — зневажливо гля
нула на мене дочка.

— На Хорхорі, там середня жіноча 
школа.

— А я, тату, вчуся в баєзідському ліцеї, 
цього року закінчую.

— А хіба ти не в університеті? — здиву
валася дружина.

— Де твоя совість, — почав я дорікати 
дочці. — Невже не можна було за стільки 
часу хоч раз сказати батькові та матері, до 
якої школи ти ходиш, у який клас. У тепе
рішніх дітей немає нітрохи поваги до своїх 
батьків,

З турецької переклав 
Грицько ХАЛИМОНЕНКО
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