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•Чоернення видавця, в 
якому він намагається 
(щоправда не зовсім 
//(шшн о) наслідувати 
пласку чий стиль ав
тора і показати, на
скільки багатий зміст 
його книги,

ДО СВІДОМОЇ У СПОРТИВНОМУ ВІДНОШЕННІ ПУБ-

ЛІКИ, яка будь-ща і будь^-коли вчащає на стадіон, щоб на 
власні очі побачити зустріч цразьких футбольних лідерів, 
напружений двобій місцевих суперників; до дисциплінова
ної публіки, яка в ім’я своєї доброї репутації не принижує
ться до фанатичної недооцінки своєї команди, не підказує 
споїм гравцям; цій публіці я пропоную книгу під назвою

ЧОЛОВІКИ В ОФСАЙДІ,
АБО
З ЖИТТЯ КЛУБНИХ УБОЛІВАЛЬНИКІВ

Не один з вас знає цю захоплюючу історію з чуток, не 
один з вас слідкував за багатим на хвилюючі події жит
тям пана Начерадця (готовий одяг і гумові плащі), кот
рий знає усе і не має жодної втіхи на світі, і його дружи
ни, котра не перестає дивуватися, що то за людина — цей 
її чоловік.

Певно, не один добродій і не одна добродійка з Жиж- 
кова відчули симпатію до пана Емануеля Габаска і його 
батька, які сповідують вікторіанську віру (вболівають за 
команду «Вікторія»). А панночка Емілька, котра, хоч її 
битьківщина — Вршовіце, послухалася голфсу серця і від
дала прихильність команді «Вікторія» (Жижков)?

А тим, хто чомусь, хоч як це не дивно, не знає цієї істо
рії, тим я пропоную перший випуск цього роману, щоб ко
жен міг заповнити відчутну прогалину в своїй освіті.
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З цього роману ви довідаєтесь, що той, хто зрадить свій 
клуб, не матиме щастя в житті. Ви побачите, як одна вдо
ва переслідувала пана Габаска-старшого і як вона чудово 
організувала атаку проти вищезгаданого пана і зовсім роз
ладнала його оборону, і здавалося, що пан Габаско буде 
розбитий наголову. Проте пан Габаско-старший не загине, 
а самовідданим захистом підтвердить свою репутацію і 
уникне небезпеки. За це він мусить дякувати не лише своїй 
жорсткій, але чесній грі, а й підмозі відомого доктора юсти
ції Макса Начерадця, який довів, що обнімання глядачів жі
ночої статі на стадіоні не можна вважати за освідчення, а 
тільки за прояв безкорисливого піднесення з приводу того, 
що улюблена команда забила гол. Ця наука може бути ко
рисною і для вас, бо на світі є багато літніх удів, які готу
ють підступні заміри проти свободи і незалежності нежона
тих чоловіків. А що сказати про тих двох братів, котрі в гли
бині свого серця визнавали уніонську віру (вболівали за 
«Уніон») і сподівалися, що господь знову піднесе команду 
аматорського футбольного клубу «Уніон» (Жижков) до ви
сот слави й майстерності.

Тож і ви, наче вкинуте в землю насіння, пам’ятайте, 
що людина має померти в тій вірі, в якій вона народилася. 
ЧОЛОВІКИ І ЖІНКИ! Прихильники всіх столичних і пе
риферійних футбольних клубів!

Ви повинні прочитати цю книгу!
І ваше серце затріпоче в грудях, немов м’яч у сітці во

ріт за спиною воротаря, який не допильнував своєї святині.
Послухайте моєї поради і прочитайте роман
«ЧОЛОВІКИ В ОФСАЙДІ»
Перебуватимете весь рік у блискучій формі і гарному 

здоров’ї. А хто забуде прочитати цю книжку, той буде до
вічно дискваліфікований,



МАТЧ,
ЩО НЕ МАВ КІНЦЯ

— Вставай!
...Медуна чудово пасує Србі. Срба нестримно рветься 

уперед, ще мить, і м’яч затріпоче в сітці воріт...
— Кому кажу, вставай!
...І тут публіка посунула на поле.., Еман відчув, як по

ліцай схопив його за комір, тріпнув. Еман вивернувся...
— Чоловіче, скільки разів треба тобі' казати, щоб ти 

прокинувся?
Холод пробрався під ковдру, Еман підібгав ноги, пру

чається, не хоче розлучатися з захоплюючим сном. Та бать
ко стоїть над ліжком, зривав ковдру і безжалісно повто
рює:

— Уставай, кажу тобі! Сьогодні ти чергуєш!
Еман потягнувся і смачно позіхнув.
— Чого бешкетуєте? — жалібно спитав,— Ще є час. От 

причепився, їй-богу...— І знову скрутився клубком, споді
ваючись додивитися чудовий матч.

Але Еман-старший невблаганно вхопив сина за ногу І 
потягнув його з ліжка, волаючи:

— Не дам тобі вилежуватися. Швендяє з друзяками по 
ночах, а потім не може встати вранці. А дзуськи!

Еман-молодший сів на ліжку і почав переговори. Сьо
годні, до речі, міг би почергувати старий, бо він, Еман-мо
лодший, щось нездужає. Згодом він татові поверне борг.

Еман-старший уїдливо посміхнувся. Аякже, знаємо цю 
політику! Отакому шмаркачеві заманеться, щоб старий 
батько перерйвався за нього. Мусить бути порядок. Сього
дні синове чергування, і всілякі балачки тут зайві.

Еман-молодший подумав, чи не забагато галасу дарем
но, закинув руки за голову і солодко потягнувся. Знав, що 
старий має рацію, але зрештою.., то як воно було? Срба зу
пинив м’яч і...

Еман-старший узяв з полиці найбільшу каструлю, мовч
ки націдив до неї води і з тим же похмурим мовчанням 
підійшов до ліжка, погрозливо тримаючи посудину над си
новою головою.

Еман-молодший кулею вилетів з постелі: вже не впер
ше батько поливав його холодною водою. Умостився на сті
лець і, чухаючи голі литки, оголосив, що коли батько та
кий, то й він буде таким. Одягнеться, піде собі, а батько 
хай порається. Він і пальцем не кивне, щоб допомогти.
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— Іди, іди,— промовив Еман-старший,— але обідати не 
приходь. Хай тебе нагодують твої приятелі, якщо вони то
бі миліші за батька. Байдикуєш з ранку до вечора, а бать
ко гне сципу. Така мені втіха на старість. Чому не шу
каєш роботи?

— Я шукаю,— промимрив Еман-молодший,— але ніде 
немає місця.

— Немає! Знаємо! Чому інші мають місце? А ти ні до 
чого не можеш прибитися? Так я тобі поясню. Тому що в 
тебе в голові тільки жирування. Аби в кіно попасти, а як 
попрацювати, так у тебе руки крутить. Ти вже досить до
рослий, щоб мати свій розум. Адже мені соромно людям в 
очі подивитися. Одне лише й чую: «Як там ваш Еман, все ще 
не працює?» Що мені відповідати? Сказати, що син у мене 
босяк?

— Стривайте, яакий з мене босяк,— озвався Еман обра
жено,— я ж не краду і ще нічого такого не накоїв.

— Ну, цього ще не вистачало. Але ти водишся з мерзот
никами, яким недалеко до тюрми. Приміром оцей Ферді- 
нанд. Та в нього очі навіть злодійські.



До речі, можу тебе запевнити,—відповів син,— що 
Фь»І»дін;інд цілком порядна людина. З судом він мав справу 
шіііг один раз, та й то за дрібницю: набив комусь пику. Та 
м ми їм* пінті. Чи давно вас забирав поліцай за те, що ви 
ми і ні пробити з ресторану пана Турцекла дровітню?

* Як ТИ ВМІ€ПІ усе звалити в одну купу, просто неймо- 
мірно, захищався старий,— я лише боронив свою честь,
іммуміши? Це було так: зайшла мова про музику, я і
нижу...

Дло сим не слухав: знав уже цю історію, як молитву
ІІнгиистуючи сумний мотив, вийшов з дверей саме в той 
момсшт, коли старий закінчив свою розповідь словами; 
«Отже, сам бачиш, що я мусив зробити з того ресторану
дровітню, і ніколи не прощу собі, що не зробив цього...»

Продовження історії слухали лише чотири стіни»

БАТЬКО Й СИН

Мешканець Цимбуркової вулиці в районі Жижкова 
кравець Емануель Габаско овдовів понад двадцять років то
му. Небіжчиця залишила йому сина Емануеля, зовсім ще ма- 
жиіького. І батькові довелося одному вигодувати малюка і 
пробити з нього людину. Довелося йому вставати ночами 
ішрити кашу Еманові, який голосно репетував: вимагав, 
щоб батько носив його на руках по кімнаті,— і співати ста
ровинні пісні. Вимогливе немовля не засинало доти, доки 
Гмітько не проспівав пісню декларантів, поборників неза
лежності:

«Подивись на Чехію, наш король, хоч раз; адже це не 
тик далеко, од. Відня до нас. Подивись на нас хоч оком, наш 
король, і знай: прославити хочем тебе і свій чеський край». 

Коли ж дитина засинала з кулачком у роті, Емануель-
птаршии нахилявся над нею і мурмотів: «Цікаво знати, як
ти ніддячиш татові за клопоти й турботи».

Коли ж згодом з немовляти став плечистий здоровань, 
шан-старший часто замислювався біля своєї швейної ма
шини: «Начебто ти й виріс нівроку, та ніщо тебе не обхо*

Я в твої роки мусив гнути горба як проклятий», І
хао.

А
Не знаю, що ви проти мене маете. Та вже десь улаш 
Не турбуйтеся.
Побачимо,— промовляв старий, наслйнюючи нитку

м вже мовчу
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— Саме цього я й прошу,— бундючився Еман-молод
ший,— а то ви вже занадто говіркі.

— А ти мене не вчи! — казав старий з гідністю.
— А я не вчу,— відповідав молодий.
Обидва, батько й син, спали на одному вузькому ліжку, 

так що мусили лягати по-матроському, з кулаками під голо
вою. Часто виникали суперечки, кому лягати під стінку, бо 
там буйо тепліше. Під час сну вони змагалися за ковдру, 
яка була короткою, і вночі їм мерзли ноги. Згодом батько 
виборов собі право постійно спати біля стінй.

Відсутність жінки в домі призвела до того, що батько й 
син мусили самі виконувати всю домашню працю. Згодом до
мовилися працювати по черзі. Черговий мав прибрати, зва
рити сніданок і обід, помити посуд. Лише перед святами 
вони поралися удвох. Підперезавшись фартухами з мішко-* 
вини, вони шкребли підлогу, вимітали сміття, витирали пил 
з меблів, мили, передпокій та сходи. Проте частенько Еман- 
молодший, якому не хотілося рано вставати, примушував 
батька чергувати за себе. Так сталося і сьогодні. Легковаж
ний син покинув батька, полишивши на нього турботи про 
домашнє господарство.

— Отак,— похитував головою старий, з докором погля
даючи на двері, за якими зник Еманнмолодший,— отак син 
поводиться з батьком. І це називається пошана до бать
ків! Та не сподівайся, лобуряко, взяти наді мною верх. На
чувайся! Як будеш отак збиткуватися наді мною, то мені 
терпець увірветься і я оженюся. Так, так. Якщо гадаєш, що 
за мене ніхто не піде, то дуже помиляєшся. Так, так. Я мо
жу мати цілу хуру наречених. Тільки свисну! Ти мене не 
поважаєш, ну то й я тебе не цінуватиму. Тоді тобі перехо
четься корчити з себе жениха, босяк нещасний. Якої за
співаєш, коли приведу тобі мачуху. Вона з тобою, бовдуре, 
не панькатиметься, як я. В неї ти не писнеш, така жінка 
не дозволить, щоб перед нею викаблучувалися.

Так, так... На інших подивишся — вони втіху мають від 
своїх дітей. А мені ніякої радості. Тільки й чую: «А що ж 
там цей ваш син?» А що мені до сина, панове? Я своє зро
бив, він вже досить дорослий, щоб самому мати розум. 
А втім, відчепіться, панове, влаштовуйте свої власні справи. 
Бо кожному своє. Я кажу вам те, що думаю. І чого це ви 
весь час до нього чіпляєтесь? Звісно, він би мав знайти 
місце, щоб батькові трохи допомогти. Але в усьому іншому 
це хороший хлопець, з судами ніколи не мав справи, жод
них капостей не робив, тільки не треба було б йому з ти
ми гультіпаками водитися, бо ще вскочить в яку-небудь ха
лепу. Адже ж ви знаєте такі випадки.
З



А іііїлгалі, я йому вичитаю сам, панове. Він мене слу- 
*іиі І иапжди ставиться з пошаною. Так воно є. Та хотів би 
м шиїти, куди це він сьогодні подався. Не скаже ані слова 
'ііидині, мерзотник такий, наче батько нікого не вартий. Ну 
лмГі|н«. Ніс т и  мені, так і я тобі.

Мпсмучений такими роздумами, старий знову сів до 
йми ііної машини.

ЕМАН-СТАРШИЙ 
ВАРИТЬ ОБІД

Старий прибирав у кімнаті. Ця процедура нб вимагала 
йлпіто праці. Було то невеличке підвальне приміщення, де 
Ллп.ко й син наступали один одному на п’яти. Тут стояв 
ни:нчіький столик, на якому старий завжди сидів схрестив
ши ноги, як турок, і шив. Біля вікна стояла швейна маши
ни. Майже чверть приміщення займала полиця з надщерб
леними тарілками та іншим посудом. На підвіконні скніла 
шіпорошена пеларгонія.

Кмануель-старший підмів підлогу з ображеним виразом 
людини, яка виконує не свою роботу, поставив щітку в ку
ток.

— А тепер почнемо варити обід, бо де ж подінешся,— 
сказав собі: звик міркувати вголос.

— Значить, так. Передусім^ поставимо воду на м’ясо.— 
Стягнув з полиці залізну каструлю.

— Так. А тепер треба затопити. Ворушись!
Старий зібгав клапоть вечірньої газети, запхнув його до 

плити, наклав дров, підсипав вугілля.
~  Добре, що не забув звечора наколоти трісок,— по- 

хпилив сам себе,— твій укоханий синочок про це й не по
думай.

— Гори, друже,— напутив він вогонь,— адже тяга доб- 
|ні, бо я сам учора трусив сажу.

Поставив біля ніг цеберко з водою і заходився чистити
ИІфТОШІЮ.

- Ну, картоплини,— звернувся до них похмуро,— за 
місим правом ви називаєтесь картоплинами? Горішки ви, 
осі, хто, а я заплатив за вас по кроні за кіло. Чи ж це 
діло?

— Яку б підливу зробити? Найкраще з цибулі. А тепер 
интоичемо юшку, чи не так?
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Він послухався себе і почав помішувати юшку, роздум
ливо наспівуючи пісню «Хлопці нежонаті, чом не ожени
лись?»

— А той парубок і носа не показує. Авжеж, він мусить 
з товаришочками потеревенити. Так і виглядають його, щоб 
просвітив їх. Для чужих має купу розуму, а для власного 
батька нема. Така вона, солідарність. Але постривай... Я те 
твоє парубоцтво викоріню. Вже досить довго я дивлюсь на 
це крізь пальці.

Старий закінчив варити обід і сів на ящик біля плити, 
задумливо дивлячись на вогонь. Думав про те, що юшка 
надає снаги, але треба, щоб м’ясо добре проварилося, і як 
той час спливає... Глянув на годинник: «Паничеві пора б 
уже бути дома»,— сказав собі.

Саме в цей момент увійшов син.

ЯК
ЗАКІНЧИТЬСЯ МАТЧ?

Син сів за стіл з виразом, якай свідчив, що взаємини 
між ним та батьком напружені, але він не поступиться. 
Батько також мовчав, похмуро дмухаючи на юшку. Тільки 
коли взялися до головної страви, батько не зміг притлуми
ти почуття самовдоволення, яке проймає господиню, котра 
бачить, що зготовлена нею їжа смакує, і туга за визнанням 
призвела до порушення типгі.

—- Ну, як м’ясо? «спитав батько.
Годиться,— мовив син поблажливо.

Обличчя старого проясшшося, і він сказав, що хотів ще 
й картопляні кнедлики зробити, та не мав досить часу.

Син тим часом думав про те, що саме пора підластити
ся до батька, щоб видурити трохи грошей. Почав вихваля
ти старого, запевнив, що навіть у ресторані не готують так 
смачно. Було б батькові стати не кравцем, а кухарем. Він 
улещував батька так безоглядно, що старий зашарівся, мов 
панночка.

Ніби ненароком Еман згадав, що сьогодні має відбути
ся матч на першість ліги між «Вікторією» з Жижкова і 
«Славією».

— Мало не забув, їй-богу,— заволав старий.
— Підеш?
— Та ні! Багато роботи. Завтра треба повернути замов-* 

лення Гумбергові. Як гадаєш, хто виграє?
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- Неспокійно на серці,— зітхнув син.—Подразіл, ма- 
• «у 11., по гратиме, і взагалі... склад команди мені не подобає
мся. Н такому складі їм «Славка» намне боки.

- Здурів хлопець,— жахнувся старий.— Що за нісеніт
нії и,іо ти верзеш! Зі «Славією» вони завжди зможуть упо
їм піп.. Щоб то було, якби вони не могли накласти таким 
ч.і іпмидпикам! Запам’ятай, буде не менше як три — нуль 
їм користь «Вікторки», от згадаєш мої слова.

Ви, тату, дуже меткі,— озвався син бундючно.— Як 
ми собі це уявляете? Я просто дивуюсь, Ви кажете так, на- 
ч г і ї т о  гратимуть Прокоп або Бребурда.

*— Ну, коли ти вже згадав Прокопа, то, на мою думку, 
пік і сьогодні показав би їм.

Обличчя старого розгладилося в посмішці, яка аж ви
промінювала приємні спогади:

Прокоп! Золотий мій хлопець! Той би показав цим 
м ігорішнім шмаркачам, як треба грати. Ті його паси, про
ходи, обводки, фінти. Кажу тобі, це було єдине в своєму 
роді видовище. А ті його нестримні прориви. Воротарям 
Пула робота. Що теперішня молодь... Немає того бойового 
духу і нема добрих результатів. Те, що ми бачимо сьогодні, 
цо пе футбол. Були часи, коли перед нами Європа трусила
ся. Весь світ ходив на Жижков вчитися футбола. Бребур- 
дп, Прокоп та ще той, Єлінек, давали уроки. Так, так. А те
нор де поділося усе наше вміння...

— Що вдієш,— мовив син,— твої спогади — це вже істо
рія. Словами ділу не зарадиш. І ще я тобі скажу, що ти мо
жеш і помилятися. За тих давніх часів, про які ти говориш, 
був зовсім інший футбольний стиль. Тепер грають у науко- 
іній футбол, і якби той ваш Прокоп з’явився б тепер на по
лі, його б просто висміяли.

— Іди ти к бісу зі своєю наукою! ~  розгнівився ста
рий.— Що ти знаєш? Що ти бачив?

— До речі, я бачив гру Прокопа, і в період його най
більшої слави.

— Так, але що ти тоді розумів? Адже ти був отакеньким 
капшуком. Мов сьогодні пам’ятаю, як ми з мамою ходили 
щц матчі. Небіжчиця мати, бідолашна, бувало, казала, що 
лише на стадіоні вона відпочиває від тебе. Було, як поба
чиш гравців, що вибігають на поле, так рученятами запле- 
скаєш і закричиш: «Віктойка...» Так, так, золота наша 
мама...

Старий стримав сльозу і замислився.
Тишу порушив син:
— Що вдієш? Ми цього не змінимо. Головне, щоб ми 

сьогодні виграли. «Славка» і «Вікторка» мають рівну кіль-
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кість очок. Тепер на карту поставлено все: хто здобуде ку
бок — Летна чи Жижков.

— Тільки Жижков! — фанатично заволав старий.— За
пам’ятай, Жижков і ні в якому разі не Летна. Гарне діло 
було б, якби Летна взяла над нами гору!

— Ну, мене вже нетерплячка бере,— сказав син і поди
вився на годинника,— Вже пора.

— Ідеш?
— Як не піти?
Еман-молодший підвівся і натягнув кепку.
— Ну, чого стоїш?—поквапив його старий.— Іди і ди

вись, щоб ми виграли.
— Так...— сказав син.— А ви дасте мені на квиток? 
Еман-старший подивився спідлоба на сина і сказав

крижаним тоном:
— Ні.
— Послухайте, тату,— почав син благально.
— І ие жди, що я платитиму за твої забавки. Май свої 

гроші.
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Та які ж це забавки? Ви ж знаєте, всі там будуть.
Анічогісінько! Коли треба працювати, ти тільки ба- 

і і і к і н і і і і . Сьогодні ти мав чергувати і підло втік. Такий з 
и»г»п помічник!

11 у й гаразд,— мовив син трагічно.
Па футбол в мене грошей немає. Хто хоче розкошів, 

і ой поїшітен на них заробляти.
Иу й гаразд.

- Нічого не гаразд! Погано! Маю сина ледацюгу, який 
нп місті» того, щоб трудитися, як інші, огинається, а я по- 
птичі надсаджуватися.

Таж я кажу, гаразд. Облиште вже про це. Не дас- 
ти і не треба.

— Та вже ж не дам. Я був би останнім телепнем. Дармо
їди годувати? А зась. І ще тобі скажу ось що: я оженюся, от 
тоді побачиш. Ти в мене взнаєш. Візьму вдову Уголічкову.

- То беріть собі вдову — і гаразд.
— Т-и-и! Ще раз скажеш мені «гаразд», так я її сьо

годні ж і приведу.
То й гаразд. Може, з вдовою краще можна буде цо-* 

|ю:іумітися, ніж з вами. .
— На це не розраховуй. Либонь ле знаєш удів! Така 

пдона буде з тебе сукати мотуаки і той «гаразд» ти геть 
чисто забудеш.

— Та будь ласка. Не боюся я жодної вдови. Чи не ро
ги попа мала б носити, щоб я її боявся? Все гаразд.

— То ти такий? Не тільки на батька рота роззявляєш, 
пло й напроти матері таке дозволяєш?

— Та чому дозволяєш? Я ще нічого не сказав. Я лише 
кажу, що і перед удовою встою. Вона не зможе внести 
смуту в наші лави. А ви могли б уже відучитися від да
ремної балаканини і жестикулювання. Це свідчить про ва
шу недисциплінованість...

— Ти, бовдуре, гульвісо лещасний, я тобі..<
— Ну, то й гаразд, тату!
Син повернувся і поважно вийшов з дверей.

ЯК ПОПАСТИ 
НА ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ

Вийшовши з дому, Еман замислився. Де дістати гроші 
на квиток? Коли б це не неділя, можна було б десь під- 
халтурити. Приятелі, яких він просив позичити йому, від
повіли холодною відмовою: Еман ніколи не квапився по

13



вертати борги. Був би тут хоча б друзяка Ваціна-Лосось або 
принаймні його двоюрідний брат Ваціна-Ручка. Але оби
два відсиджували у в’язниці на Панкраці через якусь там 
пограбовану касу на Сміхові. Щоправда обидва вони несо
світенні негідники, краще не мати з ними справи, щоб не 
вскочити в якусь халепу. їхні фотографії мають у поліцей
ському управлінні, і тільки-но щось трапиться, братів од
разу знаходять. І тих, хто з ними товаришує, теж мають 
на прикметі.

Проте обидва Ваціни — благородні люди і мають добре 
серце для кожного; на гроші не скупляться. Не залишать 
друзів у біді.

Бман махнув, рукою. «Що вдієш,— зітхнув він,— тепер 
їм треба відбути свої вісімнадцять місяців, а мені потрібна 
монета негайно».

Отак розважаючи, він дійшов аж до Летни. На стадіон 
«Славія» сунули натовпи людей. На флагштоку понад три
буною майорів прапор.

— Цікаво,— сказав собі Еман,— хто витягне жереб. 
«Славії» завжди в цьому щастить. Значить, «Вікторка» гра
тиме проти вітру. «Славія» буде аж перериватися, щоб ви
правити свою підмочену репутацію.

Він благально склав руки і пристрасно видихнув:
«Дай «Вікторці» принаймні нічию, о господи!»
За огорожею стирчали голови глядачів, наче капустяні 

качани на городі. Еман спостерігав хвилювання натовпу, 
яке свідчило про те, що до стадіону прибували нові й нові 
потоки глядачів.

Раптом він зважився. Треба ж будь-що пройти на ста
діон! Він діятиме, як за часів невинного дитинства, коли 
не пропускав жодного матчу, хоч ніколи не мав на кви
ток. Тоді віл, малий хлопчина, пролізав поміж ногами до
рослих, що товклися біля каси, і, непомічений білетерами, 
прослизав на стадіон. «Тепер так не вийде»,— розміркову
вав Еман.

Навколо стадіону росли дерева, крони яких дали при
тулок цілій юрбі хлопчаків. Еман видерся на одно з тих 
дерев, незважаючи на протест мешканців, які добачили в 
цьому порушення своїх давніх привілеїв.

Проте пан Габаско-молодший не мав наміру ділити гіл
ляку з тими молодими шпаками з Жижкова та Летни. Роз
гойдавшись на гілці, він перекинувся за огорожу просто в 
натовп. Йому пощастило: не помітив ані білетер, ані полі
цай. А глядачі поставилися до нього доброзичливо, бо прос
тий люд схвалює невеликі порушення законів, коли цього 
не помічають представники влади,
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ЕМАН-МОЛОДШИЙ 
МАЄ НЕПОРОЗУМІННЯ 
З ГЛАДКИМ ПАНОМ

Г>уло Ще рано. По траві футбольного поля ганяли, як 
пуцпията, гравці якихось юнацьких команд. Глядачі нуди
шся, лунали голоси, які посилали гравців до мамусь грати 
и лото. Нарешті суддя дав свисток, гра закінчилася, і це 
»>уло сприйнято щирими оплесками. Захекані гравці потяг
лися до роздягальні.

Чииля напруження прокотилася натовпом, і пан Габас- 
» Побився об заклад з своїм сусідою «на будь-яку суму», 

ЩО першою вибіжить на поле «Вікторка». Програв. Пер
ім м’лпився воротар «Славії» у синій футболці з черво- 

ним міркою на грудях.
Плаиічко, золотий мій хлопчику! — гаряче загаласу- 

імм І'їманів сусіда.
Молодий пан Габаско подивився на нього вороже. Сла- 

и іі*т! І як він одразу не здогадався! Отакі пузані з котел
ками на потилиці, всі вони такі. Кожен уболіває за «Сла- 
пііо» мов скажений. Наче немає інших і кращих клубів. 
Що ж, є такі люди, котрі через клубний фанатизм не мо
жуть критично оцінювати успіхи і переваги інших команд.

— Женда, чудово! Новак, Плетіха, Водічка! — галасу- 
мап гладкий пан.— А чому Шолтис? Навіщо ставите Шол- 
тиса? — заволав він відчайдушно.— Адже він надто кволий 
проти тих жижковських бугаїв...

Еман уже хотів дати гідну відсіч на цю гірку образу 
Жижкова, але в цей момент на поле вилетіли червоні сму
гасті футболки. Еман зірвав з голову кепку і приєднався 
до захоплених вигуків своїх земляків: «Слава «Вікторці»! 
Хай живе Жижков! Привіт, Медуно, щасти тобі, Подразі- 
л<\ гравцю міжнародного класу! А ти, Байере, покажи їм, 
де козам роги правлять! Вкороти їм трохи ручки і ніжки. .»

— Що я бачу? — пробурмотів Еман злякано.— Чого во
ни поставили Спального Вагона замість Купки? Що за без
відповідальність з боку керівництва? Невже вони не усві
домлюють значення сьогоднішньої зустрічі? Слово честі, я 
нічого не розумію...

Той, хто пе мав змоги бачити поле, все одно міг слід
кувати за ходом зустрічі завдяки язику жижковського гро
мадянина на прізвисько Гучномовець, який протягом остан
ніх років дістається до стадіону трохи напідпитку і голос
но оповіщав всіх про події на полі.
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Гучномовець: «Кліцпера майстерно відпасовуе м’яч Ме- 
дуні, але той повертав його назад. Чому граєш назад? Во
рота «Славії» он там:. Ага! Кліцпера знову подає Медуні, 
той проходить, слава-а-а гей, хлопці, дайте їм гарної про
чуханки!»

Новак, захисник «Славії», промазав, і самовідданий Пла- 
нічка у відчайдушному стрибку ловить м’яч.

Еманів сусіда, бачачи стрімку атаку «Вікторки», насунув 
котелок на очі і відвернувся. Його губи гарячково промовля
ли якесь заклинання. І лише коли лави жижковських уболі
вальників розчаровано зітхнули, він підняв очі і з полегшен
ням став обмахувати капелюхом спітніле обличчя.

Його очі заблищали, коли Юнек обвів Мікше і, як (моло
дий фокстер’єр, помчав до воріт «Вікторії». Миттю подав 
м’яч Пучеві, а той хитрим ударом послав м’яча під пере
кладину. М’яч, як кажуть спортивні коментатори, затріпб- 
тів у сітці.

Громовий вигук «голі» вибухнув над Летною. Якась 
нянька в парку з переляку впустила пляшку з молоком. 
Пенсіонери нервово тіпали головами, і не один казав: «Не 
знаю, що там цікавого?»

Гладкий пан не міг заспокоїтися. Він підскакував, ма
хав котелком і кричав «гол!» аж піна на губах висту
пила.

Еман спостерігав за череванем, і в ньому зростала во
рожість. Його серце жижковського болільника і так було 
сповнене смутком, бо трй м’яч можна було взяти, зрештою 
суддя мав свистіти, бо Юнек був в офсайді, поза грою.

Він звернувся до товстуна:
— Послухайте-но, паничу, ви тут не на зборах! Дивіть

ся на гру і не штовхайтесь!
— Це ви мені кажете?— озвався роздратовано чере

вань.— Я сам знаю, що можна, а чого не можна!
— Поводьтеся, як належить людині, що розуміється на 

спорті,— повчав Еман.
Товстун не відповів, бо дивився вибалушеними очима 

на поле і раптом загорлав:
— Плетіхо, ззаду!
— Не підказуйте, кажу вам! — сказав Еман похмуро.
— А ви мені скажіть,— заперечив товстун,— чому це 

вас непокоїть? Я заплатив так само, як і ви, і тому можу го
ворити, що хочу.

— Ще невідомо, чи ви платили,— відповів Еман трохи 
зухвало,— ті, що найбільше горлають, найчастіше не мають 
квитка. Саме вони! Знаємо.

— Не хочу й слухати вас. Шолтисе, не барись, пасуй!
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— Послухайте,— промовив Еман погрозливо,— не денер
вуйте гравців! І не чіпляйтесь до мене, бо знаете...

— Я не чіпляюсь, це ви чіпляєтесь! Ви фанатик, а я 
людина безстороння. Мені все одно, «Славія» чи «Вікто- 
рка». Я за тих, хто краще грає.

— Я фанатик? — розлютився Емай.— Скажіть це ще раз!
— Ви сказали,— вів далі товстун,— що Юнек був поза 

грою. Тож видно, що ви правил навіть у руках не тримали.
— А ви дуже розумний! Вам би тільки в преферанс грати!
Гладкий пан не відповідав, він приклав долоні до рота

і горлав щосили:
— «Славів», грати требаї Бережете себе, негідники!

Ну, це вже занадто! —* сказав Еман глухо.— Я вас
попереджував, щоб ви не денервували гравців, але ви на 
це не зважавте.

Черевань раптом перестав бачити поле, бо Еман насу
нув й о м у  котелок на самісінькі очі. Коли ж панові пощас
тило увільнити голову, він накинувся на свого супротив^ 
ника.

Зчинилася метушня. Якийсь розпорядник привів полі
цая. Той досвідченою рукою розвів обох супротивників і 
потяг їх за комір аі стадіону.

— Папове,— звернувся Еман до публіки,— будьте свід
ками, що я  поводився чемно.

— Пане поліцаю,— задихався товстун,— я тільки дивив
ся на гру, а цей чоловік кинувся на мене і почав битися. 
Я, перепрошую, ніколи не б’юся, я маю крамницю — готовий 
одяг і гумові плащі — одразу за віадуком на Гавлічковій ву
лиці. Зробіть ласку, зайдіть, ви переконаєтесь, я всіх добре 
обслуговую!

— Мовчіть,— відрізав поліцай,— йдіть за мною. В полі
ції розберуться!

Ось так сталося, що такий важливий матч догравався 
без Емана.

•
ПАНУ НАЧЕРАДЦЕВІ
НЕ МОЖНА ХВИЛЮВАТИСЯ.
ЕМАНУ НЕ МОЖНА ХВИЛЮВАТИСЯ.
ПАНУ ПОЛІЦАЮ
НЕ МОЖНА ХВИЛЮВАТИСЯ

Еман виступав поруч з поліцаєм гордо, наче борець за 
святу справу. Зате гладкий пан у ті хвилини жалкував 
навіть, що народився на світ, Коли ж з публіки озивались
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вигуки: «Пане Начерадцю? Що сталося, пане Начерадцю? 
Що ж це буде, пане Начерадцю?», він удавав, ніби не ч$є, 
і намагався зробити вигляд, немовби це він цілком випад
ково супроводить поліцая.

В мене крамниця на Гавлічковій вулиці,— розпачли
во пояснював він дорогою.— Ви можете спитати про мене 
кого хочете, і кожний дасть вам найкращий відзив. Слово 
честі, пане інспекторе! Ось моя візитна картка...

Поліцай набрав поважного вигляду і сказав, що його це 
не стосується.

— Я це кажу не тому, що...— вів далі нещасний тов
стун,— я, перепрошую, нікого не чіпаю і хочу, щоб мені 
дали спокій. І що мені робити! Цілий день за прилавком, 
а коли в неділю прийду на стадіон, то маю лише неприєм
ності. Що я маю робити, пане інспекторе, скажіть самі? 
Адже я не можу тільки й сидіти в кав’ярні? Лікар порадив 
мені займатися яким-небудь спортом, от я і ходжу на фут
бол.

Він хвилинку подумав, а потім додав:
» В мене брат адвокат. Ви повинні анати його, пане 

інспекторе. Доктор юридичних наук Макс Начерадець, ві
домий адвокат. В мене хворе серде, я це можу довести. Ме
ні не можна хвилюватися.

—; Мені теж не можна хвилюватися,~ сказав Еман,— 
тато заборонив. Але ніхто на це не зважає. Найбільше мені 
допікає, коли хтось фанатично вболіває. Цього мій організм 
не витримує. Коли хтось ганьбить «Вікторку», в мене тем
ніє перед очима, і я повинен дати комусь по потилиці, чи 
не так, пане інспекторе?

Поліцай відповів, що його це не стосується, він нічого 
не знає і не хоче знати, тому що в нього є інструкції.

— В мене дружина і дітки,— бідкався гладкий пан.— 
Хлопець після канікул піде до другого класу. У дочки са
мі п’ятірки, а мене ведуть до поліції, наче розбійника. Кра
ще настав би мій кінець. Мені й так...

Еман зауважив гладкому панові, щоб той помовчав, бо 
пану поліцаю теж не можна хвилюватися: забороняв інст
рукція.

Пан поліцай підозріло подивився на нього і сказав:
— Поводьтеся як слід, щоб я вам не нагадував. У по

ліції про все дізнаєтесь.
— А мені й нецікаво,— промовив Еман.— Найгірше, що 

вони дограють без нас, і ми не довідаємось про рахунок.
~  Мені до цього байдуже,— відгукнувся похмуро тов

стун,— ніхто не повірить, які в мене турботи. Я й так усе 
знаю, мені нема чого довідуватися.
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— То як, ви гадаєте, закінчиться гра? — спитав Еман 
свого супротивника.

— Я нічого не гадаю, не звертайтесь до мене, не хочу 
з вами говорити, і мені нема чого ділитись з вами своїми 
передбаченнями! Я знаю тільки, що переможе «Славія», 
а ніяка не «Вікторка», мені нема чого гадати! Три — один 
на користь Славії — ось вам рахунок! Тут уже нічого не 
вдієш!

— Ха-ха! — заревів Еман.-— Оце рахунок, ні сіло, ні впа
ло! Ще казав, що він не фанатик! Пане старший поліцей
ський, ви свідок, що він мене образив. Бо хто так каже, не 
внає самовідданих жижковських гравців і їхньої чудової, 
запальної гри наприкінці матчу! Тому ви не розумієте, бо 
ви несамокритична публіка, яка в своїй упередженості ско
чується до фанатизму! Коротше кажучи, ви ще «зелений» 
шмаркач, а не вболівальник, і край!

— Чого ви кричите? — розійшовся гладкий пан.— Ви на 
мене не кричіть, чуєте? Пане інспекторе, ви будете моїм 
свідком. Я ці ваші слова передам адвокатові! Ви поплати
тесь за негідну поведінку.

Отак дружньо перемовляючись, вони дійшли до поліцей^ 
ського комісаріату, де їх прийняв молодий урядовець з рів
неньким проділом на гладко зачесаній голові.



ГЛАДКИЙ ПАН 
МАЄ ДОБРЕ СЕРЦЕ

Урядовець з’ясував, що пан Емануель Габаско народив
ся 1905 року в Жижкові, де й прописаний, віросповідання 
чехословацького, столяр, повнолітній і тепер безробітний. 
Гладкий пан зветься Ріхард Начерадець, народився 1886 ро
ку в Невеклові, прописаний у Жижкові, віросповідання іу
дейського, веде торгівлю готовим одягом і гумовими пла
щами, жонатий, мав двох дітей, мешкав в Празі, Гиберн- 
ська вулиця, досі не судився.

Абияк вислухавши рапорт поліцейського, урядовець при
значив обом винуватцям штраф по сто крон за порушення 
громадського спокою. У разі несплати штраф замінюється 
ув’язненням на дві доби.

А тепер підпишіть ось тут,— наказав урядовець і пе
щеним нігтем вказав місце в протоколі.

Еман занепав духом і боязко спитав: ‘
! А відсиджувати треба одразу?

— Одразу,— гордовито відповів урядовець, роздивляю
чись свої рожеві інігті,— та найкраще сплатити штраф.

Еман похнюпив голову і сказав, що піде на відсидку.
Йан Начерадець зиркнув скоса на хлопця, оком тор

говця готовим одягом оцінив його. Потім шикарним жестом 
витяг гаманець і сказав:

—. Моєї вини тут нема, пане поліцейський раднику, я з 
кожним хочу поладнати миром, на мене не можна нагово
рити анітрошечки, коли б пан Габаско не почав першим, 
все було б гаразд. Та я бачу, що цей пан зараз не в формі. 
Дозвольте мені сплатити за обох. Це дрібниці! Я маю при 
собі трохи грошенят. Хай бачить, хто такий Ріхард Наче
радець. Прошу, ось гроші, зробіть ласку, видайте квитан
цію.

Молодий пан, якому пан Начерадець у своїй перебіль
шеній щедрості надав титулу поліцейського радника, ска
зав, що він нічого не має проти.

Але Еман по-своєму зрозумів благородний жест свого 
супротивника. Сприйняв це за нову образу і виголосив, що 
пан Начерадець глумиться з нього і що коли б вони пере
бували деінде, а не в офіційній установі, він би, Еман, дав 
пану Начерадцеві належну відповідь. Хай його краще за
раз же'посадять під замок.

— Не вигадуйте дурниць,— відповів пан Начерадець,— 
я даю гроші, та ще й умовляти вас мушу. Це вже занадто.
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Я вас не хотів образити, пане Габаско. Я хочу, щоб була 
чесна нічия.

— Не розводьте церемонії, паничу!— гаркнув урядо
вець.— Коли пан Начерадець хоче сплатити, так дякуйте 
йому і забирайтеся з-перед моїх очей.

Еманові відлягло від серця, він розчулився, коли зрозу
мів, що ворог хотів допомогти йому в біді, і, охоплений 
благородними почуттями, виголосив, що не може припусти
ти, щоб пан Начерадець терпів збитки.

— Дозвольте, пане,— звернувся він галантно до товсту
на,— я сам сплачу за обох, бо це я почав перший, а ви ли
ше оборонялися.

— Я не можу піти на таке,— твердо відповів пан На
черадець,— бо бачу, що ви зараз тимчасово не в тому ста
новищі і ваш капітал неліквідний.

Еман відповів у такому розумінні, що хай вже буде 
так, але хай пан Начерадець вважає його за свого борж
ника.

На тому й погодилися. Пан Начерадець сплатив штраф, 
після чого вони залишили поліцейський комісаріат.

•
СТАРШИЙ КЕЛЬНЕР,
РОЖЕВИЙ І ЩАСЛИВИЙ

Смеркалося, коли вони спустилися з Летни і опинилися 
посеред гамірного міста. Людина, яка б спостерігала обох 
чоловіків, що вели жваву бесіду, напевно й гадки не ма
ла б, що бачить перед собою недавніх запеклих ворогів. Те
оретична розмова про причини занепаду чеського футбола 
настільки зблизила їх, що вони почували себе так, начеб
то разом ходили до школи.

Еман зайшов так далеко, що придушив у собі велико- 
жижковський патріотизм і спустився до того, що був ла
ден визнати за «Славією» хоч якісь там переваги. Пан На
черадець віддячив тим, що назвав «Вікторію» твердим го
рішком для летенської команди. Мовляв, він завжди ціну
вав жижковських хлопців і вважав, що Ограда спокон ві
ку постачала найкращий гравецький матеріал для інших 
клубів.

Пан Габаско гордовито підтвердив це, але сумно додав, 
що сьогодні соромно було дивитися на цих мазил, яким на
віть Португалія може накласти. Були часи, коли з отією 
Португалією навіть дубль «Славоя» (Жижков) і розмовляв

22



ти б не став. На його думку, деградація футбола сталася че
рез професіоналізм.

Пан Начерадець заперечував, кажучи, що за кожну пра
цю треба платити. Нічого не візьмеш задарма, пан Габас
ко повинен це пам’ятати. А щодо тієї крйзи, то хай пан 
Габаско дозволить сказати: криза була, криза й буде, він, 
як досвідчений комерсант, це знає. Проте треба дізнатися 
про рахунок зустрічі. З цією метою він дозволяє собі за-* 
просити пана Габаска до кав’ярні, де вони про все дові
даються.

Еман відповів, що не має нічого проти такої* пропози
ції. Коли вони увійшли, пан Начерадець одразу побачив 
старшого кельнера, рожевого і усміхненого, який звивався 
поміж столами, наче вугор.

— Ми виграли,— засяяв пан Начерадець, показуючи па 
кельнера,— бо коли б ми зазнали поразки, він сидів би в 
розпачі на кухні, і ніхто б його не докликався. Кожний 
офіціант — славіст. Це доведено наукою.

Еман відповів, що ще нічого невідомо, але коли сіли за_ 
стіл, до них прискочив кельнер і засокотав:

— Два-один. Чого зволите, панове?
— Два-один на чию користь? — спитав Еман.
Кельнер співчутливо подивився на нього і з гідністю

відповів:
~  На користь «Славки», ясна річ!

РАХУНОК!
РАХУНОК!
РАХУНОК!

— Все ж таки,— щасливо зітхнув пан Начерадець.— 
Пане старший, розкажіть нам про той матч.

— До ваших послуг,— заторохтів кельнер.— Перша хви
лина: «Славія» вибирає ворота і...

— Зачекайте,— перервав його пан Начерадець,— ми бу
ли на матчі аж до сімнадцятої хвилини, коли «Славія» за
била чудовий гол. Потім... е-е-е... невідкладні справи При
мусили нас покинути стадіон.

— Гаразд. Дальші десять хвилин належали жижковсь- 
ким. їхній напад затиснув захист «Славії» у залізне кіль
це, В той час обидва захисники вже видушили з себе все,
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що могли. Планічка дістав можливість відзначитись: він на
силу відбив на кутовий сильний удар Подразіла...

— Гей,— почувся голос,—другий стіл біля вікна, дайте 
рахунокі

— Рахунок, будь ласка,— вклонився кельнер і вів далі,—? 
подали кутовий, м’яч відбили. Зав’язалася боротьба в цент
рі поля. Чудово грав Плетіха, ви ж знаєте його фінти...

— Гей,— озвався голос наполегливіше,— рахунок!
— Рахунок, будь ласка,— сказав про себе кельнер і.про

вів рукою по лобі.— На тридцять сьомій хвилині першого 
тайзДа Громадка зіткнувся з Новаком. Суддя призначив 
штрафний удар.

— Проти «Вікторки», звичайно? — суворо спитав паж На
черадець.

— На жаль, ні,— відповів розповідач,— проти «Славії»! 
Звичайно, це хибне рішення судді було сприйнято з обурен
ням досвідченими глядачами...

— Егей! Рахунок!
— Рахунок, хвилинку! — промимрив кельнер і розпові

дав далі схвильованим голосом.— Вільний удар виконує Ме- 
дуна. М’яч підхопив Женішек, зупинив, але перш ніж зміг 
його відбити, набіг Подразіл і а-а-а...

— Рахунок! Рахунок! Рахунок! Гей!
— До ваших послуг, рахунок! — захлинався кельнер.— 

Планічка необережно вибігає, і Подразіл забиває перший і 
останній гол «Вікторки». Отакий дурний м’яч, пробачте, 
так з перемінним успіхом скінчився перший тайм, рахунок 
1 : 1 ,  пробачте, я мушу на хвилинку відійти, панове, пере
прошую...

Кельнер зник, наче ящірка серед каміння. Пан Начера
дець і Еман поринули в задумливе мовчання.

Повз них знову промчав кельнер і на бігу кинув:
— Панове, пробачте, але про другий тайм я вам не змо

жу докладно розповісти. Гей, Франце, на другий стіл дайте 
каву з молоком! Скажу лише кілька слів про переможний 
гол Свободи, який вирішив долю матчу. Свобода, панове, 
метрів з двадцяти, хоча його тіснили захисники, вистрелив, 
наче з гармати, в правий кут воріт — уклінно вітаю, пане 
Карпе — найкрасивіший гол дня — кінець гри знову нале
жить «Вікторці», але на результаті — рахунок, будь ласка, 
зараз іду!— але на результаті це не позначилося — треба 
було бачити той гол, такий постріл! Та дама щось хоче.,.
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ЕМАН 
МАЄ МІСЦЕ

— Не сумуйте, пане Габаско,— ласкаво умовляв Емана 
пан Начерадець,— раз ти, раз я, а колись наша Ганна, як 
то кажуть. Ви ж чули: «Вікторка» трималася добре і ре
зультат міг бути зовсім іншим.

Еман махнув рукою:
— Та я не про це! Це дрібниці, авжеж ми із вами ще 

не один матч побачимо. Маю інший клопіт.
— Які ще клопоти можете мати ви, молодий, нежона

тий? Коли я був такий, як ви, о-о! Мої б клопоти на вас* 
скажу я вам, мої б клопоти на вашу голову. Торгівля йде 
не так, як належить, замовники ненадійні, скажу вам, пане, 
це неймовірно, але скільки разів я так думаю, пане, цілі но
чі не сплю, ви знаєте, пане, не живу — мучусь, а кожен 
мені заздрить: «Що вам, пане Начерадцю», але я нікому 
пічого, я знаю, що знаю, мені нема чого байки розказу
вати...

Еман пояснив, що його турбує: не працює, бо нема міс
ця, а батько їсть поїдом. Звісно, старий має рацію, але ж 
остогидло слухати все одне й те ж.

— Місця не маєте? —■ сказав пан Начерадець і замис
лився. Так минула хвилина. Чоло гладкого пана проясни
лося:

— Місця! Чого ж ви мені одразу не сказали! Не біда, 
підете до мене. В мене ціла хура роботи. Повна крамниця 
людей, хто таке може витримати? Мені ж треба перепочи
ти, я гадаю...

Так говорив пан "Начерадець і мало-помалу переконав 
сам себе в тому, що він мусить узяти Емана до своєї крам
ниці, якщо не хоче передчасно лягти в темну могилу від 
перевтоми.

Та насправді він просто хотів мати біля себе когось, 
з ким міг би балакати про спорт. Що стосується футбола, 
то пан Начерадець був самотнім удома. Сім’я і вся рідня, 
особливо з жіночого боку, згадували про цю його при
страсть з глибоким презирством.

— Значить, домовилися,— підвівся товстун, подаючи 
Еманові руку, . і додав суворо: — Завтра о сьомій щоб бу
ли в крамниці. Але в мене ніяких балачок на роботі* за
пізнень я теж не потерплю, знаєте, я...

Еман відповів, що все буде гаразд, і відкланявся,
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•
МОЛИТВА 
ЗА «ВІКТОРІЮ» 
(ЖИЖКОВ)

Того вечора стіни міста Жижкова були оповиті чорним 
смутком. В усіх шинках велися палкі дискусії з приводу 
поразки червоно-смугастих. Поширилися чутки, що на Га- 
рантовій вулиці якогось м’ясника грець побив. Проте де
хто казав, що це від горілки. Багато громадян заприсягли- 
ся, що скільки жити будуть, ногою не ступлять на стадіон.

В цей час Еман-старший прибрав кімнату і ліг спати, 
прочитавши перед тим таку коротеньку молитву:

«Великий боже, ти, що створив усе живе, а значить і 
спортивний клуб «Вікторія» (Жижков), не дай своєму рід
ному клубові зазнати пораізки в такому важливому матчі, 
від якого залежить місце в таблиці чемпіонату. Дай Меду- 
нові здатність краще бачити поле, щоб він розумно пасу
вав і не забував при цьому про обох крайніх. Подбай, щоб 
Кліцпера зберіг сили для другого тайма і з допомогою край
ніх півзахисників підганяв форвардів уперед. Дай Подразі- 
ловим ногам швидкість газелі, а його мозку — мудрість змії, 
щоб його фінти і відриви були неперевершеними. Захисту 
надай твердості, щоб орудували справно, а воротарю нака
жи, щоб самовіддано захищав свою святиню.

Почуй, о справедливий боже, молитву недостойного си
на свого і зроби так, щоб «Славія» не спромоглася на жод
ну більш-менш порядну атаку. Хай Свобода бере гру на се
бе, аби гірше було для команди, а Пуч хай буде не в формі. 
Зроби так, щоб півзахист і захист «Славії» не справилися 
з стрімким жижковським нападам!

А ще я просив би, любий боже, щоб суддя поводився 
дипломатично і не помічав порушень правил і грубощів, 
особливо з боку Мікша, аби той в поєдинку з гравцем-чу- 
жаком завжди виходив переможцем.

Не моя, а твоя воля хай звершиться, о господи! І коли 
випадок не дозволить перемогти «Вікторці», то дай при
наймні нічию, любий боже! Але ж перемогу, хоча б в один 
м’яч, ти міг би дати «Вікторці», це така дрібниця для тебе, 
бо ти всемогутній. Амінь!»

Так молився Еман-старший, потім, повернувся на бік і 
солодко заснув. Прокинувся, коли син ліг біля нього і по
тягнув на себе ковдру.

Старий позіхнув і жадібно спитав;
— То ти вже дома? Як гра?.
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— Не знаю,— сухо відповів Еман.
— Як не знаєш? — жахнувся старий.
— Ви не дали на квиток, звідки ж мені знати?
— Але ж ти був проміж людей, міг почути, про що го

ворять!
— Вони не хотіли мені нічого сказати. Хто цікавиться 

результатом, хай сам ходить на стадіон, так вони кажуть.
— Не муч мене,— канючив старий,— бо я очей не 

склеплю.
— Бачили! Тепер я для вас маю бути добрим, розпові

дати про матч,— усміхався син.
Старий жебонів, що не заслужив такого ставлення від 

невдячного сина, і так бідкувався, що зрештою Еман-молод-' 
ший зглянувся над ним і назвав рахунок.



— Що ти сказав? — злякався старий.— Два-один, ка
жеш? І на користь «Славії»? Це неможливої

— Але це так.
Старий почав слізно нарікати:

Я так і знав, я це передчував! Ніяких мені радощів, 
самі прикрощі. І син у мене пройдисвіт пройдисвітом, кот
рий і за холодну воду не береться, такий здоровань, мав 
би соромитись...

До речі,— озвався си ^ — в мене е місце, щоб ви
знали.

Старий ожив і почав жадібно випитувати, Еман-молод- 
ший розповів йому про свою пригоду з гладким паном.

— Це добре,— сказав старий,— тільки дивись, тримай- 
. ся цього місця!

—і Не турбуйтесь,— відповів син,— і спіть, мов дитят-* 
ко, заплющіть свої оченятка.

«Ну й язик у цього хлопця, такого ще люди не чули»,— 
подумав старий і спокійно заснув,

•
ПАН НАЧЕРАДЕЦЬ 
І ЙОГО ДРУЖИНА

Іди геть з моїх очей і дай мені спокій!
— Але ж Гедвічко, Гедвічко...— улещав дружину пан 

Начерадець.
Пані Начерадцова сіла за касу і встромила ніс в чашку 

8 кавою, щоб показати, що «ця людина» цілком втратила її 
прихильність.

Час від часу в домівці пана Начерадця западала понура 
тиша, котра примушувала шефа фірми хапатися за серце 
і тихо про себе стогнати, що його здоров’ю край і що його 
хочуть звести в могилу. Це бувало тоді, коли дружина по
чинала говорити про пана Начерадця, як про «цю людину»*

Пані Начерадцова була показною статурною дамою. Ро
ки і подружнє життя спричинилися до значіного розширен
ня її особи. Вона була схожа на паровий коток і разом зі 
своїм чоловіком важила майже двісті п’ятдесят кілограмів. 
Від неї пахло пудрою, цукерками і нафталіном. Мала суво
ру вдачу, і численна рідня побоювалася її. Погляди на жит
тя в неї були такі:

«Ця її людина, ой, що це за людина, я вам скажу... 
правду казала небіжчиця матуся, що з цією людиною до 
добра не прийдеш. Через це вона ніколи не має, що на се
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бе вдягти, ніколи нічого приємного в житті не бачила, про 
все мусить дбати сама, а що вона з того має? За людьми він 
не наглядає, а вони ладні все рознести».

Дім пана Начерадця завжди був сповнений галасу. Зви
чайна розмова між подружжям скидалася на невеличку бу
рю. Дещо темпераментніший обмін думками нагадував згуб
ний ураган. Стороння людина, яка випадково зайшла б до 
пана Начерадця, подумала б, що стала свідком розладу по
дружнього життя, і лише обізнаний зрозумів би, що це 
просто обмін думками про виховання дітей.

І ось таке жваве і неспокійне життя чергувалося з пері
одами задушливої тиші. Це бувало тоді, коли пан Начера
дець іноді наважувався діяти на власний розсуд, а не за 
вказівками своєї дружини.

Чашка з кавою заплямкала і забурмотіла:
— Привести в дім хлопака...
Пан Начерадець підвів голову і поспішно сказав Емано- 

ві, котрий змотував шпагат і складав використаний обгорт
ковий папір:

— Збирайтеся і йдіть до того рудого Кона на Гусов- 
ку і скажіть йому: «Пан шеф звелів просити» або ж ні, 
жодних прохань, скажіть йому коротко, щоб заплатив, або 
я передам справу адвокатові. Зрозуміли?

*— Порядок,— відповів Еман лаконічно і скинув робо
чий халат.

— Без грошей не повертайтеся,— гукнув йому навздо
гін пан Начерадець,— і пам’ятайте, що рудий Кон — вели
кий шахрай.

— Шахрай — не шахрай, не турбуйтеся,— кинув Еман 
і зник.

ПАНІ НАЧЕРАДЦОВА 
НАДІЛА КАПЕЛЮХ

Коли Еман вийшов, пан Начерадець забігав по крамни
ці, роблячи круті віражі навколо прилавка, потім зупинив
ся перед касою і зачіпливо спитав:

— Так хто це привів #  дім хлопака?
— Ну, то хто привів у дім хлопака? — відповіла каса.
— Ну, то це я привів у дім хлопака?
— Ну, а хто привів у дім хлопака?
— Не кажи мені такі речі, я не можу цього чути. Я не 

приводив ніякого хлопака, я найняв робочу силу, щоб мені 
була допомога в крамниці.
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— В чому допомагати, коли самому нема чого робити,— 
почулося з боку каси.

— Чого від мене хочуть,— вибухнув гладкий пан,— ме
не хочуть рвати на шматки <за мої турботи? Мене хочуть 
звести в могилу?

— Ну, такого я, скільки живу, не бачила,— застогнала 
пані,— що я маю вислуховувати — цього вже не можна ви
тримати. Золота моя мамусенько! Ти мала рацію, коли го
ворила, а я тебе не послухала, і ось що я маю, так мені й 
треба. В мене взагалі добра душа... але це вже занадто. 
Ані хвилини не залишусь з таким мурмилом!

І пані Начерадцова зробила рух, ніби надіває капелю
шок. Колись усі домашні чвари справді кінчалися тим, що 
пані надягала капелюх. Це означало, що з «цією людиною» 
жити далі вона не збирається. Слід зауважити, що од
ного разу вона справді аж на півдня пішла до своєї ма
тері.

Але з плином років, особливо відтоді, як мати її почила 
вічним сном на страшніцькому кладовищі, надягання ка
пелюха прибрало символічного значення, проте воно впли
вало на пана Начерадця.

Він почав переступати з ноги на ногу перед касою і за
щебетав:

— Гедвічко, Гедвічко... Не сердься вже, Гедвічко! Коли 
хочеш, Гедвічко, я цього чоловіка прожену...

— Якого чоловіка ти проженеш, Ріхарде?
— Цього молодого чоловіка прожену, Гедвічко. Викину 

його за двері, Гедвічко. Не хочу навіть бачити його, Гед
вічко...

— Ніякого молодого чоловіка ти не проженеш, Ріхар
де,— м’яко сказала пані Начерадцова.

— Я прожену його, він мені тут не потрібен, я його . 
не хочу,— лютував пан Начерадець.

— А я кажу, що він залишиться,ейергійно запере
чувала дружина,— ти не можеш все робити сам, ти мусиш 
відпочити.

— Ніякого відпочинку, цей чоловік мусить піти звідси.
— Цей чоловік залишиться! — удар по прилавку.
— Цей чоловік мусить піти звідси! — удар по при

лавку. #
— Ну, коли я не маю права голосу! — застогнала пані 

Начерадцова.
— Добре, добре, хай залишиться, аби був спокій.
До крамниці зайшов покупець.
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ЦІКАВИЙ СПОСІБ 
ПРАВИТИ БОРГИ

— Ну що? — привітав Емана пан Начерадець.— За
платив?

— Ще б пак! — самовпевнено відповів хлопець.— Я ще 
не бачив людини, яка платила б так охоче.

— Та не може бути,— дивувався пан шеф, приймаючи 
гроші,— рудий Кон — і платить, та ще й охоче! В нього 
е бабуся, котра не може бачити, як її онук сплачує рахун
ки. Одразу починає йому вичитувати: «Знову викидаєш гро
ші, Оскарику? Ти нас з торбами пустиш!» От він і не пла
тить, усе махлює.

— Знаєте, пане шефе, ледве побачив мене, одразу по
чав кричати: «Моє шануваннячко, моє шаінуваннячко, хо
чете одержати гроші? З превеликою радістю. Зараз одер
жите. Ось тільки тут цидулку підпишете!»

— Гадаю, що не так уже й хутко у вас пішло.
— Можливо, ви маєте рацію,— погодився Аан Габас

ко,— довелося вдатися до невеликого дипломатичного ма
невру.

— А саме? — випитував пан Начерадець.



— А саме? Заходжу до крамниці і питаю: «Чи міг би 
я поговорити з паном Коном?» Якийсь рудий ластатий пан 
відповів: «Не можете, бо пана Кона в даний момент тут не
має, він поїхав. Та що я кажу — поїхав, він помер, отже 
ніякого пана Кона тепер категорично не може бути». Я йо
му й кажу: «Не знаю, що б я дав, якби можна було його 
оживити!» — «Це неможливо,— мовив рудий,— категорично 
виключено».— «Але ж, послухайте,— кажу,— є способи, як 
прикликати на цей світ мертвого і примусити його віддати 
гроші, аби він не паплюжив свою дорогу пам’ять неспла- 
ченими рахунками». — «Наука,— каже рудий,— ще не зро
била таких успіхів, щоб це було категорично можливо». 
«Облишмо жарти,— кажу,— припустімо, наприклад, що я 
схопив би вас за горлянку і розколотив вашу руду довбеш
ку об стіну. Можу закластися на будь-яку суму, що небіж
чик тут одразу наче вродився б і з подякою погасив би борг...*

— І ви схопили його за горлянку? — жахнувся пан На
черадець.

— До цього не дійшло, бо він почав кричати, а я ска
зав: «Навіщо цей гвалт, пане Коне, я цього не люблю, жени 
гроші й залишимося добрими приятелями». Він тяжко зітх
нув і виклав гроші на прилавок. А я на це: «Ось тепер, 
пане Коне, я бачу справжнього купця, мені дуже приємно! 
Я радий, що ви знову живий і здоровий. Передайте мій 
уклін вашій пані, моє шануваннячко».

— Добре, пане Емане,— сказав пан Начерадець,— але 
я вам не дозволяю утискувати моїх клієнтів! Такі дії роз
ходяться з моїми комерційними принципами. Зрозуміло?

— Будь ласка,— сказав пан Еман,— я граю жорстко, 
але чесно. Проте не терплю зайвої балаканини і жестику
лювання, бо це свідчить про недисциплінованість гравців.

ЯК МОЖНА 
ЗАПРИЯТЕЛЮВАТИ

Відтоді як Еман став служити в крамниці пана Начерад- 
ця, його авторитет настільки зріс, що Еман-старший не ви
магав од свого сина чергувати і порався сам. Лише вранці 
перед виходом до крамниці Еман-молодший варив сніда
нок і прибирав. По суботах вони вдвох шарували підлогу* 
а якщо була їхня черга, то й сходи в будинку.

В домівці на Цимбурковій вулиці оселився дух спокою 
і миру. Батько шанував сина, який має добре місце, а син
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споглядав на батька з почуттям поблажливої зверхності. 
Еман-старший перебільшував значення свого сина, розка
зуючи сусідам, що Еман працює директором на заводі па
ла Начерадця і що шеф не ступить без нього ані кроку. 
Знайомі сприймали цю звістку по-всякому і тішили себе 
тим, що одного дня Еман опиниться у в’язниці: це ж бо не-1 
чувано, щоб мешканець Цимбуркової вулиці досягнув тако
го високого становища.

Обставини, за яких син зав’язав знайомство з паном На- 
черадцем, Еман-старший тримав у таємниці. Він пояснив, 
що Еман-молодший був покликаний на цю посаду завдяки 
досвіду і великій обізнаності в торгівлі. В глибині душі 
гризли побоювання‘і сумнів, чи можна вважати тривким 
союз, укладений у такий спосіб.

Того недільного ранку Еман-молодший краяв локшину, 
а Еман-старший розпалював вогонь у плиті. Ось тут тато 
висловив свої сумніви:

— А ти що,— спитав він,— кажеш, дав йому тоді по 
шиї?

— Та певне, що дав,— відповів син.
— А за віщо?

2 К. Полачек



— Я вже казав вам, що він порушував спокійний пе
ребіг матчу.

— Гм... — замислився старий.— А що він?
— А що він міг сказати? Я не терплю таких фанати

ків! Не можна дозволяти таке некритичне ставлення. Я це 
й сказав йому, а поліцай нас забрав.
„ Старий роздумував хвилину або дві, а потім сказав:

— І ти гадаєш, він тобі подарував це? По-моєму, він 
все ж таки хоче тобі віддячити.

— А я наведу чимало прикладів, коли ляпас діє краще, 
ніж добре слово.

— Ніколи не чув такого,— крутив головою старий.
— Візьміть, наприклад, Фердінанда, адже ви його знає

те? Фердінанд Гонек. Так той Фердінанд поїхав шукати ро
боти до Франції. В одному паризькому готелі він мив по
суд і таке інше. Ну, та в тому готелі мили посуд люди й 
інших націй. І був там один іспанець, пройдисвіт.

Якось у неділю Фердінанд перемив свій посуд і зби
рався іти. Так. А той іспанець вирішив обдурити Фердінан- 
да. Забрав перемитий посуд і підсунув йому брудний. Фер
дінанд каже йому: «Ти що, серйозно?» Але іспанець почав 
розводити руками і щось лопотати. Фердінанду це не спо
добалось, то він йому й затопив. І знаєте, тату, той іспа
нець все зрозумів, і вони відтоді стали найкращими прия
телями.

Еман-молодший засипав локшину в суп і закінчив роз
повідь:

— Ну й точнісінько так було і в інших містах і кінча
лось однаково. В Ліоні він врізав одному італійцю, теж 
шахраєві, в Марселі він чистив комин з якимсь... та вже 
не пам’ятаю, хто той був, і також мусив його провчити, 
щоб робив чесно. Всі нації дістали від нього по зубах, а те
пер всі вони згадують його добром і часто пишуть до ньо
го. Той іспанець, коли женився, надіслав йому запрошен
ня на весілля.

— Що ж, різні бувають нації,— повчально зауважив 
Еман-старший.

ДЕЩО
ПРО РОДИЧІВ

Пообідавши, Еман причепурився «мов на парад»г обди
вився себе в дзеркалі і промовив:

—' Годиться!



~  Куди це тп збираєшся? — спитав батько.
— На матч. Сьогодні «Славка» зустрічається зі «Спар- 

таю».
— А тобі що до того?—здивувався батько.— Це ж не 

жижковська справа, а летенська.
— Наш старий уболіває за «Славію».
— Хотів би я знати, що він побачив у ній,— пробурко

тів Еман-старший.
— Я теж так думаю,— відповів Еман-молодший з лег

ким жалем,— проте сподіваюсь навернути його до вікторі- 
анської віри. Ну, бувайї

. Щасливо,— відповів старий.
Післяобідній час у неділю в домі пана Начерадця завж

ди належав жіночій половині родичів. Ціла зграя тіток, сво
ячок, двоюрідних сестер з її та його боку збиралася навко
ло столу, вкритого картатою скатертиною, щоб кавою та 
кексом відзначити родинну єдність. Пан Начерадець хоч- 
пе-хоч мусив ставитися до цієї юрби ввічливо, уважно 
вислуховувати різні історії, з яких випливала мораль, що 
тепер порядних дівчат немає, що за давніх часів з дітьми 
не було такої мороки, як тепер, що не треба шити у Ро- 
убічкової, бо її французькі моди дуже дорогі.

В кімнаті зчинявся галасливий гармидер, бо всі тітки, 
своячки та двоюрідні сестри розмовляли одночасно. Моло
дий поліцай, який чергував недалеко від дому, з підозрою 
дивився на вікна другого поверху і роздумував, чи не слід 
йому втрутитися. Пан Начерадець ходив по кімнаті, руки 
за спиною, і тужливо рахував хвилини, чекаючи, коли йо
му дозволять піти.

Бог послав йому ангела в особі пана Габаска-молодшо- 
го. Ангел вступив до кімнати і привітався до товариства 
словами: «Моє шанування, дами!», а потім звернувся до па
на Начерадця:

— То підемо, пане шефе?
Жижковська зовнішність пана Емана привернула до се

бе увагу, і одна літня тітка спитала у пані Начерадцової 
по-німецьки: «Що це за один?»

Пані Начерадцова знаком попросила замовкнути, натя
каючи, що пізніше вона пояснить, що «ця людина» знову 
утяла.

Гладкий пан звернувся до дружини солоденьким голосом:
— То и, Гедвічко, вже мушу йти.
Пані Начерадцова відпустила його зі словами: «Іди, ста

рий блазню, щоб ти позбувся вже свого футбола», після чо
го приготувалася прочитати своїй рідні чималеньку лекцію 
на тему: «Ця людина зведе мене в могилу».
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ЕМАН
РОЗРАДЖУЄ 
СВОГО ШЕФА

Пана Начерадця дуже тривожило питання, чи витри
має його клуб випробування. Йшлося про тяжкий бій з од
вічним ворогом, який неодноразово примушував «Славію» 
складати зброю. Чи зможуть на цей раз хлопці з черво
ною зіркою на грудях з честю вистояти перед натиском 
рудих?

— Сподіваюсь, що сьогодні «Славія» буде в добрій фор
мі. Тільки щоб загодя не перегоріли. Найголовніше <*~це 
спокій. А потім грати на результат. Навіщо мені хитромуд
рі комбінації і точний низовий пас, коли немає ударів по 
воротах? Якщо форварди водитимуться і гратимуть лише 
для себе, а не на користь усій команді, то я не хочу й ба
чити їх своїми очима. Про мене хай їх зовсім не буде.

Пан Габаско, навпаки, почував себе цілком спокійно, 
навіть байдуже. Тут не йшлося про честь Жижкова: зу
стрічаються два чужих клуби, і жодному з них він не сим
патизував.

— Цей матч називають окрасою сезону,— мовив він, 
злегка знизуючи плечима,—та я не бачиїв більш нудні
ших матчів, ніж ті, де зустрічаються летенські лідери. Ось 
«Вікторка», так та може показати кращу гру у всіх ліні
ях, ніж отакі тюхтії.

Пан Начерадець спалахнув.
Хто ж по-вашому тюхтії? — заверещав він.

— Звісно хто, «Спарта»! — відповів Еман диплома* 
тично.

— Згода!—відповів товстун і заспокоївся.— Це справе
дливі слова. Ви розумієтесь на справі, і мені це подобається* 
А то вже я подумав, що ви маєте щось проти «Славії»< 
У такому разі, запам’ятайте це, я й брата не пожалію*: 
Скажіть мені про цей йлуб недобре слово, і вмить ляжете 
на місці трупом.

Еман відчув потребу розрадити шефа і сказав:
— Гадаю, що сьогодні для «Славки» буде легка робота! 

На мою думку, «Славія» переможе з різницею щонайменше 
в два голи.

— Ви чтак вважаєте? — просяяв товстун, але одразу ж 
знітився.

— Не знаю, не знаю...— мовив засмучено.— Нема в ме
ле ніякої радості на світі. Нічого не можу собі дозволити.
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Я знаю все, мені нема чого розказувати байки. Я стріля
ний горобець. Побачите, що Пуч битиме по воротах поспі
хом, м’ячі летітимуть повіз ворота, над воротами, попадати- 
муть у штангу, лише не туди, куди треба. Я знаю, що мені 
його підіб’ють, і він протягом всієї гри буде лише статис
том. Нещасна я людина. Чому мене пан бог не візьме до 
себе, хочу я зпати? Свобода погано диригуватиме нападом. 
Юнак взагалі не гратиме, а Плетіха не витримає темпу і 
здохне в другому таймі. Ой-йой-йой... Все в мене іде шкере
берть, нічого не хочу знати, хай мені дадуть спокій...

І товстун у розпачі почав рвати на собі сиве волосся.
— Що ви робите, пане шефе, я просто дивуюсь,— заува

жив Еман,— ми ще нічого не бачили, а ви вже викидаєте 
коники. Та й неправда, що Пуча підіб’ють! Він сам може 
рубонути по ногах, як захоче. Якось воно й обійдеться, 
пам’ятайте мої слова!

А про себе тільки похитав головою: «Оці вже мені фа
натики, ну й народець!»

ПРО
МАЛОГО ПАНА

Трибуна ходить ходором і глухо дуднить від тупоту ти
сяч ніг, а внизу, на місцях для стояння, збуджено гомонить 
натовп. Бар’єри ледве стримують цю силу-силенну людей,' 
що прибули на стадіон подивитися поєдинок летенських лі
дерів. Глядачі розділилися на дві половини, і тільки-но сви
сток судді дасть сигнал до бою, розступиться безодня по
між двома непримиренними таборами, і ми станемо свідка
ми братовбивчої війни і одвічної слов’янської незгуртова- 
ності.

З усіх кінців Праги прибули сюди бійці-вболівальїники, 
які вірять у руді футболки «Спарти», сподіваючись побачити 
розтоптану на порох зірку «Славії». А ті, котрі носять п’я
тикутну зірку «Славії», очікують на перемогу своєї віри і на 
підкорення лав невіруючих спартанців.

Наш пан Начерадець пріє за спортивний клуб «Славія», 
Він побився об заклад з багатьма вболівальниками, що його 
клуб виграє, і тепер почуває себе, як юнак перед іспитом 
на атестат зрілості. Від хвилювання він сопе і кавкає. Йо
го кидає то в жар, то в холод від надій і недобрих перед
чуттів. Якусь хвилину він певен себе і вірить, що його 
одинадцять хлопців не підведуть, І одразу ж за тим поби^
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вається, скаржиться, що його очам уже не бачити жодної 
втіхи на світі.

Пан Габаско, що стоїть поруч з ним, зберігає гордий 
спокій. Що йому до двобою летенських лідерів? А втім, які 
вони лідери? Тюхтії, голодранці, самодіяльний гурток, ве
терани, лопухи, а не гравці. ЛідериІ Чи хоч знають вони, 
що таке зупинка м’яча, прийом м’яча, ведіння м’яча! Хай 
хоч спроможуться грати в пас та зуміють пройти до воріт. 
Чи зможуть вони збити темп супротивнику, де там! їм би 
повчитися на Ограді. «Вікторці» в усякому разі зіграти з 
ними — раз плюнути.

Еман запалив сигарету і зневажливо дивився на зеле
не поле, де метушилися футболісти. Раптом хтось потягнув 
його за рукав. Еман глянув угору, праворуч, ліворуч. Ніко
го не побачив. Тільки після цього йому спало на думку по
дивитись униз. Він уздрів невеличкого чоловічка, дрібненьке 
зморщене личко якого поросло сивуватою щетиною. На но
сі сиділо стародавнє пенсне, від котрого тягнувся чорний 
шнур за ліве вухо. Дідок застряв в одному з рядів гляда
чів, наче комар у щілині, і його очі не бачили денного світла.

— Що таке? — спитав Еман.
— Молодий пане,— сказав чоловічок благальним голо

сом,— чи не могли б ви мені сказати, хто грав?
Еман змірив його здивованим поглядом.
— Бачите,— пояснив чоловічок,— я вже не один деся

ток років ходжу на футбольні матчі, але через дрібну свою 
поставу нічого не бачу...

— А хто ви такий?
— Мов прізвище Сало,— скромно відрекомендувався чо

ловічок,— я працюю оцінювачем у ломбарді і вболіваю за 
«Спарту». Проте можу визнати перевагу інших команд, бо 
я людина справедлива і свідома. Але бог покарав мене зрос
том. Я, пане... чув гру обох Музик, старшого в центрі і мо
лодшого в захисті, чув Клапку, коли він стояв у воротах. 
Так, молодий пане... я, пане, свідок таких великих подій. Як 
сьогодні, чую сопіння великого Янди-Очка, який мчить до 
воріт супротивника. Моя пам’ять сягає сивої давнини. 
Я чую страшні гарматні удари великого Кошка і Баумрука, 
чую підступні обманні удари славного центр-форварда 6н- 
ні. Всі ті гравці, сподіваюся, за свої славні діла стануть су
зір’ям на небі і увійдуть у число богів. І Венца Пілат піс
ля смерті буде сяяти на темному небі і дивитись на своїх 
недостойних нащадків.

Чоловічок замислився і потім додав:
— Всіх тих футболістів я чув, але ніколи не бачив, ли

ше так, у щілинку між глядачами. Я прошу вас, молодий
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пане, чи не можете ви мені назвати сьогоднішній склад 
«Спарти»? Буду дуже вдячний!

— Будь ласка,— сказав пан Еман,— питайте.
— Кадя грає? — спитав пан Сало схвильовано.
— Грає на лівому краї.
— Що ви кажете? — жахнувся чоловічок.— Кадя на лі

вому краї? Як це зрозуміти, перепрошую? Адже це нечу- 
вано!

— Але так воно є. А в центрі грає Бургр.
— Свята діво Маріє! — заголосив пан Сало.— Що ж це 

буде? Богородице! Захисника ставлять у напад! Адже це... 
це проти всіх законів, проти бога, проти природи — стави
ти цих гравців на такі місця! Ви не жартуєте, пане?

— Анітрохи! Можу вам сказати, що саме зараз Бургр 
відпасував м’яч Гохману, якого поставили правим півсеред-» 
иім, а... Гохман саме втратив м’яч.

— Як! — заревів пап Сало.— Гохман грає півсереднім... 
Ну, це... Я з цим не можу погодитися, прошу вас... Такий 
склад керівництво не мало права виставляти. Ще існують 
закони, прошу вас...

Чоловічок схопився за голову і застогнав:
— Нічого ле розумію! Кадя на краї! Коли кілька років 

тому в центр ставили Коленатого, я тоді думав: «Ну, коли 
вже дійшло до такого, то це кінець світу». Це був такий ци
нізм, на який справедливий бог не міг дивитися спокіййо* 
і на чеський футбол посипалися дошкульні удари. Самі згрі
шили, самі й терпимо. Але керівники поплатяться за це 
і спокутуватимуть вічно! Вони будуть смажитися в пеклі 
на воші...

Пан Сало ридав, сльози котилися по його щоках. Якийсі» 
пан, не маючи сил дивитись на його муки, докірливо ска
зав Емалові: ^

— Ганьба так знущатися з людини! Ви поводитесь не
пристойно!

Вія дбайливо взяв чоловічка в обійми і посадовив собі 
на плечі.

— Слава Кадьові! — заверещав чоловічок.— Слава тобі, 
великий слави сину, слава чехословацькому левові!

А коли добрий пан поставив чоловічка на землю, той 
покивав докірливо пальцем на Емана і сказав:

— Ви обдурили маленьку людину, пане, гріх вам. Я що
йно думав: Кадя на краю — та де там! Ну, ну... тепер все 
гаразд. Кадя порядкує в центрі нападу, як належить. Це 
добре. Я схвалюю.

Та Емап не слухав його, його думки були звернуті до 
пана Начерадця. Пан шеф, здається, не порозумівся з
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якимсь паном у мисливському капелюсі. Еманів шеф тримав 
суперечника за вилоги піджака і трусив так, що в того 
мисливський капелюх хитався на голові.

— Що, що? — кричав пан Начерадець.— Мудри, каже
те? Мудри — хороший гравець? І це ви сказали мені? То 
я вам скажу, пане, і запам’ятайте собі, пане, якщо вас хто- 
пебудь спитає: може, Мудри і хороша людина, але хорошим 
гравцем він ніколи не...

«Знову бешкетує,— подумав пан Габаско стурбовано.— 
Такий старий, а поводиться наче мала дитина. Тільки-но 
випущу його з ока, одразу щось утне...»

Еман метнувся до пана шефа і після довгих умовлянь 
йому пощастило припинити дискусію з мисливським капе
люхом. Шеф тепер зажурено дивився на поле, де справи 
складалися не на користь «Славії». Чоловік на прізвисько 
Гучномовець проголосив:

— Лави червоно-білих розладналися. Напад нездатний 
створити жодної загрозливої ситуації. Півзахист відтягнув
ся назад, щоб допомагати захисту. Руді розвивають шале
ний темп. Кінець матчу належить «Спарті». Пан Плеціти, 
об’єктивний суддя, оголошує свистком кінець матчу за ра
хунку 4 :2  на користь «Сгіарти». Рахунок справедливо ві
дображає співвідношення сил між обома командами. Це був 
не матч, а бал пожежників. Поверніть нам наші гроші,

Еман обережно вивів пригніченого пана Начерадця зі ста
діону. Той був засмучений, душа його була оповита чор
ним смутком. Вуста гарячково вимовляли:

— Ну що я казав? Що я говорив? Чи не казав я, що 
«Славія» схопить щонайменше чотири штуки? Хто засвід
чить мої слова? Я питаю: чи маю я якусь радість на світі? 
Не маю! Чи можна мені жити на світі? Не можна! Чи не 
вартий я співчуття? Вартий!

Він підняв ціпок і загорлав:
— А втім, що мені до цього? Хіба «Славія» — моє під

приємство? Ні! Так чого я турбуюсь! А я й не турбуюсь! 
Це моя справа? Ні! Я щось маю з цього? Нічого! То що, 
прошу вас, ви мені говорите? Що ви можете мені сказати? 
Облиште свої балачки, я все знаю. Але таких керівників 
має побити грім. Так понівечити мені команду, хтось коли- 
небудь бачив таке?

Еман зглянувся на нещасного чоловіка і промовив:
— Але, пане шефе, ще не все втрачено... Заждіть, я вам 

поясню. Матч буде переграватися. Без протесту тут не обі
йдеться. Суддя несправедливо призначив одинадцятиметро- 
вий у ворота «Славії» за грубість Женішка. Там не було
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ніякого порушення, я добре бачив. Так можна за все сви
стіти. Чуєте, пане шеф?

Пан Начерадець вдячно подивився на Емана і сказав:
— Ви маєте рацію, Емане. Буде протест. Ще б пак, 

це ж неподобство. Хіба можна так судити? Ого, панове зі 
«Спарти»! Над вами ще є вища інстанція...

За цією розмовою вони дісталися до Жижкова. А коли 
підійшли до домівки, побачили численну рідню, яка щойно 
висипала з воріт і заповнила всю вулицю.

Образа, якої зазнала «Славія» на стадіоні, і вигляд рід
ні збудили страшенний гнів пана Начерадця.

— Подивіться! — загорлав він.— Стільки єврейок укупі 
на вулиці! Такого не можна потерпіти! Такого не повинно 
бути! Поліція! Родичі, розійдіться!

— Ріхарде,— застогнала пані Начерадцова,— що ти робиш?
— Розійдіться!-—хрипів пан Начерадець, поводячи очима.
— Він з’їхав з глузду. Божевільний! — закричали ро

дичі і розбіглися на всі боки.

•
ЕМАН
НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ
ТАТОВІ

Старший Еман скоса поглядав на сина, міркуючи, що 
хлопець останнім часом щось йому не подобається.

Еман-молодший останнім часом сам собі не подобався. 
Щось його гнітило і збивало з пантелику.

Того дня вранці він узявся начищати взуття, але забув 
про черевик, якому мав надати блиску, і полинув думками 
кудись далеко-далеко. Еман старший застукав сина саме то
ді, коли той плюнув у коробку з ваксою, але потім подивив
ся на коробку затуманеним поглядом і поворушив губами.

— Так,— озвався старий,— тут напевне замішана дівчина.
Ці слова привели сина до тями. Він почав полірувати.

черевик з несамовитою енергією.
— То що,— знову повів старий,— попав у саму точку?
— І так, і ні,— відповів син.
— Так, звісно. Тепер ти вже маєш місце і почав тяга

тися з жінками,— почав нарікати батько.— Ото біда з цим 
йолопом!

— Кому вже лаятись, але не вам,— відповів Еман пи
хато,— що> ж до дівчат, то ви могли б і помовчати.

— Що, ти верзеш!— аж затремтів старий.— Ти-и-и! Я 
тобі покажу. Що там було з дівчатами?
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— Я не знаю, що було,—відповів Еман,— ви самі 
почали.

— Ти не вивертайся, а скажи прямо. Ти маєш мене за 
бабія, або як ти собі розумієш?

— Я нічого не роїзумію. Я тільки кажу, що деякі люди, 
котрі тільки те й думають, що про вдів, іншим закидають 
про дівчат.

— А-а-а,— заверещав Еман-старпшй,— то ти так?
— Без скандалів,— зухвало відповів Еман-молодший,— 

я в цьому не винен, якщо ваше серденько заговорило. Не 
ремствуйте, і бажана вдова буде ваша.

— Ось я жбурну в тебе чим попало, ти, калійо нещас
ний! Я тебе навчу поводитися, негіднику. А що стосується 
вдови, то я тобі скажу, до речі... Я знаю, що собою являють 
жінки. Про вдову я не думаю, але коли б це мало статися, 
то ти сам мене до цього доведеш, бо з тобою вже не можна 
витримати. Я для тебе ніщо, а вдова тобі відповість так, що 
ти своїх не впізнаєш...

— Ви собі уявляєте, що візьмете з тією вдовою мене 
в лещата і змусите мене капітулювати? Я вже казав вам, 
що вдова, цей старий гравець міжнародного класу, не зможе 
внести розлад до моїх лав. Такий супротивник мене не по
долає. Отже, я гадаю, що напруження між нами могло б 
трохи (послабшати. Ви залиште свої турботи при собі, 
а я думатиму, як розв’язати свою складну ситуацію.

— То як там з твоєю дівчиною?—допитувався згодом 
старий, який справді не міг довго гніватися.

— Та так уже,— пояснив Еман,— спробував трохи ата
кувати...

— Ага!— заблимав очима старий.— І вона захистила 
свою святиню?

— Зачекайте! Я ще не розігрався. Треба позбавитися 
початкової скутості, що завжди властива в грі з незнайомим 
супротивником. Зате фшіш буде могутній. Вона ще не об
стріляна... Бувайте здорові, пане раднику!

З цими словами пан Габаско розпрощався з батьком 
і пішов до крамниці.

ЕМАН-МОЛОДШИЙ 
ВИКОНУЄ ДОРУЧЕННЯ 
ПАНІ НАЧЕРАДЦОВОІ

Було це так. Одного дня пані Начерадцова покли
кала пана Габаска і сказала, що він мусить піти на Поржіч, 
там є модний салон пані Шмальфусової, певно, Еман знає,
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де це, та й як йому не знати, салон пані Шмальфусової та
кий знаменитий, пані Шмальфусова завжди мав роботу, 
найкращі дами шиють у неї одяг, тому Еман повинен знати, 
де знаходиться салон пані Шмальфусової.

— І перекажіть їй,— вела далі пані Начерадцова,— що 
в суботу я не могла прийти до кав’ярні «Едісон», бо мала 
батато роботи, і діти знову хворіли, я від цього сама не при 
собі, ніхто не повірить, яких мук я зазнаю. Я мусила покли
кати Краускопфа, бо Брод нічого не тямить, я так йому 
і сказала, а чого церемонитись? Здоров’я — над усе. У Крау
скопфа золоті руки, і він сказав, що Отоушек недокрівний, 
а Ганічка мала б змінити клімат, тридцять крон узяв, але 
я з радістю дала ті гроші, принаймні заспокоїв, а то я не 
сплю цілі ночі, такі турботи з цими дітьми.

І ще скажіть що я забула попередити, що те вечірнє 
плаття, яке замовила пані Корецова, воно мені не подобаєть
ся, я передумала, декольте для мене завелике, це для струн
кіших, і я хотіла б, щоб воно було не так оздоблене, хай 
прийде до мене порадитись, що тут казати, я напевно не 
зможу прийти до неї, краще буде, якщо вона прийде до мене 
в неділю після обіду, але я ще повідомлю її, чи будуть у ме
не гості, я не дуже їм рада, будуть тут розпускати плітки, 
а той рецепт я їй пошлю, краще буде, коли вона прийде сьо
годні ввечері до кав’ярні «Електра», мій має справи в місті, 
а я радше сиджу дома, бо мені ноги не служать, або ще кра
ще, коли б вона пішла зі мною у кіно, я вже казала, що там 
іде дуже гарний фільм, зрозуміли?

— Зрозумів і не зрозумів,— відповів Еман і виклав про
мову пані Начерадцової у таких словах: — Маю сповістити 
пані Шмальфусову, що тієї суботи ви не могли прийти до 
кав’ярні, і щоб вона вам сказала, коли ви обоє можете зу
стрітися, щоб ви могли викласти їй свою програму.

— То можете йти,— милостиво кинула дама,— але ви 
дуже багато балакаєте, я вже давно це запримітила.

ПРО ЧОРНУ 
ГРИВКУ

Немає чоловіка настільки холоднокровного, який, уві
йшовши до дамського салону, не відчув би, що земля хит
нулася у нього під ногами. Еман увійшов до приміщення, 
де близько двадцяти дівчат сиділи за швейними машинами. 
Наука ще не знає, що примушує швачок у майстерні вере



скливо сміятися, коли вони побачать людину чоловічої 
статі. Емана зустріли таким вибухом веселощів, що навіть 
цей твердий муж з Жижкова зніяковів. Навіть сувора дирек
триса, яка вийшла Еманові назустріч, не змогла запобігти 
цьому раптовому вибухові сміху.

Пан Габаско помітив незадоволено, що найбільше роз
ходилося окате дівча з чорною гривкою. Сусідка мусила да
ти їй стусана в спину, щоб та прийшла до пам’яті.

— Слухайте, панночко!—зауважила їй директриса.— Що 
це за поведінка, куди це годиться?

Величне прибуття пані Шмальфусової все ж сприяло за
спокоєнню, так буває, коли інспектор заходить до класу. Пан 
Еман, збентежений, зашарілий, пояснив мету свого візиту. 
Пані Шмальфусова велично виголосила, що може зустрітися 
з лані Начерадцовою сьогодні і що просить передати їй ша
нобливе вітання.

Пан Еман подякував і сказав, що передасть. Відходячи, 
він кинув гнівний погляд на чорну гривку і дав собі слово, 
що «він з цим дурноверхим дівчиськом поквитається».

Ввечері Еман чекав на неї перед будинком салону, споло
ханий невиразними передчуттями. Хотів пояснити цьому ве-



ре-скливому створінню, що він солідна людина, а не якийсь 
шалапут.

«Хотів би я знати,— розважав він гнівно,— чи має право 
така вертихвістка знущатися з людини...» Він вирішив вима
гати сатисфакції за уражену честь за всією формою.

Тут Еман побачив, як дівчина вийшла з будинку і квап- 
лйво попрямувала до трамвайної зупинки. Він наздогнав її 
і зняв капелюх зі словами:

— Так оце я власяою персоною, панночко.
Чорна гривка злякалася і заверещала.
— Не бійтеся,— заспокоював її Еман,— я лише... Я хо

тів лише сказати... Я гадаю, що нам по дорозі.
Панночка відповіла, що мати суворо заборонила їй роз

мовляти з чоловіками.
Еман здивувався, що її матуся така сувора.
— О, ще й як! Вона б мені показала за це! А тато — й 

не питайте...
Еман пояснив їй, що він серйозний молодий чоловік 

і має певне становшце. Панночка натомість повідомила, що 
в неї є братик — справжнє бісеня. Еман слухав цю новину 
з удаваним інтересом і з задоволенням виявив при цьому, що 
в дівчини гарні ноги. Він висловив думку, що мати робить 
правильно, наставляючи дочку на добру путь. Тепер такий 
світ, що нікому не можна вірити.



Панночка, ніяковіючи 1 час від часу попискуючи, повідо
мила, що її звуть Емілія, але це ім’я їй взагалі не подоба
ється. Краще б назвали Вірою, але, можливо, і це ім’я не 
пасувало б їй, бо вона брюнетка. От якби вона була блондин^ 
кою, але тоді б вона була б веснянкувата, як її подруга Ма- 
ня, у тієї веснянка на веснянці сидить, і від цього вона 
зовсім нещасна. А втім, вона має великий успіх у чоловіків, 
і ті пишуть їй красиві листи. Тут вона замовкла і підозріло 
подивилася на Емана. Напевно, пан уже жонатий? Це було 
б дуже негарно з його боку — залицятися до молодих дівчат.

Пан Габаско запевнив її, що зовсім ні, він не жонатий, 
вільний, і це вже йому набридло, адже кожна людина повин
на мати лад у житті.

Почувши такі серйозні міркування про шлюбу Емілія 
споважніла і навіть забула про кривляння. Оскільки саме пі
дійшов її трамвай, вона сказала Еманові: «До побачення», 
кинувши на прощання звабливий погляд.

Лишившись наодинці, Еман схаменувся, що не сказав 
цій дівчині все, що про неї думає. Але він утішився тим, що 
завтра також буде день і що вони знову побачаться.

ЗБІГОВИСЬКО
РОДИЧІВ

Надійшла неділя, і до Начерадців зібралася рідня. 
Серед присутніх особливо вирізнявся дядько Ігнаїц, який 
приїхав з Вотиць лікувати астму у кваліфікованого спеціа
ліста. Він привіз декілька анекдотів з сивою, порослою мо
хом бородою. Біля нього сидів дівер Каудерс, відомий агент 
по боргових розрахунках. Серед численних дрібніших роди
чів вирізнявся сам доктор юстиції Макс Начерадець з дру
жиною, яка полюбляла ліловий колір і довгі романи. Вона 
все прикладала до очей лорнетку, а чоловік її смоктав сигару. 
Була тут і сестра пані Начерадцової, білява жіночка з рим- 
ськсккатолицькою зовнішністю, яка вийшла заміж за подат
кового інспектора Недому. Люди питали її: «Скажіть, будь 
ласка, любонько, як це ви могли віддатися за такого брид
кого єврея?»

Обов’язок господаря дому примушував пана Начерадця 
спілкуватися з родичами. Йому вже стало страшенно нудно, 
при першій нагоді він підвівся і проголосив, що піде нагору 
послухати радіо, бо з Відня передають репортаж про зустріч 
«Славії» з командою «Вієнна».
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Пані Начерадцова відпустила його зневажливим жестом, 
а коли двері за чоловіком зачинилися, зітхнула «йо-йо».

— йо-йо,— повторила рідня.
Пан Кауде<рс, що не визнавав футбола, а буїв прихильни

ком кінських перегонів, бо це вид спорту, в якому, принайм
ні, можна зробити якусь комерцію, сказав з легким відтінком 
гребування:

Я знав одного такого ж, на прізвище Кац.

•
РОЗПОВІДЬ 
ПРО ПАНА КАЦА

— Це котрий Кац?— спитав видатний юрист.— Карлін- 
ський винокур?

— Ні,— покрутив головою пан Каудерс,— Кац з Кадро
вої вулиці. Арматура і металеві деталі. Вперше з нього стяг- 
ли борги в 1902 році. Востаннє я стяг з нього борги в 1913 
році. Потім його дочка зробила хорошу партію, а Кац помер.

— І що той Кац?— зацікавилася рідня.
— Кац,— почав пан Каудерс,— був футбольним уболі

вальником. І віддав свою прихильність клубу ДФК, бо вія 
був такий патріархальний і ортодоксальний єврей. Кожної 
п’ятниці ходив до синагоги, а сосиски купував лише у єврея 
Комуніка.

— Ще й тепер є такі,— повідомила пані Недомова,— я 
знаю одну...

— Ти вже помовчала б,— цикнула на неї сестра,— я зов
сім не патріархальна, але за християнина б не вийшла.

— Не сперечайтеся,— зауважив їй дядько Ігнац,— ви 
наче та єврейка, що пішла скаржитися до відомого рабина. 
Знаєте? Це дуже цікаво. Жила одна єврейка...

— Ігнаце, не заважай Каудерсові розповідати,— нагадав 
видатний доктор.

Каудерс узяв слово.
Отже, той Кац уболівав за ДФК, але ніколи не ходив на 

стадіон, коли грав його клуб. Казав, що він дуже нервовий 
і що в нього серце розірвалося б, коли б ДФК програв. 
«Заплатиш за квиток скажені гроші, а ДФК програє!»— 
пояснював він.

Але Кац не був скнарою, йому не було шкода грошей, він 
тільки боявся, що його поб’є грець.

Коли ДФК грав, пан Кац приходив до огорожі стадіо
ну і ставав приблизно напроти центра поля. Коли Кац від



чував, що ДФК атакує, овін біг вздовж огорожі аж до місця 
напроти воріт. В (цю хвилину він нічого не бачив і не чув, 
навіть небезпечно було до нього наближатися, бо він, на
певно, капнув би ногою в живіт. Він зупиняв м’яч, вів 
його, пасуівав, бив по воротах. Всі, хто тоді його бачив, дума
ли, що старий збожеволів. Коли ж атаку ДФК відбивали, 
Кац рвав на собі волосся і голосно лементував* Найгірше 
йому бувало, коли він відчував, що його клубові неперелив
ки. Тоді Кац втягував голову в комір, бо не хотів нічого 
бачити ані чути, і починав дихати лише тоді, коли догаду
вався, що команда вийшла зі скрутного становища.

Коли ДФК вигравав, він з радощів купував усім дітям 
у парку бублики, бо страшенно любив дітей. Того дня ви 
могли одержати від старого Каца все. Я гадаю, що в ту хви
лину він ладен був навіть платити кредиторам. Але матчі 
здебільшого відбуваються по неділях, тому Кац так і не під
дався цій спокусі.

Гірше було, коли клуб програвав. Тоді він ставав лицем 
до огорожі і читав молитву за упокій, а потім сумно йшов 
додому. І кожному, хто до нього звертався, казав: «Дайте 
мені спокій, я стара людина, я мертва людина і не хочу ні
кого слухати...»

«СЛАВІЯ» — «ВІЄННА»
НА ВІДЕНСЬКОМУ СТАДІОНІ

Пан Начерадець увімкнув приймач, через хвилину 
почувся сухий тріск і гудіння. Якийсь тихий голос щось щем- 
ра*в. Пан Начерадець посилив звук, і голос уперемішку із 
тріском заревів про успіхи сільського господарства в Данії.

Товстун покірливо схилив голову, ладний вислухати пе
редачу аж до кінця.

Горлатий голос замовк, і слухач вдячно зашепотів, що 
це бдло дуже повчально. Напружено чекав, що буде далі. 
В гудіння вплівся жіночий голос, який сповістив кінець 
сільськогосподарської передачі і повідомив, що якась панна 
виконає варіації на теми народних пісень. Голос не збрехав. 
За хвилину задзвеніли звуки піаніно і бляшаний голос за
тужив: «Ах, немає, немає».

«Гарно співає»,— подумав пан Начерадець сумно і вимк
нув радіоприймач. Сказав собі, що не варто слухати все під
ряд, і вирішив поки що почитати газету. З цікавістю прогля



ну® рубрику «Банкрутства та стягнення боргів», а потім 
став читати відділ об’яв.

Подивившись на годинник, скочив на ноги І ввімкнув 
приймач. За хвилину, заповнену невиразним шемранням, жі
ночий голос сповістив про передачу прямого репортажу 
з віденського стадіону. Пан Начерадець почув виразний го
мін натовпу і вигуки нетерплячих глядачів.

«Ну й народу ж там, певне!» — сказав сам собі.
Раптом соковитий голос коментатора пана Лауфера пере

рвав гомін. Він повідомив склади команд, яких викликав на 
поле суддя Браун.

«Гарний суддя, об’єктивний суддя»,— похвалив слухач.
Спокійно він сприйняв також повідомлення з ефіру про 

те, що «Славія» грає проти вітру.
«Так, а тепер до діла!— підбадьорив пан Начерадець не

видиму команду.— Покажіть-но мені гру».
«... Свобода у двобої з Гшвейдлом заволодів м’ячем і від- 

пасовує Йосці. Йоска іде вперед, але втрачає м’яч, який під
хопив Гофман»,— сипав скоромовкою коментатор,



Йоско, невже ти не міг бути уважнішим?— докірливо 
глитав чоловік біля радіо.

Та в нього було обмаль часу на розмірковування, бо ко
ментатор вже проголосив, що Брозенбауер відірвався від 
нашого крайнього півзахисника і кинувся до воріт «Славії».

«... Обводить Новака...»
Пан Начерадець зіщулився, наче від удару.
«...і різко б’є з лінії штрафного майданчика,— повідомив 

захеканий голос,— але Планічка на місці і відбиває м’яч».
Груди чоловіка, що сидів біля радіо, полегшено зітхнули. 

Його слух вловив зойк розчарування глядачів і незадоволе- 
ний тупіт на трибунах.

— Ото ще мені вболівальники 1— несхвально висловився 
він про віденську публіку.

Потім він порадувався, коли почув, що Женішек відпа
сував на Плетіху, той послав Юнеку і...

«Юнек зіткнувся з Райнером і втратив м’яч...»
— Шкода,— забурмотів пан Начерадець.
Голос з-за кордону сповіщав тепер, що гра йде з перемін

ним успіхом, а пан Начерадець скористався з нагоди, що м’яч 
вийшов на аут, і запалив сигару.

Але не встиг навіть затягнутися. Як це «сталося, пан На
черадець не знає, але ясно тільки, що «Славія» підвищила 
темп, і Свобода, використавши помилку захисника Блюма, 
повз воротаря, що вибіг з воріт, послав м’яч у сітку віденців.

Сигара випала з рота чоловіка біля радіоприймача і про
палила килим пані Начерадцової, найкращий килим пані 
Начерадцової, весільний подаїрунок дядька Ігнаца.

І той, хто випадково увійшов би до кімнати, побачив би 
огрядного пана середнього віку, який танцював на одній нозі, 
витріщивши очі і ревів з піною на губах: «Г-очьл!»

На цей бойовий клич сучасного людства знизу; з лав 
родичів, наче лунй^ озвалося: «Він сказився. Він боже
вільний!»

Пан Начерадець вирішив послати Свободі найкращий гу
мовий плащ зі свого складу, але поки він в думках переби
рав запаси своїх товарів, вибираючи слушний дарунок, «Ві- 
єнна», якщо вірити закордонному голосу, взяла шалений 
темп, який закінчився чудовим ударом з льоту Гшвейдла.

«Рахунок зрівнявся!»
У пана Начерадця тріснула петелька на комірі. Він склав 

руки і зашепотів: «Темп, хлопці, темп. Беріть що хочете від 
мене, але не втрачайте голови...»
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ЩО МОЖЕ ЗНАТЙ 
ПАНІ НАЧЕРАДЦОВА 
ПРО ПЛЕТІХУ

Коли скінчився матч, захоплені віденці залишили 
стадіон. Але далеко на півночі, поблизу залізничного віадука, 
який відділяє Нове Мосто від Жижкова, родичі обступили 
тахту, на який віддихувався пан Начерадець. Над ним гуч
номовець вигравав шумний воєнний марш, який передавала 
станція Брно—Братіслава.

Пані Начерадцова заламувала руки і голосила:
— Ріхарде, що з тобою, Ріхарде?
Чоловіча половина родичів хитала головами, наче хотіла 

сказати: «Ну, хіба я не казав?»
Жіночу половину .родичів турбувало питання: «А що ко

ли, не дай бог?» Тоді пані Начерадцова залишиться сама 
і поведе торгівлю під вивіскою фірми «Вдова Ріхарда Наче
радця», а може й не залишиться сама. Жіноча половина 
родичів подумки вже переглянула список своїх нежонатих 
знайомих і багато хто вже вибрали жертву, якій судилося 
ощасливити бідну вдову.

Проте пан Начерадець, певно, не мав наміру залишити 
своє процвітаюче підприємство і опасисту дружину. Розплю
щивши очі, він жалібно сказав:

— Я це знав, я це знав...
— Що ти знав, Ріхарде?—спиталася дружина.
— Я все знав. Не щастить мені. Планічка не повинен 

був пропустити гол на сімнадцятій хвилині другого тайму, 
гол, який вирішив долю матчу. Але я знаю, як це було, я 
можу це уявити. Обидва захисники, щоб їх чорти позабира
ли, таких безголових беків, вони метушилися перед ворітьми, 
і Планічка не бачив м’яча. Звідси й уся біда. Ось так, щоб 
ви знали.

— Я тобі завжди казала, що від цього футбола ти збоже
волієш,— з докором сказала пані Начерадцова.— Соромно 
тобі, батьку сімейства.

— Мовчи, бабо!— трагічно заволав товстун.— Ти знаєш 
те, чого не повинна знати, а що повинна, того ти не знаєш. 
Ти повинна знати, що «Славія» — це команда, яку легко зби
ти з пантелику. І це найголовніша її вада. В такому матчі 
команда не повинна давати супротивнику можливість демо
ралізувати себе...

Він заридав:
— Щоб мені ніколи не бачити цього своїми очима, що
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мені накоїла «Славія» потім, коли «Вієнна» забила провід
ний гол. Напад втратив зв’язки з півзахистом, який відтяг
нувся в оборону.

— То замовкни вже і не хвилюйся,— умовляла його пані 
Начерадцова,—вони вже не втрачатимуть більше зв’язків 
з півзахистом, побачиш, буде так, як я сказала.

Пан Начерадець пропік поглядом її могутні перса і сказаз:
•— Оце мені подобається, коли говорять і не відають що. 

Ти знаєш, наприклад, як поводився Плетіха, тактовно чи ні? 
Ти була на віденському стадіоні, що так говориш?

— Не була,— призналася пані Начерадцова.
— То мовчи і дай іншим сказати,— загримав на неї 

чоловік.
— Та я нічого й не кажу. Я лише знаю, що я нещасна 

жінка і що мені ніхто не повірить.
До неї повернулося красномовство, коли вона побачила, 

що не залишиться вдовою у найближчий час.
— І взагалі дай мені спокій. Я не відповідаю за те, що 

Пілетіха не зіграв, як треба...
— Що ти маєш знову до Плетіхи? Ти знаєш, хто такий 

Плетіха? Це старий, обстріляний гравець міжнародного кла
су, якщо хочеш знати...

Потім товстун забурмотів:
— Найгірше, що суддя не зарахував один гол «Славії» 

через те, що Юнек нібито був в офсайді, поза грою. Як вам 
не соромно, пане Браун! Такий суддя. Чудовий джентльмен. 
Тепер ми взнали тебе, пане Браун! Вам би гру в доміно су
дити, пане Браун. Як ти міг свиснути офсайд, коли... я не 
мав нагоди бачити, але я добре знаю, що Юнек не був у 
положенні поза грою, що б він мав там робити, у тому оф
сайді? *

— Скажи, Ріхарде,— спитав дядько Ігнац,— що тобі, 
власне, до того? Чи це твоє підприємство, що ти береш так 
близько до серця? Це як у тому анекдоті, коли їхали два 
комівояжери в поїзді і один з них каже...

— Нічого мені не кажи, дядьку, нічого не хочу чути,— 
відбивався пан Начерадець.— Не так просто грати на чужо
му полі, тим паче на віденському стадіоні. Ти повинен знати, 
що команда, коли її підбадьорює фанатична публіка, витис
кає з себе все. 4 :2 !  Це зовсім непоганий результат за таких 
тяжких умов. Але що тобі говорити! Ти й так знаєш багато 
цікавого..»

— То чого ж ти дратуєшся?— зауважив Ігнац.
Пан Начерадець затремтів усім тілом і загорлав:
— Родичі — геть! 'Не хочу вас бачити!
Родичі поспіхом залишили приміщення.

53



ДУМКА
ВИДАТНОГО ЮРИСТА

Родичі зійшли вниз до вітальні, сіли навколо сто
лу, значуще поглядали один на одного, хитали головами 
і зітхали.

Першим узяв слово доктор юстиції Макс Начерадець,
— Ось воно як виходить,— заклопотано сказав він.— Це 

хвороба теперішнього покоління. Футбол, бокс і таке інше.., 
Я гадаю, що це не на добре...

Родичі шанобливо слухали його, бо видатний доктор 
у своїй конторі заробляв багато грошей. Лише дядько Ігнац 
насмілився заперечити, що Ріхард — старий дядько, а зов
сім не теперішнє покоління.

Доктор юстиції Макс Начерадець суворо глянув на нього 
і вів далі:

— Світ котиться до загибелі. Євреї вимруть, от побачите. 
Це все недарма.

Власник контори по стягненню боргів Каудерс підтакнув 
і сказав, що зараз у Чехії багато релігійних общин, де не на
бирається десятка дорослих чоловіків для богослужіння.

— Колись євреї,— розважав відомий адвокат,— мали за
палі груди і вузькі плечі. Вони уникали спілкування з людь
ми і проводили вечори в сімейному колі, заглиблені у навчан
ня. Вони були непоказні з виду і своїми фізичними вадами 
викликали глузування. Проте їхні очі променіли вченістю 
і мудрістю.

— Так, ми були вчені, цього не заперечиш,— зауважив 
дядько Ігнац.

— А тепер? Біда!— заволав доктор Начерадець.— Які 
сьогодні євреї і яка тепер молодь? Ми бачимо,, як вона бі
гає по спортивних доріжках, як вона стрімголов стрибає у 
воду. Вона має за найвжцу честь — встановити якийсь ре
корд. Що це за часи! В мене є кандидат на посаду адвоката, 
який погано розуміється на рішеннях Найвищого суду, а про 
безпозовне судочинство, адміністративне право і цивільний 
процесуальний кодекс має вельми туманні уявлення. Зате ви 
можете дізнатися від нього, хто є майстром з боксу в найлег
шій .вазі, хто був чемпіоном Німеччини в середній вазі 1930 
року. Він дасть вам точну інформацію, хто тримає рекорд 
у бігу на сто ярдів за цей рік, і ще хтозна-що.

— То вижени геть цього кандидата!— порадив Каудерс.
Доктор юстиції Макс Начерадець втомлено махнув

рукою.



Кажеш, вижени геть. Ну, я візьму іншого, а той но
ситиме бакенбарди і насвистуватиме в конторі модні пісень
ки. Був у мене один такий. Приходив до контори оспалий, 
брав, бачите, активну участь у світському житті. Він зав
жди, бачите, відкриває танці. І так запишався, що не зав
жди хотів творити зі мною. Я терпів, тому що не люблю 
міняти персонал. Та коли навесні він з’явився мені на очі в 
бркжах-гольф, картатих панчохах і скаутській сорочці, цьо
го було вже занадто і я сказав йому: «Пане Фішл, так у 
нас далі не піде. Адже ви кандидат на адвоката, а не агент 
по постачанню провізії. І вийміть люльку з рота, коли роз
мовляєте зі мною». Він почав, що, мовляв, той... мовляв, 
природа, він зібрався туди, до зелені, щоб очі спочили, уздрів
ши красу природи і взагалі. А я на це: «Що ви мені тут 
балакаєте, пане колего, ирж чому тут природа, тут панує 
юридична наука, я вже мав через вас два прострочення су
дового розгляду. Якщо хочете зі мною працювати, перестань
те ходити в цих комедіантських трико і ці ваші баки по
голіть!» Він сказав, що я людина старомодних поглядів. То
ді я послав його милуватися красою природи.

— Все це справді так,— задумливо промовив пан Кау- 
дерс*— тепер такий світ, краще про це не говорити.

— Я кажу своєму,— озвалася пані Начерадцова жаліс
но,— кажу йому: «Ріхарде, скажи мені, що тобі з тих фут
болістів? Адже ти літня людина, відомий купець, це ж не
солідно — бігати на стадіон і горлати «гол!». Це не справляє 
доброго враження і від цього терпить торгівля. Сиди вдома, 
розмовляй зі мною про те, що там у світі нового, розповідай 
повчальні речі, я охоче послухаю про культуру. А він одра
зу починає кричати: «Дай мені спокій! Мовляв, буду я си
діти з тобою” вдома, який би я не був, а до цього не дійду, 
є про що з тобою розмовляти!» Наговорить цілу кушу гру
бощів, на одне моє слово десять. Я нещасна жінка, піхто 
мені не вірить, інша має щастя, іде з чоловіком у театр 
або в кіно, між люди. А я сиди дома! Що мені за ра
дість на світі? Він радий був би позбавитися мене, я це 
добре знаю, нічого не кажіть мені, ви його не знаєте, що 
це за погана людина. Одразу кричить, усі чують, мені со
ромно на людей дивитися. Як інші пані живуть, коли по
дивлюся, ота Міхелупова, чоловік її на руках носить, тіль
ки й чути: «Ідочко любенька, Ідочко дорогенька». Так, так, 
я вам кажу... А тепер взяв собі такого ж помічника, щоб міг 
з ним говорити про той футбол, я хотіла вигнати його геть, 
але хіба можна з моїм говорити?...

— То вже мовчи, Гедвічко,— утішав нещасну пані влас
ник контори по стягненню боргів,— така вже в нього вдача,
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і тут нічого не вдієш. Але в іншому, слава богу, він поряд
на людина!

— Це правда,— підтакнула засмучена дружина,— дуже 
порядна людина, цього не заперечиш.

— Так, так...—мовив дядько Ігнац.— Чоловік і дружина. 
Як у тому анекдоті. Не знаєте? Дуже дотепний. Одного 
разу...

МОЇ ДІТИ — НЕ ДІТИ,
МОЯ ДРУЖИНА — НЕ ДРУЖИНА

Щодня в домі пана Начерадця відбувалася вистава. Міс
це дії: їдальня. Час дії: обід. Пані Начерадцова умовляє ді
тей, Отоушека і Ганічку, щоб вони їли. Погрожує їм, що 
вони стануть блідими і кволими і зведуть свою матусю зі 
світу, якщо не їстимуть суп. Але вередливі діти не хочуть 
потішити матусю. Пан Начерадець також приєднується до 
умовлянь своєї дружини. Спочатку він заохочує їх лагідно: 
«їстоньки!» Після цього дбайливо дмухає на суп. Коли його 
заклик не досягає мети, він?супить брови і наказує: «їжте!» 
Доївши свою порцію, люто впивається очима в своїх на
щадків. Раптом реве: «Жеріть!» і так стукає по 'столу, що 
аж склянки підскакують. Цю вихватку пані Начерадцова 
супроводжує стогоном: «Боже, як вульгарно!»

Тоді пан Начерадець зривається на ноги, перекидаючи 
стілець.

— Немає мені спокою навіть під час обіду, нещасна я 
людина, подивіться на мене, мої діти — не діти, моя дру
жина — не дружила, витримати не можна, чи є хтось, щоб 
мав таку гризоту, куди не подивлюсь, всюди діти як діти, 
виховані, одна втіха від них, лише я повинен соромитися 
цих твоїх дітей!

— Моїх дітей,— відповідає дружина,— можеш не соро
митися, соромся своїх дітей!

— Нема дітей,— одказує пан Начерадець,— щоб були та
кі розбещені, як твої діти!

— Треба було краще виховувати їх, тих своїх дітей.
— Я й справді б краще виховав своїх дітей, вони були б 

не такі, як твої діти.
— Я їх розбещую, його дітей! Я! Поки що ніхто не смів 

доторкнутися до його дітей! Я вже якось спроможуся вихо
вати своїх дітей!

— Я іду звідси! — проголошує пап Начерадець трагіч-
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но ї прямує до крамниці.— Не хочу й бачити їх, тих наших 
дітей.

Пан Начерадець справді йде до крамниці і сідає за при
лавок. Служниця приносить йому туди обід* і товстун їсть 
з виразом людини, яку зрадило життя.

Якось Габаско затримався в крамниці, бо мусив склада
ти товар. Він побажав шефові приємного апетиту, а коли 
пан Начерадець сумно махнув рукою, спитав шефа, чого 
той журиться. Пан Начерадець відповів похмурим голосом, 
що йому вже нічого ждати від життя, бо її діти...

Еман зглянувся на свого шефа і вирішив піти подиви
тися, що там з його дітьми.

РОЗПОВІДЬ ПРО ТЕ,
ЯК З’ЯВИВСЯ ЛІВИЙ 
КРАЙНІЙ
«СЛАВОЯ» (ЖИЖКОВ)

Еман застав пані Начерадцову в безмежному горі: її ді
ти не хочуть Їсти і цим приведуть себе до гибелі.

Він сказав:
— Я ро-зповім вам про те, як з’явився лівий крайній 

«Славоя» (Жижков).
Діти заплескали в долоні і стали канючити, щоб він роз

повів негайно. Але пан Габаско сказав, що розповідатиме 
лише тоді, коли вони будуть їсти.

— їжте смачну юшечку,— застогнала пані Начерадцо
ва,— пан Еман розповість вам казочку.

Діти посхилялися над тарілками, а пан Габаско почав:
— Це зовсім не казка, а було насправді. Мені розповідав 

мій дід небіжчик, а той ніколи не брехав, хіба що перед 
судом. Так ось, слухайте: жив собі колись в давні часи в 
місті Жижкові, на вулиці Гуса, номер 6789 один чоловік на 
ім’я Недопита. Він був католик, моложавий такий, за про
фесією лимар, мав дружину Альжбету і шестеро діток. Він 
був добрим батьком, дбав про освіту своїх дітей і хотів, щоб 
вони пішли далі, ніж він сам. Тому кожної неділі водив їх 
на матчі.

«Славой» (Жижков) був тоді видатною командою, твер
дим горішком навіть для летенських лідерів «Славії» і «Спар
ти». Грала ця команда в першій лізі, і не один клуб покидав 
стадіон «Славоя» переможеним. Одне слово, такого супро
тивника побоювалися всі.
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Одного дня вибралися батько з матір’ю на стадіон «Сла
воя» і взяли з собою своїх шістьох малолітніх дітей. «Сла- 
вой» зустрічався у календарному матчі на першість ліги з 
АФК (Радліді). Цей клуб має свій стадіон біля порцеляно
вої фабрики в Радліцях.

Мушу сказати, що то був не зовсім добрий матч. Обидві 
команди були не в формі, і брак уміння вони надолужували 
шубою грою, яка могла дискредитувати добре ім’я нашого 
футбола. Часті грубощі на полі викликали вибухи обурен
ня в рядах свідомих уболівальників.

Особливо погано виглядів «Славой», напад грав мляво, 
півзахист діяв неузгоджено, а захист був ненадійним. Во
ротар пропустив дуже легкий м’яч. Не дивно, що діти по
чали вередувати, бо були незадоволені такою грою. Татусь 
і матуся сердилися.

Коли матері увірвався терпець, вона сказала татусеві:
— Тату, ану гукни на тих дітей, хай не пустують!
Тато приклав долоні до вуст і як крикне: «Гук!» І тут

на полі в нападі «Славоя» з’явився новий лівий крайній на 
ім’я Гук. Той роззява, що грав перед ним і не міг црдати 
жодного м’яча ? краю на центр, зник. А той Гук почав гра
ти так справно і славно, що всі глядачі аж роти пороззявля
ли. Швидко бігав, чудово володів фінтами, сміливо йшов на 
м’яч, одне слово, мав усе, що вимагається від лівого край
нього. Він просто розірвав оборону супротивника. Ось і вся 
розповідь про те, як з’явився лівий крайній «Славоя» (Жиж
ков) Гук. Цю легенду розповідають всі мешканці Жижкова, 
а особливо старі люди, які пам’ятають багато всіляких ре
чей.

Цю розповідь діти вислухали затамувавши подих. Слід 
відзначити, що невинні пташенята пані Начерадцової без 
ремствувань з’їли по тарілці супу та ще й шарлотку. Пані 
Начерадцова була у захваті, готова була назвати пана Га- 
баска найкращим педагогом віку.

— Пане Емане, — сказала вона, — я до тих дітей занад
то лагідна, а мого чоловіка вони теж не слухають. А ви 
вмієте поводитися з дітьми, то я прошу вас доглядати за 
ними. Я за це вам платитиму, от побачите, я не така.

Пан Габаско гордо відмовився від будь-якої додаткової 
платні, але пообіцяв, що виховає з Отоушека і Ганічки ви
датних членів роду Начерадців, які щодо їжі стануть при
кладом усім розбещеним дітям.
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ЕМАНА 
ЗВІЛЬНЯЮТЬ 
ЗІ СЛУЖБИ

Пані Начерадцова знайшла свого чоловіка в крамниці 
і попросила його повернутись до сімейного вогнища, де зно
ву панував лад. Вона запевнила чоловіка, що на нього че
кає спокій, тепло і мир і що в лоні своєї родини він зажи
ве великих радощів. При цьому вона сповістила його, 
що пан Габаско здібна людина і до того ж віддана їхній 
сім’ї.

Проте її слова збудили опозицію, дух протиріччя, який 
завжди дрімав у панові Начерадцеві.

— Не хочу нічого слухати і дай мені спокій, — завере
щав він. — Не можу нікого з вас бачити. Це погано скін
читься, я завжди казав. Хотів би я знати, в кого пішли ці 
діти! Коли мені було чотирнадцять, матінка тицьнула мені 
окраєць хліба з повидлом і випхнула за двері: «Іди шу
кай собі роботу й хліба, ти вже досить дорослий». З того 
часу я сам себе годував і ще й батьків підтримував. Ось 
так...

— Таж не сердься,— ніжно умовляла пані Начерадцо
ва.

— Хіба я серджуся? — загримав чоловік. — Я взагалі 
не серджуся, я... я... Іди геть! Бо я насправді розсерджуся! 
Не кажи мені дурниць! Я хвора людина, я...

— Ріхарде, не треба так дратуватись!
— Я дратуюсь? Дай мені спокій! А того хлопцюгу геть 

з дому! Я вже дивитись на нього не можу, такий шкодли
вий антисеміт, я його розкусив...

— Він зовсім не антисеміт, а справді дуже потрібна нам 
людина...

— Він антисеміт, і годі з цим! В тебе завжди все нави
воріт. Приведе мені в дім хлоп’ягу, той ходить, у решеті 
воду носить, мені він не потрібний, і так нема чого роби
ти, краще все це закрити і влягтися на бік, коли б він про
валився кудись, цей хлопцюга, я був би щасливий, вижену 
його з дому, негайно!

— Ти його не виженеш, він залишиться, я так хочу!
— Можеш собі хотіти, а я сказав, і він піде з дому! За

раз розрахуюсь з ним до останнього крейцера, і з богом!
— Хотіла б я подивитись...
Але пан Начерадець так переконав себе в причині свого 

гніву, що для заспокоєння не бачив інших ліків, ніж одра
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зу ж звільнити пана Габаска. Він покликав Емана і пові
домив, що більше яе потребує його послуг.

Пал Габаско вислухав новину спокійно, не кліпнувши 
й оком. А коли отримав платню, натягнув кепку на голову 
і вигукнув:

— Хай живе «Вікторка» (Жижков)! А «Славія»—лопухи!
— Геть! Геть! — засичав пан Начерадець,

ЧИ МОЖЕ ЕМАН
МАТИ СВОЇ ПЕРЕКОНАННЯ?

Еман-старший поклав руки на недошиту жилетку.і зади
вився крізь вікно на подвір’я. Еміан-молодший чув, як його 
губи шепотять: «Шеффілд Уенсді».

Еман-старший закрутив головою і повторив уголос:
— Шеффілд Уенсді... гм... скажи мені, хлопчику,— звер

нувся він до сива, який пришивав гудзика, — чому англій
ські клуби мають такі дивні назви? Допіру я прочитав у 
«Вечірці», що тиждень у лізі був лідером клуб «Дербі Ка- 
унті», а потім його випередив клуб «Шеффілд Уенсді», який 
удома переміг «Ньюкастл» і при однаковій кількості очок 
має кращу різницю м’ячів і на три зіграних матчі менше. 
«Шеффілд Уенсді»... Тільки уявити собі! Чому, кажу, воли 
не називаються, скажімо, «Вікторка», «Уніон» або «Спар- 
та»? Я гадаю, що вони користувалися б більшою популяр
ністю у публіки. «Шеффілд Уенсді»! Язика можна пола
мати....

Еман-молодший перервав модну мелодію, яку віртуозно 
насвистував, і повчально сказав:

— Ви говорите як мала дитина, батьку! Ми живемо 
в Чехії, тому наші клуби називаються по-чеському. А вони 
охрестили свої клуби по-англійському. Це їхня справа!

— Ну, знаєш,— заперечив Еман-старший, — жодний по
рядний клуб все одно не мав би йменуватись «Мідлсборо»! 
Коли б тебе знайомий спитав, куди ти йдеш, а ти б хотів 
сказати, що на матч розиграшу першості «Мідлсборо» — 
«Блекборн Роверс», то не встиг би ти відповісти, як твій 
знайомий ніакивав би п’ятами. Що, хіба не так?

— До речі,— відповів Еман-молодший,— я бачив гру 
«Балтон Уовдерерс», «Вест Гем Юнайтед» і «Селтіка» і ні
чого не трапилось. Дивився, як і будь-який інший матч. Ні
чого особливого ті англійці не показали.

Еман-старший замислився.
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— Отак скільки разів я думав, — сказав він мрійно, — а 
що якби мені випадково довелося жити в Англії. Адже там 
людина наче пропаща! За кого я мав би вболівати? За ота
ке «Мідлсборо»? Що б я мав з цього? Хіба такий клуб може 
заслужити симпатію публіки? А коли я уявлю собі «Шеф- 
філд Уенсді», так іще гірше. А тут кожний знає, кого він 
мусить триматися. Я краще дав би себе вбити, ніж став би 
на сторону «Спарти» або «Славії». І весь Жижков так само 
думає, як я.

-*-■ Зовсім не весь,— сказав Еман-молодший,— є такі, що 
вболівають за «Уніон» (Жижков).

— Ну, тих тепер мало, відтоді як «Уніон» (Жижков) 
перейшов в аматори. І я тобі скажу, що скоріше я благово- 
літиму «Уніону» (Жижков), йіж якомусь, припустимо, «Грі- 
мсбі Таун». А то б я через глузування не смів би на люди 
з’явитися.

— Свідомий чех тримається свого, а англієць має свої 
переконання. І ми не повинні ставити це їм на карб!

-— Ти так гадаєш? — кивнув головою старий. — Можли
во, ти маєш рацію.— І знову взяв у руки роботу.

Але за хвилину він підвів голову і спитав:
А чого ти сьогодні не в крамниці?

—■ А того, — відповів Еман дещо розпачливо, — як тобі 
сказати? Я припинив з фірмою Начерадець ділові стосунки.

Еман-старший наїжився.
— Як це зрозуміти? — спитав він погрозливо. — Вони ви

штовхали тебе за двері, га?
Еман-молодший знизав плечима.
— Ось воно, осьдечки!— заскреготав зубами батько.— Я 

так і думав! А я, стара шкапа, слухаю його теревені... Ну, 
гадаю, доросла людина, має свій хліб, отже мусить мати 
і свої переконання. А він, шалапут, не має служби і ще доз
воляє собі повчати! Я тобі зараз цією праскою вріясу, леда
цюго нещасний! За віщо тебе вигнали? Кажи, бо я тобі...

— Не здіймайте галасу, тату. Я зрозумів, що гумові 
плащі і готовий одяг — це не моє щастя.

— Не твоє щастя? Я тобі дам щастя! — лютував ста
рий.— Ти ще будеш, шмаркачу, перебирати?

А крім того, — додав Еманнмолодший, — я розійшовся 
з паном Начерадцем у переконаннях. Він славіст і хотів 
обернути мене в свою віру. А зась, сказав я собі. В мене 
ваш характер, тату. Своїх переконань я ніколи не зраджу!

Старий обурився:
— Які такі переконання ти можеш мати, злидню? За

пам’ятай, що молода незаможна людина не повинна мати 
характеру. Це привілей багатих! Бідна людина повинна бу
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ти гнучкою і тримати свої думки при собі. Подивіться на 
людину з характером І У старого батька сидить на шиї, а 
переконання має, он як! Босяк ти і босяком залишишся!

Еман узяв кепку і сказав, що не збирається слухати лай
ливі слова на свою адресу.

Еман-старший гримнув йому навздогін:
— Або місце, або переконання! Але з самими переконан

нями додому не повертайся, зрозумів?

•
ПРО СТРАШНОГО
ПАНА ШЕФЕ ЛІНА

— Скрізь у мене самі конфлікти, — подумав Еман-мо- 
лодший, коли двері за ним зачинились. У думках перед ним 
постав образ пана Шефеліна. Хто такий? Це батько панно
чки Емільки і, крім неї, ще сина-школяра. Це чоловік з чор
ними понурими вусами і похмурих поглядів на життя. Ви
ховуючи дітей,. він керувався простим, але дійовим прин
ципом. На думку пана Шефеліна, у теперішніх дівчат у 
голові один вітер. Тому найкраще зняти пасок і вигнати їм 
з голови марні думки. Пан Шефелін не терпить, щоб його 
дочка щось затівала. Пані Шефелінова не згодна з ним. Ба 
навіть, здається, має чоловіка за старого блазня, який не 
розуміє, що дівки повинні гуляти поза домівкою, і якщо 
хочуть вийти заміж, мають зустрічатися з чоловіками; зро
зуміло, легковажних учинків пані Шефелінова теж не тер
пить. Але ця дама дуже рідко має нагоду висловити думки 
вголос, бо пан Шефелін вважає, що дружину теж слід вихо
вувати паском.

Вчора Еман-молодший проводжав панночку Емільку до
дому на Нуслі. Дівчина була замріяна, не кривлялася, не 
реготалася: знайомство виявилося серйозним. Дівчата з са
лону це визнали, і повага до Емільки зросла. Цравда, вони 
казали, що Еман — хлопець не їхньої мрії, але Емільці він 
дуже підходить.

Еман завжди прощався з дівчиною на кордоні району 
Нуслі. Вона не дозволяла, щоб він супроводжував її аж до 
воріт, бо це, казала, дуже небезпечно. Але вчора вони заба
лакались, і схаменулися біля самого її дому.

Раптом із сутінків виринув страшний пан Шефелін. По
бачивши свою дочку в товаристві молодика, він страшенно 
розгнівався і почав кричати на Емільку. Чи не пора вже 
йти додому? Чи не хоче вона дістати по шиї? Чи не хоче,
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щоб тато навчив її, як тягатися з хлопцями? Після цього 
грізний батько звернувся з такими ж запитаннями до Ема- 
на. Чи не хоче він познайомитися якнайближче з паном 
Шефеліном? Чи не хоче він щезнути з обрію перше, ніж 
пан Шефелін переб’є йому руки і ноги?

— І взагалі, хто ви такий?
Еман спокійно і гідно відрекомендувався. Коли пан Ше

фелін дізнався, що пан Габаско з Жижкова, то мало не 
збожеволів. Бо Жижков в уяві нусельського громадянина 
був місцем гріха й злочину. Еман вирішив, що найкраще 
поступитися перед розлюченим паном.
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— Босяк з Жижкова, цього ще мені не вистачало, — гар
чав розлютований батько, ведучи заркшсану Емільку додо
му.

Цього разу пані Шефелінова була однієї думки зі своїм 
чоловіком. Вона також вважала, що Нуслі — це місто доб
рочесності, а в Жижкові панує розпуста. Вона була често
любною і викохувала горді ідеали, мріючи віддати своїх 
дочок заміж до Праги, або принаймні за нусельських ремі
сників.

Емілька хотіла вмерти. Вона вже бачила себе в труні в 
білому вбранні з шовкового креп-жоржету. Власне, ні, тепер 
модний креп-ромен по сто п’ятдесят крон за метр. І весіль
не вбрання з такого матеріалу їй дуже личило б. Шлейф 
був би надзвичайно довгий, плаття оздоблене миртою. 
Господи, яка то була б краса! Таке весільне плаття вона 
бачила в одному журналі на фотографії. Виходила заміж 
якась англійська леді. Шлейф, наче біла піна, покривав усі 
сходи храму. У нареченого були вуси і циліндр. Вона також 
хотіла б мати таке весілля, дівчата б їй заздрили, але тепер 
кінець, ніякого весілля не буде. Емілька змарніє, нещасна 
любов вкоротить їй віку, серце її розірветься, і дівчата гір
ко плакатимуть, забачивши її в труні. Вони куплять їй бу
кет тубероз, що це, власне, таке, туберози? В романах зав
жди про них пишуть, але вона таких квітів не бачила, хто 
знає, які вони. А втім, білі троянди — теж непогано. А щодо 
тата, то він певно шкодуватиме, але буде вже пізно, він мав 
думати раніше і не втручатися у кохання двох молодих 
людей.

Дівчата з салопу пані Шмальфусової одразу ж на дру
гий день довідались, що в Емільки нещасна любов, і дуже 
заздрили їй, бо тепер нещасна любов — це велика рідкість, 
її можна побачити лише в кіно. І всі вони разом забажали 
мати нещасну любов, навіть та руда Андела з товстими но
гами. Пані Шмальфусова також пройнялася симпатією до 
Емільки через те, що батьки чинять опір її вірному кохан
ню, і пообіцяла призначити її приймальницею замовлень, 
хай тільки вона буде спокійною. Пані директорка пообіця
ла також поговорити з паном Шефеліном, тому, що її дів
чата повинні мати лише щасливе кохання, бо нещасна лю
бов не приносить користі підприємству.

А Еман не думав про смерть. Він розмірковував, як по- 
мститися пану Шефелінові. Він мусить йому відплатити не 
лише за свою особу, а й за місто Жижков, яке цей пан не
розважливо зганьбив.

«Розправлюсь з ним, як з командою провінціальної лі
ги!» — вирішив пан Габаско-молодший.
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НЕПРИВІТНА РОЗМОВА 
МІЖ АКАЦІЄЮ І ПЛИТОЮ

Опівдні батько й син сіли за стіл у напруженому мовчан
ні. Спосіб, у який пан Габаско-старший поставив перед си
ном тарілку, свідчив про те, що батько не збирається дотри
муватися етикету.

«Жбурляє, немов собаці»,— похмуро подумав Еман-мо- 
л од пгий.

«Ще цього бракувало, щоб я впадав коло гультяя!» «  
теж подумки відповів Еман-старший.

Еман-молодший дістав повний обід, щоб не казали, ніби 
батько морить свого негідного сина голодом. Але бурячка 
до м’яса батько поклав лише собі. Цей жест мав показати, 
що син, залишивши підприємство папа Начерадця, позбувся 
поваги свого батька.

Це був давній засіб. Коли Емая ще дитиною гнівив сво
їх батьків, йому не давали бурячка до. м’яса: така була 
кара.

А син ліниво ворушив щелепами, усім своїм виглядом 
показуючи, який несмачний обід.

Батько Еман підвівся з-за столу, підійшов, устромивши 
руки в кишені, до вікна і промовив,' звертаючись до акації 
на подвір’ї:

— Дехто гадає, що вони на* дурничку набиватимуть со
бі черево, а з ними ще панькатимуться.

Син Еман, в свою чергу, звернувся до плити:
— Дехто гадає, що їм на колінах дякуватимуть за та

рілку пійла.
Батько Еман, підвищивши голос, сказав акації:
— Якщо для декого мій обід пійло, він може не їсти 

його, чи не так?
Плита почула таку відповідь:
— Докоряти за їжу негарно.
На що акація:
— Хай ідуть до ресторану, там готують для великих 

панів.
Син Еман сповістив плиту, що декому дуже весело.
Тато Еман натякнув акації, що батько, покараний таким 

сином, взагалі не може веселитися.
Розмова між акацією і плитою тривала в такому тоні, 

аж поки акація не дійшла до температури кипіння і не 
сповістила плиту, що наведе врешті порядок. А коли пли
та поцікавилася, який це буде порядок, акація багатознач-
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по заморгала, мовляв, побачимо. Плита трусонула чубом і 
ітявила, що гаразд. «Нічого не гаразд,— зауважила ака
ція,— це буде ще гірше».

Цієї миті відчинилися двері, і до кімнати увійшов пан 
11 ачерадець,

Ф
ВІРОСПОВІДАННЯ
ПАНА НАЧЕРАДЦЯ

— Що з вами, Емане? — спитав товстун.
— Ви щось сказали, пане шефе? — відповів Еман і по

чав ліниво скручувати цигарку.
Батько Еман підскочив і запропонував гладкому іїанові 

'стілець. Пан Начерадець засопів і важко всівся.
— Ну то що? — накинувся він на Емана-молодшого.— 

Чого це ви тут сидите, коли маєте бути в крамниці?
— Ви мене маєте за якогось йолопа, якщо дозволяєте 

собі так жартувати зі мною? — відповів Еман.
Чому йолопа? Ні за кого я вас не маю. В крамниці 

повно людей, а ви тут сидите. Не треба так багато розмов
ляти і йдіть, я не люблю цього.

— Який ви лукавий, пане шефе, пошукати такого! Спо
чатку заявили, що моїх послуг не потребуєте і звільняєте 
мене для власного спокою, а тепер придурюєтесь, мовляв, 
чому я не в крамниці, ніби ви нічого не знаєте.

— Здається, ви маєте забагато гонору, що дозволяєте со
бі таке.

— Я собі взагалі нічого не дозволяю, ви самі припинили 
зі мною ділові стосунки, в мене тепер інші плани, і все.

Товстун змінив тон.
— Згляньтеся, пане Емане,— сказав він розчулено,— я 

зовсім хвора людина. Я жоната людина. Ви ще молоді, ви 
не знаєте, що значить бути в такому тяжкому стані. Моя 
дружина, адже ви її знаєте, Емане, порядна жінка, дуже по
рядна жінка, такої тепер не знайдете,— вона мені зовсім 
задурила голову, я тепер сам не свій, таке в мене життя, 
я вам кажу... Зробіть це заради мене і йдіть зі мною до 
крамниці, бо я з пані Начерадцовою не витримаю, адже ви 
знаєте, що вона може втнути, коли забере собі щось у го
лову, для мене це вже занадто, мене хочуть звести в моги
лу, ну, добре, згляньтеся на мене, я й без того не маю 
ніякої радості у світі, я скалічена людина...

І пан Начерадець важко засопів і витер чоло хусточкою.
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Батько Еман вирішив, що треба втрутитися.
— Жонатий стан,— сказав він,—це важкий стан, я сам 

маю досвід. Але молодь не має уявлення про це. Хіба ось 
таке сонливе щось знає? Правда, і на нього також це че
кає, не турбуйтеся. Згадає ще наші слова. Все їм здається 
не так. Та я гадаю, панове, що між вами не повинно бути не
порозумінь, а навпаки, точна зіграність, бо мій син Еман не 
буде комизитися, і все буде, як раніше було.

— То як? — допитливо глянув на парубка товстун.
— Я завжди був слухняним сином свого батька,—мо

вив Еман-молодший.— Як він скаже, так і буде. Поважаю 
його сивину. Тому приймаю вашу пропозицію і вважаю, що 
конфлікт ліквідовано.

— Оце по-благородному,— задоволено сказав пан Наче
радець, підводячись зі стільця.— А тепер у дорогу.

— Е ні,— гаряче заперечив Еман-старший,— я вас так 
не відпущу. Зварю кави, посидимо, вип’ємо, а потім кожний 
ніде у своїх справах.

Я не можу залишити пані саму в крамниці,— напо
лягав на своєму товстун.

— То ж вона — жінка, сама упорається.
— Ви гадаєте,— зітхнув пан Начерадець і знову сів.— 

Воно і так нема чого робити. Криза і таке інше, що вам роз
казувати.

— Тільки одне мене дивує,— сказав Еман-старший, на
криваючи на стіл.

— Що вас дивує? — спитав пан Начерадець.
— Я чув од свого сина, що ви зволите вболівати за 

«Славію». Скільки я про це не роздумував, а все ніяк не 
второпаю. Не ображайтеся, пане шефе. Я проста людина, 
але того... Ми тут в Жижкові всі поклоняємося «Вікторці», 
В цьому весь народ єдиний. Щоб у нас з’явився уболіваль
ник одного з летенських лідерів — це нечувана річ. Ми з 
сином не 'раз говорили, що ви, така інтелігентна людина і 
тутешній мешканець... не гнівайтесь, будь ласка, я проти 
«Славії» поганого слова не можу сказати, прошу вас... Це 
команда видатних якостей, котра завжди нас добре репре
зентувала на міжнародних змаганнях. У неї є тонкі ком
бінації, завжди коректна гра...

— Ну-у-у,— протягнув Еман-молодший.
— Помовч,— гримнув батько,— і дай іншому сказати.
— Це я вам можу пояснити,— взяв слово пан Начера

дець.— Ви, кажете, тутешній мешканець. Це й є найголов
ніша помилка. Не забувайте, що хоча моя крамниця ца 
Жижкові, але мешкаю я перед віадуком. Аж до самого віа
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дука то все Летна, а за віадуком уже територія «Вікторії» 
(Жижков). Це за географічним поділом.

— Ти ба, я про це й не подумав,— задумливо мовив 
Еман-старший,— ви маєте рацію. Це так. Перед віадуком 
піросповідання летенське, за віадуком — панує віра у «Вік- 
торку». Так, проте...

— Що «проте»? — спитав пан Начерадсць,-
— Воно... не знаю, як і сказати...
— Ну, кажіть, не соромтеся,— запропонував товстун.
— Не ображайтеся, пане... Я завжди чув, що люди ва

шої віри тримаються «Спарти», а християни більш прихиль
ні до «Слаївії».

— Ви хочете сказати, що я, як єврей, мав би вболівати 
за «Спарту»? Але дозвольте. Я знаю, що багато євреїв за 
«Спарту», але не всі. І ось я що скажу вам. Коли б уся єв
рейська община на чолі з самим рабином боліла за «Спарту», 
я залишився б вірний п’ятикутній зірці «Славії». Від цього 
не відступлюся.

Відпив кави і промовив:
Ви спитаєте, чому, і я буду відвертий. Тому що із 

«Славією» пов’язані спогади про мої молоді роки. Я був мо
лодим комівояжером, пане Габаско, скільки мені було? Мав 
непогану платню, був нежонатий, служив у старого Вейла. 
Коли ж він помер? То вже минули роки...

Очі його тужливо зволожилися. Він зітхнув і повів далі 
свою розповідь з тужливою вологою в очах:

— Я пам’ятаю перший матч з англійцями в Празі. Де
в’ятого квітня 1905 року команда «Славії» виступила проти 
славетного клубу «Корінтія». Зараз я назву склад команди:

Ванєк — Бенда — Єнні — Коїиек — Баумрук 
Бенда II  — Котоуч — Вопалецкі 

Крумр — Весели 
Гейда

Оце була команда! Золоті мої хлопці! Не те що тепер! 
«Славія» програла тоді з рахунком 7:4. Це трохи дивний, не 
англійський результат. Інакше не могло й бути, тому що ан
глійці мали хорошу техніку, а наш футбол був, так би мо
вити, в пелюшках. Всі чотири голи тоді забив Кошек. Пане 
Габаско! Побачили б ви ті два голи з сольного проходу! 
Який біг! Які чудові удари! Ото була втіха для очей. А Ба- 
умрукові паси з краю на центр! Коли опрацьований таким
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чином м’яч дістався до ноги Кошека, гол був уже готовий. 
Жоден воротар у світі не встояв би. Отож і зрозумійте, пане 
Габаско, що я не можу бути іншим, ніж я є. В славістській 
вірі народився, в ній і вмру...

— Я вас розумію, пане шефе,— сказав пан Габаско роз
чулено,— людина лише раз буває молодою...

— Ну, спогади має кожний,—спробував втрутитися 
Еман-молодший,— наприклад, у «Вікторці» грали обидва 
Музики і...

— Мовчи,— загорлав батько,— які ти можеш мати спо
гади, хлопчисько! Мовчи, кажу, пий каву і дивись мені, щоб 
пішов до крамниці!

— І правда,— мовив пан Начерадець, підводячись,— по
сиділи, побалакали, треба йти.

ЕМАН —
КУЛЬТУРНА ЛЮДИНА

Пані Начерадцова шанобливо зустріла Емана-молодшого, 
Дама вбачила у цьому хлопцеві доброго духа, який повертав 
її дітям втрачене здоров’я. За його відсутності діти знову по
чали нездужати, відмовляючих від смачних юшечок, і пере
лякана мати все бачила, як смерть насувається на її дім. 
Лікарі, той пан Брод, який нічого не тямить, і пан Краус- 
копф, у якого золоті руки, знизували плечима і казали, що 
природа всемогутня і що потрібна переміна клімату. Потім 
вони взяли грішні гроші, вмили пухлі руки і пішли ще ку
дись поширювати запах медицини.

Пана Габаска завели до спальні, де було повно пам’яток 
про предків і родичів, де пахло нафталіном, і тут в розкида
них ліжках він угледів два вузлики, що складалися з ковдр, 
светрів і вовняних шарфів. Один з вузликів читав «Приго
ди Милослава Влновського». Коли Еман роздивився краще, 
виявилося, що це хворий Отоушек. Другий вузлик вирізу
вав ляльок з ілюстрованих журналів. Коли він заскиглив 
«мамо», виявилося, що це була Ганічка.

Як тільки обидва вузлики побачили пана Габаска, втра
чене здоров’я знову повернулося до них. Вони поскидали з 
себе покрови і проголосили, що більше не хочуть лежати в 
постелі, а підуть на вулицю. Пані Начерадцова заклинала 
їх залишитися вдома, тому що в повітрі повно бацил, як до
ведено наукою. Проте ані мати, ані бацили не змогли при
мусити дітей залишитися в ліжку. Емана підвищили до по*
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сади няньки і дозволили повести дітей на прогулянку і при 
цьому розповідати їм повчальні історії.

Пані Начерадцова зайшла до крамниці, де застала свого 
чоловіка, який саме виводив гарними буквами напис:

ФАНТАСТИЧНО «НИЗЬКІ» ЦІНИ

Слово «низькі» він взяв у лапки, тому що вбачав в цих 
знаках засіб для прикрашення своєї вітрини.

— Цей Еман справді культурна людина,— почала розмо
ву пані Начерадцова.

Пан Начерадець вишкірив штучну щелепу, знизав пле
чима і злегка похитав головою з боку в бік.

— Він культурна людина! — повторила пані Начерадцо
ва значуще.

Голова пана Начерадця захиталася ще швидше.
— Ти завжди мусиш сказати щось проти,— розпочала 

напад пані Начерадцова,— якщо я кажу «біле», ти кажеш 
«чорне».

Голова зупинила свої рухи, звела брови догори.
— Ти надто багато говориш, Ріхарде! — сказала пані На

черадцова суворо.
Пан Начерадець притис лікті до тіла і повернув долоні 

до неба.
— Краще зовсім не розмовляти з тобою,— гірко сказала 

пані Начерадцова.
Пан Начерадець видав з себе звук «тс-тс».
— Тільки б лаятись. Іншим разом зовсім нічого не каза

тиму. Тільки що-небудь, одразу у нас такий гвалт, що від 
сорому я не можу показатися між людей. Нас уже всі зна
ють через це.

Пан Начерадець розвів руками і звернувся до коверко
тового пальта, що висіло поруч:

— Ну-у? Що ви на це скажете? Я лаюся?
Не встигло коверкотове пальто відповісти, як слово взя

ла пані Начерадцова:
— .Ну-у? То це я лаюсь?
— Ну, а хіба ти не лаєшся?
— Ну, а хіба я лаюсь?
— То не лайся і мовчи!
— Я лише сказала, що він культурна людина, і вже 

гвалт.
— А хіба я казав, що він некультурна людина?



До крамниці увійшов комівояжер. Побачивши його, по
дружжя об’єдналося і розпочало спільну атаку. З криком: 
«Нам нічого не треба, в нас усе є, торгівля не йде», вони 
витурили захожого з дверей.

Після відходу чужинця вони знову хотіли продовжити 
розмову, але не могли згадати, про що говорили.

•
ЕМІЛЬКА
ПІД ПОПЕРЕДНІМ
СЛІДСТВОМ

Відтоді як суворий пан Шефелін застукав свою дочку 
з Еманом, бідна Емілька була піддана попередньому слідству 
з боку батьків. Пан Шефелін проголосив, що не допустить 
такого мезальянсу, щоб рід нусельський змішувався з жиж
ко вською кров’ю. Світ згас в очах Емільки, усяка радість 
пропала. Вже не розквітали для неї фіалки і мімози в пле
тених корзинах празьких квіткарок, і на нусельську долину 
впала тінь. Молодший брат став на сторону тюремників і 
шпигував .за сестрою на кожному кроці. Страшенно хотів 
застукати її під час забороненого побачення, і його крово
жерлива фантазія вимислювала жахливі муки для ув’язне
ної. Він просив свого батька, якого мислено назвав Вели
ким Ватажком, щоб той видав дівчину племені Сіуксів, які 
мають свої мисливські угіддя на Богдалці. Пообіцяв батько
ві, що її прив’яжуть до палі і закатують під співи воєнних 
пісень і дикі танці.' Таким чином батько позбудеться своєї 
негідної дочки. Пан Шефелін холодно вислухав цю пропози
цію, а потім спитав рудого брата, чи виконав він уже домаш
нє завдання з геометрії на завтра. Рудий брат зізнався, 
що про уроки ще досі не думав. Великий Ватажок роз
гнівався, що в сина в голові самі дурниці, і отстібнув 
-пасок.

Тим часом у голові пані Шефелінової слабшав опір про
ти думки, що нусельський рід з’єднається з жижковським 
родом. Це була жінка розсудлива, яка потайці зневажала 
зарозумілість свого чоловіка.

«Дівчина хоче заміж, а цей старий блазень таке виті
ває»,—думала вона. їй було шкода дочки, і вона боялася, 
щоб та собі чогось не заподіяла. Коли ж одного дня вона 
прочитала в чорній хроніці про дві спроби самогубства з 
приводу нещасного кохання, вона вирішила, що так цього 
не залишить.

72



мі І риключиться таке, і потім нас звинуватять. Тепер 
< піт збожеволів, так і дочки позбудешся».

Нона випитала адресу пана Габаска і зібралася в дорогу, 
ми рішивши розвідати, що це за родина і як про неї судять
І Н Ш І .

«Принаймні буде ясно, що й як»,— сказала собі пані Ше- 
<[»(».ііпова, сідаючи в трамвай.

•
ПОГЛЯДИ
ПАНА ГАБАСКА-СТАРШОГО 
НА ШЛЮБ

Старий пан Габаско з любов’ю оглянув жакет, який що- 
йпо випрасував і повісив його на манекен.

В цей момент хтось постукав у двері.
«Кого це чорт несе?» — подумав пан Габаско і сказав:
— Заходьте!
Увійшла жінка і спитала, чи справді вона потрапила до 

пана Габаска.
— Так,— відповів пан Габаско і запросив рожеволицю 

даму сісти.
Пані спитала, чи правда, що він має сина.
— Господи милостивий,— жахнувся пан Габаско.— Щось 

трапилось?
Жінка пояснила йому, що вона — пані Шефелінова і що 

в неї є дочка, і з цього приводу...
«Господи милостивий,— злякався пан Габаско,— може, 

цей пройдисвіт щось накоїв?»
А вголос запитав:
— То у вас дочка, пані? Я дуже радий. Дехто має доч

ку, дехто сина, як кому пощастить.
І додав у думці:
«Хай собі як хочуть, моя хата з краю. Стерегти хлопця 

я не буду».
І пояснив пані Шефеліновій ситуацію:
— Воно, пані, важке становище. Теперішня молодь не 

така, якими були ми. Коли дещо має статись, то знаєте... 
що ми можемо зробити...

— Та справа не зайшла так далеко,— заспокоїла його 
рожеволиця пані,— моя дочка себе пильнує.

У пана Габаска камінь з серця звалився.
— Саме так я і думав,— промовив він заспокоєно.— Мій 

син не має звички робити дівчат нещасними. Він настільки
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цнотливий, що я аж дивуюсь. Чого я тільки не робив у йо
го роки. А він... Лише робота в нього на думці. Мій син — 
моя радість, це я вам можу сказати.

Пані сказала, що це добре, після чого більш широко 
розповіла про чесноти своєї доньки. Потім стала розвивати 
свої погляди на шлюб, що звелися до висновку: нічого не
має кращого в шлюбі, як взаєморозуміння.

— Ви маєте рацію, пані,— підтакнув пан Габаско.-^- 
Я дивлюсь на хлопця і думаю, що, може, вже настав його 
час. Погано, коли людина самотня. Людина повинна мати 
де жити і про кого дбати. Це над усе.

— Цілком згодна з вами, пане,— охоче підтвердила па
ні Шефелінова.

— Звичайно,— вів далі старий пан Габаско,— є шлюб 
і шлюб. Іноді все буває до ладу, а іноді подружжя живе 
гірше, ніж ті цигани. Я кажу синові: «Обміркуй добре цей 
крок, бо ти не знаєш, куди потрапиш. Тепер тобі добре, ста
рий тато про тебе дбає». Він сам не заробив би собі і на 
солону воду, пані. Хлопець легковажний, самі пустощі в го
лові. Розкошувати та в кіно бігати — оце й увесь його кло
піт.

Рум’яна пані занепала духом, почувши таку інформацію 
з компетентних вуст.

— Коли ви так кажете, пане,—сказала вона, зітхнув
ши,— то я це діло поламаю. Я не дозволю дочці зв’язувати
ся з гульвісою.

— Гульвіса? Хто гульвіса? ~  заволав старий обурено.— 
Якщо ви маєте на думці мого сина, то візьміть свої слова на
зад, коли хочете говорити зі мною по-хорошому. Такого хлоп
ця, пані, тепер пошукати. Щоб я робив без нього! Він тіль
ки для свого батька й живе. Він би дихав замість мене, ко
ли б можна було. А роботу тепер важко знайти. То мені 
кожний гріш, що він приносить додому, до діла. Що за 
пристойний хлопець! Не так, як інші, котрі лише з прияте
лями вештаються, це в нього не заведено. Ввечері сидить 
дома і читає мені з книжки. Щаслива буде та дівчина, кот
рій він дістанеться. Але не для кожної він вихований. Його 
наречена має бути освіченою, аби він міг ділитися з нею 
думками. Мій син неабихто. Його шеф без нього не сту
пить ані кроку. Так, я кажу вам щиру правду.

Під час цієї схвильованої промови голова пані Шефелі- 
нової випросталась, наче квітка, побризкана росою, і в її 
серці розцвіла нова надія. Вона сказала, що їй дуже приєм
но було познайомитися з родиною, яка обсипана чеснотами, 
наче кущ шипшини пуп’янками. Вона гадає, що пан син не 
помилився, коли йому Емілька впала в око. Це дівчина не
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тика, як ці теперішні, поводиться як належить, Ї ї дирек
триса про неї найкращої думки і хоче зробити її приймаль- 
ии цею замовлень. Вона така освічена, що навіть банківський 
службовець мав би про що з нею балакати. Чоловік, якому, 
іинга дістанеться, славитиме свою щасливу долю.

— Коли ваша дочка така, як ви кажете,— промовив пан 
Габаско,— то найперше слід добре обмізкувати цю справу. 
По в таких ділах спочатку «ха-ха», а потім «ой-ой». Знаємо 
такі штуки. Поки дочка біля матері, то й все гаразд. А коли 
пізнає світ, шкодуватиме. Так вона сама собі пані, а коли 
нпйде заміж, муситиме улещувати мужика, який цього не 
вартий. То краще не віддавайте її з дому. Шлюб — це та
ка річ... справді... краще, коли кожний сам по собі. Людина 
не знає, куди ступити. Найкраще буде облишити це, 
кажу вам, як досвідчена людина. Я знаю, що кажу, я це про
йшов.

Пані Шефелінова підвелася і сказала:
— Отже, коли ви гадаєте...
Пан Габаско відповів:
— Адже ми з вами розуміємо один одного, робіть  ̂ як 

знаєте.
І поздоровив себе, що так добре все виклав цій пані.
Пані Шефелінова попрощалася, кажучи, що таку справу 

треба ще добре обміркувати. В неї дома таке нещастя, бо 
чоловік її дуже суворий, не схвалює вуличних знайомств.

Пан Габаско відповів, що він, навпаки, не такий суворий 
і що він радий бачити вірне кохання аж до могили. Най
краще не втручатися між молодими, вони самі якось поро
зуміються.

Пані попрощалася ще раз, висловивши радість з приво
ду того, що познайомилася з паном Габаском. Пан Габаско 
відповів, що він був також радий поговорити з розумною 
людиною.

І вигукнув:
— Робіть так, як я вам раджу, і побачите, що буде 

добре.
Потім зачинив двері і сів до швейної машини.

Коли пані Шефелінова була вже на вулиці, вона відчула 
якесь збентеження. Коли вона згадувала оптимістичні погля
ди пана Габаска на шлюб і його судження про характер си
на, душа її аж співала. Але слідом за тим її настрій псу
вала згадка про песимістичні розважання пана Габаска. їй 
здавалося, що пан Габаско не зміг би керувати довідковим 
бюро. Проте оскільки вона була матір’ю дорослої доньки,
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більш позитивна частина висловлень пана Габаска одержа
ла перевагу. Вона переконала себе, що Еманів батько — 
Ьіудра людина, а її чоловік — упертий дурень, якого треба 
будь-що перемогти.

— А що ж це я ще повинна була зробити сьогодні? — 
спитала вона сама себе, коли нарешті вирішила питання про 
Емільку.

— Ага,— відповіла сама собі,—треба купити півкіла те
лячої грудинки.

І вона пішла до м’ясника, подумки складаючи меню обі
ду на наступний день. При цьому згадала, що плита погано 
горить, і треба покликати пічника. Згадка про палаючий 
вогонь у плиті навела її думки на образ сина, на якому оде
жа так і горить, пора йому справити новий костюм. Поду
мала, що віддасть його шити пану Габаскові, щоб докладні
ше розібратися в його поглядах.

•
ПРО ДВОХ БРАТІВ 
УНІОНІСТІВ

—...і скажіть їм, чому вони не повернули роботу, і що 
вони собі думають,— так закінчив пан Начерадець своє сло
весне послання до братів Штурц.

Еман кивнув головою, мовляв, гаразд, і подався до 
братів.

Брати Штурц були майстрами пошиття готового одягу 
і багато років працювали на фірму Начерадця. Вони жили 
на самому кінці Жижкова біля пустиря.

Про цих братів сусіди казали, що вони дуже потайливі. 
І справді, вони справляли таке враження, ніби були змов
никами. Ні з ким не спілкувалися і навіть про погоду від
мовлялись говорити. Бачили їх завжди лише разом. Дору
чили двірничці провідати, про що це вони весь час шепо
чуться, але їй не пощастило дізнатися. Тоді всі дійшли зго
ди, що брати — члени таємної секти, яка забороняє розмов
ляти з людьми, обговорювати взаємовідносини між ними і 
плескати язиком про ближніх своїх.

По неділях опівдні брати Штурц прогулюються за міс
том, на околиці. Двірничка стверджувала, що часто на ви
хідні дні вони покидають Прагу в якихось таємничих спра
вах. А в понеділок вони про щось стиха перемовляються. 
Коли ж випадково увійде хтось чужий, вони замовкають і 
хвацько беруться до діла.
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— Наче вони й не люди,— закінчувала свої звіти двір
ничка.

Обидва брати віддалилися від людей і свої пристрасті 
:шіряли двом недокрівним пеларгоніям на підвіконні.

Здавалося, що брати розчарувалися в житті. Якась та- 
смна скорбота або нещастя наклало відбиток на їхні блі
ді обличчя. А були ж то молоді люди: старшому Якубові 
трохи за тридцять, Йозефові — на чотири роки менше. Ко
лись, перш ніж пізнали їхню вдачу, люди сватали їм на
речених. Але свахи наштовхувались на твердий опір. Бра
ти боялися, що жінки внесуть замішання в їхнє життя і роз
лучать їх, а вони мали багато що розповісти один одному.

Еман розшукав житловий будинок поблизу пустиря. Йо
му довелося пройти багатьма дворами і галереями великого 
будинку, перш ніж постукати в двері братів Штурц. Обізва
лися два голоси, що запрошували ввійти. Еман передав до
ручення шефа. Якуб запропонував йому стілець і почав ква
пливо виправдовуватися. Багато роботи, не змогли впорати
ся. Іноді вони працюють у неділю, та на цей раз мусили по
їхати у невідкладних справах. При цих словах він підмор
гнув братові, який відповів йому тим самим.

— Ага, якась дівчина? — припустив Еман.
Брати зашарілися і почали запевняти гостя, що він по

миляється.



Еман не став випитувати далі, запалив сигарету і вмо-* 
стався зручніше на стільці, готуючись до приємної розмови. 
Він пахкнув димом і сказав:

— То «Вікторка» вчора наклала команді з Кладно, Що 
скажете на це?

— Це добре,— чемно відповів Якуб.
— Ну,— протягнув Еман,— 2:1 — це ще не рахунок.
— Це результат, прошу вас,— сказав Йозеф,— чеський 

Кардіф на своєму стадіоні завжди твердий горішок для на
ших найкращих команд.

Еман схвально хитнув головою і спитав:
— Ви вболіваєте за «Вікторію» (Жижков)?
Обличчя обох братів ураз ніби закам’яніли. Вони рішу

че закрутили головами.
■— То ви просто об’єктивні глядачі?— допитувався пан 

Габаско.
Брати мовчали, відвернувши голови.
— Що б там не говорили,— розмірковував Еман.— «Вік

торка» тепер єдина команда, яка міцно тримає славний пра
пор Жижкова. Хто б ще міг тепер представляти Жижков? 
«Славой» ніколи не був класною командою, а «Уніон»? Ха- 
ха! Катюзі по заслузі. Вилетів в аматорську лігу. Та й чи 
втримається він там у першій групі? Так і треба їм, мази
лам. Вони лише ганьблять Жижков.

Еман не помітив, що при його словах обидва брати по
червоніли. Раптом молодший брат підскочив:

— Дозвольте! Ви хочете знеславити «Уніон»? Команду 
з такими прекрасними традиціями, яка незліченну кількість 
разів перемагала «Вікторку»? «Уніон», який з успіхом про
тистояв «Спарті» в часи її найбільшої слави? Я не дозволю, 
шановний пане, такої наруги!

•— Йозефе,— жалібно заволав Якуб,— опам’ятайся, бра
те. Лихо! Ти виказав нашу таємницю! О, наша доле нещас
лива! Тепер ми в Жижкові не втримаємося.

— Отакої! — здивувався Еман.— То ви вболіваєте за 
«Уніон»? Ану, покажіться мені! Я багато чув про вболіваль
ників «Уніону» (Жижков), але жодного з них ще не бачив. 
Адже ви, панове, рідкісне явище.

— Пане,— сказав Якуб тремтячим голосом,— прошу нас 
не ображати. Це правда, ми вболіваємо за «Уніон» (Жиж
ков). Але ми нікому не заважаємо і йдемо своєю дорогою.

— Це наша віра і наше переконання,— додав Йозеф,— 
ми довго це приховували, довго зберігали свою таємницю від 
злих людей. В неділю, коли буває хороша погода, ми їзди
мо з «Уніоном» за місто. Нас мало, прихильників цієї слав
ної команди, та всі ми тверді в своїй вірі, І по всьому Жиж-
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копу, немов насіння, розсіяні наші брати, які вірять в краще 
лі айбутнє «Уніону».

— Господь промовить своє слово,— сказав Якуб,— і «Уні- 
пн» (Жижков) розквітне в сяйві своєї краси. Ми в це ві
римо, на це сподіваємося, за це молимося.

— І за «Уніон» (Жижков) ми витерпимо і кривду,— ска- 
:шв Йозеф.

— Але як це сталося,— спитав пан Габаско,— що ви ста
ли прихильниками «Уніону» (Жижков)? Я цього ніяк не 
второпаю.

— Людині, пане,— пояснив Якуб,— дана віра. З цією ві
рою ми народилися. А потім не забувайте, пане, що я осві
чена людина, я закінчив два класи реального училища. 
А «Уніон» — студентська команда.

— А мене, пане, прив’язують до цього клубу спогади 
молодих років,— сказав Йозеф.

— Розкажіть, — попросив розчулений Еман.

ПРОГОЛОШЕННЯ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
НА СТАДІОНІ 
ГЛУБОЧЕП

— Пане мій,— почав Йозеф,— думками я повертаюсь у 
давно минулі часи, в пору невинного дитинства. Я бачу се
бе малим хлопчиком, який з юрбою своїх однолітків ганяє 
жижковськими вулицями і перед його жадібним поглядом 
відкривається світ.

Жижковські і Рігрові сади з вулицями, що до них при
лягали, були ареною наших дитячих забав. Ми укривалися 
в хащах парків від уявних переслідувачів, галасували в ко
ридорах будинків, дратуючи двірничок.,. А ще — ганчір’яний 
м’яч! Пам’ятаю, як ми, діти, наслідуючи дорослих, органі
зовували свої турніри на першість жижковських вулиць. 
Нас переслідували поліцейські, садівники і сварливі двір
ники, які об’єдналися, щоб викоренити цей благородний 
спорт.

Вже тоді жижковські мешканці поділялися на дві віри. 
Частина молоді була вікторіанського визнання, інші схиля
лися до уніонізму.

Дитинство моє проходило в сяйві великих діянь «Уніо
ну». Я ходив за своєю командою на Летну і на Празькі пе
редмістя, Сидів з друзями своїх дитячих ігор біля ніг
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дорослих, які займали платні місця, і був щасливий, коли ви
падало подати м’яч, яким грав великий Дворжачек, назад 
на стадіон.

Йозеф замислився, І тяжке зітхання вирвалося з його 
грудей.

— Я був такий самий,— зауважив Еман,
Йозеф протер зволожені очі і продовжив:
— Ось так минали літа... Я залишався вірним «Уніону», 

ї дорослі були розчулені, бачачи любов маленького хлопця 
до клубу. За цю вірність я був удостоєний великої відзнаки.

Це було двадцять шостого липня 1914 року. Я поїхав 
>аІ своїм клубом до Глубочеп, де клуб мав зіграти товарись
кий матч. Ви питаєте, як могло статися, що «Уніон» (Жиж
ков) спустився до того, щоб грати із СК Глубочепи? Від
повідаю: того разу «Уніон» перетягнув з Глубочеп чудового 
гравця Голаса, і за це мусив зіграти з ними відступний 
матч.

Тоді, пане, мені, підліткові, тицьнули в руки прапорець 
бокового судді. Ви не можете собі уявити, яка це була для 
мене радість і як я старався.

«Уніон» не сприймав цю аферу серйозно. Рахунок був 
2:2, коли раптом до мене підбіг якийсь вусатий дядько, ви
рвав з рук прапорець і закричав: «Припиніть гру! Війна!»

На таму матч і скінчився. Люди мовчки розходилися зі 
стадіону. На перехрестях стояли купки людей, що читали 
воєнний маніфест...

Йозеф замовк.

ЯКУБ
ВІДДАВ ПЕРЕВАГУ 
ГРІШНИМ НАСОЛОДАМ 
ПЕРЕД «УНІОНОМ»
(ЖИЖКОВ)

Слово взяв Якуб:
■— А коли пронеслася воєнна буря, ми побачили «Уніон» 

на вершині слави. Він крокував від перемоги до перемоги. 
Він трощив обох летенських лідерів і, не ображайтеся, па
не, «Вікторію» (Жижков). Не можна забути поразку «Спар
ти», гордого чемпіона, за часів найвищої її слави з рахун
ком 0:1. І тепер я бачу той чудовий удар Дворжачка.

— Але ж тоді «Уніон» не раз програвав «Вікторці»,— 
зауважив Емане
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— Не заперечую,— відповів Якуб,— були такі момен
ти. Але «Уніон» умів гідно переживати і поразки і пере
моги.

— Чого тепер це варте...—сказав Еман і підвівся.— Ну, 
я мушу йти.

Якуб проводиш його до дверей і сказав сумно:
— Але той час минув. Надійшов лихий час для «Уніо

ну» Жижков. І в цьому винен лише я!
— Як це? — здивувався Еман.
Якуб почервонів і пробурмотів:
— Покохав жінку. Віддав перевагу грішним насолодам 

перед своїм клубом! Маючи вибір між «Уніоном» та дівчи
ною, я вибрав останню. Який гріх! Вона не любила футбола, 
і я мусив ходити з нею на екскурсії та в кіно.

Він заридав.
— Схилившись головою на її груди, я слухав невірні 

слова про кохання до могили. Вона вміла солодко говорити, 
та грішна Ізабель! Кара прийшла раптово. Справедлива ка
ра, пане, за гріх... Поки я займався любов’ю, «Уніон» ско
тився на останнє місце і перейшов до аматорської ліги. По
ки мене не було, команду кілька разів розтягали, і тепер...

— Тепер,— похмуро додав Йозеф,—- «Уніон» буде радий, 
коли утримається в першій групі аматорської ліги.

— Але ми,— сказав Якуб, очі його засяяли,— ми не вда- 
даємо в розпач, бо господь — великий! Він припустив при
ниження, він же піднесе і поведе нас до слави! Ми, брати- 
уніонці, об’єднуємося для подання допомоги команді і її під
бадьорення. На найвіддаленіших сільських стадіонах, там, 
де немає навіть сіток і воріт, де на голому полі стирчать ли
ше штанги, усюди ви стрінете таємних самовідданих при
хильників «Уніону» (Жижков).

Якуб проводив Емана аж на вулицю, а коли розійшлись, 
він підняв палець і крикнув йому навздогін: «Цісарж, Двор- 
жачек, Крацік, Топол, доктор Краса — ото був напад!»

Еман обернувся, приклав долоні до -«уст і назвав склад 
«Вікторії»: «ІПироки, Міттельмюллер, Мисик, Бребурда,
Прокоп — ото був напад!»

ГАБАСКО 
І ВДОВА

Оскільки вже була обідня пора, Еман не повернувся до 
крамниці, а попрямував додому.

У Емана-старшого були гості, Вдова Уголічкова сиділа в
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кімнаті і розповідала, що їй стало сумно вдома, тому й на
думала піти подивитися, що робить пан Габаско.

— Самотній жінці тужливо,— скаржилася вдова.
Пан Габаско підтакнув і додав, що це складні речі.
— І самотньому чоловіку також тужливо, —додала вдо- 

иа, втупивши в пана Габаска значущий погляд.
Той ухильно відповів:
— І тужливо й не тужливо. Залежить від обставин. 

Є робота, і час так біжить, що аж дивуєшся.
Старий устав, щоб підкинути в плиту дров.
«Хлопець має прийти з хвилини на хвилину, а вона наче 

прикипіла до місця,— гнівно думав старий.— Побачить пас 
разом, і тоді вже я натерплюся! Знаю його довгий язик!»

Вдова розпочала лобову атаку:
— Ми могли б об’єднатися, пане Габаско. Ви самотній, 

і я самотня. Мені всі говорять, що з нас була б добра пара. 
В мене м’який характер, і ви людина спокійна. Я б вам до
годжала, а ви б за мене вступалися. Самотню жінку кожен 
намагається скривдити.

«Вже почалося!— жахнувся Еман-старший.— Вдова ха
пає бика за роги. Треба буде загладити її кочергою, або я 
стану нещасною людиною. Скажу, що зробив це ненаро
ком!»

Вголос він сказав:
— Дивись-но, вже полудень, хто б подумав...
— То що, згода? — спокушала вдова, простягуючи руку.
«Все ж таки доведеться її тією кочергою...— розміркову

вав пан Габаско тужливо.— Адже вона не дасть спокою, не 
відступиться, і я пошиюсь у дурні».

— Воно якось так, пані,—пробурмотів він.— Я вже втра
тив форму. Ви б не зжилися зі мною. А потім ми з хлоп
цем спимо в ліжку вдвох. Куди б я подів його, якби ми оже
нились, скажіть мені?

~  Та це дрібниці! Я жінка худорлява. Ви ляжете біля 
стінки, я всередині, а молодий чоловік з краю.

Та де там! Хлопець, коли спить, дуже ногами брика
ється, ви б не витримали.

«Ні, таки доведеться уперіщити її кочергою! Що мені мо
же бути за це! Пару місяців відсиджу, а потім знову буду 
сам собі хазяїн!»

Пан Габаско в розпачі вже почав шукати кочергу, і тут 
прийшов Еман.

— Привіт, хлопче,— засяяв старий,— а я думаю, чого це 
тебе так довго немає.

— Багато всіляких справ,— відповів син, запитливо по
зираючи на вдову.— У вас гості, я бачу, Здрастуйте, пані.
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— Який у вас великий син, благослови господи! — улес
ливо сказала вдова.

— Авжеж! — гордо відповів старий.
— Що ж ви, тату,— сказав син,— замість того щоб при

готувати обід, спокушаєте молодих дівчат! Це мені не по
добається.

Старий зашарівся і розвів руками.
— Як ти міг таке подумати? Я... та ось пані Уголічко- 

ва... вона просто так забігла... ми розмовляємо, як на світі 
буває... взагалі...

— Ну, то я радий,— сказав Еман,— я б не хотів, щоб 
на вас нарікали. Пані,— звернувся він до вдови,— якщо та
то щось таке дозволить собі, тільки скажіть мені, я вже з 
ним поквитаюсь.

— А що було б,— визивно спитала вдова,— якби ваш 
батько освідчився мені в коханні?

— Що ж, я був би радий!— вигукнув Еман захоплено.-— 
Адже ніхто не жаліє мене, сиротинку, навпаки, кожний на
магається скривдити.

— Чуєте, пане Габаско,— радісно обернулася вдова до 
Емана-старшого.— Пан син має своє поняття, а ви не хоче
те зрозуміти! Вам обом було б зі мною, як у раю! Я б пік
лувався про вас, щоб ви одягалися чисто і охайно.

Пан Габаско кинув на сина нищівний погляд.
Але Еман не звернув на це уваги і безжалісно вів далі:
— Я дуже радий! Це було б чудово! То що, татку, ко

ли ми це облагодимо? Я можу бути за дружка.
Старий забурмотів щось невиразне.
— Я вже наперед тішусь думкою,— химерував Еман,— 

як уся наша родина піде до ресторану. Тато з мамою вести
муть мене за ручки, матуся повчатиме, щоб я не пустував 
і не закаляв новий костюмчик. А потім ми сядемо під дере
вами, тато замовить собі пиво, для вас каву з молоком, а 
мені купить солоний рогалик.

Вдова була у захваті і сказала, що немає нічого кращого 
за родинне життя.

— Тільки б скоріше це облагодити,— підтакнув Еман 
і скептично зауважив: — Проте не завжди буває так, як ми 
гадаємо! Мій тато ніколи не піддасться. Я його добре знаю! 
От дивлюсь я на вас, пані, і так мені шкода вас. Така гар
на молодичка, недосвідчена, невинна, повна ідеалів, і піде 
за такого старого кота! Адже він старий, стріляний гравець 
міжнародного класу, котрий легко почуває себе на будь-яко- 
му полі гри. Ви, зрозуміло, дійова людина, але він досвід
ченіший. Я б не радив вам виходити за тата. Це великий 
розпусник і до подружньої вірності ставиться легковажно,.
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Ви б дуже шкодували. Ви не зживетесь з ним. У нього така 
непостійна вдача—він мрів лише про пусті забаївки і насо
лоди. Чи можна говорити про злиття душ з таким типом? 
Схаменіться, пані, пошкодуєте.

Лише тепер пані Уголічкова зрозуміла іронію. Вона ви- 
бухла гнівом і закричала:

— Нема чого сказати, до чемної родини я б потрапила! 
Такий шалапут, такий злидень, він ще глузуватиме з літ
ньої жінки! Гарного сина маєте, пане Габаско! Фу, фу, 
ганьба, сором вам! Навіть не нагримаєте на нього, а я си
джу, наче засватана...

Вдова прудко підвелася і метнулася до дверей.
— Як він міг дозволити собі таке, волоцюго паршивий, 

а я, дурна, слухаю.
— То не слухайте, ми не наполягаємо, можете йти,— по

смілішав старий.— Стара відьма, вона тут буде свої погляди 
висловлювати! Нам не потрібні нічиї поради, у нас свій 
розум є!

Вдова грюкнула дверима. Було чути, як войа галасувала 
в сінях:

— Такі і вбити можуть, ледве втекла від них, люди доб
рі, подивіться тільки, що вони зі мною зробили!

Батько й син залишилися на самоті. Переморгнулися і 
зареготалися, ляскаючи один одного по стегнах.

— Це була класна робота! ~  похвалив Еман-старший.— 
Я вже боявся, що ти насправді мене сватаєш, а потім зро
зумів, що жартуєш. Вона жінка небезпечна, і я гадав, що 
буду вимушений розбити їй голову!

— Не турбуйся,— відповів син,— я знаю, як з жінками 
поводитися, можеш покластися на мене. Як я її вишпетив, 
га?

— Здорово! — засвітився старий від захоплення.
— Ну, а тепер можна й попоїсти.
— Авжеж,— сказав Еман-старший 1 заходився накрива

ти на стіл.

ЗАНЕДБАНЕ 
ВИХОВАННЯ 
ПАННИ ЕМІЛЬКИ

Розмовляти з хлопцем — це нічого не значить. Розмовля
ти може кожна. Навіть та руда помічниця з салону пані 
Шмальфусової знайде хлопця для розмов, навіть і та руда,
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поспянкувата і цибата помічниця. Але мати серйозне зна
йомство — це вже щось. Кожна дівчина розмовляє з хлоп
цем на свою відповідальність. Коли ж вирішальні кола да
ють свій д о з б і л  на те, що вона може розмовляти,— тоді з 
розмов де факто виходять розмови де юре, або серйозне 
знайомство.

Емілька мала серйозне знайомство. Пані Шефелінова хо
дила до крамниці пана Начерадця збирати інформацію про 
чоловіка, з яким Емілька розмовляла. Звіт про репутацію 
пана Габаска був цілком сприятливий. Гладкий шеф ви
словився дуже схвально про свого службовця, сказав, що це 
пристойна і надійна людина, на яку він покладається ціл
ком і повністю. Пан Начерадець збирається відкрити у Пра
зі філіал і доручити панові Габаску керувати ним. Пані Ше- 
фелінова з цієї бесіди зробила висновок, що Емілька може 
розмовляти з паном Габаском, бо той працює на підприємст
ві, на чолі якого стоїть такий гладкий чоловік. Вона вважа
ла, що чим гладкіший пгеф, тим певніше почувають себе 
службовці.

А суворий пан Шефелін про все це й гадки не мав. Був 
певен, що з жижковським вітрогоном покінчено з тої хви
лини, коли пан Шефелін прогнав його від нусельської бра
ми. Плекав надію віддати Емільку за нусельського тубіль
ця, порядного, як він сам, і суворої вдачі. Пан Шефелін не 
знаїв, що його дружина змовилася з молодим чоловіком з 
Жижкова, і під її заступництвом зародилося серйозне зна
йомство. Бідолаха не мав уявлення про те, що в лоні його 
родини виникла жіноча змова. Він стискав у своїй правиці 
пасок від штанів, наче скіпетр, дбаючи насамперед про дис
ципліну в сім’ї.

Еман знав, що він мусить виховати свою дівчину, бо 
констатутав, що її освіта страшенно занедбана. Вона знала 
всі кінотеатри в Празі і могла назвати всіх кінозірок. Най
більше їй подобалася Грета Гарбо. Тому носила таку ж за
чіску і так само підбривала брови, ризикуючи увійти в кон
флікт зі своїм суворим батьком.

Проте Емільчині знання з футбола,— і в цьому Еман 
швидко пересвідчився,— були вкрай незадовільні. Вона мог
ла назвати лише кілька найзнаменитіших клубів, а прізвищ 
гравців, навіть найславетніших, не знала зовеш, не кажучи 
вже про місця команд у таблиці чемпіонату, про те, скільки 
той чи інший клуб набрав очок у першому колі і яке має 
співвідношення забитих і пропущених м’ячів. Дівчина ні
чого не чула про історію команд, їхні славні матчі. Одне 
слово — жах!
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— Скажи мені, панночко,— наполягав Еман,— чи це мо
жливо? Де ти жила і що робила? Я не можу цього вбгати 
в голову! Адже мала дитина знає більше, ніж ти!

— В нашій родині,— виправдовувалася Емілька,— цим 
ніколи не займалися. Таткові до футбола байдуже, а в ма
тері інші клопоти. В ательє ж ніхто не цікавиться футбо
лом. Тому я ніколи й не стикалася з такими питаннями.

Пан Габаско вважав, що цього не можна так залишити 
і що він мусить, давати їй уроки.

— Мені соромно перед людьми,— сказав він.
Емілька наприндилася і сказала, що за неї ніхто не має

соромитися, що вона знає усе, що належить знати дівчині, 
і коли Еман гадає, подумаєш!.. І зарюмсала.

«Баба»! — зневажливо подумав Еман і почав тихо -умов
ляти її, щоб вона не перешкоджала йому розширяти її 
кругозір.

Емілька була справжня жінка. Інтереси Емана були та
кож її інтересами. Вона кохала, і тому була готова приділя
ти увагу поєдинкам на зеленому полі, до котрих вона взага
лі була так само байдужа, як і до боїв між південною і пів
нічною китайською арміями.

•
ЕМІЛЬКА 
ДОСЯГАЄ УСПІХІВ 
У НАУКАХ

Еман гаряче приступив до виховання своєї дівчини. Ро
бив це обережно і методично. Спочатку показав їй підготов
ку до справжнього футбола. Це були матчі підлітків і дуб
лерів, які відбуваються по неділях у першій половині дня. 
Емілька ходила з Еманом на жижковські стадіони, щоб за
своїти початки наук. Еман висвітлив їй елементарні понят
тя про мету гри, зупинку м’яча, пасовку. Далі розвинув пе
ред нею теорію комбінаційної та низової гри, розказав, що 
таке оборона і атака і як має грати півзахист. Емілька бу
ла кмітливою дівчиною і швидко второпала, що таке ціле
спрямована гра без зайвих викрутасів, і засуджувала фут
болістів, які грали на публіку. Еман пишався своєю учени
цею і вже наперед тішився тією хвилиною, коли зможе 
впевнено вивести свою дівчину на справжній матч.

Насінина любові до футбола проросла і, живлячись від
даним коханням, стала розложистим деревом.

Вперше Емілька відзначилась на одному товариському
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матчі між «Вікторкою» і «Богеміанс». Вона стояла з Ема
ном біля літнього пана в окулярах, який був настільки бо
жевільним, що вболівав за «Богеміанс».

— Я ще не бачив такого судді,— сказав літній пан гір
ко.*— Стейнер зіграв грубо проти Бейбла, а суддя дає штраф
ний у наш бік.

— Дозвольте,— розлютилася Емілька,— де ви бачили по
рушення правил?

Літній пан зиркну® зневажливо на дівчину і сказав:
— Всі бачили, як Стейнер штовхав Бейбла руками!
— Шкода,— відповіла дівчина,— що у вас тільки чоти

ри ока.
— А ви, панночко,— дошкульно зауважив пан в окуля

рах,— певно нічого у футболі не розумієте, коли так го
ворите.

— Може, більше ніж ви,— задерикувато кинула Емілька.
— Футбол, панночко,— сказав літній пан,— це не руко

ділля. Краще б ви поралися на своїй кухні.
— Краще б,— відрізала Емілька,— ви помовчали, якщо 

нічого не тямите. Візьміть правила і почитайте!
Літній пан глитнув слину і звернув погляд на поле.
Еманове серце тріумфувало. Оце так Емілька! Така не 

піддасться!
— Гей! — заверещав раптом пан їв окулярах.— Віммере! 

Дай йому по костомасі!
Емілька аж затремтіла.
— Що це ви сказали? — запитала вона погрозливо.
— З вами мені нема про що говорити! — засинів літній 

пан.
— Я вимагаю, щоб ви дотримувались тиші і не підбурю

вали гравців! — підвищила голос дівчина.
— Хотів би я бачити,— зареготав літній пан,— хто це 

не дасть мені висловлювати свої думки тут, на своєму ста
діоні. Я тутешній, тут народився, сплачую податки у Вршо- 
віцах, отже маю право говорити, що хочу.

— Ви повинні поводитися гідно і стримано, як належить1 
свідомим у спортивному відношенні глядачам,— наполягала 
на своєму Емілька.— Я не терплю фанатиків!

~  Я не фанатик. Ви сама фанатичка,— відказав її не- 
приятель.

Це викликало в Емільці найвищий ступінь люті. Вона 
фанатичка? Вона, кого знають, як найоб’єктивнішого вболі
вальника? В Емільки з’явилося нестерпне бажання видря-< 
пати літньому панові очі.

Еман визнав за потрібне втрутитися у суперечку. Літ
ній пан, побачивши, що парубок рішуче став на бік Емільч
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ки, зрозумів, що треба відступати. Повернувся І поплентав
ся до виходу, мимрячи собі під ніс:

— Ой, лихо, ттричі лихо, коли вже жінки проявляють та
кий нестримний клубний фанатизм! Куди ми йдемо? Я По
винен розповісти це якомусь журналістові, щоб той описав 
це неймовірне явище. Дали жінкам виборче право, а вони 
тепер утискують людину на власному стадіоні.

Він простяг руки до неба і вигукнув:
— Доки ж зрештою!
Емілька звернулася до Емана:
— Аж не віриться, що є такі фанатики футбола.
Еман повчально сказав:
— З такими краще не розводитись, а одразу добряче 

врізати. Це на них справляє враження.
Після матчу вони гуляли вулицями. Еман усе розпові

дав цікаві випадки з багатої історії «Вікторки» і великих 
діянь славетних гравців, імена котрих живуть в серцях жиі 
жковських патріотів.

Смеркалося. На вулицях засвітилися дугові лампи. Жін
ки почали галасливо скликати додому своїх дітей. Біля ну- 
сельських сходів вони розпрощалися, і Емілька сказала:

— Далі тобі не можна, мій любий! Нас може побачити 
татко і намилити нам шиї. Він жорстока людина і безогляд
ний в боротьбі за м’яч. Коли ми знову побачимось?

— Я гадаю, що це буде не дуже скоро,— відповів Еман,
— А чому?
— В мене відрядження. Старий посилає мене до замов

ників. Бувай здорова і шануйся.
Вони прощалися і розходилися не більше як півгодини. 

Зрештою розійшлися.

•
ПАН НАЧЕРАДЕЦЬ 
ПРОТИ ПАНІ 
НАЧЕРАДЦОВОЇ 
ТА ЕМАНА

Пан Начерадець давав Еманові останні інструкції перед 
відрядженням, коли до крамниці увійшла пані Начерадцова.

— Пане Емане,— сказала дама,— чи не будете ви такі 
ласкаві зайти нагору до діточок? Дітки питають, де ви, во
ни хочуть вас, я не можу витримати з ними, то будьте такі 
ласкаві, ідіть і розкажіть їм казку, Отоушек каже, що не 
візьме ліки, поки йому не розкажуть казку, він такий
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слабенький, не хоче вмиватися, поки не послухає казку, за
дурив мені зовсім голову. Ганічка не хоче їсти кашку, що 
я маю робити з цими дітьми, то коли б ви були такі лас
каві...

— Зараз,— сказав пан Начерадець суворо,— зараз жод
них діточок, жодних казок, зараз у нас ділова нарада.

— Ясна річ,— підвищила голос дружина,— що ти завжди 
мусиш перечити, і коли я скажу біле, то ти скажеш чорне. 
Для тебе передусім твої інтереси, а інші для тебе ніщо...

— Пане шефе,— приєднався Еман,— у вас сидить бісик, 
який вам, милостивий пане, робить усе назло, на вашому 
місці, мені б це не подобалося, коли дружина в домі не може 
сказати слова, то...

— Ага,— переможно завищала пані Начерадцова,— на
віть чужа людина бачить, який ти, посоромився би, ще бать
ко своїх дітей!

— Ви-и-и! — заскреготів зубами пан Начерадець, наки
даючись на Емана.— То ви так? Ви будете мені тут ще ба
зікати? Мені здається, ви знахабніли! То отаку я маю од 
вас вдячність, що ви змовилися з моєю? Ви якось дивно со
бі це уявляєте!

Еман притис лікті до тіла, розвів руками і заспівав:
— Я зовсім не нахаба, я нічого не кажу, ні з ким не 

змовляюсь, нічого не знаю, я маю свої клопоти, мої б тур
боти на вашу голову!

Пан Начерадець здійняв руки до стелі і перескочив з 
ноги на ногу:

— Ну-у, чи бачили ви таке? Він наважується говорити 
на єврейський манір, неначе він е...е... генеральний дирек
тор або е... е... довірена особа.... пан Еман говорить, пан 
Еман бундючиться, велика особа пан Еман, він гадав, що 
без нього не обійдуться... Гадаєте, приятелю, що ви кантор, 
що ви мені тут в моїй крамниці співаєте, га? Я не для спі
вів вас наймав, такий співак може котитися звідси, мені по
трібен не співак, а досвідчений фахівець, щоб я мав на ко
го покластися. Я вас вижену зі свого дому, щоб я так був 
здоровий, я вам виплачу все до останнього крейцера і ви
кину геть, ви вкорочуєте мені віку, я в цьому домі ніхто.., 
ш-ш-ш (затупотів ногами). Геть звідси!

— Будь ласка! — спокійно сказав Еман і зняв робочий 
халат.

Пані Начерадцова взяла його за руку.
— Нікуди ви не підете,— сказала вона,— ви підніметесь 

до діточок. Не слухайте його, він сам не знає, що го
ворить.

— Він у мене піде геть! — загримав товстун,
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— Нікуди не піде! — грізно повторила пані Начерад- 
цона.

— Піде геть з дому,— зашепотів пан Начерадець,— і як 
зіе піде сам, то його винесуть мертвим...

•
ЕМАНІВ
ТОРГОВИЙ
ЗВІТ

Поки Еман розповідав казку, шеф заспокоївся. Потім по
кликав пана Габаска і сказав:

— Тепер побачимо, на що ви здатні. Досі ви не дуже 
себе показали. Цікаво, чи побачу я хоч якийсь наслідок.

— А що треба? — спитав Еман.
— Що треба, це я вам зараз скажу. Поїдете в турне. 

Подивитесь на замовників і покажете їм колекцію зразків. 
Побачу, чи зробите ви комерцію.

Еман відповів, що це, звісно, можна буде побачити.
Пан Начерадець надавав цілу купу добрих порад, по

прохав, щоб він був до замовників ввічливим, що тепер такі 
лихі часи, жахлива конкуренція, депресія з усіх боків, ве
лика криза, та що там довго балакати. Довго розказував, що 
не треба було йому обирати таку дурну галузь торгівлі, що 
він міг би бути великою людиною, але така вже доля, нічо
го ліпшого йому не призначено. Коли б він був на двадцять 
років молодший, покинув би все і поїхав до Америки. Там 
ще можна щось зробити. Але тепер вже пізно, і він мусить 
закопатися в цьому ганчір’ї, та це марна праця, я вам кажу..*

Еман кивав головою, готуючи колекцію зразків.
— Все показати, все, що є нового, зрозуміли? — повчав 

його товстун.— Як тільки щось клюне, одразу ж шліть де
пешу.

Еман поїхав. Через якийсь час посильний приніс теле
граму.

Пан Начерадець розпечатав бланк і прочитав:
«Ріхард Начерадець Жижков Ф К Тепліце — Вікторія 

(Жижков) 3:2 (0:0) крапка Погане поле, нікчемний суддя 
крапка Габаско.»

«Оце так,— замислився пан Начерадець,— і оце торго
вий звіт? З цього я маю жити? Для цього я взяв людину? 
Ну-у...»
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ФІЛІАЛ
ВИКЛИКАВ ФІРМУ. 
НА ЗМАГАННЯ

Дні спливали спокійно один за одним, в парках з’явили
ся жовті котики верби і зелені шапки садівників. По голих 
акаціях плигали чорні дрозди і лазили люди, обрізаючи сухі 
гілки. З’явилося сонце і над Жижковом, весняний вітрець 
прогулювався його вулицями. Няні збиралися зі своїми ко
лясками на осонні, наче мурашки, що підставляють свої че
ревця сонячним променям.

Всюди панувало велике пожвавлення, діти дратували 
двірників і виводили поліцейських з офіційного спокою. Лю
ди фарбували паркани, служниці мили вікна і сварилися зі 
своїми хазяйками, бо не хотіли прив’язуватися поясом. Пен
сіонери хитали головами і казали: «Ну й діла», а вітрини 
заполонили випадкові товари за казково дешевими цінами.

Сонце поцілувало футбольні поля стадіонів, і розквітла 
першість ліги з футбола. Газети сповіщали про визначні то
вариські зустрічі, про матчі розилрашу першості, висловлю
ючи сподівання, що ці визначні змагання приваблюватимуть 
велику кількість публіки, яка полюбляє спорт, і що наші 
гравці напевно не розчарують своїх -прихильників і пока
жуть усе, на що вони здатні.

Празький філіал фірми пана Начерадця повідомив теле
фоном головному підприємству, що «Вікторія» (Жижков) 
відкриває новий стадіон, і ця урочистість буде освячена мат
чем розитрашу першості зі «Славією». Філіал питався, чи 
не хоче фірма стати свідком цієї захоплюючої битви.

Фірма відповіла: «Аякже, само собою, ми мусимо бути 
присутні при тому, як «Вікторка» відвезе зі свого стадіону 
цілу хуру гарбузів». На це філіал відповів: «Помалу, пома
лу, ми ще дамо вам прикурити».

Фірма заявила з погано прихованим роздратуванням, що 
чемпіон добре знає, як він домігся своєї слави.

Філіал висловився в такому плані, що чемпіон піде зі 
стадіону з торбами, як той жебрак.

— Побачимо,— гукнув Жижков до Праги,
Прага відгукнулася:
— Ну-ну!
Еман шкодував, що Емілька не може взяти участь в та

кій визначній події. Він улещав її спокусливими обіцянка
ми, що «Вікторка» дасть заради неї показовий виступ, нау
ковий футбол, одне слово, «справжній цирк»* Емілька ви
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топила свій щирий жаль, що̂  не може прийти на стадіон. 
V них багато роботи: дочка одного визначного купця вихо
дить заміж за інженера, готується весілля, їй шиють ве
сільне плаття, шикарне, шкода, що Еман не побачить його, 
докольте, подивіться-но, ось тут геть усе помережане, це 
треба побачити на власні очі, одне слово, казкове плаття, 
і завтра воно має бути готове, це Еман повинен зрозуміти... 
Еман зрозумів і сказав, що дуже шкода, бо на стадіоні теж 
буде на що подивитися.

Зате Еман-старший заявив, що неодмінно прийде на цей 
матч. Старому хотілося побачити новий стадіон і бути при
сутнім при тому, як команда «Вікторки» захищатиме честь 
рідної околиці. Він давно вже не був на стадіоні, і його 
старі очі майже забули, як виглядають руді смугасті фут
болки. Він лише слухав біля своєї швейної машинки вісті 
з футбольних полів, радів перемогам і сумував над пораз
ками свого клубу.

Батько погодився іти з сином лише після того, як той 
урочисто поклявся, що «Вікторка» перебуває у чудовій фор
мі і що він не стане свідком ганьби своєї команди.

Еман-молодший був аж занадто самовпевнений.
— Хай я буду дурнем, якщо ми їм не накладемо! — 

закричав він хвалькувато.
— Гаразд,— пробурмотів старий.
Головне підприємство залишило в крамниці пані Наче- 

радцову, сумну і похмуру, філіал опустив жалюзі на вітри
ні, і обос в супроводі старого пана Габаска подалися на бо
йовище.

•
ПРО ГРІЗНИЙ БІЙ 
«СЛАВІЇ» З «ВІКТОРКОЮ»
ТА ПРО СЛАВНУ ПЕРЕМОГУ 
ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ

З усіх кінців Праги: з Летни, Старого і Нового Міста, 
з галасливого Сміхова, горбів Виноград і похмурого Карлі- 
на, з Кобиліс, Радліц, їноніц і Бутовіц з’їжджалися трамваї, 
в яких було напхано людей, мов оселедців, і у всіх одна ме
та: новий стадіон біля ресторану «На винниці».

І вся ця величезна юрба, галаслива, неспокійна і буркот
лива, наче море, скупчилася за бар’єрами. Вздовж бар’єрів 
бігають люди в білих фартухах і пропонують червоний ли
монад, пиво і гарячі сосиски. Хлопці в кепках продають
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арахіс, який нервово пережовують сотні і тисячі щелеп і 
який набув такої популярності через те, що допомагає пере
носити нудьгу довгого чекання.

Пан Начерадець в супроводі обох Еманів прибув на ста
діон. Вони відчували, що стали один проти одного як не
примиренні супротивники: тамували свої почуття і намага
лися говорити про сторонні речі. Безумовно, спогади про 
перше знайомство не стерлися з пам’яті як пана Габаска-мо- 
лодшого, так і пана Начерадця. Тому обидва вони обачливо 
приховували свої розрахунки, надії і сподівання. Обидва за
хоплено зустріли свої улюблені команди, але потім прибра
ли вигляду стриманих і неупереджених глядачів.

Натовп складався з видимих трьох частин. Вікторіансь- 
ку віру можна було пізнати на обличчях під кепками та 
під чорними котелками. Вікторіанству посвятили себе люди 
без комірів, з оголеними кадиками, ремісники з обвислими 
вусами та інтелігенти в окулярах. Славістська віра була пред
ставлена банківськими та державними службовцями, пана
ми з бакенбардами і огрядними власниками капіталу.

А поміж ними були люди іншої віри, спартанці, які зі
йшлися сюди, щоб рахувати очка і м’ячі і таким чином оці
нити можливості свого клубу в таблиці першості. Були та
кож і байдужі спостерігачі, похмурі прихильники «Чафки» 
або ж карлінської «Чехії», яким нічого було втрачати і ні
чого сподіватися, бо це був матч не їхнього рівня — цей 
матч найсильніших. Ті, хто вболівав за «Богеміанс», мали 
певні симпатії до «Славії», тому що їм часто доводилося 
терпіти поругу від вікторіанців, які проводжали зі стадіону 
їхню переможену команду музикою заздалегідь запрошеного 
оркестру, який на посміх вршовіцьким уболівальникам і 
футболістам грав жалобний марш.

Перший гол «Славії» вирвав з грудей славістів бурю за
хвату. Лави жижковців здригнулися, загомоніли. Кепки 
прихилились одна до одної, а руки, жестикулюючи, вирішу- 
вали питання, можна було перехопити той м’яч чи ні. Пе
симісти висловлювали побоювання, що «Вікторка» пасує пе
ред суперником, але оптимісти вбачили в цьому дотепний 
тактичний маневр. Зараз, сподівалися оптимісти, «Вікторка» 
рушить на повну силу.

Після того першого гола Еман-молодший зиркнув на сво
го шефа. Коли їхні погляди зустрілися, товстун удав з себе 
байдужого, а Еманове обличчя свідчило, що така дрібниця 
не порушила його гордої впевненості.

Другий гол «Славії». Угору злетіли славістські капелю
хи. Жижковці захвилювалися. Дехто з них навіть почав гу
кати па своїх: «Мазили!» Проте оптимісти запевняли: «Ми
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дали їм фору — два гола. А тепер покажемо, на що ми здат
ні!»

Еман глянув скоса на свого шефа. Йому не подобалося, 
що пан Начерадець почервонів на лиці і став запалювати 
сигару. Ехман підозрював, що той у душі тріумфує.

Третій гол «Славії» викликав у її прихильників такий 
прояв ентузіазму, що це нагадувало вибух вулкана Мон-Пе- 
ле на острові Мартініка. В лавах вікторіанців почалися чва
ри. Оптимісти були змушені перейти до оборонної тактики. 
А втім, вони захищалися хоробро і казали, що все це ще 
можна надолужити.
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Еманові здалася, що його шеф почуває себе Іменинником. 
Він підняв комір піджака і зовсім зажурився. Батько мов
чав, лише підборіддя тремтіло.

Коли «Славія» забила четвертий гол, Еман стис кулаки 
і лютим поглядом почав шукати свого шефа. Гладкий пан 
зник. Він непомітно перемістився до воріт «Вікторії». І тут, 
як хлопчик, що дістав від тітки плитку шоколаду і сховав
ся у закуток, щоб не ділитися ласощами з приятелями, так 
і він, самітний серед маси людей, віддався шаленій радості. 
Вія відкинув поважність, цю окрасу гладких чоловіків, 
і стрибав, сп’янілий від почуття тріумфу, наче індіанець на
вколо вогнища.

Після п’ятого гола Еман відчув, що все, у що він вірив 
і перед чим схилявся, все летить у безодню. З грізними 
прокляттями на вустах він зрікся своєї віри і проголосив, 
що не знає «Вікторки», не хоче її зпати, проганяє її геть 
із серця і думок. Його прокльони почув якийсь пан з чер
воним носом. Він визнав за необхідне заперечити Еманові. 
Червононосий був, очевидно, ортодоксальним прихильником 
вікторіанської віри. Ніщо не могло зломити його переконан
ня. Він сказав:

— Я дивуюся вам, пане. Верзете казна-що.
— А що робити, коли повний розгром? — розлючено від

повів Еман.
— Для мене це ніякий не розгром,— сказав червононо

сий,— все можна ще виправити, «Вікторка» може здобути 
два цінних очка.

— Ха-ха! — заволав Еман.— Ви дуже на цьому розуміє
тесь. Дивуюся, як ви можете заступатися за таких злиднів, 
покидьків, паршивців!

— Між іншим,— відповів пан,— «Вікторка» грає досить 
пристойно. Вона ще набере темпу. «Вікторка» — надійна ко
манда.

— Я знаю,— сказав Еман з гіркою іронією,— вона могла 
б зіграти з дублем спортивного клубу «Власта» з села Прас- 
колеси. Тому вона напевно наклала б.

— Бачите,— промовив червоний ніс,— важко грати з та
кою «Славкою». Це не гра, це безперервна серія штрафних. 
Вони цю «Вікторку» підкопують, мов ріпку. .

— Хай ці пани надінуть порцелянові штани, якщо вони 
такі тендітні. Злидні!

В цей момент «Славія» забила шостий гол.
— Так-так,— захитав головою Еман,— їдьте на гастролі, 

на матч з командою сільського спортивного клубу «Метеор»* 
Тут я вже вас не хочу бачити.

— Пане,— повчально сказав червононосий,— адже так не





можна. Так сталося, що «Славка» зараз у хорошій формі. 
«Вікторка» має перевагу в полі, але неточно б’є по воро
тах. Так іноді буває.

— «Славія»,— відповів Еман,— може розтрощити їх коли 
схоче. «Вікторка» — це гідний суперник пенсіонерів з ама
торського футбольного клубу «Літаван» з Доброї Води.

Еман-старший сіпнув сина за полу і сказав млявим го
лосом:

— Я вже піду звідси, ч хлопче, краще б я залишився 
вдома, ніж виставлявся на посміховисько. Та тут ще є та
кі фанатики, котрим, мабуть, повилазило і вони не бачать, 
що «Славка» робить з них відбивну котлету. Коли «Віктор
ка» гратиме з клубом «Богадільня» (Пардубіце), тоді й візь
меш мене з собою знову, і я радітиму, що побачу захоплю
ючий поєдинок рівних суперників. Підемо додому, хлопче, 
і не розмовляй з цими фанатиками.

— Я фанатик? — запротестував червононосий.— Самі 
вболіваєте за «Славію» і...

— Боже милостивий! — заволали батько й син разом.— 
Це ми вболіваємо за «Славію»?

— А хіба ні? Ще й верзете дурниці, що я ніби прихиль
ник «Вікторки». А це вже, дозвольте, ви не можете-мені за
кинути, бо що мені до «Вікторки», панове, адже в нас є 8а 
кого потерпіти.

— За кого ж ви тоді? — спитав Еман.
— Та ж я одвічний спартанець,— гордовито відповів чо

ловік з червоним носом,— мій колір червоний, за нього я й 
змагаюсь. Я, стара калоша, сподівався, що «Вікторка» хоч 
чогось доможеться, а це вплине на таблицю чемпіонату, 
Я ще мріяв: «Вікторка» накладе «Славці», і ми матимемо 
два очка в запасі, бо в нас гра з Кладно, а там ще невідомо, 
як буде...

— Спартанець! — заревів Еман.— І він насмілюється ви
являти симпатії до «Вікторки»! Ось чому, я дивлюся... По
гляньте лише на цього спритника! Він гадає, що ми будемо 
для нього вигравати, щоб «Спарта» стала лідером!

— Ха-ха! — нестямно зареготав Еман-старший.— Оце то
бі маєш! Він до нас з політикою. Так, любий пане, ми на 
Жижкові свідомий народ. «Вікторка» гратиме, а ви будете 
дивитися і класти очка в кишеню. Так не піде, голубчику. 
Хай кожний бере своє!

— «Вікторка»,— пихато сказав Еман-молодший,— виграє, 
коли їй те буде потрібно. А саме сьогодні нам не треба бу
ло, то ми трохи й попустили віжки. Але щоб ми вам щось 
подарували, так зась! Як ви до нас, так і ми до вас. І ні
яких балачок!'
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«Славія» забила сьомий гол.
— Давай іще! — підбадьорливо заволав Еман-старший.— 

Ми витримаємо навіть двоцифровий рахунок. ]̂ Іц це може
мо дозволити собі!

Чоловік з червоним носом застиг, роззявивши рота. По
молі отямився і засичав:

— То ви так? Так собі уявляєте гру, задрипанці? Тепер
и вас розкусив, босяки! Сором вам, голодранці підкуплені,
цо ви називаєте чесною грою?

Еман-молодший ткнув йому кулака під ніс:
— Ось понюхай, негіднику!
Еман-старший утримав сина:
— Жодних вихваток на стадіоні, мій сину. Покажи, що

ми маємо характер і не водимося з голодранцями.
Червононосий квапливо ретирувався. Вже коло виходу 

він обернувся і гукнув:
— Перш ніж виберетеся до нас на Летну, зупиніться 

спочатку біля поховальної контори міста Праги і замовте 
собі катафалк і труну, брудні махляри!

•
ЕМАН НЕ ДИВИТЬСЯ,
А ПАН НАЧЕРАДЕЦЬ 
НЕ СПІВАЄ

Пан Начерадець, розпашілий, застромив пальці за жи
летку і походжав за прилавком туди-сюди, сяючи і з лю
бов’ю поглядаючи на своє черево.

Еман застромив кулаки в кишені і люто позирав перед 
собою.

Гладкий шеф зупинився.
— Чого ви так дивитесь, Емане? — запитав чемно,
— Я дивлюся? — відповів Еман.
— А що, не дивитесь?
— Я взагаді не дивлюся, на що мені дивитися.
— Та ні, дивитесь, я ж бачу.
— Ну, як дивлюся, то дивлюся.
— Вам взагалі нема чого дивитися, запам’ятайте собі* 

Тут нічого нема такого, на що є дивитися.
Еман вперто мовчав.
Гладкий шеф знову почав марширувати і щось наспіву

вати. Еман нашорошив вуха. Йому здалося, що він почув: 
«вісім на один», що співалося на мотив «Ружо, ружо чер- 
іюна».
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— Що ви співаєте, пане шефе? — похмуро спитав Еман,
— Я співаю? Я не співаю.
— Та ж співаєте.
— Мені й на думку не спадало співати. З якої то при

чини?
— То як не співаєте, то й не співайте.
— Чи не забагато ви собі дозволяєте, Емане? Якщо я ка

жу, що не співаю, то не співаю, але гадаю, що в своєму ма
газині можу співати. Коли я сплачую податки, то можу спі
вати, ніхто не може меіні заборонити. Я можу в своїй крам
ниці навіть балетом займатися, і ніхто мені нічого не скаже, 
а персоналові до того немає ніякого діла, запам’ятайте собі.

— Буває спів і спів,— гірко зауважив Еман.— Дехто 
співає, щоб прославляти своїм співом творця, а ви співаєте 
комусь на зло.

— Я співаю, бо маю гарний голос, а не на зло.
— Ви співаєте, бо зловтішаєтесь, що ми програли. Я доб

ре чув, пане пгеф, що ви співаєте: «вісім на один, вісім на 
один», і я маю це проковтнути і нічого не казати.

Еман скинув робочий, халат.
— Бувайте здорові.
— Куди це ви? — заволав пан Начерадець.
— Іду од вас геть. Знайте, робити з мене посміховисько 

ви не будете.
— Яка це вас муха вкусила, Емане, адже я...
— Облиште, пане шеф, не кажіть нічого, я все знаю, 

мені не треба нічого казати. Скільки разів ви мене звільня
ли зі служби і скільки разів робила це пані, я нічого не ка
зав і завжди повертався, тому що мав свою точку зору.

— Ну-ну? Я вас колись звільняв?
— А що, ні? Ви і ваша пані звільняли мене стільки ра

зів, що це становить рахунок 87:56 на вашу користь. Але 
тепер звільняюсь я сам. Низовим сильним ударом я скви
тую один м’яч.

— Нічого ви не звільняєтесь, це дурниці, ви не можете 
піти посеред сезону, це неблагородно.

— Я вже сказав, і так буде.
— Я бачу,— заголосив пан Начерадець,— що ви хочете 

мене знищити, хочете звести мене в могилу, що ви хочете 
мене вбити, я це знаю, я це добре бачу, і якщо я співаю, 
а вам це не до вподоби, то, слово честі, я вже не знаю, що 
робити... Якщо хочете знати, це взагалі мене анітрохи не 
тішить, що мені до «Славії»? Справді, я «Славію» в крамни
ці не бачу жодного разу на рік, вона ходить купувати до 
моїх конкурентів. Та про мене, хай «Славія» робить, що 
хоче, в мене свої турботи. А Медуна з «Вікторки» купив
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у мене гумовий плащ. «Вікторка» дає хоч трохи вторгувати, 
л людина справедлива і стою за рівноправність. Про мене, 
хай всі клуби мають свої права і своїх заступників, можете 
сігитати кого хочете...

Так говорив пан Начерадець, говорив довго, говорив і го- 
турив весь час.

Еман мовчки одягнув робочий халат і сказав!
~  Надішліть мені, пане шеф, до філії пару регланів 

І декілька курток для автомобілістів. Я оформлятиму віт
рину.

Пришліть хлопця, я вам це приготую,—відповів пан 
Начерадець.

•
РАПТОВИЙ ВИБУХ 
ПОДРУЖНЬОГО КОХАННЯ

Тільки-но пан Начерадець опинився на самоті, він без
контрольно віддався своїм почуттям. Стрибав, наче веселий 
птах, з кутка в куток, і його горлянка видавала зівуки: 
ш-та-да-да-да, м-та-да-да-да»...

— Чи ти не збожеволів, Ріхарде? — озвалося від дверей.
Гладкий шеф подивився на свою дружину поглядом, спов

неним любові. Його зір облетів навколо її  розлогої постаті, 
наче відважний пілот, який розпочав переліт навколо світу.

— Гедвічко, Гедвічко! Ти єдина жінка в цілому світі!
Скажи, що ти хочеш, і все матимеш,— заволав товстун.

— Що з тобою, Ріхарде? — спитала пані Начерадцова 
підозріло.

— Нічого зі мною, я тішуся, що бачу тебе. Що тобі ку
пити? Чи не хочеш чогось пікантного покуштувати? Або 
послати до кондитера?

— Я питаю, що з тобою, Ріхарде?
*— А може, ти хочеш браслетку чи нове покривало на

кушетку? Тільки скажи, я зараз же, ти знаєш, я для тебе 
все... Звелю перефарбувати квартиру, якщо хочеш, або, мо
же» купити тобі нове плаття? Адже в тебе нема що одягати, 
сьогодні підемо у вар’єте, адже ти ніде не буваєш, а потім 
посидимо в кав’ярні і порозмовляємо. Можеш покликати 
своїх, я нічого не маю проти, справді, таких родичів, як 
у мене, нема ні в кого, жодного слова не можу проти них 
сказати, таких ще пошукати...

— Ріхарде, ти випив! Дихни на мене!
— Ну що ти подумала, Гедвічко! Ну хіба я щось пив —
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просто ти така гарна. Зробила вже з мене п’яницю, ну-у, 
що ви на це скажете?

— Ріхарде, ти мені не подобаєшся.
— Зате ти мені подобаєшся, моя єдина жіночко. Підійди 

до мене, стара, поцілуй мене!
— Ти старий блазень, Ріхарде,— сором’язливо сказала 

пані Начерадцова.
— Коли ж я так радий, що бачу тебе.
Чоловік і дружина обнялися, хоч це було й не так 

просто.

ТЕОРІЯ 
ПАНА ГАТЛА 
ПРО ШЛЮБ

■— Холоші зробити ширшими?— спитав пан Габаско чо
ловіка з рудими вусами.

Тут до кімнати увійшла вдова Уголічкова, чемно приві-* 
огалася і сіла біля столу.

Рудовусий кинув на вдову байдужий погляд і зітхнув:
— Можна й ширші.
— Це тепер модно,— зауважив пан Габаско.
Чоловік з рудими вусами нічого не відповів.
— Пан хоче манжети? — допитувався кравець.
— Можна манжети...— забурмотів чоловік з рудими ву

сами, не зводячи очей з кругленької вдови.
— Боки трохи підберемо, чи не так, пане Гатле?— питав 

кравець, заносячи в зошит кострубаті цифри і зиркаючи ско
са на вдову.

«Розсілася тут, стара відьма, наче в себе дома, саме коли 
у мене замовник»,— процідив крізь зуби похмуро.

— Плечі панові підіб’ємо?— допитувався далі.
— Підіб’ємо,— повторив пан Гатл, наче луна.
— Піджак зробимо однобортний чи двобортний?
— Мені все одно,— тужливо відповів рудовусий.
— Тепер носять і однобортні і двобортні. Як хто хоче, 

Я подбаю, щоб все було якнайкраще, пане Гатле. Отжо 
зробимо однобортний?

— Та робіть,— буркнув пан Гатл.
— А на коли ви хочете мати костюм?
— Мені він потрібен на неділю,— відповів чоловік з ру

дими вусами,— Тому що,— додав він і меланхолійно потяг-

104



пуп носом,— в неділю я одружуюся. То щоб не голодранцем 
пішов до олтаря.

У вдови заіскрилися очі, вона аж запроменилася вну
трішнім жаром.

— То пан одружується?— защебетала пані Уголічкова,— 
Цг славно, це славно. Це добра новина! Пан хоче бути кра
ги ним, коли поведе свою суджену до олтаря!

— Який там красивий..,— заперечив рудовусий холод
но,— що в мені красивого?

— О, пан ще справжній франт!— заволала захоплено 
ндова.— Гадаю, що панна наречена буде рада...

— Яка там панна, яка наречена?— забубнів пан Гатл.
— Адже це прекрасна річ, вести ту, котру ви обрали 

серцем, до олтаря.
— Не бачу, що в цьому прекрасного?— розлючено запе

речив пан Гатл.
— Не кажіть, пане... Коли я чую про весілля, я сама 

не своя роблюсь, бо в мене добре серце, і мені хочеться 
плакати, не знаю чому. Боже, коли знаходяться два серця, 
які б’ються лише одне для одного, дві душі, які розуміють 
одна одну... Нема нічого вищого од кохання, пане, не ка
жіть.

— Все це дурниці!— заіржав чоловік з рудими вусами.
— То чому пан жениться, коли не визнає кохання? — 

сумно спитала вдова.
— Чому женюся,— повторив пан Гатл,— тому що мушу! 

Ми живемо з нею десять років громадянським шлюбом і 
нажили вже чотирьох дітей. А вона все торочить: «Зробите 
ви колись порядок чи не зробите? Не зробите, то відсту
піться од мене!» Ну, то я, щоб не казали... Я не люблю 
цього... То я й оголосив про весілля, все одно життя про
паще...

Він узяв капелюх і повернувся до пана Габаска:
— Так значить у неділю, пане майстре, так?
— У неділю матимете вбраннячко, можете бути спокій

ним!— заторохкотів кравець.
Рудовусий пан пішов важким кроком.
У дверях він ще раз повернувся, подивився на вдову 

і сказав:
— Людина прийшла до кравця, а її допитують, наче 

в поліцейському відділенні,— і грюкнув дверима.
Вдова подивилася на місце, де щойно стояв чоловік з ру

дими вусами, і похитала головою.
— Такий дивак! Замість того, щоб радіти весіллю, він 

кривиться, наче оцту ковтнув. У іншого розігралися б усі 
сгруни в душі, а в грудях розбурхалися б почуття, а в ньо
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го ні... Чого одружуєшся, бовдуре такий, коли тобі не хо
четься? Я б такого чоловіка не хотіла, хоч би мені його 
позолотили.

Вона встала, підійшла до пана Габаска і зашепотіла:
— Адже ви зовсім інша людина, правда? Ви б шанува

ли жінку..,

«У ВАШОГО СИНА 
Є ЗНАЙОМА»,-*
КАЖЕ ВДОВА

«Така вже моя доля,— подумав пан Габаско тужливо,-^» 
одначе доведеться мені уперіщити її чимось по голові, бо 
інакше не позбавлюсь. Сподіваюся, суд буде милостивий до 
мене. Я скажу «Славний суде, ви не знаєте, на що спро
можна вдова, коли вона так причепиться до людини. Я зму
шений був піти на злочин, бо інакше став би пропащою 
людиною».

А вголос сказав:
— Всі чоловіки однакові, пані, жоден нічого не вартий. 

А ви дайте мені спокій, я нічого до вас не маю, завжди 
кажу вам це. Приходите сюди, сідаєте, наче пень, і замов
ників мені відстрашуєте. Щоб цього більше не було!

Вдові здалося, що вона образилася.
— Коли б ви не були до мене такі нечемні,— сказала 

вона,— я б вам розповіла щось цікаве...
— А мені не цікаво,— відказав пан Габаско.
— Не знаю, не знаю, чи повинна я <вам це викласти.
— То я вам раджу не викладати.
— Що ви за людина, пане, я ще такого не бачила...
Вдова підвелася, підійшла до.кравця, схопила його за

жилет і зашепотіла прямо в ніс:
— У вашого сина є знайомство з дівчиною!
— Та ж є! — махнув рукою пан Габаско.— Який молодик 

в наш час цього не має?
— Але в нього серйозне знайомство!— пристрасно заше

потіла вдова, бризкаючи слиною в обличчя.
— Ну, то й що...— мовив пан Габаско байдуже.
— А я,— похвалилася вдова,— я знаю все!
— Це добре! Коли знаєте, то знайте, нічого не вдієш!
— З такою молодою, не знаю, чи їй виповнилося сім

надцять! Тепер ці дівчата починають надто рано,
— Подивимось.,,
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— Вони удвох ходили!
— Та ж ходили.
— Як ходили, кажу вам! Задивилися одне в одного, 

нічого навкруги не бачили, не чули! Я довго йшла за ними 
і все дивувалася. Таке молоде, щойно з школи.

— Такі тепер часи...
— Святу правду сказали! Я теж так гадаю. Треба було б 

надерти цьому дівчатку сукню та нашмагати як слід! Хіба 
їй пора починати з хлопцями? Не встигне ще?

— Коли вже почне бігати, то його не встережеш!— по
вчально сказав пан Габаско.

— Не кажіть такого, пане! Батьки повинні дбати про 
це! Але де нема дисципліни, нема й послуху!

— Буває по-всякому, пані.
— Маєте рацію, пане Габаско. Я дивлюся на них, а вже 

було досить темно, і думаю: «Цікаво...» А вони пішли собі 
в парк!

— Так, зйачить, у парк?
— Я йшла за ними тихесенько, наче миша, і казала 

собі: «Негідники окаянні!» А вони сідають на лавочку, і 
той ваш шепоче їй слова кохання...

— От шалапут!— зареготав пан Габаско.— Він шепоче 
слова кохання, а я про це нічого не знаю!

— Бачите, бачите, до чого дійшло... Коли б не бачила 
на власні очі, ні за що б не повірила! Але це ще не все! 
Найгірше ще попереду!

— Не страхайте мене, пані.
— Кажу вам святу правду! Вони так сидять, балакають, 

і в них потихеньку настає злиття душ...
— Боже милостивий!
— Так, так, вона поклала голову йому на груди, він 

обійняв її за талію...
— Не можу цьому повірити!
— Але ж так! Пане Габаско, пане Габаско... Ви ще на

беретесь сорому від цього хлопця!
— Що ж поробиш? Наберусь так наберусь! Чого це ви 

так уболіваєте?
— Це пахне одруженням, пане Габаско!
— Коли б то господь дав! Я вже й так хотів би виста

вити його з дому. Тепер у нього хороше місце, хай подбає 
про себе. Хіба то спання з ним? Кожного ранку я наче 
побитий! Він не дасть спокійно полежати.

— То ви з цим згодні?— здивувалася вдова.
— Мушу бути згодним, пані! В таких справах кра

ще триматися осторонь! Я на вашому місці також не сунув 
би до цього свого носа! А тепер ідіть собі, мені ви тут не
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потрібні. Маю інші турботи, аніж базікати з такою 
бабою.

Вдова вийшла з високо піднятою головою* В її серці 
зародилася думка про помсту,

ЧОЛОВІК З ЧЕРВОНИМ 
НОСОМ СКАЗАВ:
«ВАШЕ ЩАСТЯ,
ЩО МИ ПЕРЕБУВАЄМО 
НА НЕЙТРАЛЬНОМУ СТАДІОНІ»

Тієї неділі наприкінці квітня юрми людей знову посу
нули на Летну: на стадіоні «Славії» чемпіон республіки мав 
зустрітися з «Адмірою» — найгрізнішою віденською коман
дою. Перед цим матчем «Спарта» грала проти південно- 
німецького клубу «Штутгартер Кікерс». Німці з імперії 
і німці з Австрії вийшли проти Праги. Чеські команди мали 
прийняти жорстокий бій із запеклим ворогом нашого народу, 
захистити свою добру репутацію, підтвердити свій клас гри, 
показати свою майстерність на зеленому полі. Яке чеське 
серце не забилося б сильніше при цьому!

Тому чеські серця ставали в черги біля кас, вступа
ли в боротьбу за квитки, а згодом проходили через тур
нікет на стадіон. Потім виборювали собі місце в натовпі 
глядачів, купували мішечок арахісу і лускали його; лу
шпиння покривало землю, люди чекали на початок бо
ротьби.

Ясна річ, що й пан Начерадець примчав на стадіон. Його 
супроводжував пан Габаско-молодший із службового обо
в’язку.

Погляньте лишень, як пан перекидає сигару з лівого 
кутика вуст до правого, як погойдується з носка на п’яту, 
недбало застромивши пальці за жилетку. Він являє собою 
живий образ самозадоволення і власної гідності. Останні 
успіхи «Славії» зміцнили його самовпевненість, віру в май
бутнє.

Зате пан Габаско справляє враження людини, скривдже
ної життям. Що йому до цього матчу? Що йому до Летни? 
Його команда розбита і недораховує багатьох бійців у своїх 
лавах. Майбутнє затьмарене, і нема надії на кращі часи. 
Його погляд блукає навколо розчаровано і байдуже. Жижков 
осоромлений, його слава зійшла нанівець. Еман мусить ди
витися матч, який не хвилює його серця. Він не може радіти
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стред чужих людей, яким далекі жадання і сподівання вір
них віктор іанців.

Пан Начерадець дивиться, як на полі метушаться бла
китні і червоні футболки, з поблажливим виразом дорослої 
людини, що дивиться на забавки дітей. Зате спартанці у 
:ш хваті від своїх улюбленців. Вони все ще бачать в своєму 
клубі ту залізну команду двадцятих років, коли слава «Спар- 
ти» гриміла в Європі.

Футболісти в блакитній формі відзначалися німецькою 
старанністю, їхня гра була проста і прямолінійна. Про ком
бінації годі було й говорити.

— «Штутгартер Кікерс», гм...— сказав пан Начерадець 
і співчутливо похитав головою.

Якийсь пан з червоним носом похмуро глянув на пана 
Начерадця.

— Ви сказали «гм», пане?'— визивно спитав він.— Мені 
було б цікаво, що означає ваше «гм».

— Дозвольте, я гадаю, що маю право сказати собі «гм»,— 
відповів пан Начерадець.

— Ні, не маєте, пане,— заперечив червоний ніс.
— А чому ні? Мені ці блакитні нічого не показали! Точ

нісінько так у нас грали сто років тому! Центрова трійка 
ще сюди-туди, але цього замало...

— Між іншим,— заперечив чоловік з червоним носом, 
підвищуючи голос,— це неабияка команда, якщо хочете 
знати! Вони на своєму полі перемогли міланську «Амбро
зію». Го-о-л! — раптом загорлав він і стягнув шапку з голо
ви.— Вперед! «Спарта», ура!

Коли чоловік з червоним носом достатньою мірою викри
чав свою радість з приводу гола, забитого Гойєром з метрів 
двадцяти після штрафного, він повернувся до гладкого пана 
і продовжив:

— Перемогли «Амброзію» і будапештську «Хунгарію», 
пане... Це результати, пане! Так що нічого копилити губи 
кожному...

Цей виступ не сподобався панові Габаску. Як сміє цей 
червононосий ображати шефа фірми? Крім того, червоний 
ніс здавався йому трошки знайомим. Чи не той це, хто діяв 
йому на нерви на новому стадіоні «Вікторки» під час того 
злощасного матчу? Так, це він. Це той, хто радів невдачі 
«Вікторії», бо вбачав у ній успіх свого клубу.

— Гей, приятелю,— загрозливо сказав Еман, дивлячись 
розлючено спідлоба,— зараз же відчепіться від нас і щоб 
нашого духу тут не було! На це ваше червоне нюхало в 
мене вже колись рука свербіла! Щезни звідси, босяк!

Чоловік з червоним носом відсунувся назад.
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— Задрипанці жижковські,~~ загудів він, відступаючи,— 
ваше щастя, що ми на нейтральному полі! Начувайтесь, коли 
прийдете на «Спарту»!

•
ПАН НАЧЕРАДЕЦЬ 
ПРО СЛОВ’ЯНСЬКУ 
НЕЗГУРТОВАНІСТЬ

Коли скінчився перший матч, уболівальники «Спарти», 
пересичені цілою купою голів, забитих їхнім клубом, втра
тили інтерес до футбола. їм було байдуже до наступного 
поєдипку. Зате славісти захвилювалися, і їхні серця закала- 
таїлися від солодких сподівань.

Пан Начерадець сховав недопалок сигари в шкіряний 
кисет, випростався і потер руки. Спартанці стріли червоно- 
білі футболки непривітними посмішками: казали, що це ко
медіантська форма, якої вже давно не носять. Вони вважа
ли, що найкрасивіша форма — «спартанська», її колір гор
дий та гармонійний. Вікторіанці поділили з ними таку точку 
зору, і їхні оплески демонстративно поєдналися зі спартан
ськими, вітаючи «Адміру».

Пан Габаско також дивився на команду «Славії» вороже. 
Серце вірного сина Жижкова і досі , щеміло при згадці про 
ганебну поразку, якої зазнала його команда від цього клубу. 
Та він стримав свої почуття і присягну вся у думці, що не 
дозволить собі принизитись до фанатизму.

Двадцята хвилина: після помилки Шимперського м’ячем 
заволодів Кліма, він ідеально одпасував Зігелю, котрий спо
кійно, як належить досвідченому майстрові міжнародного 
класу, забив перший гол гостей.

Пан Начерадець вибалушив очі і роззявив рота. Всере
дині у нього ніби щось обірвалося. Він раптом відчув, що 
вже старий, і захотів померти.

Еманові вуста широко розтулились, бажаючи повідомити 
всьому світу, що «Славія» дістала гол. Його руки вже зве
лися для оплесків. Але тут Еман подивився на шефа і по
бачив людину в глибокому розпачі. Еман відвернувся, і руки 
його опустилися.

На трибуні неспокійно затупотіли. Славістські жінки 
верещали, вимагаючи, щоб їм видали голову центрального 
півзахисника, який був винен у цій трагедії. «Спартанці» 
аж захлиналися від насолоди. «Вікторіанці» упали в обійми 
«спартанців» і зловтішно раділи.
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— Оце так гол!
— Які молодці віденці!
— Га-га-га! А що, з’їли?
— Так вам і треба, чемпіони!
— «Адміра» — ура! Наклепайте їм ще!

Ці богохульні вигуки викликали болісні почуття в серцї 
одного дідугана, лисий череп якого блищав у сяйві приза
хідного сонця. Він погладив тремтячою рукою сиву бороду 
і сказав, звертаючись до натовпу:

— Громадяни! Що чують мої вуха? Чужинцям ви про
голошуєте славу, їхній зброї бажаєте успіху, а власній —* 
поразки? Схаменіться! Адже ви сини чеської (вітчизни!

Застережливі слова шановного пана впали на неродючий 
грунт. Загрубілі серця «спартанців» і «вікторіанців» спри
йняли його звертання з неприхованим глумом. Вони поради
ли дідуганові не клеїти дурня.

— Ми,—сказали вони,— ні за кого. Ми не фанатик#, 
«Адміра» демонструє європейський клас, показує майстер
ність. Ми любимо науковий футбол. Нас верне від славіст
ського чванства. Недооцінка супротивника себе не виправ
довує. Ми хочемо, щоб у віденців лишилося про нас най
краще враження. Ми доброзичлива і дисциплінована пуб
ліка.

— Біда,— залементував дід,— яких синів породила чесь
ка земля! Хіба це чехи? Хіба це слов’яни? Чому мої нещасні 
очі мають дивитись, як слов’яни повстають проти слов’ян? 
Згадайте, як ми стогнали в лещатах чорно-жовтої австро- 
угорської гідри, яка... але що з вами говорити? Ви зрадники, 
і мені соромно за вас.

— Ви маєте рацію, пане,— приєднався до нього пан На
черадець.— Це типовий вияв нашої слов’янської незгурто- 
ваності. Це роблять оті фірми, спортивні спілки і клуби. 
Кожний віддає перевагу іноземному дрантю перед нашим 
добрим товаром. Я з вами згодний. Якщо й надалі ми будемо 
такі, то втратимо абсолютно все. Я завжди казав це, але 
хіба їм доведеш? Вони так чинитимуть, аж поки ми не 
втратимо так важко здобуту самостійність. Згадайте лише, 
як загинули полабські слов’яни. Та що там балакати. Як 
кота не кидай, він однаково впаде на ноги.

Дід підозріло подивився на пана Начерадця. Оцінивши 
його зовнішність, дійшов висновку, що пан Начерадець не 
може щиросердо захищати інтереси слов’янства.

— Молодий чоловіче,— сказав дід докірливо,— негарно 
знущатися з старої людини. Це великий гріх. Це фривольні 
жарти злостивців, які бажають нашому народу загибелі. 
Коли вам тут не подобається, чому не їдете до Палестини?

111



Пан Начерадець аж затрусився від такої образи: вія 
намагався пересвідчити старого в своїй щирій прихильності 
до «Славії». Але дід суворо насупив брови, дивився на 
поле і не відповідав.

Паа Начерадець махнув рукою і подумав собі: «Як ми 
можемо виграти, коли маємо таких недоумкуватих прихиль
ників!»

•
ТЕОРІЯ ФУТБОЛА 
І ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ 
НА ЛІТЕРАТУРУ

У перерві між таймами до пана Начерадця повернувся 
знову добрий гумор. Рахунок 2 :1  на нашу користь. Душа 
гладкого пана розправила крила і намірилася злетіти під 
хмари. Він ще й ще смакував у думках ті два гола, забитих 
«Славією». Зрівняв рахунок з штрафного Свобода, а згодом 
Пуч з подачі Шолтиса забив чудовий гол.

Серед глядачів панує сонячний радісний настрій. Вздовж 
бар’єрів проходжаються прекрасні пані з прекрасними пан
ночками. Пані гордовиті і рум’яні, а панночки щебечуть. 
Продавці в білих куртках виводять відчайдушно і жалібно: 
«Горіховий шоколад, цукерки, жувальна гума!» Інші білі 
куртки вторять гучним баритоном: «Гарячий чай, лимонад; 
пиво, сосиски!»

Гладкий пан дивиться на слов’янського діда, який дер
жить в руках кульок і з задоволенням жує арахіс так, що 
аж щелепи випинаються. В срібному волоссі бороди заплу
талися шкаралупки. Пан Начерадець відчув симпатію до 
цієї сивої бороди.

«Він не такий поганий,— подумав пан Начерадець роз
чулено,— він же хотів, щоб було якнайкраще. Скажу йому, 

"щоб не сердився на мене. Ми обидва — сини цієї землі і 
хочемо, щоб все служило для її прославлення, а не для 
загибелі».

Його увагу привернули двоє чоловіків, які так і сипали 
вченими словами. Один з них мав самовпевнені вуса, і його 
бас рокотав рішуче і переконливо. Другий був вузькопле
чий інтелігент з кучерявою і ріденькою шевелюрою. За 
окулярами блимали короткозорі очі. Він пищав здавленим 
тенорком, в якому бриніла їдка іронія.

— То що ви на це скажете?— питав бас.— Які ваші вра
ження?
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Кучерявий махнув рукою.
— Не знаю, що ви бачите в цій забаві,— засидів він.— 

Гидко дивитися, що стільки народу присутні на такому ви
довищі. Можу закластися, що навіть кожний сотий з цього 
натовпу не знає найвидатніших представників нашого мис
тецтва, не знає їхніх творів, які є гордістю нашої куль
тури.

— Ви перебільшуєте,— сказав бас.
— Анітрохи,— сказав кучерявий,— в стародавній Греції 

все місто збиралося, щоб подивитися на виставу Есхілової 
трагедії. А за новітніх часів двадцять тисяч глядачів зби
раються, щоб подивитися, як двадцять два гладіатори б’ють
ся за м’яч. Що за/часи!

— Може, ви маєте рацію,— припустив бас,— а все-таки 
я гадаю, що ви трохи несправедливі до футбола. Звісно, 
мистецтво не таке небезпечне, як футбол. Але і в літературі 
ми бачимо численні порушення чесної гри, приховані та 
явні грубощі.

— Звичайно, але в літературі іде боротьба за вищі цін
ності.

— Можливо. Але футбол — чесніший. Погляньте, бороть
ба тут розгортається перед уважними очима тисяч глядачі». 
Кожний з них може посвідчити, чи правильно було прове
дено гру, чи пройшов матч на належному рівні, чи були 
гравці у формі, чи кожний з них приклав усі сили для спіль
ного діла. У футболі найголовніше не зовнішні ефекти, не 
трюки на публіку, а цілеспрямована і точна гра. Вимагаєть
ся, щоб кожний гравець віддав усе для команди, для за
гальної користі.

Промовець замовк. Пан Начерадець подивийся на нього 
з пошаною.

«Вчений,— подумав він,— як він вміє все гарно по
дати!»

—̂ Певна річ,— вів далі бас,— і в футболі з’являються 
примадонн, які вередують, мають свої примхи. Коли хочуть 
грати — грають. Не хочуть — удають з себе розчарованих 
і вкрай стомлених. Вони розбещують своїми забаганками 
команду. І чим більше вони втрачають майстерності, тим 
більше схильні політикувати. Правда, їм може бути виправ
данням те, що їхнє майбутнє безнадійне. Поки перебувають 
у формі, тішаться славою і популярністю. Коли їх відрахо
вують з команд, вони пропадають десь у сільських клубах, 
і з плином часу їхні імена повністю стираються з пам’яті 
людей. Мало хто зараз пам’ятає імена колись славетних 
гравців.
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«Це неправда,—обурився мовчки пан Начерадець,—і сьо
годні кожний знає, хто були Кошек, Баумрук, Бєлка та 
інші».

— Тим паче,— розумував молодий добродій,— як у літе
ратурі, так і у футболі на результатах праці митців нажи
ваються ділки. Славним митцям принаймні чіпляють мемо
ріальні дошки на рідному домі, але славним футболістам 
не ставлять пам’ятників у міських парках, їх не обирають 
членами Академії.

— Цього ще не вистачало,— зареготав кучерявий.
— Подивіться,— розводився його друг,— на стадіоні, як 

і в мистецтві, ми маємо суддю — бовдура, підкупленого суд
дю, упередженого суддю, який крізь пальці дивиться на 
нечесну гру декого... ви його бачили. Він мало відрізняється 
од свого колеги в мистецтві. Він також переоцінює значення 
своєї особи, часто прибуває на стадіон останнім, коли вже 
обидві команди на місці. Примушує себе чекати. Залюбки 
фотографується. Його натхненне обличчя дивиться зі сто
рінок ілюстрованих журналів. Він позує разом з футболіс
тами, а суддя в галузі мистецтва любить фотографуватись 
у власному кабінеті, задумливо дивлячись у розкриту книгу, 
або перед порталом в стилі барокко, з дружиною або з чис
топорідною німецькою вівчаркою...

— Ідуть, ідуть...— нетерпляче перебив його кучерявий,

ПРИМИРЕННЯ 
ПАНА НАЧЕРАДЦЯ 
З ДІДОМ

У другому таймі рахунок не змінився. Перший інтелігент 
хотів розводити свою теорію далі, але побачив, що друг його 
не слухає, а витягнувши шию, наче голодне пташеня з гніз
да, короткозорими очима слідкує за швидкими переміщення
ми гравців. Навколо нього утворився порожній простір, бо 
кучерявий метушився і весь час хвицав ногами.

Наприкінці гри Шолтис обійшов захисників, але його 
чудовий удар успішно перехопив воротар «Адміри» Францл.

Одразу після цього суддя дав свисток, сповістивши про 
кінець матчу. Щасливі болільники вибігли на поле.' Молодь 
обступила гравців, палаючи бажанням поляскати їх по 
спині. Пан Габаско помітив, що його шеф зник. Знайшов 
його очима аж на полі, коли той підіймав здорованя Сво
боду на плечі, Йому пощастило це зробити тільки з допомо
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гою кількох вболівальників. Почервонілий від напруження, 
■ніи побіг зі своєю ношею до роздягальні. За ним галопом 
скакав слов’янський дід, котрий в такий самий спосіб заво
лодів автором другого гола, паном Пучем. Дід біг за паном 
Пачерадцем з виразом повного блаженства на обличчі.

«Мій шеф несповна розуму,— зневажливо подумав 
Еман,— хіба таке личить шефові фірми готового одягу та 
гумових плащів?»

У нього не було часу висловити цю ідею вголос, тому 
що гладкий шеф наблизився до нього в супроводі слов’ян
ського діда. Обидва спітніли й відсапувалися, наче носороги.

— Пане,— звернувся дід до пана Начерадця,— я вас 
образив. Пробачте, ради бога! Я не хотів цього і жалкую, 
що так сталося. Я гадав, що ви належите до лав наших 
одвічних ворогів, які жадають нашої загибелі. Тепер я бачу, 
що ви свідомий патріот. Ідіть до мого серця, вірний чеху!

Він стиснув пана Начерадця в обіймах.
— Дружба до смерті,— сказав товстун,— я вже все за

був. Ми, пане, повинні триматися разом, бо ми однієї віри, 
одних переконань.

Еман потягнув пана Начерадця за піджак.
■— Може, підемо, пане шефе,— промовив похмуро.
Дід відпустив пана Начерадця. Ще деякий час вони сто

яли на місці, тримаючись за руки, закохано дивлячись один



одному у вічі. Нарешті відірвалися один від одного і розі
йшлися, махаючи капелюхами.

— Це, напевно, культурна людина,— похвалив пан На
черадець незнайомого діда.

Еман уперто мовчав. Крокував, застромивши руки в ки
шені, і насвистував.

— Ну, а що ви? Що ви на це скажете?— спитав пан 
Начерадець.

— А про що я маю говорити?— відповів Еман.
— Про цей матч що ви скажете?
Еман сплюнув елегантною дугою і недбало кинув:
— Нічогенька гульня.
— Що ви сказали?— загрозливо заревів пан Начерадець.
— Ну, досить цікавий мате
— А ще?
— Що ще? «Адміра» грала красиво. Віденські хлопці 

досить технічні, це треба визнати. А як бігають — тільки 
глянути. А їхня гра головою — це просто поема. Нам тре
ба багато вчитися у них. Вони заслужили принаймні на 
нічию.

— А що «Славія»? Що ви скажете про «Славію»? — до
магався пан Начерадець.

Еман знизав плечима і промовчав.
— Я вас питаю,— підвищив голос шеф,— я вас питаю, 

що ви скажете про «Славію», і ви мусите відповідати!
— «Славія»...— знехотя протягнув -Еман.— «Славія»... 

вона зрештою також... грала непогано.
— Ще б пак! — мовив суворо шеф.
— Могло бути гірше,— додав Еман.
Пан Начерадець змірив його грізним поглядом.
— Мені здається, що ви... ви знову дуже багато берете 

на себе... ви надто розпустили язика... в-и-и! Не дратуйте 
мене... щоб я не чув більше, ви-и-и!

— Не знаю, чого ви од мене хочете,— боронився Еман,*** 
самі хотіли, щоб я говорив, а тепер кажете, що в мене дов
гий язик... З вами дуже важко порозумітися.

— Ще раз питаю: як грала «Славія»? — підвищив голос 
пан Начерадець.

— Та я ж кажу,— застогнав Еман,— що грала прекрас
но... показала розумну гру, науковий футбол... Це був її 
найкращий матч у сезоні, як за давніх часів... що ви хочете 
од мене!.. Знаю, що я од вас залежний, але ви не повинні 
так утискувати мене, тяжко хліб у вас заробляти...

— Годі!— зупинив його пан Начерадець.— Ви коли по
чнете, стільки набалакаєте, що аж голова болить... Сам знаю,

116



що «Славія» грала добре, і не хочу більше про це чути, 
мені це однаково, я бачив кращі матчі, дайте мені спокій, 
іщ вже мені в печінках сидите...

УРАГАН 
У НУСЛЯХ

Поки відбувалася ця знаменна зустріч, поки наша коман
да мірялася силами з віденськими супротивниками, в домі 
пана Шефеліна знялася буря, якої не пам’ятав жоден меш
канець в Нуслях і далеко навкруги.

Ми дуже схвильовані і боїмося, що не зможемо зали
шитися об’єктивно спокійними, змальовуючи страшні події, 
що потрясли основи родинного вогнища пана Шефеліна. 
Привід для родинної трагедії дала пані Уголічкова. Ця вдо
ва, в грудях якої палав невгасимий вогонь кохання, ця 
знехтувана пані Уголічкова шукала нагоди помститися роду 
Габасків за те, що пан Еман-старший затоптав ніжну би
линку любові, яка проросла в її моложавому серці.

Вдова немало потрудилася, поки дістала адресу родини 
Шефелінів і вистежила пана Шефеліна саме тоді, коли цей 
страшний чоловік повертався з роботи додому.

Після великого вступу, в якому вона пояснила, хто вона 
така і як потрапила до Нуслів, пані Уголічкова перейшла 
до обвинувального акту, який мав пробудити в закоснілому 
панові Шефеліні кровожерливий гнів.

Удова заявила, що хоч вона до цього не має відношення, 
що вона стороння особа, але хай пан Шефелін не дивується, 
такий у неї характер, що вона не може байдуже дивитися 
на такі речі, це справа серйозна, тепер молоді люди такі 
легковажні.

Пан Шефелін перервав балакучу жінку коротким запи
танням, мовляв, що сталося.

Пані Уголічкова висловила сподівання, що пан Шефелін 
зараз здивується, ще й як! Але хай зачекає, вона розповість 
усе по порядку...

Пан Шефелін почав лаятися, щоб вона не розводила те
ревені, а краще виклала все, що знає.

Вдова не знає, як би це обережно панові Шефеліну пояс
нити, бо це справа серйозна. Вдова не хоче до цього втру
чатися, вдова знає своє, а чужі справи її не обходять...

Пан Шефелін коротко порадив: «Ближче до діла!» І до
дав, що з удови лізуть слова, наче вовна з ковдри.
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Пані Уголічкова натякнула, що тепер, після війни, коли 
панують легкі звичаї, молоді люди сходяться, батьки про 
це не знають, спочатку обмінюються думками, ходять у кі
но, милуються природою і всі ці речі, яких за наших часів 
не було, а потім з цього виходить...

Пан Шефелін попередив, щоб вона не висловлювала за
гальних міркувань, а сказала прямо, чого хоче.

Тоді вдова нарешті зважилася натякнути, що йдеться 
про панну Емільку і молодого пана Габаска, який, до речі, 
не вартий такої дівчини. Виклавши все це, вона згорнула 
руки і попросила:

— Тільки не лайте її. Не кривдіть цю молоду заблудлу 
душу! Я навіть не змогла б спокійно вмерти після цього.

У відповідь на це пан Шефелін назвав вдову відьмою, 
бридкою паскудою, пліткаркою, старою бабою, яка тільки й



живиться кавою та перетиранням на зубах своїх ближніх, 
що вона повинна взяти біблію І молитися, замість того, щоб 
сіяти чвари в родинах. Потім порадив їй забиратися швидше 
геть, поки він чим-небудь не потягнув її.

Вдова послухалася поради і помчала по нусельських 
сходах з такою швидкістю, що вже не чула дикого крику 
пана Шефеліна, котрий, використавши запас своїх зворотів, 
порівняв нарешті вдову з рогатою свинею і шлюхою, в семи 
грязюках викачаною.

Після цього він повернувся на підборах І влетів додому, 
наче п’яний кавалерійський офіцер на коні до крамниці 
8 фарфоровим посудом.

...І СКЕЛІ
ЛУСКАЛИСЯ
НА ГОРІ БОГДАЛЕЦЬ

Гадаємо, шановні читачки, що мало хто з вас хотів би 
того дня побувати в шкурі панни Емільки і її шановної 
матінки. Того дня, як розповідають нусельські історики, 
тремтіла земля, могили розкривалися і скелі на горі Богда- 
ледь лускалися. Пан Шефелін був величний і страшний 
в своєму гніві. Люди збігалися до будинку, де шибки у вік
нах деренчали так, ніби по горбистій бруківці їхав паро
воз, Двері відчинялися, усюди на балкони повиходили лю
ди, і численні вуха з насолодою прислухалися до гарми
деру.

Пан Шефелін учинив суворий допит дружині і заблудлій 
дочці. Слідство виявило несподівані і, додамо, прикрі фак
ти. З ’ясувалося, що справжній стан речей набагато гірший, 
ніж можна було судити з інформації тієї удови, що саме... 
що здається... їй-богу, не знаємо, як би це сказати... ми б 
охоче це якось делікатно обминули...

Емілька на перехресному допиті зізналася, гірко пла
чучи, що ц е б у л о ,  так, уже три місяці, як це сталося..*

Пан Шефелін витріщив очі і упав на стілець. Пані Ше- 
фелінова зомліла. Вона відчула, що підлога під її ногами 
похилилася, наче палуба корабля в неспокійному морі. За- 
блудла Емілька скористалася із замішання і втекла.

Хвилину панувала тиша. Потім пан Шефелін устав і 
інстинктивно почав одстібувати пасок.

Дружина заступила йому дорогу.
Куди ти йдеш?— спитала вона.
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— Я її уб’ю,— заявив пан Шефелін,— я її... ну, заче
кай... а з тобою я ще порахуюсь. Ти винувата, бо все підта
кувала їй. Але я вам таке встругну, що пам’ятатимете до
віку. Я вам покажу) як ганьбити Шефелінів рід.

— Нічого не покажеш,— твердо відповіла дружина,-* 
нічого нам не зробиш. А з цією дівкою я справлюся сама. 
Я її тобі не видам, тому що ти мені її скалічиш, бо ти ж 
наче той дикий бик.

— Жінко!— заревів пан Шефелін розлючено.— Як ти 
смієш?

У серці пані Шефелінової пробудилася відвага. Вона 
вирішила повстати проти чоловіка і повести з ним боротьбу 
аж до переможного кінця.

Взявши руки в боки, спитала рішуче:
— То хто це ганьбить твій рід?
Чоловік подивився на неї налитими кров’ю очима і за

сичав:
— Вона ще... ця жінка зухвала... насмілюється... вона 

також ллє грязюку на мою сиву голову!
— Подивіться на нього,— глумливо промовила хоробра 

жінка,— ми ллємо грязюку на його сиву голову...
— Послухай,— гримнула вона.— Скажи мені, коли наро

дилася Емілька?
Пан Шефелін опустив руки.
— А що таке?— забурчав він непевно.— Я повинен такі 

речі пам’ятати?
— То я допоможу твоїй голові. Емілька народилася че

рез шість місяців після нашого весілля. Тепер скажи мені, 
як це сталося?

Пан Шефелін пошкрябав підборіддя і збентежено шморг
нув носом.

— Скажи, нелюде, скажи,— гриміла дружина.— І дивись 
мені у вічі!

Пан Шефелін потягнув себе за вуса і забурмотів:
— Я того... Чому я маю про все пам’ятати? Отже, наро

дилася через шість місяців після весілля, можливо, я не 
суперечу, і дай мені спокій! З вами хіба можна говорити, 
на одне слово у вас десять, щоб на вас тисячу подвійних 
громів... коли дивлюся, як хороше у людей, лише навколо 
мене такі жшки-відьми... боїшся навіть слово уголос мо
вити...

Він сказав це страждальницьким голосом і потягнувся 
до капелюха.

— Зачекай, куди це ти намірився?— зупинила його 
дружина.
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— Піду до приятелів трошки розвіятися,— сказав пан 
Шефелін,— бо з вами життя немає...

— Ні до яких приятелів ти не підеш, я тобі не дозволю! 
Спершу скажи мені, як це сталося, що Емілька народилася 
через шість місяців після весілля, а потім йди, куди хочеш. 
То скажеш?

Вуста пана Шефеліна щось забелькотіли, з чого виплива
ло, що звісно... це було вже давно, тоді були інші обставини, 
про це так просто не можна говорити...

— А втім,— додав він,— я це виправив, як чесний муж
чина. Весілля все покрило, бо я знав, що належить зробити.

— Так,— зауважила жінка ущипливо,— ти знав, що на
лежить робити, коли моя покійна матінка тебе повчила.

Пан Шефелін зупинився і спитав, як це треба розуміти.
Дружина охоче допомогла йому пригадати.
— То ти вже забув, як моя покійна матінка, дай їй 

господи вічний спокій, ганялася за тобою навколо будинку 
з мітлою, перш ніж ти пристав на все?

— Та дай вже мені з тим спокій,— відігнав од себе пан 
Шефелін спогади з молодих років,— у мене вже голова 
гуде. Але тому шибенику я це не подарую. Він побачить, 
на що здатний Шефелін. Я його... чорт забирай... я йому...

— Що ти хочеш зробити?
— Він мусить повернути дівчині честь, бо інакше..*
Дружина схвалила його наміри, але попередила:
— Тримай себе в руках, щоб не наробити дурниць, бо 

ти дикун скажений.
— Не турбуйся,— відповів пан Шефелін,— я вже знаю...
І прожогом вилетів за двері.

ПАН ШЕФЕЛІН 
ПРАГНЕ КРОВІ...

Пан Габаско-старший протирав вікна мокрою ганчіркою. 
Миття вікон схиляє до співу. Старий пан супроводжував 
свою працю співом, як це роблять дівчата-служниці.

Садила, садила 
Фіалочку в полі...

Саме тоді, коли старий просив бога, щоб той дав росинку 
його фіалочці, двері розчахнулися. Пан Габаско обернувся 
і побачив немолодого вже пана з чорними вусами і з такою 
міпою на обличчі, що хоч дітей лякати.
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Пан Габаско витер руки об фартух, не кваплячись зліз 
Із драбини і спитав:

— Чим можу служити?
— Я — Шефелін!— сказала проява, грізно лупаючи 

очима.
«Кажеш, що ти Шефелін,— подумав пан Габаско,— а 

виглядаєш, наче блазень».
А втім відповів:
— Дуже радий, пане. А я Габаско.
Чорновусий виступив уперед.
— То значить, ви пан Габаско,— загарчав він,— а ну, 

дайте я вас роздивлюсь як слід!
Пан Габаско відхилив думку, що його особа може явля

ти собою якийсь інтерес.
— Не знаю, що в мені можна побачити,— захищався він«
Пан Шефелін зиркнув на нього кровожерливим поглядом,

набундючився і тричі стукнув ціпком об підлогу. Потім 
оглянув кімнату і мислено розробив таку програму дій.

Пункт перший: схопити годинника, що висить на стіні, 
і кинути цей прилад в голову пана Габаска. Старий застог
не і спробує рятуватися втечею. Тоді Шефелін переверне 
стіл, щоб перетнути дорогу грішному старцеві — це пункт 
другий.

Згідно з третім пунктом месник за потоптану честь своєї 
дочки мав одірвати ніжку стільця і кинути її  в спину су
противникові.

Під зливою ударів старий пригнеться до землі. І тоді 
пан Шефелін приступить до здійснення четвертого пункту: 
стане колінами пану Габаскові на груди, рватиме йому сиве 
волосся і душитиме його аж до посиніння.

Далі програма була така: старий з Цимбуркової вулиці 
сконає. Душа його піднесеться над рідним містом, трошки 
затримається в повітрі, щоб розпрощатися з місцями своїх 
дитячих забав, а потім полетить в ласкаві обійми бога.

А що робитиме страшний пан Шефелін далі? Месник за
палить перини і в диму пожежі на уламках домашніх речей 
пана Габаска танцюватиме переможний танок. Потім піде 
і віддасть себе у руки правосуддя. На цьому програма буде 
вичерпана.

Здавалося, старий Габаско відчув щось недобре, бо по
задкував до вікна, щоб покликати на допомогу. Але пан 
Шефелін заступив йому дорогу.

В цю критичну мить до кімнати увійшов Еман-молодший.
Легковажний юнак поздоровкався з батьком словами:
— Привіт, тату, що буде на обід?— і подивився допит

ливо на пана Шефеліна,
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Старий несказанно зрадів ї ніжно сказав:
— Еманку, оце пан Шефелін хоче тобі розповісти новину*
Потім потер руки і додав:
— Приємної бесіди, панове, а я краще постою осторонь.
Пан Шефелія почав світську бесіду:
— Ти, негіднику, мерзотнику такий, ми вже колись зди

балися, і я тобі сказав, щоб ти мені на очі не показувався, 
покидьку мерзенний, а тепер, бандите, від мене не втечеш, 
відчуєш мою важку руку!

— Пане,— перехопив слово Еман,— я бачу, що вам важ
ко говорити. Що ви хотіли мені повідомити?

— Я прийшов тебе вбити,— пояснив пан Шефелін мету 
свого візиту.

— Он як?— здивувався молодий пан.— Чому ж так од
разу?

— Він ще питається! — розлютувався дикий пан.— Згань
бив мою дочку і удає з себе невинного хлопчика!

— Як це я міг зганьбити вашу дочку?
Пан Шефелін підступив до Емана впритул, обоє майже 

торкалися один одного носами. Ще трохи, і мало б статися 
коротке замикання, бо пан Шефелін, здавалося, був заря
джений електрикою.

— Ти не знаєш,— засичав він,— що Емілька чекає ди
тину і ти цьому причина? Ти зробив їй це! На коліна, гріш
нику, і покайся в своїх гріхах!

Еман почухав потилицю.
— А нехай йому чорт, таке діло,— розважив він душу,— 

оце новина. Так, цього можна було сподіватися. Так воно, 
мабуть, і є. Панночка Емілька мені вже про щось таке на
тякала. Я гадав, що це солодка таємниця лише між нами, 
а*ви тим часом кричите про це на весь будинок. Воно, прав
да, нічого приховати не можна, це вірно.

В панові Шефеліні заклекотіла жовч. Він відчув, що йо
му не вистачає слів. Стояв, наче статуя святого Яна на мос
ту, і хапав повітря.

— Ну, коли вже так обернулось,— вів далі пан Габаско- 
молодший,— то треба дати цьому лад.

— А який ви хочете дати цьому лад?— захрипів пан 
Шефелін.

— Я хотів би назвати вас тестем,— сказав Еман м’яко,— 
бо ви мені так подобаєтесь. Ви такий тихий, такий розваж
ливий, вмієте все добре подати, тихенько і мирно, без гала
су. Ви — тесть, про якого я завжди мріяв. Що ви на це 
скажете, старий?

Пан Шефелін онімів, Слово взяв батько Габаско,
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— Оце діло, хлопче,— похвалив він сина,— так мені по
добається. Бажаю тобі багато щастя. Шкода, що матінка 
небіжчиця...

Еман-старший змахнув сльозу з очей.
Пан Шефелін нарешті здобув дар слова.
— Так, це вже щось інше,— сказав він вдоволено,— так 

воно й мало бути. Ото жінка дивуватиметься, коли я їй 
розповім, що все пішло, як по маслу. Навіть по зубах нікому 
не дав. Я радий, що все вийшло по-хорошому.

— Я також радий,— додав Еман-старший,— а коли ве
сілля?

— Ось надійде «мертвий сезон»,— сказав син,— роботи 
стане менше, то й дамо цьому порядок. Гадаю, за три-чо- 
тири тижні.

Він ласкаво поглянув на обох старих і сказав:
— Ну, прощавайте, я мушу бігти. Весь час у мене якісь 

справи* Ми добре побалакали, і я гадаю, пане тесть, що 
ви будете у нас частим гостем. А я пішов, молоді люди, 
бувайте здорові!

З цими словами Еман-молодший вийшов,

•
...А ПАН ГАБАСКО 
ПОСИЛАЄ ПО ПИВО

Пан Шефелін сказав, що також мусить іти, бо й так 
затримався, але Еман-старший ухопив його за плечі і поса
довив на стілець, примовляючи:

— Що ви! Так не годиться, пане Шефеліне, коли вже 
ми познайомились!

— Та й правда,— згодився гість,— хвилинку можна по
сидіти.

Пан Габаско вийшов у коридор і свиснув. На цей сигнал 
вибіг сусідчин хлопчик:

— Ось тобі джбан, Пепіку,— сказав старий кравець,— 
збігай до пиво. Одна нога тут, друга там!

Пепік зробив, як було наказано, і за хвилину поставив 
перед обома панами джбан пива.

Пан Габаско подивився у джбан і сказав:
— Не одпив, Пепіку. Бачу, що ти чесний хлопець. Ось 

тобі двадцять гелерів, купи собі цукерок. Але не заходь 
далеко, ти ще мені знадобишся.

Хлопець вилетів мов стріла, і за хвилину було видно,
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як він виходить від крамаря, смокчучи з блаженним вигля
дом цукерку.

Пан з Цимбуркової вулиці розлив пиво у склянки і цок
нувся з паном з Нуслів на здоров’я.

Еман-старший не помилився, що Пепік ще знадобиться 
йому: хлопець мусив ще багато разів бігати з джбаном униз 
і обмінювати двадцятигелерові монети на цукерки.

Пани захопилися дружньою бесідою, і їхня сердечність 
зростала в геометричній прогресії у відношенні до кількості 
спорожнених-джбанів.

Пан Габаско почав нахвалювати свого сина.
— Це хлопець хоч куди! У нього завжди була золота 

голова, а до того ще у цих євреїв він пройшов добру школу. 
Я не надивлюсь на нього і поруч з ним сам собі здаюся 
цілковитим ягням.

Пан Шефелін, схвально хитнувши головою, сказав, що 
так воно й повинно бути, і відрекомендував якнайкраще 
свою дочку:

- — Звісно, це всього лише жінка, але розуму в неї на 
десять хлопців. А яка вона добра до батьків! Такі тепер 
не ростуть. Вона порошинці не дає на нас впасти.

— Цей хлопець, цей хлопець,— крутив головою пан Га
баско.— Він буде розумніший від усіх адвокатів. По-єврей
ському вміє, як по-чеському, і сам навчився. Пан Начера
дець, його шеф, каже, що був би без нього, як без рук.
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— Та невже? — здивувався пан Шефелін, Потім додав: — 
Те саме я можу сказати про Емільку. Вона у Шмальфусів 
за старшу. Що захоче, те й зробить. Завжди мусить бути так, 
як хоче вона.

— Мені стає смішно,— вів він далі,— коли подумаю, які 
очі зробить стара, почувши, що все гаразд. Казатиме, що 
я брешу. Аж ні, дівчино, справа облагоджена.

Сутінки застали обох панів ще вкупі. їхня бесіда точи
лася жваво, хоча язикам уже було важко ворушитися. Щед
ра доза алкоголю викликала у пана Іїїефеліна філософський 
настрій. Він доводив, що мир між народами настав би одра
зу, коли б не було спілок, жінок та політики.

— Бачте, Еманку,— сказав він,-— коли б не було тих 
жіночих справ, ми з вами могли б давно вже бути 
приятелями. А так,— додав жалісно,— я мало не прибив 
тебе.

— Маєш рацію, Вілеме,— підтакнув Еман-старший.— 
Як пригадаю... Мені було не по собі, коли ти зчинив тут 
бешкет. А найгірше знаєш що?

— Що?
— Відгадай!
— Не знаю, здаюся.
Пан Габаско знизив голос до таємничого шепоту,
— Найгірше те, що тут у нас живе така потолоч... Ти б 

мене, скажімо, прибив, а я би не знайшов на це свідка. 
Так, хлопче, тут таке робиться. Коли щось діється, так 
кожен встромляє свого носа, але коли дійде діло до свідчень, 
так усі втікають. Отакі тут люди! Коли б я все розповів, 
ти б не повірив.

Пан Шефелін похмуро зауважив, що у них у Нуслях 
не краще. Свідка у суд не затягнеш навіть парой волів.

Пан Габаско підморгнув своєму співрозмовникові і сту
сонув під ребро.

— Ти й я,— хихотнув він,— ми два горілчаних брати.
— Авжеж,— підтакнув пан Шефелін,— нас уже ніхто не 

розведе, будемо вірні один одному!
Старі обійнялися. Могутній спів виринув з їхніх гор

лянок:
«Добре жити на божому світі, ла-ла-ла!»
«Ну й ну,— гомоніли в старому будинку на Цимбурковій 

вулиці,— у Габасків знову веремія!»
— Одначе тепер,— сказав пан Шефелін рішуче,— тепер 

я зже мушу йти. Досить уже цієї тульні!
— Вілеме! — застогнав пан Габаско.— Ти хочеш мепе 

покинути? Але я ще з тобою не наговорився, Вілеме!

125



— Нічого не буде,— вперто наполягав новий прия
тель,— я сказав — і кінець, і годі! Мушу йти до своєї жі
ночки.

— Нащо тобі жіночка, коли ти маєш мене, Вілеме?— 
запротестував жалісно пан Габаско.

Пан Шефелін значуще закліпав очима. 41
— Жіночка, знаєш...— почав він таємниче.— Жіночка 

надзвичайно сувора. Жіночка Вілема покарає, що він так 
попустив себе...

— Он як!— зрозумів Еман-старший.— Тоді нічого не 
вдієш.

— Такі вже справи.
— Еге ж, тоді справи кепські. Тоді ти мусиш іти зараз 

же, щоб тобі не було скандалу.
З цими словами пан Габаско підштовхував пана Шефе

ліна до дверей.
— То ти такий?— раптом образився пан Шефелін.— 

Я тобі набрид, що ти мене виганяєш?
— Та що ти, що ти!— гаряче заперечив Еман-стар

ший.—- Залишайся у нас на ніч, якось улаштуємося.
— То я тобі не набрид?— суворо допитувався пан Ше

фелін.
— Я тобі зараз доведу, що ти помиляєшся... За... заче

кай! Куди йдеш?
— Нічого, я вже мушу йти. Мій вагон жде внизу.
Пан Шефелін, хитаючись, вийшов на вулицю. Пан Габас

ко проводив його аж до трамвайної зупинки і допоміг йому 
з певними труднощами залізти у вагон.

Зусилля пана Габаска увінчалися успіхом. Пан Шефелін 
від’їхав, супроводжуваний оваціями Емана-старшого, які 
охоче підтримали люди, що зібралися на зупинці.

•
ДОРОГА З ЖИЖКОВА 
ДО НУСЛІВ

Давно відомо, що пасажири в трамваях завжди перебу
вають у стані якоїсь офіційної роздратованості. Вони заглиб
люються у читання газет, щоб не дивитися на обличчя інших 
пасажирів. Той, хто не читає газети, розбирає по складах 
рекламні написи, а хто не зайнятий ї тим, той готується 
напуститися на свого сусіда за якусь вигадану образу і ви
кликати сварку, яка починається питанням: «А ще інтелігент 
називається?»
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Та поява пана Шефеліна немов чудом розвіяла всі не
привітні почуття. У пасажирів проясніли обличчя, коли вони 
побачили пана у розквіті сил, з якого бризкав надлишок 
життєвої енергії.

Пан Шефелін весело вдивлявся в одне обличчя за іншим, 
намірюючись розпочати бесіду.

— То як вам пробити квиток, громадянине?— спитав 
кондуктор збудженого пана.— Ви їдете прямо чи з пере
садкою?

— Як хочете, приятелю!— сказав пан Шефелін.— Я в 
цьому покладаюся на вас. Я з усім згодний. Будь ласка!

— Куди ж ви їдете, пане шефе?
— Додому, друже, до нашої мами, вона вже чекає, кри

хітка золота!
— А де вона, ваша мама, пане раднику?
— В Нуслях, авжеж в Нуслях, звісно!
Він посунув капелюха на потилицю, переможно оглянув

ся навкруги і раптом почав школярським тоном:
Називний відмінок: хто, що?— Нуслі.
Родовий відмінок: кого, чого? — Нусель.
Давальний відмінок: кому, чому? — Нуслям.
Знахідний відмінок: кого, що?— Нуслі.
Кличний відмінок: волаємо — Слава, привіт! Нуслі

їдуть!
Пан Шефелін в раптовому вибуху почуттів замахав капе

люхом. Його промова розвеселила всіх пасажирів.
Алкоголь пробудив патріотизм, що дрімав у панові Шефе- 

ліні. Після Нусель прийшла черга стовежової матінки Пра-і 
ги, якій пан Шефелін зичив усього найкращого, а потім по
чав славити чеський народ і погрожувати ворогам стусанові 
під ребра. Він закликав трамвайний вагон, щоб той буд 
вірним своєму народові і ніколи не став зрадником.

Трамвай зупинився, водій стояв, зручно спершись на 
реостат. Його постать збудила в панові Шефеліні уяву про 
людину біля шинквасу у корчмі.

— Гей, ти там!— заволав він до водія.— Чого дивишся? 
Боїшся, що тобі наллють якесь чортове пійло? Не бійся! 
Я тобі рекомендую вермут, корисно для шлунку...

Ось так і розводився пан Шефелін. На тому світі йому 
це зарахується як добре діло, тому що він скоротив людям 
нудну дорогу.
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•
«ДО РЕЧІ...» —
ПРОБУРМОТІВ ПАН ШЕФЕЛІН 
І ЗАСНУВ

Трамвай вивалив пана Шефеліна просто в обійми дру
жини, котра, занепокоєна його довгою відсутністю, вже че
кала на зупинці. Вона сподівалася побачити свого чоловіка 
забризканого кров’ю безсоромного спокусника своєї дочки. 
Та замість убивці в її руки потрапив розчервонілий, підна- 
пилий пан, який виявив тенденцію обнімати й цілувати. її 
прямо на вулиці.

— Але, Шефеліне,— боронилася дама,— що ти робиш. 
Ондечки люди дивляться. Адже ми на сміх людям!

— Хай дивляться, Катержіно,— кричав пан Шефелін,— 
я тебе люблю, моє золото!

І загорлав на повний голос:
Катержіно, моя мила,
Мене в серці схоронила...

— Шефеліне,— висловила дружина підозру,— ти випив!
— Людина, матінко моя, має свої турботи і радощі,— 

відповів пан Шефелін з гідністю.
— Шефеліне,— спитала дама погрозливо,— де ти на

брався?
Пан Шефелін підняв три пальці до присяги.
— Тут, на цьому місці, Катержіно,— промовив він уро

чисто,— присягаю тобі, що я пив і пив багато. Не турбуйся. 
Я не такий.

Раптом він заспівав:
Пити пиво,
Веселитись,
Це прекрасне диво — жити...

Це був не дуже мелодійний спів, але йшов він від щи
рого серця.

Пані Шефелінова поквапливо підігнала свого чоловіка 
кількома стусанами до дому і віддихалася тільки тоді, коли 
вони опинилися в своїй квартирі.

Тут вона продовжила допит:
— Де це ти так налигався, безстиднику такий, не со

ромно тобі, гультяю гультяйський, батько дітей, що люди 
п домі подумають, вони ж тепер всюду плескатимуть язи
ками, я дивуюся, як ти міг про це забути...
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— Адже я кажу тобі, Катержіно,— відповів розвеселі- 
лий пан,— я пив, мусив пити, я не міг йому відмовити, коли 
ми тепер приятелі, а тому, Катержіно, я тепер п’яний, це 
тільки святий міг би втриматися...

— З ким це ти заприятелював?— допитувалася дружина.
— Тю на тебе, адже я весь час тобі про це товчу, ну, 

наче розмовляєш з колодою. І взагалі, скажи мені, жінко, 
де наречена?

— Яка ще наречена?
— Яка наречена? Я з цією жінкою збожеволію! Нічого 

не тямить. Та ж Емілька, моя донечка!
— Нещасна я жінка,— залементувала пані Шефеліно

ва,— чоловіка маю п’яницю, дочка пустилася берега, хоч 
з мосту та й у воду...

— Нічого не пустилася, я тобі скажу... Між іншим, вона 
це ловко утнула... хі-х-хі... вона має голову, вона знає, який 
це світ...
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Засмучена пані Шефелінова поклала чоловіка у ліжко, 
а потім лягла, пригнічена тяжкими турботами.

— До речі...— пробурмотів пан Шефелін і заснув,

•
БУДЕ
ВЕСІЛЛЯ

Другого дня пан Шефелін був серйозний і похмурий. Мав 
таке відчуття, ніби під носом начіплялося павутиння, а 
голова стирчить не там, де вона має бути, а десь поруч. 
Крім того, йому кортіло кисленького, і це нагадувало про 
те, що він вчора накоїв. На роботу вирушив рано з лютим 
виглядом, чим хотів показати, що вирішив повернути собі 
втрачений авторитет.

Під час обіду він уперто мовчав, ненависно хукав на 
юшку, змірював диким поглядом кнедлики з грибним соу
сом і пережовував яловичину з млявим виразом людини, 
якій життя вже не принесе радощів.

На зітхання, якими пані Шефелінова хотіла викликати 
його на відвертість, не відповідав; поводився, наче член 
секти вічних мовчунів.

«Отаку людину я маю в домі,— гірко подумала пані Ше
фелінова.— Це не чоловік, а бовдур бовдуром».

Пан Шефелін гикнув і прохрипів:
— Де ця дівка?
Дружина повідомила, що заховала від нього Емільку, як 

Віфліємське дитя від ірода.
Ірод підвищив голос:
— Я питаю, де ця дівка?
— Та я ж сказала тобі,— роздратовано відповіла дру

жина,— що відрядила її до тітки. Щоб ти мені її тут не 
скалічив.

Пан Шефелін спростував таке звинувачення, він не на
сильник, навпаки, він дбайливий батько, всі думки якого 
спрямовані на благо родини. Легковажна дівка мала б хва
лити долю, яка послала їй такого тихого й розсудливого 
татка. Так, так! А що він з цього матиме? Цікаво, чи буде 
йому колись подяка?

— Вона може повернутися додому,— закінчив він про
мову.— Справа вже на мазі.

Дружина витріщила очі:
— Що? Як? Чому? Як це розуміти? Говори, Шефеліне, 

чому ти мовчиш?
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— Буде весілля,— буркнув пан Шефелін.
Дружина спалахнула, наче скирта соломи, застрахована 

на порядну суму. В животі в неї щось кавкнуло. Вона мля
во повалилася на стілець. Кицька, яка дрімала під столом, 
скрутившись у клубок, злякалася, одним стрибком опини
лася біля вікна і видряпалася на фіранку.

Отямившись, пані Шефелінова знову почала сипати за
питаннями. Але видобувати з пана Шефеліна відповіді була 
така ж важка праця, як ловити слизьке мило в гарячій 
ванні. Пан Шефелін поволі набив люльку і, пахкаючи димом, 
описав вчорашню пригоду. Як він вдерся до будинку на 
Цимбурковій вулиці, сповнений рішучості принести горе і 
нещастя, як старий Габаско був принижений і...

— Потім саме надійшов молодий і сказав, що він на все 
згодний,— скінчив пан Шефелін свою розповідь.

— Ну а далі? — наполягала дружина.
— А що далі? Потім той молодий пішов, а ми посиділи 

зі старим, повеселилися і побалакали про різні речі.
— І напилися,— схлипнула пані Шефелінова,— я вже 

розумію, чого тебе так розібрало. Напилися, люди мої золоті, 
але тому що...

Вона кинулась чоловікові на шию і пристрасно заго
ворила:

— Ось я і дивлюся, що ти прийшов додому тепленький. 
*Я ще кажу собі: що це? Це на нього не схоже. Він завжди
тримав себе в порядку... а тепер він, бідолаха, напився від 
радощів, що донечка буде щаслива... Ти мій чоловік хоро
ший, прекрасний, так мені подобався, був такий кумедний. 
Мені було смішно, та я думала, хай відпочине. Без цього 
не буває, я радію, мій милий, я нічого не шкодую для тебе...

Пан Шефелін трохи різкувато вивільнився з обіймів за
хопленої дружини. Він почав ходити навколо столу, подзвя
куючи дрібними грошима в кишені, а потім виголосив довгу 
промову, в якій прославляв свою мудрість і свої турботи 
про родину.

— Я вся тремчу!— скрикнула пані Шефелінова, і це бу
ла правда. Щоб заспокоїтися, вона зробила те, що роблять 
жінки в урочисті хвилини: почала варити каву.

Пан Шефелін знову всівся і вголос розмірковував, чи 
не слід йому все-таки провчити свою дочку паском. Розпус
ту ж треба карати.

— Ти не розумієш цього, старий,— запротестувала дру
жина,— тепер не так, як за наших часів. Тепер панує вели
кий прогрес, і ніхто не питав у дівчини про її честь. Світ 
тепер, мій милий, такий модерний, що... навіть у найкра
щих домах бувають такі випадки...
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Пан Шефелін з цим погодився, але додав, що все ж таки 
трохи відшмагати дівчину не пошкодило б.

— Ну, то відшмагай,— дозволила дружина,— відшмагай, 
старий, коли вже так хочеш, але з розумом, знаєш, з розу
мом відшмагай...

ЖЕНИХІВ 
НЕ МОЖНА 
ВБИВАТИ

У періоди гонінь та переслідувань Емілька подавалася 
до своєї тітки, панни Мейзлікової. Ця добра жінка жила 
з невеличкої крамниці на Панкраці, яка забезпечувала ву
лицю продуктами, овочами, глиняним посудом і взагалі всім, 
що треба в побуті. Жила вона самотньо, наче сова в дуплі 
дерева. Мала репутацію мудрої жінки, бо вміла відгаду
вати сни і давала надійним особам в борг. Сюди й втекла 
Емілька від суворого батька і вичікувала, коли пронесеться 
буря. Звідси вона завжди відходила втішена і обтяжена доб
рими порадами та бакалійними товарами для матінки.

Панна Мейзлікова любила племінницю більше за всіх 
родичів, тому що Емілька ставилася до неї щиро і звіряла 
всі таємниці. А тітка любила таємниці ще більше, ніж со
лодку горілку, яка була єдиною слабістю доброї старої діви, 
її  симпатія до Емільки зросла відтоді, коли племінниця зві
рилася їй у нещасному коханні. Боже, нещасне кохання! 
Чи може бути щось прекрасніше? Дівчина, зраджена своїм 
коханим і вигнана з батьківського дому, втікає в темряву 
ночі. Буря тужливо виє над безлюдними вулицями, дощ 
побиває ніжне личко, а зацькована дівчина біжить... Ноги 
підгинаються від утоми, серденько калатає, і нещасна пан
ночка падає на порозі чужої оселі. Зомлілу дівчину знахо
дить зарослий по вуха бородань, у якого під грубою шкірою 
б’ється шляхетне і добре серце. Він бере її за доньку і 
виховує у суворих моральних принципах. І ця ніжна вихо
ванка стає красунею, за якою тужать безліч багатих і вель
можних паничів. Та дівчина відмовляє усім, бо любить моло
дого графа. Якось упертого батька вбиває грім у чистому 
полі, а невірний коханець гине в двобої або й зогниває у 
в’язниці. Ну, і нещасне кохання закінчується славним ве
сіллям.

Так розповідають пожовклі сторінки багатосерійних ро
манів, у котрі деякі крамарі, чиї серця глухі до ідеалів, за
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гортають перець, прянощі, мускатний горіх, Імбир та цитвар
не сім’я. Паяна Мейзлікова уважно читає ці романи, бо вони 
прекрасні і правдиві.

Обидві жінки сидять на старому дивані, притулившись 
одна до одної. Емілька схлипує у білий носовик, а тітка 
сякає носа у фартух.

— Як ти могла це зробити, нещасна дівчино,— жахаєть
ся панна Мейзлікова,— як ти могла так забутися?

— Це сталося так раптово,— ридає Емілька.
— Я тобі дам раптово! Хіба можна так робити? Такий 

сором... Не думала, що ти мені таке втнеш! Я зрікаюся 
тебе, не хочу більше бачити, щоб ти знала...

— Тіточко!— заридала молода грішниця.
— Зачекай! Здається, подзвонили! Хтось зайшов до крам

ниці. Я швиденько повернуся.
Панна Мейзлікова підвелася і пішла до крамниці, щоб 

обслужити замовника, який зажадав льодяників на десять 
крейцерів.

Повернувшись, почала знову:
— Так що я хотіла сказати? Ага, а що той твій? Утік, 

мерзотник? Вже має іншу і забув про тебе, авжеж? О, бог 
його покарає!

— Та ні, тіточко,— сказала дівчина,— він сказав, що не 
покине мене і лишиться мені вірним, він не такий, щоб 
дивитися на інших, я б йому показала, коли б він тільки 
наважився, де там, він не допуститься цього, ти не повинна 
так думати, ти не знаєш його.

— То чому він не просить твоєї руки, коли такий розум
ний?— спитала тітка.

— Він цього й хоче!
— Правда, хоче? То це добре! А ми, дурні гуски, сидимо 

і плачемо, наче на похоронах! Чого ж ти одразу не сказала? 
Тепер мені полегшало. А коли буде весілля?

— У тому то й справа! Татко...
Дівчина гірко заплакала.
— Не хникай, дівко! Що там татко? — допитувалася 

тітка.
— Він сказав, що вб’є його...— заридала Емілька.
— Що за нісенітниці ти верзеш,— жахнулася панна Мей

злікова,— хто тепер убиває женихів? Хто таке чув колись? 
Е, ні, люба, цьому не бувати... Вже за моїх часів було 
мало женихів, а тепер це й зовсім рідкість! Багато женихів 
повбивали на цій війні. І Шефелін наважився б підняти 
руку на жениха, який має добрі наміри? Я б задушила його 
власними руками...

Тітка схопилася на ноги ї почала енергійно вдягатися.
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— Ходімо, дівчино, ходімо до ваших, ворушися! Я там 
паведу порядок! Я йому вкорочу руки!

Пов’язуючи хустку, бурмотіла:
— Шефелін хоче вбити жениха! Подивіться на нього!.. 

Бандит тачий, я тобі покажу! Безжалісний батько буде 
втручатися між молодими людьми... Ні, ще існую я, я тебе, 
Емілько, не дам скривдити. Збирайся, ходімо, бо час не тер
пить...

•
ЕМІЛЬКА 
ДІСТАЛА НАУКУ 
З БАТЬКОВИХ РУК

Молодий пан Шефелін, Емільчин брат, який вартував 
перед домом, наче сторож, прибіг нагору, ледве дихаючи:

— Вже йде!
Пані Шефелінова перехрестилася:
— Вже йде!
Настало напружене мовчання. За хвилину на сходах по

чулися кроки.
— Вже прийшла!— забурчав пан Шефелін.
У двері постукали.
— Увійдіть,— сказав пан Шефелін.
— Можна,— видихнула пані Шефелінова.
— Ану, ходи сюди!— заверещав радісно братик.
Увійшла панна Мейзлікова, ведучи під руку молоду гріш

ницю, яка схилила голову і схлипувала.
— Ось ми й прийшли,— повідомила тітка і зауважила:— 

Я чула, Шефеліне, що ти маєш якісь недобрі наміри, так 
я тобі кажу, ти мені це покинь, я ці дурощі у тебе з голови 
виб’ю, цап такий дурний, тільки пальцем торкнешся дівчи
ни, так мені на очі й не показуйся.

Пан Шефелін зупинив її величним жестом і звелів дочці 
підійти ближче. Емілька послухалася.

— Так приходять додому?— спитав суворий батько.
Емілька заплакала.
— Такі речі роблять порядні дівчата?
— Шефеліне!— закричала стара панна погрозливо.

— Не втручайся, тітко,— відрізав старий пан,— я питаю 
як батько!

І знову звернувся до дочки, сказав, що вона дуже поті
шила батьків, і спитав, чи батьки її цьому вчили.

Емілька покаянно заплакала.
Батько повільно одстібнув пасок І урочисто наказав:

5 + 1/і* 135



— Прийми з моїх рук науку!
Дочка покірно перехилилася через батьківське коліно.
— Тільки легко, тату, щоб не зашкодити їй...— попро

сила пані Шефелінова.
— Не бійся,— заспокоїв її чоловік,— я дам їй тільки 

те, що належить.
Це була велична сцена. Батько махав ременем над голо

вою, але пасок лише трошки торкався сідниць юної гріш
ниці, наче гладив їх. Пан Шефелін не карав, символічним 
обрядом здійснював виконання прадавньої батьківської пра
вомочності.

Він карав дочку, а в очах у нього заблищали сльози.
Панна тітка і паніматка дивились на цей обряд з усією 

серйозністю. Вони моргали очима і сякалися в носовички.



Лише панич Шефелін був незадоволений, бо сподівався 
побачити жорстоку показову екзекуцію. Він дуже любив 
дивитися, коли батько карав сестру.

— Так,— сказав пан Шефелін задоволено, урочисто за
стібаючи пасок, і звернувся до дочки:

— Востаннє, дочко моя, я дав тобі науку! Цінуй це і не 
забувай своїх батьків, які вчили тебе добра! Відтепер тебе 
каратиме чоловік.

Він задоволено потер руки і додав:
— Ось так, наречена, тепер все буде інакше.
— Татку,— скрикнула Емілька і кинулася йому в обійми.
— Ну, ну,— бурмотів пан Шефелін і ласкаво куйовдив 

її волосся,— нічого, нічого, ніякого плачу не хочу чути.
Тітка опам’яталася.
— Ну, так! — зітхнула вона.— Ну, слава тобі господи! 

Я знала, Шефеліне, що ти молодець! Я казала Емільці: «Не 
роби дурниць, дівко, татко справедливий»... Ну, ну, коли 
так, ти добре зробив, Шефеліне, я тобі вік буду за це 
вдячна.

Настали загальні веселощі, в яких не взяв участі лише 
панич Шефелін. Він сердито мимрив:

— То це й усе?
— Що тобі не подобається, шибенику?— накинулася на 

нього тітка.
— Пообіцяли добре відшмагати, а тепер панькаєтеся з 

нею! — скаржився добросердий хлопчик.
Мати дала синові стусана в спину. Татко звелів забира

тися геть, бо вкоротить йому вуха.
— Так завжди,— ремствував хлопець.— Коли я дістав 

одиницю з математики, то мені так перепало, що не міг і 
сісти! А жінку захищаєте! Кожний з нею лижеться!

У дверях хлопець додав:
— Коли б я таке зробив, як Емілька, ви б мене на 

порох стерли...
Він спритно ухилився від старого черевика, що летів 

йому у голову, і вислизнув геть.
— Капосник,— розважила панна тітка,— цей росте для 

шибениці!
— Піде до ремесла!— сказав пан Шефелін.— Ніякого 

навчання, я йому покажу! Негідник починає нахабніти!
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ДУМКИ
ПАНА НАЧЕРАДЦЯ 
ПРО ШЛЮБ

— Як справи?— привітав пан Начерадець Емана.
Молодий чоловік мовчки сів на прилавок.
— Хіба тут сидять, милостивий пане?— розсердився 

гладкий шеф.— Що ви тут забули? Чому ви не внизу?
Еман махав ногами і мовчав.
— Я питаю, чому ви не в Празі? — домагався пан Наче

радець.— Хто в крамниці?
— В крамниці хлопець... тепер там мало роботи!— відпо

вів Еман і додав: — Я хотів би вам щось сказати...
Шеф зупинився і проникливо подивився на молодого чо- 

ловіка.
— Ну? Що ви маєте мені сказати? Як щось неприємне, 

то не треба. Неприємними справами я вже ситий! Я знаю, 
що ви хочете сказати, але горе вам, коли ви це скажете! 
Я нічого не хочу знати! Ну, то що? Надійшло щось з поліції? 
Домовласник підвищив ціну? Хтось із замовників знову 
збанкрутував? Таке в мене життя — це не життя, щоб я вже 
позбавився вас, а втім, чого я хвилююсь, я не хвилююсь, я..,

— Нічого схожого,— відповів Еман,— я лише... я хотів 
вам сказати, що я наче одружуюся.

— Справді? Гм... Ну, якщо вам погано, йдіть додому 
і заваріть собі міцного чаю. Пані вже там унизу догляне..,

— Серйозно*— запевнив Еман,— без жартів. Уже вирі
шено!

Гладкий шеф аж присвиснув. Потім узяв свого службов
ця за піджак і спитав:

— Скільки вам років, Емане?
— Буде двадцять шість.
Пан. Начерадець співчутливо захитав головою.
— Двадцять шість... То ви ще молодий шмаркач, Емане*
— Та нібито,— підтвердив молодий чоловік.
— Так, так,— зітхнув гладкий шеф.
Пан Начерадець заклав руки назад під поли піджака І 

загойдався на місці, наче паперовий паяц. Потім знову звер
нувся до Емана:

— Сподіваюся, що ви ще передумаєте?
— Вже нічим не зарадиш! Запізно!— сказав Еман.
— Нічим не зарадиш, нічого не можна зробити! Що ти 

вдієш? Візьме собі щось у голову, з людьми не порадиться, 
хто куди хоче..* Він одружується! Ну-у-уі А втім, чи то мій
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клопіт? Мені також ніхто не радив! Одружуйся — моє шану- 
ваннячко! В нього дуже багато розуму... Так, значить, 
одружуєтесь? Емане, Емане, нещасна ви людино, чому не 
поставили мене до відома? Чому не прийшли до мене і не 
сказали: «Пане шеф, так і так!» Я б вас утримав від такої 
безглуздості. Я...

Він взяв свого службовця за вухо.
— Молодий друже,— сказав він урочисто,— знаєте, що 

таке шлюб? Ви гадаєте, що берете одну жінку? Помиляєтесь, 
приятелю! Жінка, наче гриб, ніколи не буває сама. їх зав
жди дуже багато вкупі. Колись я думав так само. Сказав 
собі, тепер підеш додому, до молодої дружини, перекинешся 
з нею слівцем... Ой-ой! Прийду додому, а там повна хата 
жінок! За столом сидить її двоюрідна сестра Хільда, друга 
двоюрідна сестра їда, третя двоюрідна сестра Труда, тітка 
Геда, тітка Клара, тітка Фані... Навкруги самі скатерки, 
самі серветки, тут вишивання бісером, там вишивання хре
стом, одна каже, що шитиме так, інша — що не так, та 
вигнала служницю, бо огризається... а я стою і бачу, що 
зовсім поневолений жінками, зовсім загублений, я між ними 
ніхто, вони не рушать з місця, не звертають уваги, береш 
капелюх, чуєш: «Куди йдеш? Залишайся з нами, розваж 
дам!» Щоб вас грім побив, — думаю,— нічого не вдієш, ви
гнати не можна, я вам скажу, приятелю, схаменіться, поки 
є час, я...

Тут до крамниці увійшла пані Начерадцова.
— ...так! Що я хотів сказати? Я вражений, Емане, але 

схвалюю ваше рішення! Ви приємно здивували мене! Я дуже 
радий це почути, дуже радий почути... (потирає руки).

*— Що ти радий почути?— питає пані Начерадцова.
— Та Еман має велику новину! Ото дивуватимешся! 

Щойно сказав мені, що одружується. Я кажу йому, що він 
не міг зробити нічого кращого. Поза всякими сумнівами... 
матиме принаймні про кого дбати... в домі порядок, чистота, 
спокій... Чи не правда, Гедвічко?

Пані Начерадцова сплеснула долонями, в її очах відби
лося небесне блаженство. Бо кожна жінка — натхненна при
хильниця ідеї шлюбу. Найулюбленіший жіночий спорт — 
облагодження шлюбів. Про своє подружжя жінки, як пра
вило, висловлюються дуже скептично, але теоретично вба
чають в цій інституції вираз найвищого блаженства і на 
службі ідеї шлюбу проявляють чудеса красномовства.

І пані Начерадцова аж заспівала солоденьким голосом:
— Оце так новина, пане Емане, я украй вражена, не 

можу навіть сказати, просто не тямлю нічого, така це неспо
діванка. Кого ж ви ощасливили? Та я певна, що ви зробили
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добрий вибір. Ріхарде, що ти скажеш на це? Ти взагалі 
нічого не кажеш, тобі все одно, я ще не бачила такої бай
дужої людини. От якби йшлося про футбол, ти б розгово
рився.

Безхарактерний пан Начерадець на це сказав:
— То ж я і говорю, Гедвічко, що я просто у захваті 

і кажу цьому молодому чоловікові: «Емане, кажу, це най
краще, що ви могли зробити, ваш старий досвідчений шеф 
схвалює це, почекайте, через рік заспіваєте іншої!» Що я 
маю ще сказати?

— Цілком згодна з тобою, Ріхарде!
— Чуєте, Емане? Вона цілком згодна зі мною! Це і є 

шлюб! Запам’ятайте це, Емане!
— Так! Так бути має у порядному подружньому житті! 

Чоловік і дружина повинні бути одною істотою, одною ду
шею, я це чула від одного пана, який мав великий досвід,
бо тричі був розведений, ми ж одне тіло і одна душа, чи 
не так, Ріхарде? Чого хоче один, того хоче другий, чи не 
так, Ріхарде? Ми ще ніколи не сварилися, га, Ріхарде? 
Цього ми не знаємо, га, Ріхарде? Поганого слова одне одному 
не сказали, а ми вже п’ятнадцять років разом, тут є що 
сказати, на нас кожний може подивитись, ми наче двоє 
голуб’ят, правда, Ріхарде?

— Наче двоє голуб’ят, щоб їх грім побив! — понуро від
повів пан Начерадець.

— Що ти кажеш, Ріхарде, ти знову розпустив язика!
— Чого я маю розпускати язика? На ті кілька років, що 

я ще буду на цій землі, я маю розцускати язика?
— Ось так! А що ви, пане Емане, вже маєте помеш

кання?
— Помешкання начебто не маю...
— Боже милостивий! Нема помешкання — чоловіче, 

що ж ви за людина? Що тепер будемо робити? Адже без 
квартири не можна одружуватися! — забідкалася пані На
черадцова.

— Не біда! їм знайде квартиру Каудерс,— зауважив 
шеф.

— Дай боже! Як я не подумала! Каудерс — велика лю
дина! Все знає, все зробить!

— Він справді велика людина! Коли б у Празі була ли
ше єдина квартира, то й ту видобуде пан Каудерс! — ствер
див шеф.

Пані Начерадцова пішла після того, як кілька разів по
бажала щастя панові Габаску. І пообіцяла, що віддасть усі 
сили справі його шлюбу.

По її відході гладкий шеф сказав з кривою посмішкою:
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— Ви телепень, Емане! Тепер вашим одруженням зай
нялася сама пані Начерадцова! І ніщо вже вам тепер не до
поможе. Знаєте, хто ви тепер для мене? Для мене ви пропа
щий молодий чоловік, от ви хто, якщо хочете щось знати!

Еман знизав плечима:
— То хай пропащий молодий чоловік, а що я маю ро

бити? Мої б клопоти на вашу голову!
— Що маєте робити? — відповів гладкий шеф з презир

ством.— Іти під три чорти! Ось що ви маєте робити!

•
ЕМАН-СТАРШИЙ
РОЗЧУЛИВСЯ

Смеркалось. Старший Еман прибрав кімнату і ліг у пос
тіль, щоб не засвічувати світла. Пахкав люлькою і, дивля
чись у сутінки, що все густішали, роздумував про світ і 
життя.

Молодший Еман прийшов того вечора раніше, ніж зви
чайно, і роздягався поночі, також готуючись до сну.

— Замкнув двері? — озвався батько з ліжка.
Еман підтвердив.
— То лізь до постелі!
Молодший Еман прослизнув під ковдру. Старший Еман 

вибив люльку, і обидва підклали кулаки під голови, щоб 
вміститися на вузькому ліжку.

— О-хо-хо-хо! — позіхнув старий і почухав собі спину.
— Не вовтузьтесь! — зробив йому зауваження син.
Старший Еман зітхнув:
— Доки ми будемо отак разом мучитися? Знаєш, я дам 

тобі у придане цю постіль, щоб ти хоч щось мав на обзаве -̂ 
дення. А собі придбаю солом’яник та якось уже дотягну... 
Це все, що я можу зробити для тебе. Дивився, чи не можна 
тобі дати щось із посуду, але його замало і він такий убо
гий. Для старої людини це ще згодиться, але для нового ха
зяйства воно непридатне. Так, так... Тепер жалкую, що ні
чого не придбав, щоб ти мав по мені пам’ять! Але ти сам 
добре знаєш, які наші справи. Заробітки, як бачиш, зли
денні...

— Ви зробили, що могли,— озвався Еман,— не треба со
бі дорікати. Ви виховали мене, а це найголовніше.

— Правда, хлопче. Я вивчив тебе так, що ти можеш кож
ному носа втерти. Але все ж таки мені прикро, що не можу 
тобі нічого дати..,
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— Не сушіть собі голову, тату. Наречена дістане все, що 
належить. Меблі, посуд, білизну, перини, все в неї буде, її 
мати про все подбала.

— Це приємно чути,— зрадів старий,— я не знав, що 
наречена така заможна. Хоча подумав про це, побачивши 
пана Шефеліна. Коли він такий суворий, так я розважив, 
то напевне багатий. Ти мене, хлопче, дуже потішив, що 
йдеш у прийми до такої родини...

— То спіть уже, тату. Завтра також буде день!
Старий поринув у свої думки, а трохи згодом сказав:
— Знаєш, підемо завтра разом на могилу до матусі. Ми 

мусимо її про все звістити. Вона, хлопче, була така чутли
ва, така дбайлива... Тут на цьому світі вона нічого доброго 
не побачила, хай почує хоч одну добру звістку... Авжеж! 
Коли б вона була тут, то, можливо, все було б інакше...

Старому Еманові защипало в носі. Він пирхнув, важко 
зітхнув, перевернувся на бік і швидко заснув сном правед
ної людини.

ВЕЛИКИЙ
КАУДЕРС

Великий Каудерс підтвердив, що він гідний своєї слави. 
За кілька днів він знайшов невелике помешкання в надбу
дові на Гавлічковій вулиці, цілком придатне для скромних 
молодожонів. Каудерс витримав запеклий бій з домовлас
ником, торгуючись за ціну, і вийшов з нього переможцем. 
Він ущент розбив домовласника і покинув його, мокрого від 
поту, на полі бою. Потім помірним клусом дістався до за
кладу пана Начерадця, де повідомив про свої успіхи. Як 
послухати його, то квартира ця найкраща в Празі. Губи ве
ликого Каудерса вкрилися піною, коли він вихваляв пере
ваги цієї квартири. Вона така чиста, затишна, простора, 
зранку сонячна, кухня світла, пожильці — чудові люди, до
мовласник і навіть двірник — дуже ввічливі.

Скінчивши промову, він застромив пальці за жилетку, 
чекаючи на овації. Еман спитав, скільки належить за посе
редництво. Пан Каудерс зробив величний жест.

— Належить? — заспівав він.— Що мені може з вас 
належати? Мені ніхто нічого не винен. Цього ще не виста
чає!

Пан Габаско сказав, що не може прийняти таку послугу 
задурно.

Великий Каудерс відповів, що все це марні розмови, що
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він нічого не хоче, що він уже багато зробив для людей, що 
його всі знають, кожний може дати про нього найкращий 
відгук, бо він багатьом людям допоміг, хай пан Габаско спи
тається. Це все робить за проханням рідні, і робить це охо-» 
че, тому що треба підтримувати з людьми зв’язки, а Каудерс 
хоче з кожним мати добрі стосунки. Це корисне тренування, 
щоб бути, як посередник, у задовільній формі. Поки людина 
жива, мусить крутиться. Великий Каудерс не витримає й 
хвилини спокою. Він помер би, коли б не міг бути весь час 
посередником.

— Я ж казала,— озвалася пані Начерадцова,—що Кау
дерс єдиний на світі, такого більше не знайдеш! На Каудер- 
са можна завжди покластися. Такі тепер не народжуються, 
У всій Празі не знайдеш такого Каудерса. Хіба не так, Рі
харде? Каудерс — це золото. Каудерс — це... Правда, Рі
харде?

Гладкий шеф притакнув і продовжив розмову, в якій 
перелічив всі видатні якості великого Каудерса, доповнив
ши це деякими прикладами з його багатого життя.

Великий Каудерс приймав почесті зі скромним рум’ян
цем на щоках; щиро тішився, бо душа його прагнула похва
ли, немов билинка роси.

Пан Габаско вхопив Каудерса за руку і присвідчив, що 
відслужить за це добре діло.

— Нічого, нічого, молодий чоловіче,— заперечувала ве
лика людина,— покличете мене на весілля та й будемо 
квити.

Еман запевнив, що присутність пана Каудерса на ве
сіллі буде для нього великою честю.

Великий Каудерс глянув на годинника й підскочив, як 
козеня:

— Я вже мушу бігти! — вигукнув він.— Маю розпочату 
комерційну операцію.

Гладкий шеф похитав скептично головою і кинув услід 
великому Каудерсові зловісні слова:

— Дивись, щоб тебе не прокляли за все це.
Дружина суворо запитала, що він мав на увазі, проте

пан Начерадець відмовився пояснити свої слова і замкнувся 
у крижаному мовчанні.

Весільні готування здійснювалися з небаченою швидкі
стю. Особливо шалений темп узяла майбутня теща: вона 
була присутня всюди, вражаючи всіх активністю. Пані Ше
фелінова хотіла, щоб Емілька перед усім світом з честю про
несла свою весільну фату і миртовий віночок. Що то за ве-
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сілля без фати 1 миртового віночка? І тому вона кинулася 
в одчайдушне змагання з часом, який відкривав таємницю, 
що має бути прихованою перед цим зловтішним світом. 
Енергійний фініш вирішив долю змагання. Пані Шефеліно
ва перемогла.

Вже наступного дня на Гавлічковій вулиці в Жижкові 1 
з’явився вантажний автомобіль. З ним прибули пан Шефелін ‘ 
і пан Габаско-старший, обидва поважні й серйозні, мов по
чесна варта в жалобній процесії.

Пан Шефелін взяв на себе функцію розпорядника. Він 
керував бригадою вантажників, які, впріваючи й сопучи, 
тягали меблі на шостий поверх. За допомогою пана Габаска- ' 
старшого у квартирі наводився порядок. Коли вантажники 
пішли, на їхнє місце кинулася пані Шефелінова з бригадою 
жінок, озброєйих щітками, віниками та ганчірками. Це бу
ли страшні хвилини. Підлога, стіни й меблі стогнали і, зда
валося, Кляли день своєї появи на світ.

Готування до весілля завжди пов’язані з тотальною мо
білізацією рідні. Однак ані пан Шефелін, а тим більше пан 
Габаско не мали численної рідні. Бідні люди дуже швидко 
розмножуються, цроте чим бідніша сім’я, тим менше вона 
має родичів. Це таємниця, яку мало б розкрити державне 
статистичне бюро. Без рідні нема гучного весілля. А якщо 
весілля з фатою та віночком, то мусить бути також і рідня.

З біди виручили численні родичі пана Начерадця. Були 
відкриті старі скрині, і на наречених посипалася злива ве
сільних подарунків.

Що таке весільний дарунок? Весільний дарунок —це 
промисловий виріб, який відзначається чудернацьким і не
звичайним зовнішнім виглядом, але, як правило, не може 
знайти практичного застосування. Весільний дарунок пре
тензійний: він вимагає виставити його на видному місці, 
щоб своєю красою і пишністю панувати над своїм оточен
ням. Його не можна кудись сховати. Обдаровані мусять бу
ти готовими до того, що дародавець у будь-який час може 
провести обшук у квартирі, щоб пересвідчитись, чи виявля
ють до його дарунка відповідну увагу.

Подружжя Начерадців подарувало молодятам люстру. 
То була небачена річ: під абажуром з лілового шовку висі
ли скляні висульки, між якими ховалися численні лам
почки.

Пан Каудерс знайшов серед своїх скарбів лампу у ви
гляді червоного тюльпана. До цього ще додав цукорницю у 
вигляді квочки.

Дядько Ігнац подарував женихові мундштук на сигаре
ти. Коли подивишся у отвір цього мундштука, можна поба
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чити крізь збільшуване скло місто Пршібрам. Йото дружина 
відзначила славну подію порцеляновою качалкою для виго
товлення локшини.

Пан податковий чиновник Недома вшанував наречених 
лікеровим набором, що складався з кришталевої пузатої, 
мов квочка, карафки і цілого виводка чарок. Передбачалося, 
очевидно, що молодят відвідуватимуть одразу дві дюжини 
алкоголіків, яких треба буде напувати лікером. Пані Недо- 
мова зняла зі стінки гаптоване золотом повчання:

«Боже, вступи в цей дім і принеси щастя всім!»
А чим відзначився видатний доктор з дружиною? Доктор 

юстиції Макс Начерадець відмовився на користь наречених 
від однієї дивної речі, яка називається вертушка. Хто ціка
виться, що це, хай знає, що це якась шафка... або ні.:, це чо
тири високі ніжки, на яких стоїть маленька шафка з мініа
тюрними шухлядками, які не можна висунути. Пані дружи
на доктора подарувала прекрасну накривку на стіл і ще 
миску на скляній ніжці, куди відвідувачі кидають візитні 
картки.

Крім того, видатний доктор пожертвував прекрасну ко
льорову літографію у важкій позолоченій рамі. Картина 
зображувала Отелло, що сидів на якійсь тумбі і розповідав 
венеціанському дожу і Дездемоні про свої пригоди. Цей ви
твір мистецтва довгі роки нудився поряд з докторським ди
пломом в чекальні славетного юриста.

Від усіх цих дарунків відгонило затхлим запахом родин
ної спільності, а тепер їм судилося своєю пишнотою викли
кати хвилювання на вулицях Цимбурковій, Гарантовій, Гу- 
са та Гавлічковій.

Старий пан Габаско, якому було довірено ключі від квар
тири наречених, не зміг приховати перед сусідами своєї пи
хи. На схилі віку в ньому прокинувся порожній гонор. Во
див своїх знайомих до нової квартири і, брязкаючи ключами, 
показував виставлені весільні дарунки і, як екскурсовод у 
музеї, супроводжував все своїми поясненнями.

Квартира пахнула новизною і чистотою. Сусіди обережно 
ступали по шикарному килиму з червоними квітами (дару
нок тітки — старої діви) і з чемною заздрістю слухали не
стримні вихваляння Емана-старшого.

А старий пан Габаско, показуючи на негра Отелло, про
голошував:

— Ось це картина — так картина. Як усе гарно фарбами 
змальовано! Такої картини ви не знайдете у всій Празі. 
Я її не віддав би й за сотню крон. Сама тільки рама чого 
варта!
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Старий водив відвідувачів від одного предмета до іншо
го. Кожному предметові діставалися натхненні і сповнені 
любові слова.

— Оце речі,— аж сяяв пан Габаско,— не теперішнє ба
рахло, а справжній довоєнний товар. Ось помацайте, пано
ве, помацайте, я кажу правду!

Екскурсія закінчувалася промовою, в якій Еман-стар
ший прославляв Емана-молодшого. Це хлопець, якого треба 
пошукати. Всупереч усім зловісним пророцтвам, він вибив
ся у люди. Має в магазині великий авторитет, шеф схиляє
ться перед Емановою мудрістю.

Відвідувачі розходилися і дехто ледь стримувався, щоб 
не заявити щось схоже на такі слова:

— Воно то так. А насправді це все не так гарно, як ка
жуть. Краще хай той старий зі своїм сином не того... Знали 
ми й розумніших, яким роги обламували...

КАВА, ЗДОБНА БУЛКА 
І МІЖНАРОДНИЙ МАТЧ 
УГОРЩИНА — ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА

Першого травня того року у Габасків відзначалися за
ручини. Свято було тихе й негучне. Пили каву, яку зварив 
пан Габаско-старший, і заїдали здобною булкою, принесе
ною пані Шефеліновою. Було вирішено, що по обіді молодя
та й обидва старші пани підуть на стадіон «Спарти», де мав 
відбутися матч збірної Чехословаччини з угорською націо
нальною командою. Пан Шефелін погодився йти разом з 
усіма.

— Я той футбол не дуже полюбляю,— сказав він,— у нас 
у Нуслях ніколи ще не народжувалися футбольні зірки. Ми 
народ мирний і невойовничий. Живемо в мирі і злагоді з 
кожним. Ми народ другої ліги!

Еман відчув потребу полестити майбутньому тестеві.
— Ви прибіднюєтеся, тату, Янса, наприклад, був неаби

яким гравцем і Срба став у великій пригоді «Вікторці». Так 
що не кажіть.

— Еге ж,— бурмотів пан Шефелін,— ви кажете, Янса. 
Звичайно, гравець він був швидкий і пробивний, але не 
міжнародного класу. А Срба? Бігав добре, проте гаявся із 
завершальними ударами.

Проти того не можна було нічого заперечити. Чоловіки 
допили каву, облизали вуса і вирушили в путь, розлучивши^

146



ся з пані Шефеліновою і старою дівою тіткою, які хотіли 
обмінятися жіночими секретами.

По дорозі зайшли до пана Начерадця і, посиливши та
ким #чином свої лави, почвалали вгору Летною.

Того дня на стадіоні була небачена тіснява. Народ за
бувся про всі протиріччя, що роздирали його на окремі угру
повання, прихильники окремих клубів зреклися на той час 
своєї виключної і непримиренної віри, бо кожен відчував, 
що сьогоднішній матч — це справа всієї футбольної громад
ськості.

Наше товариство насилу спромоглося знайти зручніше 
місце, звідки можна було побачити принаймні частину по
ля. Пан Начерадець продирався першим, наче танк. За ним 
працювали ліктями та кулаками молодята. Під їхнім захис
том протискалися літні «чоловіки.

Нашим молодятам, обом татам та гладкому шефові були 
представлені такі команди:

У г о р щ и н а
Ахт,

Кроненберг, Фогль III, 
Штайнер, Ту рай, Вільгельм,

Тічка} Такач II, Каутцкі, Хірцер, Когут

Ч е х о с л о в а ч ч и н а
Штаплік,

Женішек, Гоер,
Коленати, Карван, Тирпекл, 

Юнек, Шолтис, Свобода, Пуч, Сильни.

Обидва Габаеки висловили занепокоєння тим, що керів
ники збірної не визнали за доцільне залучити до команди 
жодного з гравців «Вікторії».

— Схоже,— бурчав Еман-старший,— ніби вони нас сти- 
даються!

— Ми для них занадто прості!— ремствував Еман-мо
лодший.

— Але ми не напрошуємося,— додала Емілька.
Зате пан Начерадець був настроєний оптимістично. Йо

му, зокрема, дуже сподобався склад нападу. Він виявляв
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свою точку зору на повний голос, шукаючи кого-небудь, хто 
був би з ним незгодний.

— Маєте рацію, пане,— озвалося за ним.— Лінія атаки 
добра. Особливо Сильни на краю може дати багато користі. 
Але я при цьому кажу, що в центр півзахисту я б поставив 
Кадю, а не Нарвана. Бо Кадя завжди моральна опора і ру
шійна сила команди!

Еман обернувся до промовця і побачив червоний ніс 
спартанця.

— Еге! — заволав Еман,— Давній знайомий! Мені зда
ється, що у нас були деякі спільні справи...

— Но-но-но,— захрипів червоний ніс примирливо,— 
зараз міжнародний матч... Ми всі мусимо триматися ра
зом! Чого б це ми сварилися. Не будемо ворогувати.

Пан Начерадець тим часом знайшов у натовпі знайо
мого. Слов’янський дід вітав його радісно через голови 
глядачів і гукав радісно:

— Вітаю вас, брате! Ви також тут, також? Мені 
приємно вас бачити. Сьогодні ми стрінемося з військом 
лютих татар! Сподіваюсь, що зброю нашу ми вкриємо без
смертною славою на радість матінки Чехії... Як під Гос- 
тином, Свобода кинеться на наших ворогів, і татарва вті
катиме у паніці...
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— Так буде,— підтвердив пан Начерадець,— сьо
годні ми їх розіб’ємо, щоб не зганьбити наших славних 
предків, які перевертатимуться в домовині, якщо ми не 
підтвердимо свій клас...

ПЕРШИЙ ТАЙМ — 1 :0  
НА КОРИСТЬ УГОРЦІВ.
ПАН НАЧЕРАДЕЦЬ — ТРУП

Невдоволений складом нашої національної команди 
був також Гучномовець, який, певна річ, не міг пропус
тити таку знаменну зустріч. Його песимістичні коментарі 
лунали над стадіоном.

— Чехословацька команда має слабкий напад! Лінія 
атаки складена по-дурному. Сильни не зіграє на краю! 
Поставте його напівсереднім! Ганьба керівникам...

Перевівши дух, загорлав знову:
— Ура, розтрощіть цих мадьярів! Покажіть їм, як у 

нас варять гуляш! Гоєре, піддай йому під зад! Гоєр грає 
дуже чесно, що я оцінюю як великий плюс...

Старший Еман зняв капелюх і витер спітніле чоло. Рап
том його лікоть наштовхнувся на щось м’яке. Він обернувся 
і поглядом зустрівся з удовою Уголічковою. Старий завмер, 
і по спині йому прокотилася гаряча хвиля.

— Що ви тут робите, пані? — промимрив.— Хіба це ви
довище для кволої вдови?

— Я також прийшла подивитися,— заявила вдова,— всі 
йдуть, всі переживають, і я також хочу переживати! Я собі 
кажу: ти була б дурною, коли б від чогось відмовилась, при 
небіжчику нічого не бачила, він жив тільки для себе!

Пан Габаско мовчав, подумки скорботно питаючи себе:
«Хіба так можна? Невже й на стадіоні я не матиму спо

кою? Невже на вдів нема ніякої управи?»
Молодший Еман голубив свою наречену, яка ніжно спи

ралася на його руку.
— Вони ще розіграються, Емілько, от побачиш,— казав 

він їй довірливо,— от тільки мине початкова скованість!
— Хоч би Подразіла поставили у напад! — бідкалася на

речена.
При цьому почувся тихий голос:
— Не впадайте у відчай, панно! Господь благословить 

нашу зброю на перемогу, коли ми будемо покірні і покладе
мося на нього!
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Це прозвучало таємниче, немов пророцтво. Еман з’ясував, 
що голос належав панові Якубу. Обидва брати Штурци, чис
то вдягнені, стояли собі і скромно дивилися на поле.

Еман привітав їх, кивнувши головою.
Молодший Штурц промовив:
— Ми молимося, щоб господь послав нашому воїнству 

гравця, котрий забивав би голи як незабутній Дворжачек! 
Котрий би сам-самісінький проти купи гравців міг утримати 
м’ячі Котрий зміг би пройти захист і могутнім ударом уві
гнати м’яч під перекладину. Котрий мав би хоробре серце 
і швидкі ноги! І тоді ми переможемо поганців!..

— Амінь! — додав Якуб пристрасно.
Потім він зіп’яв руки і зашепотів у екстазі:
— Отверзьтесь, небеса! І в ясному сяйві хай з’являть

ся великі футболісти землі цієї, які обступили трон божий, 
помахуючи пальмовими вітами і співаючи алілуя! Хай згля
нуться на своїх негідних потомків, на цих кволих форвардів, 
які неспроможні втримати м’яча!

Так молилися брати-уніоністи, та небо було глухе до їх
ніх благань. Гучномовець горлав:

— Перевагу мають мадьяри, вони грають краще, ніж на
ші! їхні комбінації більш тонкі, у них менше випадковостей 
і більше продуманості! Вони технічно більш зрілі, особливо 
у грі головою... Наш півзахист не виправдує себе. Коленати! 
І ти ще вважаєшся гравцем міжнародного класу? Йдіть до 
біса, лайдаки! Не хочу вас знати! Втратите від сьогодні мою 
повагу! То ви покажете мені хоч щось сьогодні, бандити, чи 
не покажете?

Здавалося, що господь більш прихильний до команди 
Угорщини. Несподівано зчинилося сум’яття під воротами 
Штапліка. Тирпекл втратив орієнтацію і головою забив м’яч 
у власні ворота.

Холодний жах огорнув натовп. Потім нестямний розпач 
вибухнув бурею гніву.

— Зрада! —■ заволав слов’янський дід, підносячи трем
тячі руки вгору.— Чорна зрада! І кому це заманулося по
ставити в національну збірну гравця з Вршовіц? О, зла до
ле! Самі віддаємося у полон ворогові! Схиляємо шиї у яр
мо... О, вршовчани! Ви лукаве плем’я!.. Змію зігріли ми на 
своїх грудях! Недарма був рід вршовчан вигублений, як пи
шеться у старих літописах...

Гучномовець вимагав кволим голосом, щоб йому поверну
ли гроші за квиток.

А старий пан Габаско сказав:
— Я тут не залишусь! Не хочу бути посміхом для чу

жинців!
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— Маєте рацію,— заторохтіла вдова,—ходімо краще ра
зом на прогулянку! Сьогодні ж перше травня! Дерева роз
квітають і пташки цвірінькають. Рука в руку підемо до зе
лені...

— Ні! — вперся старий.— Я залишусь тут! В ніяку зе
лень не піду! Ще не кінець світу! Побачимо, що буде у дру
гому таймі!

Суддя сповістив кінець першого тайма. Натовп завору
шився. Еман купив пляшку червоного лимонаду і галантно 
запропонував його Емільці.

Пан Начерадець обмахував котелком розпашіле лице. Він 
був мовчазний і замислений. Понурі думки обсіли його го
лову: «Я стара людина! Я хвора людина! Треба їхати до 
Карлових Вар. А втім, нікуди не поїду! Мені вже ніщо не 
допоможе! Я труп, абсолютний мертвяк!»

•
ЧИ ВДОВА ОБІЙМАЛАСЯ 
ЗА ПРАВИЛАМИ?
«ВІЗЬМИ ЦЬОГО МАЛОГО 
ПАНА НА РУКИ!»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ

У другому таймі наша команда заграла впевненіше. По
слухаймо, що про це каже Гучномовець:

— Наші хлопці знайшли свою гру. Починає проявляти
ся зіграність! Ми маємо перевагу на полі, та поки що це ні
чого не варте, бо рахунок лишається незмінним! Фатальне 
невезіння переслідує наших нападників! Майстри, а рахунок 
не можуть зрівняти! Мені це вже потроху набридає!

Думку Гучномовця поділили всі тридцять тисяч глядачів. 
Смутний настрій охопив усі трибуни. Де-не-де почали спа
лахувати старі незгоди між прихильниками окремих клубів. 
Пан Начерадець заявив двом десяткам болільників, що він 
подасть на них скаргу у суд за образу честі.

Червононосий спартанець ганив напад збірної, який 
складався начебто з самих славістів. За таких обставин, ка
зав він, Сильни не зможе зіграти. Він висловив також пі
дозру, що Сильного весь час затирають й в цьому є якась 
політика.

Еман, дивлячись пронизливо на його червоний ніс, під
креслив між іншим, що колись давно один пан дістав від 
нього за такі слова на горіхи.
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— Це було,—додав він,—двадцять першого вересня. 
Той пан пам’ятає цю дату досі.

— У кожного з нас є свої спогади,— підтвердила мрій
но вдова,— без спогадів молодості наше життя було б бід
ним!

І обернулася за підтвердженням до Емана-старшого.
— Ну то й що?— відповів пан Габаско сухо.
І тут Еман відчув, що хтось чи щось плутається у ньо

го під ногами. Якийсь голос проскрипів від землі:
— Як там справи, молодий чоловіче? Мені здається, 

що ми все ще програємо.
Еман схилив голову, і після недовгих пошуків йому по

щастило виявити малого сивого чоловічка. Він одразу ж 
упізнав пана Сала і подав йому руку.

— Вітаю вас, пане! Також прийшли на стадіон?
— Звичайно, приятелю! — защебетав сивий чоловічок.— 

Людина — створіння слабке! Розчарований поганою грою на
ших команд, я мав намір сьогодні залишитися вдома, але 
не витримав. Не міг не бути присутнім на такій визначній 
зустрічі.

— І що ви можете про неї сказати?
— Що я можу сказати,— промовив чоловічок засмуче

но,— я при своїй незначній фігурі не можу дати правильну 
оцінку... Я чую, що люди невдоволені, і з цього роблю вис
новок, що наші справи погані. О-хо-хо! В двадцятих роках, 
в епоху великого Пілата, Ваніка, Седлачка і Мазала, ми га
дали, що краще нас нікого немає. Ми надто загордували. 
Всі інші народи були для нас недотепами. Ми допустилися 
гріха гордині, і пан бог нас покарав...

— Свята правда,— притакнув Еман замислено.
— На секунду,— продовжував пан Сало,— мені пощасти

ло побачити Нарвана. Він мені не сподобався. Ну чому ж, 
кажу собі, чому ж вони не поставили Кадю? Чому нам та
ке керівники роблять?

— Емане,— зашепотіла Емілька,— будь такий ласкавий 
і візьми цього пана на руки, хай він усе побачить. Він бі
долаха малий, нічого не бачить!

— Твоя правда,, Емілько,— погодився молодий чоло
вік,— для мене це зовсім не важко, а людина матиме ра
дість.. Так лізьте, пане Сало! — вигукнув він.

Піднявши сивого чоловічка, він посадив його на руки, як 
малу дитину.

— Дякую, тисячу разів дякую! — захлинався від радос
ті пан Сало. Він роздивлявся на безкрайні простори стадіо
ну і замріяно виводив:
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— Так ось це зелено поле... А он там великий Штаплік 
і славний боєць Ахт боронять свої святині... Одинадцять бій
ців стоять проти одинадцяти героїв. Котиться хвиля за хви
лею. То беруть верх одні, то тріумфують другі... О, зелене 
поле! Таким я тебе бачив у своїх мріях!

Він відкрив шкіряний портсигар: запропонував Еманові 
сигару.

— Закурите, пане?
— Дякую,— відмовився Еман,— я палю сигарети.
— Також маю, дозвольте вас пригостити! — поквапився 

чоловічок.
З сигарою в зубах пан Сало був схожий на немовля з гу

мовою соскою у роті. Він задоволено пускав кільця диму і з 
цікавістю слідкував за перебігом гри.

— Я вам не заважаю, пане? — питав він стурбовано 
свою няню.

— Анітрошечки,— заспокоював його Еман,— я вас тіль
ки перекладу на іншу руку.

Сивий чоловічок звернувся до Емільки і сказав галантно:
— Бажаю вам щастя, милостива пані. Ви маєте дбай

ливого чоловіка. Одразу видно, що вміє поводитися з діть
ми. Гадаю, що ви можете спокійно довіряти йому своїх ді
ток... *

Емілька зашарілася, а старий пан Габаско сказав:
— Ви не туди заїхали, пане. Вони ще не одружені — ве

сілля тільки має бути.
— О, пардон, пардон! — заметушився пан Сало.— Про

шу пробачення, милостива панночко. То ви лише заручені? 
Що я сказав, ну й ну... Але не зо зла, людина завжди може 
щось бовкнути через незнання!

— Нічого не сталося,— втрутився в розмову пан Шефе
лін,— буває... Я гадаю, що вони поквапилися, але що ж по
робиш, коли до цього так тягнуться. Воно, звичайно, моло
де, нерозумне...

— О, вибачте, вибачте,— чемно заперечив пан Сало,— 
шлюб — це велике благо. Сам бог нас настановив. Я сам мав 
би нахил до подружнього життя, коли б знайшов підходящу 
дружину. Маючи такий зріст... ви розумієте. Недобре, коли 
дружина вища за свого чоловіка. Чоловік — це, так би мо
вити, цар природи, а жінка — його подруга. Такий закон.

Цар природи затягнувся сигарою і подивився на своїх - 
слухачів.

— Я б такого капшука не схотіла, навіть коли б мені йо
го позолотили,— прошепотіла вдова пану Габаскові-стар- 
шому.

— А він би з вами не зжився,— буркнув той,
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Малий чоловічок обдивився захопленим поглядом наре
чених.

— Ви прекрасна пара,—■ зітхнув він,—дуже підходите 
один до одного. Ну так от, молодята... Еге! — раптом скрик
нув він стривожено, позираючи на поле.— Шолтис упав. Пан 
суддя Авдерсен свистить. Що трапилося?

Натовп грізно загув, домагаючись голови мадьярського 
захисника, який збив чеського нападаючого у штрафному 
майданчику. Гравці вимахували руками. І ось з сплетіння 
червоно-білих футболок виступає пан Гоєр. Він повагом кро
кує до воріт мадьярів, акуратно встановлює м’яч на одина- 
дцятиметрову позначку.

Пан Сало радісно заплескав у долоні.
— Пан Гоєр! Чудово! Сам пан Гоєр битиме пенальті. 

Це добре. Справедливе рішення. А що, дістав, Фогле III, 
юначе нерозважливий. Шолтиса ображати? Хіба так можна, 
гультяю такий! Тепер за це ми з вами порахуємося...

Пан Гоєр з насолодою зміряв поглядом відстань між м’я
чем і воротами і потужним ударом послав м’яч у сітку.

Тридцять тисяч голосів злилися у радісному зойку. Ша
лений ураган щастя охопив трибуни. Знайомі і незнайомі 
падали один одному в обійми.

Зла доля звеліла, щоб у цю хвилину поруч з паном Га- 
баском перебувала вдова. Старий пан у раптовому нападі 
божевілля кинувся пані Уголічковій на шию.

Вже минула хвилина загальної радості, гравці розбігли
ся по місцях, а вдова все ще лежала в обіймах Емана-стар- 
шого, вмліваючи від щастя.

— Я твоя,— шепотіла дама, дивлячись пану Габаскові- 
старшому в очі.

Еман-молодший занепокоївся.
— Гей, тату,— гукнув він,—та пустіть уже цю жінку. 

Що це ви робите?
— Я наче в раю,— солодко зітхала вдова,— я пізнала ча

рівне почуття кохання.
— Пані! — скрикнув нещасний старий.— Опам’ятайтеся! 

Хіба так можна? Люди дивляться...
— Що нам ті люди? Досить нам нас самих. Ах, ця лю

бов! Я мало не вмираю від неї. Не можу навіть поворухну
тись...

Пан Габаско-старший скиглив:
— Скажіть, що мені робити з цією божевільною жінкою! 

Це ж серйозна справа... Пані! Пані!
— Впустіть її на землю,—порадив лютий пан Шефе

лін,—що ви будете панькатися з бабою! Киньте її, прияте
лю, і вона прийде до тями. Зробіть це заради мене, будьте
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ласкавий! Або знаєте що, дайте мені цю особу: я їй покажу, 
що таке чарівне почуття кохання!

Вдова від такої загрози опам’яталася. Провела рукою по 
обличчю і промовила млявим голосом:

— Де я? Це мені снилося чи було насправді?
Потім пригорнулася до пана Габаска:
— Так це правда?
— Пані, майте розум,—умовляв її старий,— подивіться, 

вже йде гра. Дивіться футбол і не заважайте.
Вдова відповіла:
— Я буду розумною, мій милий. Просто мене схвилюва

ло, що ти мені нарешті освідчився.
— Що схвилювало? — заревів пан Габаско.
— Що ти мені освідчився у коханні. Висловив свої 

справжні думки. Бо не міг більше в собі їх таїти. Признався
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у коханні перед тридцятьма тисячами свідків. За рахун
ку 1:1 .

— Ніякого освідчення! — зарепетував старий.— Це все 
ваші вигадки...

— Ба ні,— промовила вдова,— жодних вигадок, а най
чистіша правда. Закони республіки не дозволяють знущати
ся над удовами. Пан Гоєр забив гол і сквитав рахунок, а 
ви освідчилися в коханні, ось вам хрест!

У відповідь пан Габаско жалісно застогнав.
— Не панькайтесь з нею,— сказав Еман презирливо,— 

і ходімо. Рахунок уже не зміниться...
Він обережно поставив малого чоловічка на землю, узяв 

батька під руку і потя?нув зі стадіону. Слідом ішли пан На
черадець і пан Шефелін.

Вдова закричала їм наздогін:
— Він освідчився на тридцять сьомій хвилині другого 

тайма! Запам’ятайте це. Я, коли буде потрібно, доведу це 
перед судом...

Коли вони протислися натовпом і опинилися біля вихо
ду зі стадіону, до них приєднався пан Сало. Ухопивши Ема- 
нову правицю обома руками, він сказав:

— Ще раз тисяча подяк, благородний юначе. Я вам від
дячу. Будете мати добру згадку про мене...

Чоловічок піднявся навшпиньки, і коли Еман до нього 
схилився, таємниче зашепотів:

— Пошлю вам отоманку. На справжньому кінському во
лосі. Оббиту жовтим батистом. З китицями по боках. Чудова 
річ. Будь ласка, не відмовляйтесь. Буду дуже ображений. 
Ця отоманка пам’ятна. Одна визначна особа з найвищих кіл 
віддала її нам у заставу. Не смію назвати її ім’я. Видатна 
особа отоманку не викупила, і я придбав її на аукціоні. 
Прийміть цей дарунок від мене. Отоманка — конче потрібна 
річ для молодого подружжя. Коли ви на ній зі своєю дружи
ною відпочиватимете, згадайте часом, будь ласка, пана Са
ла, який назавжди збереже про вас вдячну пам’ять...

Сказавши це, чоловічок зник у натовпі, як добрий дух.
— Це, напевно, дуже хороша людина,— зауважив пан 

Начерадець.
— Аби тільки в тій отоманці не було блощиць,— додав 

скептично пан Шефелін.
Еман-старший не сказав нічого. Він був смутний і за

думливий. Гладкий шеф також був не в гуморі. Він попро
щався з усіма, кажучи, що в нього голова повна турбот і  
що він іде до кав’ярні, щоб трохи розвіятися.
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•
СМУТОК
СТАРШОГО КЕЛЬНЕРА

Пан Начерадець зайшов через обертові двері до бару. 
З хмари диму виринув старший кельнер. Мав засмучений 
вигляд. Великі мішки темніли під його очима, а щоки тряс
лися, мов холодець. Низько вклонився постійному відвідува
чеві, наскільки дозволяв йому випнутий живіт, подивився 
віддано на пана Начерадця, тяжко зітхнув і сказав:

— Так що, знову ми сплохували, пане Начерадцю?
Гладкий шеф кивнув головою і подався на своє місце.

Кельнер пішов слідом, просичавши своєму помічникові, 
який носився поміж столиками:

— Франце, по-віденському у склянці панові Начерадцю!
Витерши спітніле чоло хусточкою, він розважав далі:
— Я там не був і добре зробив, слово честі... Пан доктор 

Карпе розповідав, що це було невтішне видовище. Картина 
загального лиха, як висловився пан'доктор Карпе.

— Авжеж,— засипів пан Начерадець,— неподобство та 
й годі! Правлять за це десять крон, хіба це не безстидство? 
Десять крон сьогодні ще треба заробити! Один гол, таким 
чином, коштує п’ять крон! Ну, хіба це чесно?

Старший кельнер меланхолійно притакнув.
— Що ж,1—зауважив він,— команда може мати свої 

слабкі часи, періоди невезіння. Не завжди щастить виклас
тись, показати все, на що ти здатний... рахунок, будь лас
ка!... Але цей безнадійний напад, просто боляче дивитися, 
я вам скажу! Франце, обслужи ту даму! Я був певен, що 
Свобода заб’є гол. Та де там! Навіть і не почухався!.. Фран
це, цей пан хоче сигарети, я тобі, гультяю, намну вуха... 
Добре ж ми виглядаємо, я вам скажу...

Махнувши рукою, кельнер додав:
— Я кидаю роботу. Остогиділо. Ноги не слухають. До

волі я вже тут натанцювався. Весь наче розбитий... рахунок, 
будь ласка, зараз!.. Я дещо собі заощадив. Маю на думці 
будиночок у моєму селі. Там так хороше — будь ласка, ко
лись нас відвідайте. Зелень, повітря, купання. Десять хви
лин від вокзалу... Прекрасне місце для лікування нервів... 
Франце, я тобі покажу, світ ще не бачив такого нехлюя. Ну 
й персонал тепер, прости господи!... Там можна було б ор
ганізувати прекрасний пансіон. Шукаю для цього компаньйо
на. Це чудовий об’єкт. І гараж можна було б там побудува
ти — кращого місця і уявити собі не можна... І футбол там 
також є — і досить пристойний, я вам скажу. Аматори за
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раз грають краще, ніж оці високооплачувані зірки, бо гра
ють від душі... рахунок — будь ласка — момент!

І старший кельнер почвалав до інших столів. Пан Наче
радець роздумував над своєю кавою:

«Має рацію той старший, нічого іншого не залишається 
робити! Так уже не можна жити: ганьбитися перед закордо
ном за таку гру. Я весь час ка&у і повторюю, як мені со
ромно, НІХТО мені НлЗ повірить, перед усім світом мені со
ромно, я вже не хочу все це бачити на власні очі».

Він запалив сигару і задивився на сині хмаринки 
диму.

«А взагалі, чого це ти так засмутився, чого ти береш це 
так близько до серця, пане Начерадцю? — напустився він 
сам на себе.—А я й не засмутився, я не беру цього близь
ко до серця, їй-богу... Що вони мені? Більше вони мене не 
добачать, хай я буду останній негідник, коли хоч ногою 
ступлю на стадіон. Платити й переживати — це вже над мої 
сили. Годі вже наді мною знущатися! Пані Начерадцова ка
же правду — їй-богу, вона має рацію. Буду сидіти вдома і 
бесідувати з жінкою. Тільки про що з нею балакати? Ніяких 
розмов з жінкою! Та ну вас усіх, відчепіться од мене!

І взагалі... Я поїду звідси, всі їдуть звідси, чому б я тут 
мав залишатися. Хіба ж я не знаю, хто я, я ж хвора люди
на, чи довго ще протягну? Ви мені зовсім не співчуваєте, я 
це добре знаю, я це добре бачу...»

ПРОМОВА
ПАННОЧКИ ЕМІЛЬКИ

Тим часом товариство, яке ми залишили на стадіоні, су
нуло в напрямку Вацлавської площі. Попереду виступали 
Еман і Емілька, вони розмовляли про кохання та про інші 
солодкі речі. За ними тягнулися Еман-старший з паном Ше- 
феліном: вони обмінювалися філософськими думками і по
годжувалися на тому, що світ сповнений брехні і скрізь са
ме неподобство.

Так вони дійшли аж до палацу «Зірка». Тут, перед пла
катом, який сповіщав про результати спортивних змагань, 
як звичайно, зібралася велика юрба. Тут завжди сходяться 
прихильники спорту, детально обговорюють перебіг визнач
них змагань. Це богослужіння віруючих, що правиться во 
славу видатних спортивних здобутків і гравців, які відзна
чилися своєю майстерністю; це зібрання, де проголошують
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ся думки принижених та зневажених і де розлягаються ра
дісні цоклики переможців.

Завжди якийсь очевидець розповідає присутнім про хід 
зустрічі. Інші уважно слухають, після чого розпочинаються 
дебати, в ході яких докладно аналізуються всі фази гри і 
професійно оцінюються якості гравців. Богослужіння це до
сить галасливе: тут, як і на стадіоні, часто-густо спалаху
ють сварки і сиплються образи.

Наші приятелі приєдналися до натовпу послухати про
мовця. Деякий час вони уважно стежили за його роздумами. 
Але панну Емілію міркування, викладені промовцем, не вдо
вольнили. Дівчина проштовхалася на середину, рішуче по
збавила оратора слова і виступила сама.

Свою докладну і побудовану на точних фактах промову 
вона почала констатацією того, що чеський футбол на дано
му етапі перебуває у занепаді. Ораторка попередила присут
ніх, що вона не має наміру робити всебічний аналіз усіх 
причин цієї загрозливої ситуації. Але всім зрозуміло, що ко
ли відповідні інстанції не схаменуться зараз, ми надалі не 
зможемо претендувати на чільне місце в європейському фут
болі. |

(Гучні вигуки схвалення).
— Де ті часи,— питала ораторка, підвищуючи голос,— 

де вони, вельмишановне товариство, велична епоха наших 
славних Клапків, Бредбурдів, Прокопів...

(Занепокоєний голос: «А Пілатів, Яндів, Мазалів, Сед- 
лачків?»)

— Ясна річ. Я не збираюсь принижувати значення цих 
славних бійців.

(Інший занепокоєний голос: «А Ванік — це ніщо?»)
Ораторка відповідає, що, напевно, не знайдеться жодної 

людини серед чеського народу, яка б насмілилася взяти 
під сумнів його безсмертні заслуги в розвитку чеського фут- 
бола.

(«Істинно так!» — тривалі оплески).
Пан Шефелін штурхонув Емана-старшого під бік і ска

зав з батьківсько^ пихою:
— Оце дівка!
— Вміє сказати,—підтвердив похвально пан Габаско,— 

видно, що вона добре вихована.
— А скільки ж я мав з нею клопоту — й не питайте,— 

підтвердив пан Шефелін.
** Еман-молодший не сказав нічого, але серце його сповни
лося гордощами.

Після вступу ораторка перейшла до критичної оцінки 
сьогоднішнього матчу.' Вона не приховувала думки, що склад
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нашої національної команди виявився невдалим, і гостро 
критикувала винуватців, які послали в бій таких вояків.

(Вигуки: «Ганьба їм! Геть керівників!»)
— Жінка, а вміє так просторікувати!— дивувався пан 

Габаско.
— Що то за національна команда,— вела далі обурена 

ораторка,— коли до неї не увійшов жодний гравець з «Вік
торії» (Жижков)?

(Гучні заперечення. Хтось кричить: «...Цього ще не ви
стачало! Таких задрипанців, жебраків убогих!» Метушня,
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Вигуки: «Дайте йому! — Ні, він каже правду! — Хай гово
рить далі! — Геть цю дівку!»)

У вирі обурення потонули слова ораторки. Панна 
Емілька просить, щоб їй дозволили висловити свої по
гляди. Але сум’яття зростає. Пролунали вигуки: «І це че
хи? І це слов’яни? Соромтеся! Що на це скажуть за кор
доном!»

І тут загорлав якийсь пан з чотирма бородавками на 
носі:

— Йдіть звідси, панночко, і дайте сказати комусь ін
шому. Не хочемо, щоб нас жінки повчали.

Еман виступив уперед і грізно спитався в чотирьох 
бородавок, що він має на увазі.

Власник чотирьох бородавок відповів:
— Це вже смішно, пане. Я не хотів образити панноч

ку, але що може знати таке юне створіння? Я, наприклад, 
пам’ятаю, коли ще грали в беретах на голові, коли грали 
Кошек, Б&умрук та Бєлка, а панночки тоді ще на світі 
не було!..

Пан з чотирма бородавками завоював прихильність на
товпу і з загального дозволу взяв слово. Тут пан Габаско- 
старший заклопотано висловив думку, що треба вже йти 
додому, що він не схвалює таких промов. Пан Шефелін по
годився з ним.

Еман заспокоїв розбурхані почуття, узяв під руку Еміль
ку, і наше товариство рушило в напрямку Жижкова.

НОРА ЄВРОПА,
АБО ЯК ВИГЛЯДАЛИ Б 
КОРДОНИ ДЕРЖАВ,
КОЛИ Б МІЖНАРОДНІ СУПЕРЕЧКИ 
ВИРІШУВАЛИСЯ НА ФУТБОЛЬНОМУ 
ПОЛІ

Пан Начерадець похмуро замислився над своєю кавою. 
Поглинутий думками про сьогоднішній матч, навіть не від
повідав на привітання знайомих. На пропозиції взяти участь 
у грі в карти він відповідав, що не має бажання займатися 
такими дурницями.

— Іїї-ш-ш! Дайте мені спокій! Ви мені всі обридли до
несхочу!

Аж ось його увагу відвернули від сумних роздумів го
лоси, які пробивалися до нього крізь хмари тютюнового ди
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му з сусіднього столика. Підвівши голову, пан Начерадець 
пізнав двох інтелігентів, яких бачив на матчі «Адміри» зі 
«Славією», коли їхня вченість викликала в нього таку по
вагу.

Інтелігенти вели розмову про сьогоднішній матч, і пан 
Начерадець наставив вуха.

— Я не в захваті,— сказав кучерявий блондин,— нічий
ний результат на своєму полі і з такими труднощами — це 
недобре!

— Що вдієш! — озвався його приятель засмучено і стро
мив носа у склянку з мінеральною водою.

— Але так не може залишатися,— гарячився кучеря
вий,— бо це вже, так би мовити, міжнародна ганьба.

— Ви що, фанатичний болільник? — запитав іронічно 
приятель.

Кучерявий зніяковів.
— Я?... Дозвольте, це смішно... Мені однаково... Бо я ж 

не дитина...
— Так чого ж ви так дратуєтесь?
— Я не дратуюсь,— заперечив кучерявий,— я тільки...
Він закашлявся, щоб приховати збентеження, вийняв

сигарету з портсигара і почав нервово розминати її паль
цями.

На хвилину запала тиша. Потім кучерявий нахилився до 
приятеля і сказав соромливо:

— Так, я фанатичний болільник... Я вже кілька разів пе
ресвідчувався у тому, що вболіваю...

— А за кого?
— Я? Безперечно, за «Спарту»!
— Чому безперечно?
— Так це ж цілком ясно...
— Поясніть, будь ласка!
— Тому що «Спарта»... тому що в «Славії» якісь неа

куратні футболки замість пристойної спортивної форми, 
просто гидко дивитися... тим часом як «Спартаж.. і взага
лі...

Замислившись, він трохи згодом прошепотів:
— А взагалі, не знаю... Чому ми вболіваємо, друже?
— Гадаю, що це поклик бойового інстинкту, який прихо

ваний у нас під шаром умовностей цивілізації... Цей бойо
вий інстинкт примушує нас об’єднуватися під єдиним пра
пором.

— Так,— підтвердив приятель,—це романтична закоха
ність у барви, під якими ми рушаємо до бою.

— Не кажучи вже про місцевий патріотизм. Сьогодніш
ня епоха створила великі державні об’єднання, тим часом як
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у середні віки міста воювали проти міст і навіть один місь
кий район проти іншого району. Тоді люди вмирали во сла
ву герба і в ім’я барв. І в нашій душі все ще живе оточе
ний стінами міський квартал, вхід до якого веде через під
йомний міст.

— Маєте рацію. Загальна військова повинність приду
шила бойовий інстинкт, зробила з громадянина якусь де
таль, гвинтик воєнного механізму і спотворила людську сут
ність, замінивши мужність сліпим послухом. Сміливий сол
дат ні потрібний: високо цінується лише слухняний воїн, 
який боїться військового трибуналу більше ніж смерті...

Вони помовчали. Кучерявий посміхнувся.
— Чого ви смієтесь?
— Я уявив собі, як би це виглядало, коли б народи ви

рішували свої справи на зеленому футбольному полі.
— О, так! Тоді б змінився вигляд Європи. Багато вели

ких держав пішли б у непам’ять, а багато малих зробили
ся б могутніми імперіями.

— Перш за все було б доведено, що Росія — не Європа,
бо там нема справжнього футбола.

— А я,— вигукнув співбесідник,— ліквідую Польщу! За
лишу тільки Львів з околицями, бо це територія спортивно
го клубу «Погонь», який може пишатися хоч деякими досяг
неннями.

— Наша вітчизна стала б могутньою державою. Чеські 
богатирі стали б на берегах Балтійського моря. Оволоділи б 
усією Пруссією, опріч Берліна, де пануватиме клуб «Герта», 
На сході приєднуємо Польщу аж до Варшави.

— Баварія виголошує незалежність, приєднавши до се
бе західні прусські провінції. Футбольний клуб «Нюренберг» 
панує на Рейні, окупувавши Ельзас та Лотарінгію.

— А що з Францією?
— Ніякої Франції. Лише невелика незалеясна область 

довкола Парижа.
— Ми не повинні ставитися до неї так жорстоко. Не за

бувайте, що ми виграли в них тільки 3 :2 . Я пропоную пе
редати їй Нормандію.

— Хай буде по-вашому. А решту Франції поділять дві 
держави — Іспанія та Італія. Футбольний клуб «Ювентус» 
з Туріна займає французьку Рів’єру аж до Канн.

— А Іспанія забирає решту південної Франції.
— Північна Франція відходить до бельгійців.

‘ — На Адріатиці Італія зустрічається з Австрійською ім
перією. Війська з «Вієнни І»,,«Рапіда», «Адміри» та «Ауст- 
рії» окупують Далмацію, Албанію і посуваються до Сало
ніки.
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— Збережуться тільки Загреб з околицями та «Гайдук» 
з Спліта, які існуватимуть під протекторатом Австрії.

— 4До Македонії вступлять відважні мадьярські війська? 
«Уйпешт» вдереться до Румунії, а «Хунгарія» здобуде Бол
гарію. Угорська футбольна держава простягнеться на схід 
аж до Бессарабії, а на південь — до Константинополя.

— Греція, звичайно, дістанеться Австрії?
— Не знаю, не знаю... За цю територію точитиметься 

жорстокий бій з Італією, коли, звичайно, Англія не...
— Англія матиме досхочу своїх турбот, щоб зберегти 

свою імперію. Мені здається, щ а вона зазіхатиме на клуб 
«Кале», але її недавні погані результати на континенті свід
чать, що їй не слід втручатися до європейської політики.

— Скандінавські держави об’єднаються під егідою Да
нії. Вирішальне слово матиме аматорський футбольний клуб 
«Больдклуббен 1902».

— До північних держав приєднається голландський ама
торський клуб «Бреда».

— А що Америка?
— Сполучені Штати хай додержуються доктрини Мон- 

ро. Вони не мають достатніх сил, щоб непокоїти Європу.
— Але вони досить сильні, щоб поставити Японію на 

місце.
— Тільки територія Швейцарії залишиться незмінною.
Пан Начерадець з цікавістю прислухався до бесіди цих

вчених мужів. Та ось він раптом підвівся і підійшов непев
ною ходою до їхнього столика.

— Моє прізвище,— відрекомендувався він,—Начерадець, 
дуже приємно. Я із вдоволенням слухав вас, але все ж таки 
гадаю: це висока політика, цим нашій біді не зарадити. Хо
чу лише зауважити: все треба переінакшити. Запам’ятайте, 
що я вам сказав.

Сказавши таке, він пішов з виглядом людини, яка мог
ла б багато розповісти, але все це тримає при собі, бо ніхто 
ніколи не знає, кому можна довіритися.

•
ЕМАН-СТАРШИЙ 
РАДИТЬСЯ 
З ЮРИСТОМ

Другого дня опівдні перехожі могли побачити літнього 
пана, який із заклопотаним обличчям поспішав Цимбурко- 
вою вулицею до Праги. Минувши віадук і вокзал Масарика,
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він щасливо уник автомобіля, що посягнув на його життя, 
послав на адресу шофера слова: «Шмаркач, бандит, не вмі
єш їздити?» і потюпав до площі Гавлічка. Той, хто випадко
во йшов би за ним, міг би чути гіркі й роздратовані слова:

— Хіба таке може бути? Ба ні, дівчинко, ще є інстанції!
Старий зупинився перед будинком з емальованою таб

личкою на дверях «Д-р юстиції Макс Начерадець, адвокат 
у кримінальних справах, 8—12, 2—5».

На третьому поверсі він натиснув кнопку електрично
го дзвоника. У коридорі голосно задеренчало й почулися 
кроки. Двері відчинив чоловік, обличчя якого нагадувало 
роздерту канапу, з якої лізе клоччя. Борода в нього почи
налася від очей, які виглядали з-під велетенських брів, з 
вух стирчала чорна щетина, а чуприна спадала на брови.

Крізь гущавину продерлося запитання, що панові зав
годно. Старий відповів, що його прізвище — Габаско і що 
пан доктор знає про нього. Хащі забурчали, що хай пан 
проходить далі, і покинули Емана-старшого в темній че
кальні.

Там він побачив стару поважну таксу, яка згадувала у 
глибині шкіряного фотеля старі добрі часи. Собака підвів 
голову. Пану Габаскові здалося, що в зморшкуватій морді 
проступають риси самого доктора. Такса спробувала гавкну
ти, та звуки не змогли видобутися із зажирілої горлянки. 
Тоді пес захрипів, сплигнув з фотеля, наблизився до чу
жинця і обнюхав його черевики. Не знайшовши в їхньому 
запаху нічого підозрілого й вартого на увагу, собака позіх
нув, підвів лапу, лизнув черево, потягся і пішов з чекальні.

Невдовзі відчинилися двері, і голос видатного адвоката, 
булькаючи, запросив відвідувача.

Пан Габаско, ледве присівши на стілець, заторохтів:
— Вона хоче впіймати мене на гарячому, я вже бачу, що 

нічого не вдію, чим же я завинив, що мене так пересліду
ють?

Знаменитий юрист перервав його лемент і зажадав до
кладної інформації.

Старий почав докладно розповідати, витираючи спітніле 
чоло, як довго не могли зрівняти рахунок і як нарешті за
били гол-відповідь з одинадцятиметрового штрафного 
удару, який реалізував пан Гоєр. Як після цього вибухнула 
загальна радість, що охопила і його, і він обійняв вдову, що 
стояла поруч.

— Заприсягаюся, пане докторе,—вимовив старий трем
тячим голосом,— коли б тоді поруч зі мною стояла верба* 
то я обійняв би і вербу! І тому я обійняв пані Уголічкову* 
а вона тепер:
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«Я твоя!.. Перед тридцятьма тисячами свідків,— каже,— 
на тридцять сьомій хвилині другого тайма... Я це доведу 
перед судом!..»

— Пане докторе! Заради всього святого, не допустіть, 
щоб через вдову я загинув!

Видатний юрист протягом цієї довгої промови малював 
на папірці голу жінку, паровоз і якийсь складний орна
мент. Насупившись, він написав жінці між персами цифру 
44640—IV і після цього прорік:

— Не бійтеся, приятелю! З того, що я почув, пані — як 
її прізвище? — Уголічкова — не може, коли це так, як ви 
розповідаєте,— твердити, що ви обіцяли одружитися з нею. 
Коли вона зробить якісь кроки в цьому напряму, ми дове
демо, що обіймання на стадіоні — не є прояв особистого 
почуття, а виявлення у звичайний спосіб радощів в того, 
що був забитий гол.

— Ви так гадаєте, пане докторе? — зрадів старий Га
баско.— То я ще маю щастя, -ви мене заспокоїли...

Та раптом старий затнувся, підвів пальця і таємниче за
шепотів:

— Але ж тут є ще одна велика заковика...
— Яка заковика?
— Ну... така заковика, що я й не знаю. Я теж казав, що 

з цим обійманням її жодний суд слухати не буде, але вона 
дб цього підійшла з політикою. .0, це стріляна баба! Сором 
казати...

— З якою політикою?
— А з  такою: вона каже, що якбй це був нормальний 

гол, то таке обіймання справді не мало б ніякого значення. 
Але м’яч наші забили з одинадцятиметрового і до того ж 
тим самим сквитали рахунок. І через такий мізерний гол 
ви б обіймали когось чужого? — так вона ставить питання.

— А гол з одинадцятиметрового вважається нормаль
ним? — спитав видатний доктор.

— Звичайно! Бо це зафіксовано в правилах гри, а про
ти правил і тисяча вдів нічого не вдіють. Я їй це також 
сказав. Але вона... господи прости, де ці баби набираються 
такого розуму... вона: «Ще б пак нормальний! Цей штраф
ний не мали призначати, бо ніяких грубощів не було! ІПол- 
тис сам перечепився й упав, я це добре бачила!» Господи, 
біда та й годі! — «Пані,— кажу я,— хіба міг таке допустити 
пан суддя Андерсен!» — А вона: «Дайте мені спокій з па
ном Андерсеном — це ж не суддя, це ж дипломат!»

Старий молитовно склав долоні.
— Пане докторе,—сказав він,— хіба можна так ганьби

ти міжнародного суддю?
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Видатний доктор сказав, що не можна.
— Ось бачите! І що тільки собі ця вперта баба дозво

ляє — це ж просто нахабство! Я кажу їй: «Жінко, чи не за
багато ви на себе берете? Дивіться, такий суддя має довгі 
руки, щоб вам не прийшлося потім жалкувати!» — Тоді во
на знову робить маневр: «Ну, гаразд,—каже,—припустимо, 
що той штрафний удар був призначений правильно, це 
можливо. Та все одно гол не мав бути зарахований!» — «Що 
ви ще надумали, пані?» — «Удар слід було повторити, бо 
коли пан Гоєр бив, за лінію штрафного майданчика вибігло 
кілька гравців...»

— Пане докторе! — застогнав Габаско.— Така підступ
ність! Така зловредність! Так ось, не бажаючи від мене від
ступитися, ця відьма говорить: «З цього всього випливає, 
що був причиною ваших обіймів не гол, а жар любові, який 
палає у вас. Ви скомпрометували мене в очах публіки й те
пер мусите мені повернути честь, узявши зі мною шлюб!» 
Пане докторе, коли вона це сказала, я подумав: «Емануелю, 
це кінець твого чесного життя, ти мусиш вступити на шлях 
злочинства, бо інакше ти з цього не викрутишся». Але Еман, 
мій син, порадив звернутися до вас, наймудрішого з усіх 
юристів, що може будь-кого врятувати, от я і прийшов з цим 
лихом до вас.

Старий схлипнув.
— Звільніть мене від цієї муки, і я вам буду вдячний до 

кінця моїх днів!
Пан доктор Начерадець поклав йому руки на плечі і про

мовив:
— Не впадайте у розпач, приятелю! Ми спокійно чека

тимемо на судову скаргу. Будемо стверджувати, що ви обі
йняли її випадково. Викличемо експертів, які підтвердять, що 
обіймання на стадіоні є виявом радості з того, що забили 
гол. Виставимо свідків, що штрафний удар суддя призначив 
справедливо і гол забили за всіма правилами. Так що за
спокойтесь і йдіть додому, а я вас повідомлю про хід 
справи.

— А хто ж буде судити? — спитався пан Габаско.— 
Чехословацька футбольна асоціація?

— Ні в якому разі,— відповів вчений адвокат,— тіль
ки відповідний районний цивільний суд!

Говорячи це, він ласкаво вклонився пану Габаскові, 1 
старий з гучними виявами вдячності пішов.
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•
ПАН КАУДЕРС 
ВЖИВАЄ
РІШУЧИХ ЗАХОДІВ

Час збігав з такою швидкістю, що багато хто навіть 
з цього дивувався. Настало спекотне літо, пора черешень, 
пирогів з фруктовою начинкою і огіркового салату. Вули
цями проїздили поливальні машини. Будівельне управ
ління міста Праги ухвалило розкопати хідники, а випуск
ники шкіл готувалися до іспитів на атестат зрілості. Лі
дери нашого футбола поїхали за кордон, а нещасні ту
більці мусили вдовольнятися легкою атлетикою та зустрі
чами любительських команд. Ущухли політичні розбрати, 
парламент розглянув останні найпекучіші питання, і те
пер вельмишановні державні діячі стояли у плавках по 
берегах озер, рік і морів, біля їхніх ніг шепотіли грайли
ві хвильки, а над головами шуміли дрімучі ліси. Щоки 
дівчат пашіли рум’янцем, і багато платників податків 
пріли, знемагаючи від спеки...

І ось надійшов день весілля молодого пана Габаска і 
панночки Емільки. Останній тиждень був заповнений га
рячковими готуваннями. Салон пані Шмальфусової напру
жував' усі свої сили, щоб весільне вбрання нареченої було 
готове вчасно. Пані Шмальфусова сама відібрала п’ять мет
рів найкращого креп-сатину по сто сорок крон за метр, який 
вона дістала по знайомству за сто двадцять. Пані директри
са сама розкроїла тканину. Найстарша і найдосвідченіша 
швачка зметувала крій і приміряла на нареченій. Ціла ко
місія дівчат зі шпильками в роті щоразу збігалася контролю
вати цю операцію. Висновок комісії був у цілому схвальний. 
Після цього одна зшивала рукави, друга — спідницю, а тре
тя — корсаж. Дівчата посерйознішали: не співали, не хихо
тіли, не кривлялися, а серйозно радилися, чи робити знизу 
підшивку, але потім вирішили, що лямівку вони підігнуть у 
трубочку, як підказує мода. І коли вони підгинали лямівку, 
то багато сліз зронили.

Загальне керівництво всією підготовкою до весілля взяла 
на себе пані Начерадцова. Вона наказала пану Каудерсові 
поклопотатися про все, без чого не обійдеться жодне поряд
не весілля.

Великий Каудерс радо прийняв цей наказ, який давав 
йому змогу задовольнити свою пристрасть комусь прислужи
тися. Пані Начерадцова постановила, що вінчання має від
бутися в церкві, бо шлюб у міській ратуші — що пиво насто-
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ячки: смаку не добереш. Дійшли згоди, що наречені вступ
лять до шлюбу згідно з чеським обрядом. З цим погодилися 
і єврейські родичі, і християни з родини Габасків і Шефе- 
лінів.

Для вінчання намітили храм святого Миколая на Старо- 
мєстській площі, бо це велична будова, а пані Начерадцова 
завжди була схильна до урочистості. Тому пан Каудерс най
перше вирушив до костьолу, щоб домовитися про все необ
хідне.

Паламар, недовірливо дивлячись на зовнішність пана 
Каудерса, сказав:

— Ну що ж... Ми вінчаємо й іновірців! Бланки можете 
одержати, але...

Пан Каудерс розвіяв сумніви церковника заявою, що одру
жуватиметься один його знайомий.

Обличчя паламаря просяяло, і він спитав, чи весілля 
з музикою.

— Певна річ, що з музикою,— образився пан Каудерс,— 
музика, співи, все перший сорт, ціна для нас не має 
ваги!

Були обговорені всі формальності, пан Каудерс придбав 
бланки шлюбних оповіщень, мирно, тільки про людське око, 
поторгувався за ціну і пішов до Жижкова, щоб відзвітува
тись перед пані Начерадцовою.

Всі були затягнуті у святковий вир, всі були охоплені 
високими почуттями, тільки кам’яне серце пана Начерадця 
не здригнулося. Він спідлоба позирав на свого помічника, 
скептично похитував головою, сумно зітхав і говорив якісь 
непевні слова про те, що «хтось плете на себе тенета», про 
якогось дурня, «який сам лізе у хомут», але що йому до то
го, йому самому ніхто цього не відрадив робити...

— Чого буркотиш? — напус;гилася на нього дружина.— 
Що тобі тут не подобається?

— Я буркочу, Гедвічко? — заперечив пан Начерадець.— 
Я зовсім не буркочу!

— Ти-и-и! Не примушуй мене говорити, що ти за лю
дина!

— І чого ти знову причепилася? Це щось нечуване: 
хтось уже не знає, як він має ходити, що має говорити, як 
йому дихати, я вже кожному став поперек горла, я...

— Кожен,— докоряла пані Начерадцова,— кожен радіє 
з цього весілля, кожен бере участь, тільки ти не смердиш і 
не пахнеш!

— Чого б це я не смердів і не пахнув?
— Тому що ти бездушний дуб, тому що для тебе всі 

дурні, а ти один розумний..,



— Я чуйна людина — тобі і твоїй рідні хай це буде ска-̂  
зано, але ти мені нічого не доведеш, я знаю, що я знаю!

— А що ти знаєш? — спитала дружина з викликом.
— Все! — заревів пан Начерадець.— І ти, і те твоє ве

сілля — хай усе провалиться, дайте мені спокій, всі ви ме
ні остогидли...

І пан Начерадець потрюхав до кав’ярні, щоб знайти там 
спокій.

«РУШАЙМО!» —■
НАКАЗАВ
РОЗПОРЯДНИК

Того дня в новому помешканні зібралися учасники ве
сільного обряду на останній огляд перед виїздом до храму.

Наречена нагадувала торт зі збитими вершками. Вона 
намагалася зберегти серйозність, як годиться у такий від
повідальний момент, але якийсь бісик її лоскотав, смішив. 
Це ображало високі почуття пані Шефелінової, і вона докір
ливо шепотіла дочці:

— Ти хоч би трохи поплакала, не знаєш ніяких правил 
пристойності.

— Чого б це я плакала,— боронилася наречена,— адже 
мені весело!

— Ти мала б принаймні сумувати, що йдеш від батьків! 
Люди подумають, що ми тебе погано виховували. Ах, як тут 
жарко!

Мати важко дихала, бо сукня з чорного репсу стискала 
її мов панцир.

Зате наречений був дуже серйозний, бо його непокоїв 
новий костюм, пошитий до урочистої церемонії Еманом-стар- 
шим. Накрохмалений комірець стискав шию, а манжети ви
являли бажання залишити своє місце і знову злягтися в 
корзину для білизни.

— Вище голову, мій сину,— підбадьорював пан Габас^ 
ко,— ти одержав те, що хотів, і тепер тобі ніщо не допо
може!

Старий наказував:
— Стій! Підійди ближче! Обернись! Підніми руку!
Огледівши свого сина очима фахівця, він з любов’ю по

гладив тканину й сказав заспокоєно:
— Костюмчик сидить як вилитий! Під пахвами не тисне?
— Не тисне! — промурмотів наречений.
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— Тоді все гаразд. Дивись тільки, не витирай стіни, а 
коли сідатимеш, підтягуй штани на колінах. І тримайся так, 
як я тобі сказав!

Пан Шефелін похмуро дивився перед себе. Якісь смутні 
почуття пульсували в його нутрощах і плутали думки. Він 
боронився проти них, ковтаючи слину, аж кадик підскаку
вав йому на шиї. Прудко ворушив бровами, а кінчики вусів 
стирчали у небеса.

Пан Начерадець був свідком. У чорному цісарському сур
дуті він міг щодо ставності суперничати з будь-яким головою 
шкільної екзаменаційної комісії. В голові у нього була ли
ше одна смутна думка: «Ну-у-у, і було це мені потрібно?»

Яке прекрасне видовище являє собою пані Начерадцова! 
Шовк мінливих барв огортає її імпозантну фігуру. Зачіска 
нагадує китайську пагоду. Округла шия перев’язана масив
ним золотим ланцюжком. Нижній край сукні облямовує
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справжнє мереживо (сто двадцять крон за метр). Особлива 
прикмета: лорнет, яким нервово грає її пухла ручка.

— Ах,— зітхала вона,— я така схвильована, така схви
льована, Ріхарде, послухай-но, я така схвильована...

— То не будь схвильована,— бурчить зачерствілий пан 
Начерадець,— чого ти так береш усе до серця? Чи ти на
речена? Чи наречений? Ні. То мовчи і дивись.

—■ Я знаю,— зітхнула дружина,— ти не хвилюєшся, то
бі все байдуже, думаєш тільки за себе, а на інших тобі на
чхати. Ріхарде, подивись, нема в мене сажі на носі?

— Нема,— заспокоїв її чоловік.
— Ріхарде, подивись, наречена^ немов лебідонька, коли 

згадаю, як ми одружувались, пам’ятаєш?.. Ріхарде, чи не 
розстібнувся в мене ззаду гаплик?

Стара панна тітка пурхала по кімнаті, як перепілка, без
цільно переставляючи речі. Коли вона позирала на молоду, 
по її добрих щоках котилися чисті сльози.

Дядько Ігнац поривався розповісти один з своїх числен
них анекдотів. Всі один за одним відмовлялися його вислу
хати, аж поки нарешті він зупинився на панові Шефелінові, 
Той вислухав веселу історію з крижаним обличчям і про
бурчав:

— Справді, діються ж різні дурниці на світі. Але мене 
ніхто не піддурить!

Був ще тут пан податковий чиновник Недома з дружи
ною, а видатний юрист Макс Начерадець повідомив, що при
буде безпосередньо до храму.

Подружками були дві швачки з салону Шмальфусовоь 
Вони хихотіли і штовхалися час від часу і безперестанку 
робили зауваження одна одній:

— Припини це, дівчино. Як тобі не сором?
Агент по стягуванню боргів Каудерс був другим свідком 

і одночасно розпорядником весільного обряду. Він працював 
швидко і сумлінно. Ось він подивився на годинника і спо
вістив:

— Вже час. Рушаймо!
Весільна процесія посунула з дому.

•
ВЕСІЛЬНИЙ
ОБРЯД

Перед будинком стояли найняті автомобілі різного ви
гляду, якості, кольору, конструкції і віку. Машина для мо
лодих мала звичайне весільне оздоблення: на вітровому склі
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були прикріплені два величезних білих букети, кузов огор
тали зелені гірлянди, а у вікнах гойдалися, мов бублики, 
миртові віночки. Навколо машин юрмилися дітлахи, які по
ривалися натиснути на сигнал. Червонопикі шофери хрипко 
гиготали, займаючи перехожих дівчат.

Коли процесія вийшла з будинку, вся вулиця захвилюва
лася, з домівки у домівку покотилися вигуки:

— Ідуть!
У вікнах з’являлися жінки: молоді, середнього віку, ста

рі і старезні; баби висипали на ганки і посідали, склавши 
руки під сині фартухи. Багато з жінок полишили своїх ді
тей, і не одна ризикувала тим, що в неї збіжить молоко на 
плиті. Кидали білизну в ночвах; плитки гасли, двері грюка
ли і чоловіки лаялися. По сходах розлягалося тупотіння; 
сум’яття вирувало по всій окрузі і жінки гасали, немовби 
їм подоли позаймалися. Жіночий світ пристрасно загомонів, 
наче березовий гай, до якого торкнувся вітерець. Серед жі
нок зчинився великий переполох, бо ще одна з них зна
йшла своє 'щастя.

Молоді і гості зупинилися перед автомобілями. Шофери, 
здійнявши шапки, відчиняли дверцята. Пан Каудерс огля
дів процесію і дав кілька розпоряджень. Молодята сіли під 
миртові віночки. Другу машину зайняли подружки, старий 
пан Габаско і родичі нареченої. Третя машина зарипіла під 
вагою подружжя Начерадщів. Інші машини були призначені 
для християн та ізраїльтян обох статей. Пан Каудерс за
йняв особисто передню машину і очолив процесію, мов полі
цейський патруль.

Мотори захурчали, клаксони заревли, народ розбігся з 
дороги, і весільна процесія рушила. Пан Каудерс розсівся у 
відкритій машині, сповнений власної гідності. Водив очима 
по сторонах, шукаючи знайомих, щоб привітатися з ними. 
По дорозі з Жижкова до Старомєстської площі йому пощас
тило виявити чималу партію знайомих.

Сходи храму святого Миколая були заповнені богомол
ками і професійними зіваками. З усіх боків збіглися мандрів
ні фотографи, як зграйка горобців на купку кінських бала- 
бухів.

Як тільки молодий і молода переступили поріг храму, 
невидимий хор під склепінням завів пісню: «Ось до приста
ні входить корабль...»

Пані Шефелінова востаннє обдивилася наречену, оправи
ла її одяг, нервово розгладила фату і просичала:

— Тримайся рівно і не випинай черево!
Ізраїльтяни пильнують, щоб у тисняві їм не пошкодили 

Їхні блискучі циліндри. За пані Начерадцовою тягнеться
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хмара пудри, вона схвильована, так ‘схвильована, груди її, 
наче ковальський міх. Пан Начерадець відчуває, як крап
лини поту перекочуються через його потрійну потилицю.

Пан Каудерс за допомогою служителів храму вводить 
процесію до ризниці. Бородатий священик, привітавшись, 
з батьківською усмішкою сказав:

— Хвилиночку, я йду перевдягатись.
В цей час учасники обряду записуються * до метричної 

книги. Пан Начерадець увіковічив себе недбалим розчерком, 
наче підписував якийсь торговий документ. Зате другий сві
док, пан Каудерс, прикрасив метричну книгу своїм прекрас
ним витонченим почерком, який свідчив, що власник його 
закінчив дворічну торгову школу.

Цю підготовку публіка спостерігала без особливого ін
тересу, як вручення на стадіоні призу гравцеві, який ви
ступає за свій клуб в трьохсотий раз. Такий обряд викликає 
нетерплячку, бо затримує початок матчу. І як на стадіоні 
під час такої церемонії лускають арахіс, так тут публіка за
повнює нудні хвилини розважаннями про шлюб. Досвідчені 
літні жінки мають точну інформацію про те, що шлюби ук
ладаються на небі, тому божевільний той мужчина, котрий 
намагається відкрутитися од цієї повинності.

Аж ось натовп захвилювався. Шиї витяглися, як у гля
дачів на стадіоні, коли команди виходять на поле. Це свя
щеник у білому облаченні підійшов до олтаря, став перед 
нареченими і почав говорити про високу місію шлюбу. Сер
ця присутніх пройнялися глибоким зворушенням. Сльози 
покотилися по щоках, і під склепінням храму відлунилося 
гучне сякання до носових хустинок.

Пані Начерадцова уриваним голосом звернулася до чо
ловіка:

— Істинно... це прекрасно... Я і не уявляла собі, що ї х- 
н і весілля такі... знаєш, Ріхарде, такі величні...

— А чому в о н и  не можуть мати величні весілля? — 
відповів пан Начерадець.

— Як прекрасно говорить цей священик. Від тебе тхне 
димом, завжди ти смокчеш сигару.

— Чому б йому не говорити прекрасно, коли його цьо
му навчили, зранку не мав сигари в роті,— заперечив пан 
Начерадець.

Промова священика набирала все більшої схвильованою 
ті і пристрасності. Достойний панотець напружив усі свої 
сили.

— Еміліє Шефелінова, чи береш ти Емануеля Габаска 
з любові?
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Натовп у храмі затамував подих, як у напружений мо
мент перед воротами.

— Так,— чітко відповіла наречена.
Всі полегшено віддихнули, ніби небезпека була відверну

та сильним ударом, який перевів м’яч на другу половину.
— Емануелю Габаско, чи береш ти Емілію Шефелінову 

з любові?
Наречений розпачливо прогугнявив своє «так» і закру

тив головою, бо жорсткий комірець муляв шию.
Присутні в храмі розчаровано загули, ніби під час до

тепної комбінації м’яч вийшов на аут.
— ...хочеш з ним ділити і добре, і погане? — урочисто 

вів далі священик.— Обміняйтесь обручками. Візьміть один 
одного за руки.

Наречені послухалися, і священик поклав на їхні з’єд
нані руки стихар.

В цю мить високий тенор затягнув з хорів: «Серця ваші 
б*ються-а-а-а», і зазвучав могутній орган. Наречені обня
лися.

Це було сигналом для глядачів, які перескочили бар’єри 
і вдерлися на поле стадіону. Молодих оточили, наче щасли
вих гравців, що забили гол. Ізраїльтяни вимахували рука
ми і бажали щастя, християнські родичі обіймали молодо
жонів і цілували їх вологими губами.

Еман відчув, що на шию йому почепилася якась старез
на бабуся і поцілувала його в ніс зморшкуватими устами. 
Звільнившись від її обіймів, Еман побачив, що стара пхає 
йому в руки щось загорнуте в шовковий папір.

Наречений дивився на бабусю здивованими очима.
— Візьми, хлопче,— торохтіла стара,— я навмисно при

їхала, щоб подарувати тобі цей блокнот. Згодиться для сі
мейного життя. Записуватимеш туди свої витрати, дні на
родження діток і всі пам’ятні події. Це прекрасний блокнот, 
я дістала його від одного пана, який мав паперову фабрику. 
Бери, хлопче, на згадку про свою вірну тітку Крістіну.

Ця розмова привернула увагу Емана-старшого, який при
дивився до щедрої бабусі й сказав:

— Дивлюсь я на вас, громадянко, і не можу пригадати, 
де вас бачив. Хто ви така?

— Мені дивно,— відповіла бабуся,— що ти не знаєш 
Крістіни Вольшової. Хіба ти не пам’ятаєш, як ти з мене 
сміявся, що я сама собі наступаю на язик, такий був мо
торний хлопець...

І стара багатьма подробицями висвітлила, що вона — 
якась двоюрідна сестра якоїсь тітки з боку небіжчиці нані 
Габаскової,
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— Авжеж, авжеж,— радісно загукав пан Габаско.— Ну, 
тепер я второпав!

І таким чином нова родичка, яка з’явилася у таємничий 
спосіб, увійшла до лав весільних гостей. Пан Габаско відре
комендував її своїм знайомим, бундючно підкресливши:

— Ми надавичайо розгалужена родина!
Пан Каудерс подав сигнал до відходу з костьолу. Аж тут 

помітили, що Емілька зникла. Після тривалих пошуків зна
йшли молоду в юрбі дівчат, які обліпили її, мов бджоли 
цукор. Кожна хотіла здобути собі шматочок фати, бо це 
приносить щастя і допоможе швидше вийти заміж.

— Боже мій! — застогнала пані Шефелінова.— Пустіть 
її, дівчата. Бо ж вона, бідолашна, вже обскубана, як курча!

І напустилася на руду Анделу, яка здобула такий ку
сень талісмана, що його вистачило б на десять рудих і 
веснянкуватих учениць.

— Ще тебе тут не вистачає! — загримала мати наре
ченої.— Геть від неї, шмаркачко! Подивіться-но на цю ди
тину — вона ©же боїться засидітися у дівках...

Андела втекла, переможно несучи'дорогоцінну здобич.
Пану Каудерсові пощастило зібрати гостей докупи, і про

цесія вийшла з храму, супроводжувана оваціями натовпу. 
Пан Начерадець за допомогою кількох безкорисливих гля
дачів завантажив свою дружину у машину і сам усівся по
руч з нею.

Для тітки Крістіни не було місця в автомобілі, і пан 
Габаско-старший посадовив її собі на коліна. Тіточка визи
рала на світ божий, як нвочка з гнізда, викликаючи веселу 
цікавість мешканців Праги.

Пан Каудерс дав команду, і машини з дорогоцінним 
вантажем рушили.

ТОЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО ПЕРЕБІГ 
ВЕСІЛЬНОГО БАНКЕТУ

Весільний банкет відбувався у одному відомому ресто
рані на Виноградах. Молодят і весільних гостей вітав глад
кий господар, який потирав руки і солодко посміхався:

— Просимо до господи, просимо!
Пан Каудерс допитливо оглянув стіл і, пересвідчившись, 

що все в порядку, порозсаджував своїх підопічних. Потім 
плеснув у долоні, і офіціант миттю зник на кухні.

Страви були вишукані, і гості поводилися делікатно. Суп
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з’їли серйозно і піднесено. Пана Габаска занепокоїли фран
цузькі назви страв. Нагадували йому назви футбольних клу
бів англійської та шотландської ліги, і він висловив побою
вання, чи смакуватимуть гостям такі чужоземні страви.

Пан Шефелін його заспокоїв:
— Я,— сказав він,— їм усе, нічим не гидую.
— Та я теж не перебірливий,— відповів пан Габаско, 

виявивши, що на друге подали гусячу печінку.
Лискучий жир стікав по підборіддях. Гості веселилися. 

Тітка Крістіна, яка так загадково об’явилася, примноживши 
лави рідні, заявила, втретє наклавши собі фаршированої 
телятини:

— Я, людоньки, дуже радію, що знову між своїми.
Пані Шефелінова обговорювала з панною, тіткою питан

ня, чи можна вивести плями від чорничного варення. Дядь
ко Ігнац шукав, кому б розповісти веселий анекдот. Пані 
Начерадцова розповідала присутнім, що у неї одного разу 
злодії вкрали постілку з-під дверей. Це сталося тоді, коли 
вона щойно народила Гапічку.

— Я в житті стільки горя зазнала, що ви і уявити собі 
не можете,— закінчила вона розповідь.

У цей момент до банкетного залу прослизнули двоє ву
личних фотографів і почали пропонувати свою продукцію. 
Пан Шефелін купив для своєї приватної галереї кілька вда
лих знімків з доччиного весілля.

— Чи я збожеволів? — закрутив головою Еман-старший, 
роздивляючись одну фотографію.

— Що там, Емануелю? — спитався пан Шефелін.
. — Подивись-но,—^відповів старий, подаючи знімок,— ї 

скажи, чи ти щось тямиш?
Фотографія була дивна. На передньому плані футболіст 

забивав гол. Воротар лежав на землі. Інші гравці стояли і 
дивились па цю операцію. А над усім цим підносилися Еман 
з нареченою у білих шатах. Вони ступали по сходах, які гу
билися у хмарах.

— Пардон! — зашепотів фотограф.— Це зіпсований зні
мок... два знімки на одній пластинці... будьте ласкаві, повер
ніть його...

— Гей! — загукав пан Габаско.— Дайте мені його на 
хвилинку. Я хочу ще на це подивитись.

Подивившись на фотографію, пан Габаско підскочив і 
заревів:

— Ура! Ось воно! Тепер я звільнюсь від цієї халепи. 
Га-га! Почекай-но, вдова, тепер ти в мене затанцюєш!

— Пане майстре,— обернувся він до фотографа,— я по
винен мати цей знімок, хай би він коштував цілий маєток.
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Він має для мене велике значення. Знаєте, що тут зобра
жено?

Фотограф сказав, що не знає, але його компаньйон— роз
зява, бо зіпсував пластинку.

— Ви дуже помиляєтесь,— заперечував збуджений пан 
Габаско,— це не зіпсований знімок. Це алібі!

Було висловлено підозру, що Еман-старший трохи вже 
перебрав.

— Та що ви, голубчики,— боронився старий,— я знаю, 
що я кажу... Будь ласка, подивіться на цей знімок. Що 
він зображує? Футбол. Але який футбол? Це момент, коли 
ми зрівнюємо рахунок у матчі Чехословаччина—Угорщина. 
Ось погляньте.

— Справді,— промовив пан Начерадець, оглянувши зні
мок,— це Гоєр виконує одинадцятиметровий удар.

— Ну, а тепер подивіться, пане шефе,— вів далі пан 
Габаско,— що роблять гравці поза паном Гоєром?

— А що вони мали б робити? Стоять.
— Ага! — звитяжно викрикнув старий.— Вони стоять, як 

мур. І не ворухнуться. А та безсоромна вдова дозволяла 
собі твердити, що в цей момент кілька гравців вибігли за 
лінію і тому гол недійсний. А тепер — ось тобі! Почекай-но! 
Це я подам судові. Тепер ми маємо доведеним чорним по 
білому, що офсайда не було.

Старий тріумфував.
— Ну, хіба це не алібі? Я тепер маю козиря. Начхав я 

тепер на вдову.
Старий віддався безмірній і нестримній радості. Але це 

не сподобалося Еману-молодшому.
Він докірливо сказав:
— Тату, я щось не розумію, чому ця вдова весь час не 

йде вам з голови. Тут щось не так, не кажіть мені, цього 
без причини не буває.

— їй-богу, Емане,— боронився старий,— нічого в мене 
з нею не було. Я... адже ти мене знаєш... Хіба я такий роз
пусник...

— Признавайтеся, тату, нічого вам не буде,— умовляв 
його син,— і не розповідайте мені тут казки. Я на цьому 
також розуміюся. Колись були у вас, мабуть, з пані Уголіч- 
ковою фіглі-міглі. Ну що, може, я сказав неправду?

Старий почухав потилицю.
— Бачиш,— промимрив він розпачливо,— воно... так би 

мовити...
— Ага,— закричав син,— я так і знав, старий розпус

нику!
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— Ніякий я не розпусник, ти це покинь! — образився 
старий.— Нічого такого, як ти думаєш, не було...

— А що було?
— Ну хай уже, коли ти так хочеш... Якось — це вже 

було давно, ти був ще школярем... Стояв я перед дверима, 
а повз мене йшла вдова. Коли я її побачив, так мені зама
нулося ляпнути її по тому... ну, як воно там зветься, але 
нічого такого я тоді ще й на гадці не мав...

— Як би там воно не звалося,— наполегливо підкреслив 
Еман-молодший,— але не треба вам було по цьому ляскати. 
Я вам завжди казав, що з жінками ви не вмієте поводитися. 
Не послухали мене і ось маєте...

— Та воно ж, хлопче, було так давно,—виправдувався 
старий,— а тоді техніка обходження з жінками не була так



розвинута. За моїх часів була одна проста комбінація. З тих 
часів стався значний прогрес, гра покращилася у всіх лан-; 
ках. Вдова атакувала з таким завзяттям, що я мусив відійтй? 
у глухий захист. Але тепер прийшов мій час, і відтепер гра 
вестиметься на її половині поля. Я тобі покажу, вдово! 
Я зімну твої лави!

ПРО НЕВІРНИЙ 
ГОТЕЛЬ

Час спливав приємно, настрій за' столом піднімався. Із
раїльтяни добряче їли, а християни більше налягали на 
питво.

— Моя мила,— питав Еман свою жіночку,— чия ти?
— Твоя,— відповідала віддано Емілька.
— А за кого ти вболіваєш?
— Завжди тільки за «Вікторію».
Еман переможно оглянувся довкола.
— Ви чули? — спитав він присутніх.— Вона сама з Ну

сель, а вболіває за «Вікторію».
— Проти цього не можна заперечити,— озвався пан Ше

фелін.— Жінка мусить іти слідом за чоловіком до його краї
ни, так сказано у писанні. Тепер твоя віра вікторіанська, і 
тримайся її. Не матимеш щастя, коли зрадиш віру. Бог ка
рає відступників, як покарав,'наприклад, власника готелю 
Млсну.

Гості забажали, щоб пан Шефелін розповів історію про 
власника готелю Млсну; пан Шефелін не став приндитися 
і розповів цю історію, яку ми можемо назвати

Пр о  н е в і р н и й  г о те л ь
— Був собі колись,— почав пан Шефелін,— а може, жи

ве ще й тепер один підприємець, хоч це дуже сумнівно, бо 
він уже тоді був дуже хворий, лікарі тільки головами хита
ли; він погано до всіх ставився і був надто високої думки 
про себе, звали його Млсна, може, ви про нього чули — та
кий малий та гладкий. Але я гадаю, що його вже нема на 
світі — багато вже років спливло відтоді.х

Цей пан Млсна дістав у посаг готель, який стояв на пів- 
дорозі між Кобилками і Бржевновим, і захотів зробити йогВ 
першокласним закладом світового значення. Оскільки Млсна 
був запеклий спекулянт, він додумався назвати готель «Сла
вія», тому що саме тоді цей футбольний клуб домігся ви-
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значних результатів, які викликали захоплення всієї спор
тивної громадськості. Це саме тоді Баумрук творив чудеса, 
Кошек забивав свої незабутні голи, ніхто з чужинських во
ротарів не міг захистити свою святиню від розгрому.

Пан Млсна вважав, що всі прихильники «Славії» зби
ратимуться в його закладі, який стане місцем побачення ін
телігенції. Звелів розмалювати стіни і вікна рекламою, що 
тут можна дістати найсмачніші страви і пиво «Праздрой» 
прямо з броварні, в неділю і свята тут грає салонний оркестр 
під керуванням самого пана капельмейстера, ну, і робив усе 
можливе, щоб прославити свій готель.

Та панові Млсні не пощастило. Молоді пари обминали 
номери його готелю з взірцевою обслугою, напевно тому, що 
готель був надто близько від міста, і вони соромилися. Пан 
Млсна ламав голову, чому його готель не набув популяр
ності, як належало б, чому все пішло шкереберть, податки 
великі, а прибутків — ніяких.

Тоді він вирішив, що треба знову щось придумати, поки 
все ще повністю не зійшло нанівець. Думав удень і вно
чі,— він був хвора людина і спав мало,— і раптом ударив 
себе по голові і сказав: «Знайшов!» В цю пору почала ви
суватися вперед «Спарта», клуб був у розквіті сил, і лави 
його болільників швидко зростали. Коли це побачив пан 
Млсна, він крикнув «Ага!» і — такий вже був його харак
тер — перехрестив своє підприємство на «Спарту». Це ста
лося тоді, коли «Спарта» вперше наклала «Славії», через 
що зчинилося багато шуму. Оскільки «Спарта» — «залізна» 
команда, він поставив у номери готелю залізні ліжка і вже 
бачив у своїх мріях, як незліченні натовпи спартанців і їх
ніх подруг шукають його готель, щоб робити там недозво- 
лені речі.

Але й тут пан Млсна прорахувався. Хоч мав себе за 
дуже розумного, але насправді розуму в нього було небага
то, до готелю ніхто і ногою не ступив, панна покоївка пішла 
за економку до одного літнього інтелігентного пана, готель 
описали, і пан Млсна став жебраком.

Розповідач подивився на слухачів і додав поважно:
— З цього можна бачити, що кожна невірність буває 

покараною, бо кожний має триматися своїх переконань і не 
відрікатися од них, у чому хто народився, при тому має і 
залишатися, це єдине має бути для нього святим... .

 ̂ Всі схвалили цю історію і зійшлися на тому, що кожний 
мусить триматися своєї віри і не поступатися перед су
противником.



КІНЕЦЬ

Сутеніло, в банкетному залі засвітилися люстри. Весело
щі досягли свого апогею; маніжки пом’ялися, краватки по
вилазили. У пана Шефеліна один кінчик вуса стримів до 
стелі, а другий дивився у підлогу. Дух його вирвався на 
волю. Пан Шефелін умовляв пані Начерадцову согрішити. 
Але в дамі пробудилася гідність, вона повідомила, що му
сить іти, бо вже пізня година і чоловіки аж надто розгуля
лися. Вона забрала свого чоловіка, і обоє залишили зал, су
проводжувані гучними оваціями бенкетуючих. Пан Шефелін 
підняв свій бокал і заспівав пісню на честь пані Начерад- 
цової:

О, донно Кларо, 
хто бачив твій танок хоч раз,

За кохання твоє 
усі свої гроші віддасть...

Після цього молодята виявили бажання піти.
— Стривайте! — заревів пан Шефелін.— Я вам спочат

ку мушу дати напучення!
Він підвівся, насупився і хвилинку помовчав, готуючись 

виголосити промову.
— Вельмишановне товариство! — почав він.— Ми зібра

лися тут... шлюб, панове, це така річ... звичайно, ви всі знає
те...

Дружина потягнула його за полу.
— Сядь, Шефеліне, дай їм спокій.
— Мовчи! — загримів оратор.— Як батько, я мушу їм 

це пояснити... Наречений! Дивись мені в очі і слухай! Го
ловне, це знаєш що? Головне це... працьовитість і приємна 
зовнішність, зрозумів? Так...

Тут він поглянув на молоду і зарюмсав:
— Донечко моя золотенька! Хто ж теперечки стьобатиме 

тебе ремінцем по задочку? Хто тебе кохатиме і навчатиме 
добра? Твій тато цього вже не робитиме... Віднині тебе на
вчатиме твій чоловік...

Тут він затремтів і загорлав на Емана:
— Гей ти, бандите! Спробуй-но тільки кривдити мого 

доньку! Я тоді тобі... я тебе, хулігане... ти мене ще не знаєш!
Молодята зникли. За ними пішли інші гості. Залиша

лися тільки пан Шефелін з паном Габаском під наглядом 
пані Шефелінової.
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— Хай забираються,— бурчав пан Шефелін,— тільки ми 
двоє залишилися вірними...

І вони базікали ще довгий час, не звертаючи уваги на 
те, що обслуговуючий персонал втратив до них всяку сим
патію.

Зрештою терпець пані Шефелінової урвався, і вона си
ломіць потягла чоловіка додому. Пан Габаско їх супрово
джував.

ПІСЛЯМОВА

Над Прагою засвітилася зоря: то був Юпітер і його чо
тири супутники. За крону їх показував громадянам у те
лескоп вуличний астроном.

Кав’ярні і бари були переповнені. Скиглив саксофон, і 
народ танцював. Порядні люди виходили з кінотеатрів і 
сідали в трамваї. Час збігав, а вуличний астроном уже по
казував Сатурн з його кільцями. Чоловіки пішли спати зі 
своїми жінками. Світло в оселях згасало.

Все заснуло, не спали тільки нічні створіння. Нічні ме
телики, летючі миші, сови, поліцаї на постах, вуличні про
давці сосисок, доглядальниці хворих, музиканти та гуляки.

Година летіла за годиною, вулиці пустішали, а п’янюги 
горлали.

Обрій зблід, і гультяї йшли снідати. Задзвеніли трамваї, 
задеренчали молочарські візки. Люди з села їхали з ово
чами на базар. У вікнах засвічувалися вогні, і прибираль
ниці починали вимітати канцелярії. У парках защебетали 
дрозди, а на околицях співали півні. Листоноші в пелери
нах йшли купками на пошту.

Сонце з’явилося над обрієм, вуличні газетярі плигали у 
трамваї і пропонували газети. Гучне життя входило до 
міста.

А на Жижкові, в новій квартирі, сонячний промінчик 
залоскотав під носом розкуйовдженого молодика. Той про
кинувся, роздивився навкруги і усвідомив, що він жонатий. 
З порин на нього дивилася чорна гривка. Взявши її в обій
ми, піні спитав:
,, — Гоймм — Сильни — Мудри — Коштялек — Барон — 
що цо?

— Цп ииішд «Спарти»,—відповіла чорна гривка.
— Л опіки — Пруч — Свобода — ІПолтис — Юнек — що

це?
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— Це налад «Славії».
Молодий чоловік підвищив голос:
— А тепер скажи, що це таке: Файт — Громадка — Ме- 

дуна — Новак — Подразіл?
— Це напад нашої «Вікторії» (Жижков),— пролунала 

відповідь.
Молодий чоловік поцілував чорну гривку і гордо про

мовив:
— Розумну дружину маю.


