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ДЕНЬ СТИХІЙНОГО ЛИХА

— Це було у вересні торік... Чи позаторік, Мелітоне?
— Ні, таки торік.
— Авжеж, я добре пам’ятаю. Двадцять першого вересня минулого 

року... Чекай, Мелітоне, хіба двадцять першого стався землетрус?
— Мабуть, трохи раніше.
— Авжеж. Я того дня поїхав до Тукскакуекско. Бачив сам, як роз

валювалися будинки, наче дитячі цяцьки. Ними так трусило й кидало, 
що стіни падали плиском. А люди вилазили з-під уламків і з вереском 
бігли до церкви... Але зачекай, Мелітоне, в Тукскакуекско ж церкви 
нема?

— Немає. Колись, кажуть, була, років з двісті тому. Тепер там 
самі руїни та зарості смоківника, цвинтар схожий на занедбану ко
шару.

— Ага!.. Виходить, землетрус мене захопив у Ель-Почоте?
— Еге. Там за гасьєндою Лос-Альнатрасес є капличка. Ти ж, ма

буть, її мав на увазі? Тамтешні її називають церквою.
— Авжеж. Отам мене й застукало. Почалось таке, що земля пішла 

ходором, наче внизу товклися чорти. А через кілька днів (я це добре 
запам’ятав, бо ми якраз підпирали стіни колодами) — й пан губерна
тор прибув. Хотів подивитися, чим би нам допомогти. А воно ж як: 
варто лише губернаторові з’явитися, й люди сходяться з усіх усюд, і 
все залагоджується ніби само собою. Тож тільки він прибув, нам аж 
одлягло на серці, навіть тим, що лишилися без даху над головою: вели
кий чоловік — велика втіха. Так я кажу, Мелітоне?

— Так, так.
— Отож у вересні минулого року він і приїхав. Хотів побачити 

сам, якої шкоди завдало селянам. Прихопив із собою геолога та інших 
там учених людей; приїхав з почтом, не просто собі так. Мелітоне, а 
нагадай-но мені, скільки грошей ми тоді викинули, щоб нагодувати 
отих панів?

— Та десь до чотирьох тисяч.
— Егеж. Надвечір вони поїхали, а якби побули ще, то хтозна в 

скільки б це нам обійшлось. Але всі ми були дуже раді. Один з-попе- 
ред одного перли вперед, аби побачити, як губернатор уминає індика, 
як обгризає крильця, раз по раз бере з миски кукурудзяні коржі, вмо-
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чае їх у підливу. А пан губернатор так акуратно витирав об шкарпетки 
масні пучки, щоб не забруднити серветку, бо нею він тільки змахував 
з вусів крихти. А коли гранатовий пунш ударив гостям у голову, всі 
почали співати пісень. Мелітоне, як звалась ота, що вони її раз у раз 
повторювали, наче зламаний грамофон?

— Вона починалася словами: «Не знає душа, коли станеться 
лихо...»

— Атож. Саме цю пісню вони й співали. А губернатор тільки посмі
хався, тоді сходив до туалету, потім знову сів за стіл, понюхав гвозди
ки. Весело дивився на тих, що співають, хитав головою в такт. Губер
натор був щасливий, бо щасливим був його народ. А коли настав час 
виголошувати промови, підвівся там один, набундючений і трохи криво
ротий, і почав. Говорив про пам’ятник на нашому майдані. Він перший 
нам одкрив, що то Хуарес *, бо досі ніхто не знав до пуття, хто то в 
нас на майдані. Ми думали на трьох: Ідальго, Морелоса чи Венустіано 
Каррансу2, й на всяк випадок улаштовували врочистості тричі на рік. 
Поки цей добродій нам підказав, що то Беніто Хуарес. А як він гово
рив! Ану, Мелітоне, перекажи, ти ж знаєш його промову напам’ять, 
ось перекажи!

— Мені вже надокучило ввесь час її повторювати.
— Ну, дивись. Але сеньйори багато втратять. Тоді хоч перекажи, 

про що говорив губернатор. І який то був бенкет! Музики трохи при
пізнилися, бо в губернаторових машинах місць не було, — мусили 
шкрьобати з Тепека пішки. А тоді як увійшли в село, та як ушкварили 
на своїх інструментах: «татабум, бум, бум!» Ото було видовисько! 
Губернатор навіть піджака зняв, розсупонив краватку, й пішло, й 
пішло! Понаносили ще пуншу та свіжої оленини, й — вірте чи ні — в 
гостей аж за вухами лящало. А потім він узяв слово й змусив усіх по
роззявляти роти від захвату. Він отак поволеньки встав, одкинув сті
лець ногою, сперся на стіл, схилив голову, кашлянув, і всі принишкли. 
Про що він говорив, Мелітоне?

— Пан губернатор сказав: «Дорогі співвітчизники! Я добре пам’я
таю той день, коли побував на цій землі вперше. Тоді про мене ще ніхто 
не чув, я був маловідомим сподвижником нашого теперішнього, прези
дента, радником людини великої державної ваги, чиї чесноти стали 
невід’ємною часткою його політики й справжнім виявом демократизму, 
який полягає в найвищому й нерозривному зв’язку з прагненнями 
широких мас, і все це в поєднанні з суворістю є зразком революційної 
пристрасті й віри в майбутнє».

— й  що тут було, Мелітоне? Ану, скажи!
— Було багато оплесків. А після цього генерал сказав: «Мої спів

вітчизники, я йду цим самим шляхом. Я стриманий в обіцянках, бо 
шаную свої слова. Піклуюсь про загальне благо, а не про особистий 
добробут, оскільки не належу до негативного типу людського. Сьогодні 
ми є свідками підступних природних сил, яких жодні державні плани 
не спроможні завбачити...» Хтось із почту гукнув: «Істинна правда, се
ньйоре генерал!» А губернатор вів далі: «Сталося так, що природа нас 
покарала. Стихійне лихо зруйнувало ваші хати. Я глибоко сумую ра- 1

1 Беніто Хуарес (1806—1872) — видатний державний діяч.
а Мігель Ідальго (1753—1811) — національний герой Мексіки, керівник народного повстання проти 

іспанських колонізаторів; Хосе Марія Морелос (1765—1815) — національний герой Мексіки; Венус
тіано Карранса (1859—1920) — державний, військовий і політичний діяч.
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зом з усіма. Мені болять ваші рани, мене проймає ваша туга й щем 
непоправних утрат...»

— І тут знову почали плескати, еге ж, Мелітоне?
— Ні, той самий жевжик закричав: «Правильно, сеньйоре генерал! 

Правильно ви сказали!» А тоді хтось його перебив: «Заткніть пельку 
цьому п’яничці!»

— Егеж, егеж, Мелітоне. Тоді там зчинилася якась метушня.
— Губернатор сказав: «Громадяни! Я ще й ще раз повторюю: ваше 

горе я сприймаю, як свою біду, як своє особисте горе. Хоча й казав 
Берналь, великий Берналь Діас дель Кастільйо: «Мужам, котрі заги
нули, напевно судилася смерть». Але мені до глибини душі боляче! 
Боляче так, наче я дивлюся на зрубане дерево в його першому цвітін
ні. Держава обов’язково допоможе вам. Уже гуртується прогресивний 
люд, щоб прийти на підмогу потерпілим від стихійного лиха. Я ж не 
залишу свого поста, доки не виконаю обіцянки. Хай ласка божа не 
покине вас!..» — Що він сказав потім — не знаю, бо навколо почалося 
таке, що годі було й розібрати.

— Авжеж, Мелітоне. Така крикнява й метушня, що словами й 
не перекажеш. Тільки отой п’яничка з почту перекрикував усіх: «Пра
вильно, сеньйоре генерал!» його хотіли втихомирити, а він як вихопить 
револьвер — і давай бабахкати вгору. Люди кинулися хто куди, столи 
попадали, задзвеніло скляння, тарілки хрущать під ногами. Тоді в 
нього почали кидати порожні пляшки, страшенна тріскотнява, а він 
перезарядив обойму й давай, і давай, ухиляється й стріляє. А губерна
тор стоїть такий спокійний і суворий, тільки з-під лоба дивиться на всіх, 
мовчки закликає до порядку, Й тоді музики чи просто так, а чи хто під
казав їм, але заграли Національний Гімн. Де там! А згодом і на вули
ці почалось: і наші побилися. Губернаторові доповіли, що селяни хапа
ються за мачете. Почувся жіночий крик: «Розведіть їх!» А тоді котрась 
як заверещить: «Убили мого чоловіка! В’яжіть отого!» А губернатор і 
не поворухнувся. Це був чоловік... Мелітоне, як ти його називав?

— Звитяжним.
— О! Звитяжний! Веремія на вулиці якось таки привела до тями 

губернаторів почт. П'яного з револьвером нарешті поцілили пляшкою, 
й він лежав долі на черепках, широко розкинувши ноги. Губернатор 
нахилився над ним, витяг з руки револьвер і передав одному із своїх 
прибічників: «Запишіть, я позбавляю його права носити зброю». Той 
відповів: «Слухаю, сеньйоре генерал!» Музики грали Національний 
Гімн безперестанку, поки отой жевжик, що першим брав слово, знову 
встав. Він закликав ушанувати пам’ять загиблих мовчанкою. А про 
яких то загиблих він казав, Мелітоне?

— Про тих, що загинули від землетрусу.
— Атож. Столи попіднімали й знову почали пити й співати тієї 

самої пісні: «Не знає душа, коли станеться лихо...» Аж тепер я оста
точно згадав, що це було справді двадцять першого вересня: того дня 
в мене народився син, мій малий Маренсіо. Я був п’яний як чіп. Жінка 
зі мною потім довго не балакала. Авжеж, я ж покинув її напризволяще. 
Сказала мені вже ген коли, що я навіть не здатний був гукнути пови
туху, довелося їй звіритися на божу ласку й викручуватися самій.

З іспанської переклав 
Юрій НЄГІН
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