
ЖЮЛЬ СЮ ПЕРВ’ЄЛЬ
Жюль Сюперв’єль (1884—1960) — відомий 
французький поет, новеліст і драматург. 
Жив в Уругваї. До найвідоміших його творів 
належать збірки поезій «Сили тяжіння» 
(1925), «Незнайомі друзі» (1934), «Забудьку
вата пам’ять» (1949), «Сходи» (1956); п’єси 
«Красуня в лісі» (1932), «Робінзон» (1948); 
збірки новел «Ковчег Ноя» (1938), «Орфей 
та інші казки» (1946). Творчість Ж. Сюпер- 
в’єля — це чудова поетична казка про лю
дей, природу, про світ.

Казки міфологічні та інші

ОРфЕЙ
Малюнки І. А л е к с а н д р о в и ч а

До його народження вітер не вмів 
шелестіти листям дерев, морські 
хвилі котилися мовчки, без шуму, 
і зовсім нечутно крапотів на по
крівлі дощ. А люди казали, що 
потоки й водоспади німі. Природа 
ждала свого першого співця.

Пташки нікого не вітали щебе
том, бо він застрягав у їхньому 
дзьобі. Співати соловейків навчив 
Орфей. І відтоді витьохкують вони, 
як витьохкували за часів найпер
шого в світі поета. Вони — це па
м’ять про Орфея.

А риби мовчать і досі, бо вони 
й тоді жили під водою і до них не 

долинув голос поета. Зате чули його сирени, адже в них тільки й риб’я
чого, що хвіст. Від нього ластівки навчилися розповідати новини, які 
вони приносять з-поза обрію. І якби Орфей не помер таким юним, як
би прожив трохи довше, він наділив би голосом місяць, сонце і зорі, на
віть ті зорі, що ми побачимо через віки й віки. Та послухаймо, що він 
сам розповідає про себе:

— Батько мій був великий потік. А Калліопа — моя мати — лю
била купатися в його хвилях. Скільки разів її кликали-гукали, щоб во
на виходила на берег, та все марно: вона годинами лежала в обіймах 
потоку, віддаючись його пестощам.

Я плід цього шлюбу води з тілом, білого з блакиттю, тиші (моя 
мати була мовчазлива аж до мого народження) з музикою. Поезія — у 
мене в крові.
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Плинучи від гір до моря, мій батько-потік віддзеркалював у собі 
міста, небо, хмаринки. Вдень він променився світлом, а вночі поринав 
у морок. Мандрівник невтомний, одержимий, як усі потоки, він щодня 
робив одне й те ж саме: витікав з гір, мчався своїм звивистим ложем і 
впадав у море. А назавтра починав усе знов, скільки не благала його 
мати бути хоч крихітку посидючішим. Ось чому, мабуть, я так люблю 
мандрувати з піснею, але на одміну від батька більше разу тією самою 
стежкою я не ходжу.

Одного разу, коли Орфей почав співати під ніжні переливи лі
ри, в ногах у нього примостився лев. І простодушно скромний поет по
думав: «Він тут ліг випадково».

Зачарований музикою лев дивився на людину з лірою так лагідно, 
що, здавалося, ця лагідність властива йому одвіку. Насправді ж вона 
була породжена співом Орфея.

— Будь же благословен, — мовив лев, втупивши в поета глибокі й 
загадкові очі хижака. — Ти розбудив у мені приспані почуття. Аж не 
віриться, що раніше я був здатен тільки рикати.

І не відводячи очей, додав:
—Нема більшої втіхи, як зректися лютості перед усім світом.

Збентежений промовистим поглядом звіра, Орфей опустив вії і спі
вав далі. Лев слухав з такою доброзичливою міною, що поряд із ним, 
у затінку його тіла, полягали ягнята. Доспівуючи пісню, поет не
помітно кивнув вівчареві, щоб той одігнав подалі своїх тонкорунних, 
доки розчулений музикою лев не спустився з неба на землю.

Дуже воно незручно — тільки подаєш голос, а вже всі звірі не тям- 
ляться з захвату. «Мені більше до вподоби, — думав Орфей, — дере
ва і каміння, ті хоч не прагнуть бігати по світу. Непорушність — це 
набута мудрість речей. Давним-давно, коли на планеті панували сили 
геології, все було в русі. Земля, скелі, гори. Тепер же, дякувати богам, 
природу впорядковано».

Якось, мандруючи полем, Орфей почав складати пісню, коли це 
ззаду почувся шум, немов хто виривав із землі коріння: за ним просту
вала алея тополь.

Він змовк, і дерева стали як укопані. Тоді він вимовив два чи три 
слова — що то буде? Тополі ступили всього лише крок, але в такому 
нестримному захваті, що поет, почервонівши з сорому, вирішив мовча
ти цілий день.

Назавтра він заграв знову, і тополі рушили слідом за ним. Люди 
спускалися з гір, кози стрибали вниз по кручах. Вони кидали свої ка
м’яні притулки і тяглися до музики, як до водопою. Щоб наблизитись 
до поета, сніги сповзали з гірських вершин і, захищені поезією, не та
нули на сонці. Немовля випустило материну грудь і повернулося, щоб 
краще чути Орфеєву пісню, ніж убивці завмер і ржавів у підведеній ру
ці, перелітна пташка забула про вирій і сіла на гілку, а дерева постава
ли навколо Орфея кільцем.

І хоч співав він неголосно, а часом тільки мугикав, музика його 
внутрішнього світу линула далеко-далеко, будила могутній відгомін у 
природі, розливалася землею й небом. Прибігли навіть сирени, і кожна 
з них стала благати жалібно й палко:

— Ну поцілуй же мене, поцілуй хоч разочок!
Тоді Орфей сховав обличчя в долоні. Він плакав і проклинав се

бе. ^Це суще лихо,— думав він, — отак порушувати віками освячений
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лад у природі. Так гарно, коли сніг залишається на вершинах гір, а 
сирени в морі, коли дерева не зриваються зі свого коріння, хижаки лю
тують, а люди коряться людським пристрастям. І ось я своєю недолу
гою музикою стаю поперек світових законів, а моє мистецтво будить 
відгук аж у надрах Землі. Щасливі ті, кого чують лише вони самі та 
боги!»

Щоб нічого не бачити навколо себе, Орфей постановив співати 
тільки в безмісячні ночі. Але й тоді його ліра сяяла в темряві, бо на му
зику зліталися світлячки і сідали на ліру.

Кілька тижнів поет мовчав — ні пари з уст. Він навіть намагався 
не дихати. А потім, обережно й розмірено торкаючи струни, Орфей дав 
зрозуміти природі, що при його співі все має лишатися на своєму міс
ці. І природа вволила його волю, і Орфей міг знову грати, походжаю
чи по осяяній сонцем траві та по камінню в горах.

«Творити чудеса дозволено лише богам, — думав він. — За те я 
й обрав Еврідіку в подружжя, що вона.не здіймала руки до неба, як ін
ші дівчата, тільки я починав співати. Вона не розтринькувала свого ек
стазу, а берегла його як найдорожчий скарб».

Та поринувши весь у світ музики, Орфей занедбав дружину. А її 
давно вже любив потаємно один вівчар, брутальний чоловік на ім’я Аріс- 
тей, людина, що вбила в собі всяку музику.

Одного разу, коли він гонився за Еврідікою поміж озер, у очере
ті її вжалила на смерть змія. Ця змія виповзла просто з темряви но
чі і як ніч була чорна і підступна.

Знетямлений, з тривогою і болем у серці, прибіг Орфей до мертвої 
дружини. Безжальний дим похоронного ладану розтопив його захоло- 
ле кохання. І такий приголомшений б; -і поет, такий наляканий неру
хомістю й німотою мертвого тіла, що вирішив навіки замовкнути. Від
нині він не буде відповідати навіть на запитання богів. Відтепер будь- 
яка музика, будь-яке слово видаватимуться йому блюзнірством.

Проте боги не змогли довго жити без кришталевого голосу Орфея, 
без голосу, що так легко єднав у гармонії небо й землю.

І поетові дозволили воскресити дружину, дозволили вивести її з 
пекла. Боги застерегли його, що він повинен іти попереду Еврідіки, див
лячись просто себе на шлях, яким линуть тіні померлих. Але за кілька 
кроків до виходу з підземного царства, усупереч небесній осторозі, най- 
людяніший з поетів не стримався й оглянувся на свою кохану. Минула 
ціла мить, і лише тоді він усвідомив, що своєю поспішністю занапастив 
дружину. І усвідомивши це, поет заспівав такої тужливої пісні, що піс
ля неї для Еврідіки вже не було місця на світі.

Жорстоко просвітлений власною музикою, він карався, картав се
бе за те, що так погано кохав досі дружину. Охоплений розпукою, при
гадуючи, як слово його оживляло скелі, він гарячково складав рядки, 
підказувані душею, сподіваючись будь-що вдихнути життя в серце Еврі
діки, перетворене на камінь.

Проте вітер смерті вже відкинув Орфея далеко від Пекла.
А тим часом вакханки, які люто ненавиділи музику й поезію за те, 

що вони будять високі почуття на шкоду любострастю, вишикувалися 
грізним поліційним кордоном біля входу до Пекла, мстиво наставивши 
перса, і чатували поета на узбіччі дороги.

Жорстокі й прекрасні, вони сподівалися, що коли не першій, то
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другій або третій із них поталанить знайти Орфея, а вже двадцятій, що 
приховала два кинджали, так напевне пощастить заволодіти ним.

Але Орфей минав вакханок, не помічаючи їх, і тоді вони напали на 
нього гуртом біля моря й забили.

Від поета лишилися тільки відтята голова й ліра, які попливли, 
гойдаючись на хвилях, але він і далі оспівував тихим голосом своє ко
хання до Еврідіки. Кілька годин по смерті губи його шепотіли, створю
ючи чудові співзвуччя та образи, яких ніхто не зміг би оцінити, ок
рім хіба прийдешніх поетів.

У Орфея не було вже рук, щоб ударити в струни, але ліра кори
лася своєму співцеві і під уривчастими подувами духу, грала ніби по 
пам’яті — по пам’яті, роздертій на клапті.

Часом вона віддалялася на хвилях, а часом підпливала зовсім 
близько до голови Орфея, мало її не торкаючись.

МІНОТАВР
Це напрочуд симпатичне дитя, що на

родилося на острові Кріт, рогате і з 
волохатим чолом, було довершеною 
помилкою природи. Воно було роз
винене не по літах і уже в два роки 
виявило блискучі здібності, а в три 
— стало дорослим, і це дуже не по
добалося батькам його однокласни
ків. Усі батьки ставилися до нього з 
такою неприязню, що йому доводи
лося раз по раз переходити з од
нієї школи в іншу.

«Чому вони дивляться на мене 
як на дикуна? — думало молоде 
страховище. — У мене бичача голо

ва, ну то й що? Хіба ж решта тіла не цілком людська? Адже нігті в ме
не на руках і на ногах чисті й охайно підстрижені, і я завжди повод
жуся чемно». - •

Наскільки дозволяла його понура вдача (і його бичача голова), 
він намагався вдати з себе добрягу й веселуна, щоб завоювати в лю
дей прихильність і знайти серед них друзів. Але чудернацьке сполучен
ня: роги й руки, волохате чоло й струнка постать, — відстрашувало 
всіх, хто йому зустрічався.

Бачачи, як на нього витріщаються, Мінотавр врешті розгнівався на 
свою голову. «Мордо, щоб за чотири дні ти щезла з мого обличчя!» — 
наївно наказував він подумки. Але зрештою йому довелося змиритися 
зі своєю долею. Лиш інколи він нарікав: «І чому це тільки я з усіх лю
дей маю вивернуті ніздрі? Адже за своєю вдачею я безперечно людина. 
Якби кожна частина мого єства могла проголосувати, то людина в ме
ні перемогла б величезною більшістю голосів».

Хоч найдужче йому смакувала трава, приправлена росою, та він
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удавав, ніби полюбляє добрий стіл. Жував він дуже повільно, але ре
мигати, як інші круторогі, не ремигав. Встаючи з-за столу завжди ос
танній, він із шкури пнувся, намагаючись не порушити правил доброго 
тону і своєю люб’язністю загладити цю невелику, але таку принизливу 
для нього затримку. «А чи не запросити мені на сніданок кентаврів, — 
якось подумав він. — Ото сміха буде, коли ці страховища вмощува
тимуться за столом зі своїми чотирма ногами й копитами!»

Кентаври прийняли запрошення, а після трапези, коли щирість са
ма проситься на вуста, Мінотавр їм сказав:

— Боги добре насміялися з нас. Мені то ще не так сутужно, адже 
я можу ходити з високо піднесеною головою і навіть салони відвіду
вати, але ви, мої безталанні друзі, ви навіть не можете після клопітно
го дня влягтися в ліжко...

— Тобі доводиться сутужніше, ніж нам, — відповів ватажок кен
таврів. — Ти страховище єдине в своєму роді. І кінець кінцем, голов
не — груди та голова. А решта тіла — завжди від тварини.

— Головне, — скипів Мінотавр, дійнятий до живого, — що я мо
жу осідлати вас, як коней, а ви мене ні!

— Оце нечема! — обурився ватажок чотириногих. — Хіба ж сіда
ють на кентавра верхи без запрошення? Моя сивина шанується на де
сять миль у окрузі — а він мене сідлати збирається!

І на знак патріарха всі кентаври рушили геть, здійнявши хмару 
куряви.

«Хіба водитимешся з цими мугиряками, як вони зриваються вчвал 
посеред розмови, — подумала бичача голова. — Так недовго й засум
ніватися в дружбі, потім почнеш її соромитися і, нарешті, станеш 
зовсім її уникати».

І Мінотавр так зажурився, що зажура обсіла майже всю його ве
лику голову, а решту охопила лють. Проте він міг дечим і похвалити
ся: жінки дивилися на нього ніжно й знадливо, і рабська відданість так 
і сяяла в їхніх очах. Та він не знав, як до них приступитися, а вони, 
щоб не тривожити чоловіків, удавали, ніби тінь страховинної голови ви
ліковує від мігрені.

За ним слідом ходило також декілька корів, зовсім не криючись зі 
своїми почуттями. Заходив він, приміром, до крамниці, а на виході йо
го терпляче чекали телички — вони були безсоромніші за жінок.

— Чому ви не даєте мені проходу? — якось мовив він їм. — На
віщо мені ваші коров’ячі зітхання і мукання? Ну чого вам в’язнути до 
мене, ідіть геть, щоб більше не плуталися мені під ногами, безсоромні 
нахабниці! Самі ж розумієте — між нами немає анічогісінько спіль
ного.

І не знаючи, що ще сказати, додав:
— Та іі совісті хоч трохи майте — отак тинятися без діла цілий 

день!
У відповідь корови тільки лупали імлистими очима та поводили 

гладкими боками. Та ще безнастанно ремигали. А Мінотавр, мимоволі 
наливаючись важкою і гарячою кров’ю, ішов усе-таки геть. Сказати по 
щирості, під ласим поглядом якоїсь телички голова його не раз ішла 
обертом, але, зібравши волю в кулак, він гнав від себе грішні помис
ли. Хвилювали його й жінки — здебільшого то були широколиці чор
нявки з порожнім поглядом великих очей. Та він боявся у собі зневі
ритись і ставився до жінок так само стримано, як і до жуйних.
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Ці вагання тільки псували йому настрій, і тепер він ходив завж
ди лютий. Особливо дратував його один чолов’яга, якийсь пройдисвіт, 
що здалеку гукав його: «Бицю! Бицю!» — і одразу ж тікав. Якось 
вони негадано зіткнулися на розі вулиці, і Мінотавр настромив його 
на роги, не встигши навіть усвідомити, що робить.

«Ріг годиться лише для того, щоб устромити його в чиєсь черево, — 
подумав він. — А так він зовсім ні до чого».

І тут же заколов двох чи трьох друзів небіжчика, що прибігли на 
місце події.

Отці міста, підняті на ноги родинами загиблих, занепокоїлися. Во
ни ухвалили надіслати до страховища делегацію.

— Що може бути прекраснішого, аніж могутня голова на та
кому тілі, — сказав йому голова делегації. — Тобі не раз доводилося 
терпіти образи, але настав час залагодити всі непорозуміння. Як знак 
великої пошани до тебе, прийми від нас у дарунок палац. Туди важ
кувато дістатися, зате там затишно і спокійно. Якщо хочеш, я сам 
тебе проведу.

Так промовляв голова делегації на ймення Дедал.
І наступного дня вони вдвох пішли до палацу.
— Ось побачиш, як тобі добре буде жити в цій величній будівлі. 

Зараз ми підемо праворуч, потім ще праворуч і звернемо на цьому пе
рехресті. Заблукати тут неможливо. Правда, ми не дійшли ще до твого 
палацу, але він зовсім близько, вважай, що вже поряд.

— Який він приємний, цей молодик, — подумала бичача голова, — 
і до того ж незвичайно гречний.

— Бачиш отой гай? Палац за ним. Спершу обійдемо цей будинок, 
потім гай. Далі ще один будиночок.

У Мінотавра навіть у думці не було сумніватися в щирості Дедала, 
такого тендітного й беззахисного поруч з ним. До того ж він не хотів 
видатися нечемою і боявся вимагати пояснень там, де їх вимагав би 
всякий інший.

— Хіба ж я не казав, що скоро прийдемо, — мовив проводир пе
ред красивим палацом у формі спіралі. — Почекай мене хвилинку в 
їдальні Ти й уявити собі не можеш, якого я тобі припас тут гостинця.

Мінотавр вірив Дедалові, як самому собі, й аніскілечки не турбу
вався, що хитрун так довго не вертається. Аж раптом оглушливі пере
коти сміху відбилися луною в найдальших закутках лабіринту. Сміяло
ся все місто, і, мов зграя велетенських мурашів, заворушилась у ліни
вому мозкові людинобика тисяча тривог:

«Мене обдурено, звідси не вийти,— я у пастці. Куди не простуй, 
завжди повернешся на те саме місце. Я чую, як звідусіль відлунюють 
мої кроки і крутяться у мене в голові, ще в одному лабіринті».

«О роги! — заволав він подумки. — Благаю вас, порадьте мені, за
рятуйте! О роги, осідку моєї люті, гострі жала мого інтелекту, круті 
звивини моєї зневіри! О роги, що мені тепер діяти? Ви — моя сила, ви 
— моя воля, ви — моя остання надія!»

І двічі чи тричі змахнувши могутньою головою, він вирвав з корін
ням дерево — мовляв, і в нетрях лабіринту з ним упоратись не так-то 
буде легко.

Як вибратися звідси, як вибратися? Голова людинозвіра загуділа 
таким важким полум’ям гніву, що ріг затлівся і почав ширити страхіт
ливий сморід. А ніщо в світі так не смердить, як дим з припаленого ро-
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га Мінотавра. Це була помста повільна й страшна — сморід невбла
ганно розповзався й розповзався по місту. Уночі, під час сну, мстивість 
бичачої голови трохи пригасла, але після доброго відпочинку розпали
лася ще дужче. Поплив такий густий сопух, що він незабаром поширив
ся аж через море й досяг материка. Тепер нам ясно, звідки взялася чу
ма, перед якою тремтіла тоді вся Греція й навколишні острови.

З посиленням смороду люди спочатку подумали, що Мінотавр по
мер, і лихо коїться через те, що розкладається його труп. Отці міста та 
грабарі, напахтившись міцними парфумами, заглибились у лабіринт. 
Попереду йшов Дедал, і він ледве встиг відскочити, коли страховище 
здивовано обернулося до прибулих.

— Вельмишановний чоловіче, — мовили йому, — пробач, що те
бе потурбували, але в країні чума, і ми не знаємо, звідки вона могла 
взятися. Що ти про це думаєш? Нам дуже б хотілося почути твою 
думку.

— Якби я був трохи щасливіший, я не почував би себе так зле, — 
відповіла бичача голова.

— Може, ти хочеш розважитися, змінити місце? Чи не страждаєш 
ти від своєї величноі самотності?

Бичача голова мовчала.
— Ми пришлемо сюди молодих, щоб тобі було веселіше.
Бичача голова не обзивалася, і депутація пішла собі, вирішивши 

догодити страховищу, хоча воно висловило свою волю швидше мовчан
кою, аніж словами.

Через два місяці Мінотаврові надіслали данину — чотирнадцять 
дівчат, юнаків та дітей. Жахливо соромлячись і зі страху здатися 
смішним, страховище не знайшло кращого виходу, як пожерти їх, та й 
по всьому.

На третій місяць громадська думка всерйоз стурбувалася нена
жерливістю Мінотавра, тим більше, що чума, розгулявшись, робила й 
далі своє чорне діло, нітрохи не зважаючи на мовчазне зобов’язання 
людинобика. Дедал сам став жертвою пошесті й забрав у могилу таєм
ницю доступу в лабіринт. Тепер Греція покладала всю надію на одно
го юнака на ймення Тесей, годованця кентавра Хірона. Досвідчений і 
мудрий кентавр виховав з Тесея чоловіка в повному значенні цього 
слова, тобто навчив його не боятися страховищ.

Тесей спочатку набив собі руку на велетнях, а тепер готувався зче
питися з Мінотавром. Та цей молодий звитяжець волів за краще крути
ти палицею, аніж мозком, і навіть не задумався, як же він без прово
диря зуміє дістатися в глиб лабіринту.

На борту вітрильника, дорогою до Кріту, матроси тільки й роз
мовляли, що він, мовляв, узявся за цю справу без усякого глузду, і 
юний герой уже почав відчувати себе останнім дурнем, коли враз по
мітив на причалі дівчину. Вона вимахувала клубочком блискучих ни
ток.

— Візьміть, це я приготувала для вас, — мовила Аріадна прибуль
цеві. — Цей клубок заведе вас до лабіринту. Чим правильніше ви йти
мете, тим дужче він блищатиме.

— А що ж воно таке?
— Мій винахід. Хоч, мабуть, я винайшла його мимоволі — так 

треба було за міфом, що твердив: я маю покохати вас позаочі.
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Зі сказаного Аріадною Тесей не второпав нічого, але дивовижним 
клубочком тішився, як дитина. Ведений чародійною ниткою, в супрово
ді обіцяних Мінотаврових данників, герой забрався в серце лабіринту. 
З першого ж удару палиці страховище впало. Воно спливало густою, 
як варення з порічок, бичачою кров’ю, і невдовзі другий удар довершив 
справу, що спочатку здавалася такою важкою.

Діти ледь приховували своє розчарування. Вони сподівалися, що 
видовище триватиме куди довше. Щоб розтягти їм і собі втіху, Тесей 
дістав з кишені, невеличку пилку і дбайливо відпиляв Мінотаврові ро
ги, ще теплі від подиву й битви.

Тим часом нитка Аріадни, учинивши веління Долі, поволі згаса
ла. Проте її ще стало вивести Тесея й інших з лабіринту.

Якийсь учений знавець оглянув страховище і з’ясував, що воно бу
ло в розквіті віку й цнотливе. Смерть усе поставила на своє місце, і 
люди зрозуміли, які несправедливі були до цієї складеної з двох час
тин істоти, обділеної родиною, коханням, здоровим глуздом.

Дванадцять добровольців, — це були кентаври на чолі зі своїм пат
ріархом, — відвезли тіло до некрополя. Річ тим дивніша, що досі жо
ден кентавр не давався себе запрягати. Мінотавр не мав ні любля
чих батьків, ні друзів, і тому попереду жалобної процесії виступав Те
сей, його вбивця: і ніхто в цьому не бачив нічого поганого. Отці міста 
теж ішли за труною з усіма своїми ближніми: дружинами, дорослими 
синами й дочками, метушливими дітлахами.

Декілька корів також сунули слідом, але на такій відстані й так 
непомітно, що коли вони і складали частину кортежу, то про це не 
знав ніхто, окрім них.

ЦЕРБЕР
Краще, думав Плутон, мати одного 

поважного і гавкучого пса, аніж 
зграю хортів, що знічев’я брехати
муть цілий день. Але мені потрібен 
собака могутній, з двома або й 
трьома пащами. Я ціную найперше 
порядок і спокій і тому завжди 
любив мерців.

І Цербер народився відразу до
рослим — для страховища це зов
сім не дивина. Страховище мусить 
негайно ставати до служби, йому 
немає коли марнувати час на ди
тинство.

Син гіганта Тифона та іншого 
страховища, Єхидни, напівжінки, напівзмії, пекельний собака швидко 
призвичаївся до своїх обов’язків і своєї страховинності. «Родина в нас 
хоч куди, — думав він. — За братів я маю Сфінкса й Немейського Л е
ва, а сестри мої — Лернейська Гідра та Химера Войи ще в дівках. Ме
ні теж соромитись нічого, що б там не плескали язиками про мене. Ми
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нікому не дошкуляємо, окрім мертвих, а мертвому не дбшкулиш. Хотів 
би я бачити когось іншого на моєму місці! Спробуй-но дати раду-з та
кою тьмою небіжчиків, що сипляться сюди, наче з торби. А є ж проста
ки, які вірять, ніби тут серед мертвих можна спокійно жити!»

У ті часи по всьому світу багато говорили про Геракла — вій, мов
ляв, взірець усіх чеснот. «Воно й не дивно, коли він має симпатичне об
личчя, — думав Цербер. — Голова в нього маленька й одна. Хіба з 
нею багато мороки? А в мене їх аж три, от і викручуйся, як знаєш. 
Удень, не здихаєшся думок, а тільки-но склепиш очі, тобі не дають спо
кою різноманітні сни. Але чому все-таки Геракл присікався до моєї ро
дини? Цей одчаюга добувся вже до мого брата, Немейського Лева, і 
знайшов-таки спосіб укоротити йому віку, дарма що хижак був невраз
ливий. А тепер і на Лернейську Гідру заміряється. Та тут йому буде з 
ким позмагатися. Моя сестра — дівчина завзята й винахідлива. Замість 
однієї стятої голови в неї відростає аж десять, хай-но повчиться Геракл 
рахувати! А якщо він її хоч трохи поранить, тим гірше для нього! Моя 
сестриця мстива, як ніхто на цім світі. Крапля її крові отруїть ціле 
військо. Та й знають її більше за Геракла. Той, зрештою, ще початкі
вець».

Сам же Цербер лишався невідомий для світу. Він працював у 
Пеклі, де мовчанка мертвих постає перед Славою непроникним му
ром. Але коли родичі далеко, їх більше любиш, і якось він сказав 
Плутонові:

— Я хочу відвідати сестру.
— Але ж ти знаєш, любий, звідси не виходять.
— Я хочу відвідати сестру, — повторив Цербер уперто, бо забрав 

собі цю ідею зразу в три голови. — На якого дідька мені три пари 
очей, коли я не можу її побачити?

— Погавкай, друже, погавкай, — порадив Плутон. — Це поможе 
тобі згаяти час. А мені воно нітрохи не завадить. Будь же розсудливим, 
мій песику, ти ж знаєш, як тебе тут усі шанують. А що скажуть свіжі 
мерці, коли ти їх не зустрінеш? Такої зневаги вони тобі довіку не 
простять!

— Я хотів би знати, як у моєї сестри відростають десять голів, ко
ли їй стинають одну.

— Навіщо воно тобі? Адже ти маєш справу тільки з нешкідливими 
мертвими.

— Отож-то воно й є, що з мертвими! Адже вони значно хитріші, 
ніж про них думають.

А Гідра й собі нарікала, що не знайома з братом. «Бідолашну 
дитина, усього лише три голови, й жодна не відростає». '

— Володарю Пекла, — домагався Цербер, — навіщо мені родйна, 
як я її не бачу. Мені конче треба відвідати сестру.

— Стережися, Цербере. Геракл могутній — він заповзявся на стра
ховищ, а твоя сестра — одне з них.

— Виходить, і я страховище — ти це хочеш сказати?
— Ну-ну, заспокойся! Ти страховище корисне для суспільства, бо 

служиш у поліції. Ти підтримуєш порядок у Пеклі, відганяючи геть 
живих і не випускаючи мертвих.

В цю мить перед Плутоном став чолов’яга, озброєний палицею.
— Тут, кажуть, є один, що бажає відвідати свою сестру?
— Це я! — кинувся Цербер.
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— Ваша Величність, — звернувся до Плутона Геракл, — чи не 
дозволите ви своєму собаці...

— А що я робитиму з мертвими без нього?
— Не турбуйтеся, — мовив Геракл. — Нещодавно я розчистив зем

лю від кількох небезпечних осіб, і санітарний стан нагорі прекрасний.
Цербер з похнюпленими головами плентався за Гераклом. Пого

да нагорі була чудова. Стояв гарячий липневий день.
— Я одведу тебе до сестри, — сказав Геракл Церберові, — це зов

сім поруч. Але вибачай — заразом її всю тобі не вдасться побачити. 
Ми з нею трохи посердилися, і я ненароком перемішав її і розкидав. 
Ось тут непоганий шматочок, — показав він палицею на величезну ку
пу драглистої маси, яка ще ворушилася. Вона була білувата, закривав
лена, вкрита фіалковими плямами смерті. — І ось це її, і он там шма
ток... 1 ці калюжі крові — теж її. Я розумію: тобі не дуже приємно 
на все це дивитися, але твоя сестра була небезпечна, і гаятись мені не 
випадало Довелося навіть зрушити кілька скель.

— Хіба її не поховають? — запитав Цербер, прагнучи показати, 
що братні почуття йому аж ніяк не чужі.

— Запитай-но в цих круків та коршаків. Бо тепер це їхній клопіт.
— Мені пора до Пекла, — сказав Цербер. — Плутон чекає на 

мене.
І, не прощаючись, побії до Еребу, діставши в бік удар палицею, яку 

кинув йому навздогін проводир.
— Ну як, бачив сестру? — запитав його Володар Мороку.
— Бачив. Вона виявилася зовсім не така, як я думав.
— Що ж поробиш, мій песику, треба миритися з долею. Сестра, 

дружина, мати — вони ніколи не бувають такі, як нам хочеться.

ВУЛКАН
В олімпійській їдальні звичайно при

слуговувала богиня Геба Безсмерт
них дивувало, які в неї маленькі 
ніжки.

— Ноги як ноги, що в них особ
ливого? — відповідала Геба.

— Спинися хоч на хвилинку. 
Вони в тебе так і грають. Не всти
гаєш роздивитися, які ж вони є.

А ніжки в Геби і справді були та
кі крихітні, що досить їй було впа
сти, як вона звихнула одну з них. 
Та ще й таця останнім часом дуже 
поважчала, бо боги почали намина

ти величезними куснями яловичину та баранину. Чергова олімпійська 
страва їм швидко приїлася. І вони тепер приймали перед своїми буч
ними бенкетами «над усі меди солодшу» амброзію та безалкогольний
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нектар лише як ліки, — саме в таких дозах, щоб лишатися й далі без
смертними. Бенкети вони розтягували тим охочіш, що тільки під час 
них можна було сховатися від стогонів та молитов з землі. Порфірові 
стіни й золоті двері їхньої їдальні, оздоблені холодними самоцвітами, 
безжально відбивали людські благання, що билися в них високими 
хвилями. Поступово боги перестали цікавитися людьми. Та й справді, 
як можна удовольнити водночас чоловіка й коханця, законну дружи
ну й коханку, батьків і дітей, коли всі вони зверталися до богів з 
однаково палкими, але суперечливими проханнями.

Куди зручніше покластися в усьому на Долю, яка не любила при
слухатися до голосу серця, — а втім, у неї його й не було, — і чи
нила завжди, як їй заманеться.

Хто подаватиме на стіл Безсмертним, поки видужає Геба? Юпіте- 
ірові кожен з олімпійських богів погодився б слугувати залюбки, але чи 
варто прислужувати такому пройдисвітові, як Меркурій, що навіть за 
столом хизується своїми крадіжками, або Плутону, завжди нестерпно
му поза своїм Пеклом (звикши виховувати мертвих, він не терпів най
меншого заперечення), або Мінерві, цій касці замість голови, нездатній 
-подякувати за послугу ні усмішкою, ані поглядом? Однак наймати в 
кельнери простого смертного було не гоже. За столом боги не добирали 
висловів, і їхні таємниці могли дійти до людських вух в усій своїй не
привабливості.

Юпітер вагався призначити офіціантом когось, хто майже був рів
ний йому своєю могутністю, — наприклад, Нептуна, — повелителя вод. 
Хіба ж не володів він неподільно всім морем аж до найдрібнішої сар
динки (звичайно, сардинки живої, інакше вона ставала здобиччю Плу
тона)?

Довелося чекати на добровольця ресторанного сервісу. Врешті 
обов’язки кельнера зголосився виконувати Вулкан. Нема кому прислу
жувати Безсмертним? За цим діло не стане, він візьметься до роботи.

Звичайно, лише простосердий кульгавий бог ковальства міг подума
ти, що він здатен заступити свою чарівну сестру Гебу, не накликавши 
«а себе гніву Олімпійців. Щойно з’явився він з глечиком у руках, як 
Юпітер пирхнув:

— Якщо в Геби вивих, то в тебе їх, принаймні, два.
І тут гримнув такий гучний регіт, що всі кози позривалися зі скель 

Олімпу й попадали в море.
А кривоногий бог, дійнятий до живого, поставив глечика й пішов 

до своєї кузні. Яка потреба йому, каліці, єдиному трудареві Олімпу, 
виставляти себе на посміх цих ледарів і нероб, цих бездушних Небо
жителів, що тільки й знають дбати про свої холодні форми, немов го
туються щохвилини застигнути в мармурі, бронзі, граніті?

— Тепер знатимеш, як потикатися з кузні, кривоногий дурню. 
На роботі з твоєї кульгавості бодай є якась користь: вона допомагає 
тобі розгойдуватися на ногах, щоб замашніше бити молотом. А ти ку
ди з нею поліз? Розтрощи ж тепер на ковадлі залишки своєї віри в 
Юпітера та весь його кагал! Доведи, що ти найлюдяніший з богів. Хіба 
ж не був ти завжди справжнім мужчиною, не уникав боягузливих пе
ревтілень? Хіба ти з тих, хто звик ховатися від своїх обов’язків під 
•пір’ям лебедя або шкурою бика?

Геба, cecjrpa Вулканова, хоч і хвора, перша навідала його в кузні.
— Це все через мене, — мовила вона.
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— Ет, хай собі глузують з трударя й каліки. Посміються та й пе
рестануть.

— Не з тебе вони сміялися, а з того, що видалось їм кумедним.
— З чого саме?
— Цього я не знаю.
Вийшовши з кузні, Геба перевтілилася в горянку і злізла сяк-так з 

Олімпу, щоб поштовхатися серед смертних у подобі звичайної жінки.
На людному майдані вона переходила від гурту до гурту.
— Чому в своїх молитвах, — казала вона, — ми так мало звер

таємось до Вулкана? А це ж єдиний з богів, хто виснажує себе тяж
кою роботою, хто думає щодня про нашу муку, хто найбільше схожий 
на нас. Він також страждає: він один із нас.

І люди стали молитися так зворушливо і настійно, що того дня їх
ні молитви просочилися крізь золоті двері священної їдальні.

— Навіть пообідати спокійно не дадуть! — заревів Юпітер. — Ну 
й нахаби! Адже Вулкан обіцяв нам, що ці двері будуть непроникні для 
людських скарг.

— О, Безсмертні, — чулося в молитвах, — шануйте найлюдянішо- 
го з богів.

— Людяний... До чого тут людяний... — гримнув Юпітер, дратую
чись дедалі дужче. — Чи ці земляни не знають, що слово «людяний» 
для нас така ж лайка, як для них слово «скотинячий»?

Але молитви ставали все наполегливіші, і врешті вони дійшли до 
серця богам. І Олімпійці задумалися над своїм ставленням до бога-ка- 
ліки. Адже коваль надривався задурно і ніколи не відмовляв жодному 
з них: кому виковував бойову колісницю, кому — лати, кому — якусь 
гарну абищицю. І Безсмертним довелося визнати, що він заслуговує 
нагороди.

Меркурій, завжди готовий збувати крадене, запропонував на ви
бір шафу, шкіряний плащ або гаманець із золотом — він щойно поцу
пив його в однієї вельможної дами.

— Навіщо йому ридикюль? — мовила Венера. — Це тільки ще 
раз його образить. Живий дарунок, ось що йому треба.

— У мене пречудова мавпа, — зрадів Меркурій. — Я роздобув її 
в негрів. Торгуватися не стану, бо йдеться про добре діло.

— Дурень, — відповіла богиня краси.
— Цей живий дарунок, чи не ти сама?
— А чом би й ні? — просто сказала Венера. — Коваль, хоч і не

гарний, але в ньому є щось привабливе. Мені подобається його облич
чя трударя, завжди таке виразне й рухливе.

І коли пізно увечері Вулкан повернувся з кузні, то знайшов у себе 
в ліжку найпрекраснішу з богинь. Як розжареним залізом обпекло їй 
усе тіло гордим, спішно кованим у серці бога коханням, а на спину 
красуні Венери лягла важка й гаряча, наче щойно знята з ковадла 
долоня.

Підлітки, що мрієте про чистих і поступливих жінок, двадцятиріч
ні воїни, загнані в табори й казарми далеко від прекрасної статі, калі
ки, нерішучі й сором’язливі чоловіки, і всі ті, хто занімівши перед жа
даним тілом, відчуває, як згасають на устах слова кохання, згадайте
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покаліченого Вулкана, згадайте, як він вернувся увечері в свою кім
нату. думаючи, що вона порожня, згадайте, і пам’ятайте: хоч боги уже 
й мертві, але безсмертна і вічна Надія жива.

ВИКРАДЕННЯ
ЄВРОПИ
Щоранку Юнона бігала довкола Олім

пу і голосно вигукувала:
— Хай живе вірність! Подруж

ня вірність!
І кожен охоче відгукувався:
— Хай живе вірність! Подруж

ня вірність!
А звірі, на знак згоди, мекали 

або нявкали.
— Міг би й ти відгукнутися, як 

і всі, — сказала вона одного разу 
Юпітерові.

— Я відгукнувся.
— Так тихо, що я й не розчула.
— Ти ж знаєш, коли я гукну на 

повен голос, то неодмінно буде грім і буря. А смертні й без того нарі
кають, що випадає багато дощів.

Богиня не знайшла, що сказати, і побігла далі, безперестану вигу
куючи своє «Хай живе вірність! Подружня вірність!» Сатири, — а їх 
вешталося по схилах Олімпу безліч, — весело відгукувалися: «Звичай
но, хай живе, а то ж як!» — і Юнона повернулася додому, вважаючи, 
що все гаразд.

Цього ранку до богині дійшли чутки, ніби її чоловік у пошуках но
вих любовних утіх, збирається перевтілитися знову. Бачили, як він 
пильно розглядав різних тварин, вибираючи собі підхожу личину. Па
м’ятаючи недавню пригоду з Ледою, Юнона тепер не минала жодно
го лебедя, чи навіть гусака, жодного самітного індика або голуба й 
навмання казала:

— Ти знову, безсоромнику, за своє?
А що бідолашний птах, звичайно, не обзивався, богиня, втративши 

терпець, кричала:
— Ось як скручу тобі шию, то ти тоді роззявиш свій божественний 

дзьоб і викажеш ім’я тієї хвойди!
Потім, усвідомивши помилку, вона в розпачі думала: «Ой, леле, 

я зовсім здуріла! Найостанніша земна жінка щасливіша за мене. Вона 
може наглядати за своїм чоловіком. А спробуй-но устежити за моїм 
паном, який має необмежену владу. Немає такої порошинки, зірки чи 
комахи, яка б не сховала мого чоловіка, коли він того захоче. Двадцять
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разів на день я марю помстою, немов найпослідуща дівка. Лиха доля 
забажала, щоб мені подобалося все доброчесне: жінки, вагітні від своїх 
чоловіків, крики народжених у шлюбі немовлят; мати, що годує близ
нят груддю і витирає носа своїм старшим дітям; свіжа, щойно випрана 
білизна; рівненько поставлені в рядочок горщики з амброзією».

Вона також любила нашіптувати поради (хоч і знала, що це да
ремно) молодим дівчатам на порозі шлюбної кімнати. Це була її єдина 
вада.

Тим часом Юпітер, що вже мав з богинями чималий досвід (пер
шою він колись узяв Феміду, потім Евріному, потім свою сестру Це
реру, далі Мнемосіну, потім другу свою сестру Латону і, нарешті, Юно
ну, теж сестру), думав собі нишком таке:

«Любитися з безсмертними — це завжди трохи банально. Знаючи, 
що перед ними вічність, вони ніколи не віддаються до кінця коханню, 
ніколи не прагнуть побути справжньою жінкою — нехай раз, та гаразд».

Тоді він сховався за гайком і мовив:
— Білий!
І тут-таки побілів
Мовив:
— Бик!
1 став биком.
Мовив:
— У розквіті віку!
І він уже був бик-триліток.
Після цього він ревнув, щоб трохи призвичаїтись до ролі бика й 

поскакав дрібним чвалом з Олімпу. Пишаючись новим перевтіленням, 
він надумав перевірити надійність своєї личини і пробігти, як і раніше 
в таких випадках, повз Юнону.

— Який гарний бичок, — мовила вона.
«Дивися, дивися, — подумав Юпітер, — все одно не впізнаєш».
Бик заревів і навмисне помочився перед Юноною — мовляв, ніщо 

від тварини мені не чуже.
— Славний бичок, — мовила богиня схвально. — Що до тебе, я 

спокійна. Хіба Юпітер посмів би перевтілитися в бика, знаючи, що я 
вже оберталася колись телицею? Мій чоловік, хоч і гультяй, а на такі 
речі зважає. Проте я нікому не раджу брати шлюб з рідним братом, 
навіть, нехай це буде сам Юпітер. Хіба ж сестру хто шанує? Адже рос
ли ми разом і дурити одне одного звикли змалечку.

Юна Європа гуляла з подругами на березі моря. Підійшов бик, 
увесь білий, і скромно став осторонь, мовби пам’ятник невинності та не
смілості. Зачудована дівчина відійшла від гурту.

— Ти хочеш, щоб я повірила, буцім ти бик? — грайливо запитала 
вона. — Дурниці. Ти смирне ягнятко, ось хто ти такий. Зараз я тобі 
це доведу — сяду на тебе верхи.

«Головне, щоб вона не здогадалась про мої наміри», — подумав 
Юпітер.

— А тепер пробіжися трішечки чвалом.
Бик не став чекати, щоб його попросили вдруге, й помчав уздовж 

берега. Від щастя він аж розгубився під своєю сніжно-білою шкурою і, 
помилившись регістром, заіржав замість ревнути. Та дівчина на радо
щах нічого не помітила.

Здалеку долітали крики Юнони, що здійснювала ранковий обхід*
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— Хай живе вірність! Подружня вірність!
Юпітер тішився новою шкурою і своїм повним перевтіленням. Він 

не належав до тих слабкодухих нерішучих богів, які мають звичку пе
ревтілюватися у всяке абищо, — в кентаврів або інших страхопудів. 
Проте, думав він, як мені залицятися до молодої Європи, будучи важ
ким і незграбним биком? Даремно я вибрав таку неповоротку тварину. 
Чом було не з'явйтися на перше побачення у подобі метелика або яг
няти?

«А може, мені хочеться бути брутальним — хіба не маю я 
такого права?»

«Маєш».
«А може, я хочу розчавити її вагою свого бичачого тіла?»
«Роби, як знаєш, але це буде негарно».
«А може, мені наплювати, гарно це чи ні?»
«Не мели дурниць — зіпсуєш собі втіху!»
«Яка я недотепа, — думала Юнона, піднімаючися схилами Олім

пу. — Всі тільки й говорять, шо про цього бика. Лише я не змогла 
впізнати в ньому свого чоловіка».

Лютуючи, вона відчинила небесну браму й повипускала всі хмари.
«Вона хоче остудити мою пристрасть дощем, — подумав Юпітер. — 

Та хоч я в цю хвилину і бик, проте можу довести їй, що води не бо
юся».

Опинившись зненацька в морі, Європа залементувала від страху. 
Бика дуже кидало на морських хвилях. Тоді, щоб заспокоїти дівчину, 
він повернув до неї людське обличчя на бичачій шиї, але це налякало її 
ще дужче, і він знову став стопроцентним биком, а щоб цей човен 
з живого тіла не так хитався, бик випустив з боків широкі плавці і те
пер долав морський обшир повільно й обережно.

Викрадена Європа почувала себе водночас відчайдушно сміливою 
і розважливою, схвильованою і спокійною, відважним шукачем пригод 
і жінкою, сповненої глибокої мудрості, а бик-жених велично плив у 
морі, і його божественна слина змішувалася з білим шумовинням.

Несподівано псевдожуйний зупинився й обернувся в бога. Він пал
ко стиснув дівчину в обіймах.

— Присягаюсь Зевсом, — мовила Європа, — ви мене збезчестили.
— Присягаюсь Зевсом, — відповів той, — я і є сама честь і тільки 

я наділяю жінку честю. Тепер уже ніщо вас не може збезчестити. За
порука вашої цнотливості в мені. Я небо й земля, я минуле й сучасне, 
і до того ж я вас щиро кохаю.

— І що ви робитимете зі мною тепер? — запитала дівчина.
— Зроблю вас своєю дружиною, тільки й того.
Вони обнялися знову, і тут Юпітер раптом відчув, як його щось 

кольнуло і навіть трохи підняло. У спину йому вперся якийсь гостряк.
— Хто сміє мене займати? — заревів Володар Олімпу.
То був тризубець Нептуна.
— А це ти? — удавано здивувався Цар моря. — Звідки ж мені бу

ло знати, що ти не знайшов собі місця для любощів ні на небі, ні на 
землі. Міг би мене й попередити.

Насправді ж Нептун одразу впізнав брата. Така чарівна дівчина, 
таке величне ложе з білого шумовиння коло бичачої шкури, яка, зда
валося, ще дихає... Але бог моря хотів показати, що море належить 
йому.
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— Нехай він западеться зі своєю водою, — буркнув Юпітер, від
пливаючи. — Європо, ви станете моєю дружиною-островитянкою. Ми 
будемо любитися у себе вдома й на суходолі.

Європа не дуже зрозуміла значення цих слів, коли раптом вони з 
Царем богів опинились посеред невеликого острова, який щойно ви
ринув з моря.

На острові зеленіли пальми, співали пташки, паслася худоба і сто
яв чудовий білий палац, біля дверей якого привітно усміхалися раби. 
Усе ще стікало морською водою й чекало наказів.

Цього дня Юпітер дуже б запізнився до вечері, якби не зупинив 
на дві години сонце, сховавши його за хмари. В такий спосіб він упо
вільнив час. І зроблено це було так майстерно, що жоден астроном, 
жодна домогосподарка нічого не помітили. Так само й селяни. Була 
якраз пора косовиці, і вони бідкалися:

— Оце так день! Здається, кінця йому не буде! Але зате попра
цювали ми сьогодні на совість!

Коли Цар богів з’явився до олімпійського столу, то твердо поклав 
собі — якщо дружині заманеться допитуватися в нього, де він був, 
то він відповість: «У божественних справах». Але Юнона назустріч йо
му не вийшла, і з мовчанки слуг Юпітер зрозумів, що головній дружи
ні вже все відомо про його любовні пригоди.

— їй-богу не знаю, чому це я мушу вічно ховатися під різними ли
чинами? Хіба ж я не маю повного права робити все, що мені зама
неться?

Однак він постановив у майбутньому бути хитрішим і тому не від
дав Юноні подарунка, якого приніс їй: сніжно-білого килимка зі сво
єї власної бичачої шкури.

ю
Юпітерові завжди було приємно зга

дувати, як він перевтілювався в би
ка. Цар богів добре знав рогатих: 
здебільшого то були тварини статеч
ні, які мали звичай довго пережову
вати таємницю і ніколи її не вика
зували.

І він надумався перетворити в 
телицю ту, що любив найдужче в 
світі: солодку Іо. Однак ділитись
своїми намірами з цією красунею 
він не став — вона боялася Юно- 
ни, як вогню.

«Трішки зеленого корму жінці 
піде тільки на користь», — думав 
він.

І, милуючи свою коханку, Цар Олімпу в думці повторював: «Те
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лиця, телиця», — аж поки юна Іо справді перетворилася в телицю, за
доволено мукнувши.

— Бачиш, це не так уже й страшно, — мовив їй олімпієць, наче 
йшлося про безболісно видертий зуб.

Тим часом Юнона не могла забути, як її чоловік, викрадаючи Єв
ропу, прибрав подобу бика.

Тепер вона мала підстави не довіряти коров’ячій породі.
Ця телиця була чорно-білої масті, і ці два контрастні кольори ще 

дужче збудили підозру Юпітерової дружини.
— Що це за телиця? — запитала вона чоловіка.
— Я привів її для тебе. Коли треба подоїмо, і ти завжди матимеш 

свіже молоко.
Юнона хотіла була відповісти: «Ти ж добре знаєш, я ніколи не п’ю 

молока», але вирішила діяти хитріше. Щойно чоловік відійшов, як вона 
почала походжати навколо Іо, а та дивилася на неї незворушними ко
ров’ячими очима.

Тоді Юнона запитала:
— Невже ти, шельмо, сподіваєшся обдурити мене своєю коров’ячою 

подобою?
Іо розгубилася й відповіла:
— Не знаю, богине, що ви хочете цим сказати.
— От ти себе й викрила!
Очі бідолашної Іо зволожилися від пекучого сорому: гарячі жіночі 

сльози покотилися по її білошерстих щоках.
— Я йду, — мовила Юнона. — Але пам’ятай: тепер саму тебе я 

не залишу.
Іо повернулася й побачила потворного чоловіка, що дивився на 

неї, вирячивши очі, а їх у нього було більше сотні — на обличчі, на 
тулубі, на руках.

...Бідолаха не сміла й ворухнутися під палючим поглядом цих очей: 
вони проймали її до глибини душі.

Тим часом Юнона відшукала Юпітера.
— Мені дуже сподобалася телиця. Я її від себе не відпущу нізащо 

в світі.
— Чи не забагато честі для неї?
— Ні, не забагато.
— А я вважаю, що забагато.
Олімпієць подумав: «Невже ти думаєш, що твоє буде зверху?» І 

не ховаючись від Аргусових очей, що одне за одним затуманювалися 
від сну, став пестити свою телицю і в думці повторювати: «Жінка! Жін
ка, як раніше! Кохана жінка!»

Під його божественним поглядом і руками Іо тут же обернулася в 
жінку, якою була й раніше, до того, як нещодавно, стала коровою. 
Юпітер міцно стиснув кохану в обіймах і, дивлячися через її плече, рап
том побачив коров’ячий хвіст — він загаявся зникнути і задоволено 
хвиськав тепер по божественних боках.

Та під докірливим поглядом Царя Олімпу хвіст розтанув, мов 
на сонці сніг.



ГІГАНТИ
Після повернення з Кріту, де його ви

годувала коза Амалфея, юний Юпі
тер вважав себе за єдиного бога 
Олімпу. Звикши бачити коло себе 
лише одну .брикливу козу, він з по
дивом дізнався, що, крім нього, на 
світі існує чимало богів, таких же 
справжніх, як і він сам, — наприк
лад, був ще бог моря, бог пекла, 
бог торгівлі та багато інших. Проте 
невдовзі Юпітер заспокоївся.

— Чого це я зажурився? Хіба ж 
не лишаються мені в повну влас
ність небо й земля? — мовив він, 
розглядаючи в себе під ногами кру

ті схили неприступної фортеці Олімпу.
Але що це за створіння, там у долині — нібито й схожі на людей, 

але величезні зростом, вони мовчки снують довкола його високої рези
денції?

Гіганти прагнули одного — вирости якомога вищими, і, не нава
жуючись іти приступом на божественну твердиню, вони обмежувалися 
досі тим, що при кожній нагоді демонстрували дужі м’язи свого веле
тенського нагого тіла.

В той час на землі водилося багато чудернацьких істот, диплодо
ків та інших незвичайних допотопних страховищ. Усі вони, так само, 
як і щойно створені гори та ущелини, ще не втілилися у свої справжні 
форми й розміри і шукали себе або в повітряному океані або в гарячих 
надрах Землі.

Звідки взялися гіганти, такі численні й плодючі? їх породив вічний 
неспокій людей, які завжди прагнули до щастя, такого недосяжного 
вже навіть за тих часів.

І наївні люди кинулися рости вгору, плекаючи в душі надію, що це 
допоможе їм наблизитися до цього невловимого, але жаданого щастя.

А може, це були просто ледарі, які не хотіли працювати і росли 
від неробства?

Привід нарощувати собі ju io  знаходився завжди. До того ж у ті 
часи воно було ще в процесі формування, і його легко було бгати й ви
ліплювати, як завгодно.

Рада Гігантів засідала у великій печері, просторій навіть для най
більших велетнів. Очолював Раду один із тих, хто завдяки силі волі та 
доброму гумору сам з усієї своєї родини зумів зберегти середній зріст. 
Він завжди вмів знайти дотепне слово, щоб звеселити зажурених, і та
бун бізонів, щоб нагодувати найголодніших. Сам же він їв мало, про
те на здоров’я ніколи не нарікав. Але якось вій з’явився в печері у виг
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ляді карлика. Розгнівані гіганти, усі як один, обернулися до нього 
спинами, чи то пак литками. Що може путнього пропищати знизу цей 
малесенький ротик? Карликуватого голову виштурхали за двері, і він 
пішов, гнівно розмахуючи рученятами і ковтаючи сльози безсилої лю
ті й розпачу.

Залишившись без добрих порад, зголоднілі гіганти відмовилися чесно 
добувати собі хліб. Цього лише бракувало!

Раптом один з них ляснув себе по лобі, осідку мудрості навіть у 
гігантів:

— Якщо доля захотіла нас зробити такими, то не інакше, як для 
боротьби з богами. Чи не здається вам, браття, що вони надто багато 
собі дозволяють? Тільки щоб полоскотати собі ніздрі, ці пересичені з 
дитинства нероби вимагають собі в жертву гладких биків! Яке марно
тратство — спалювати м’ясо для богів! Ми тут пухнемо, а вони там ка
зяться з жиру! Заволодіємо раз і назавжди Олімпом, і тоді їжі виста
чить усім.

Але насправді гіганти взялися за непосильну справу. Хоч зріст бо
ги мали такий, як у людей, але вони були невразливі — їхня кров ма
ла особливий склад і тому не витікала навіть з найглибших ран. До 
того ж у богів була ще одна перевага: в разі небезпеки вони легко 
могли змінити свій образ і перевтілитися.

Ну, а гіганти, неповороткі розумом і тілом, мали тільки відвагу. 
Через невіру в себе вони ніколи не пробували перевтілюватися з побо
ювання, що не зможуть більше повернутися до своєї роздутої тілесної 
оболонки.

Щоб підбадьорити себе й залякати богів, вони вдалися спершу 
до погроз:

— Начувайтеся, ви, там за хмарами! Ні силою, ні хитрощами ми 
вам не поступимось! А віроломністю і поготів!

І вони почали жбурляти на Олімп цілі скелі й величезні уламки 
гір. А потім своїми широкими, наче долини, долонями підважили гору 
Пеліон, нагромадили її на гору Осса і ринули, всі як один, на штурм 
Олімпу.

Та коли вони дісталися до палацу богів, небожителів там уже 
не було. Крізь потаємні двері вони перебралися до Єгипту.

Не знайшовши богів і не маючи чим погамувати свій голод, гіганти 
засумнівалися в справедливості початої справи. Вони дійшли навіть до 
того, що війну, спершу таку їм любу, стали називати братовбивчою. А 
один, щоб довести свою добромисність, почав нишком зменшуватись і 
поступово вернувся до колишньої людської подоби, так само вчинив 
і його найкращий друг, потім його ворог, потім ще один, і нарешті всі, 
хто ошукався в нерозважному гігантизмі.

Після того, як їхня плоть нарешті перевісилася, люди вернулися в 
межі здорового глузду.

Боги добре знали, що головне — це вигадати час, і тому перемож
цями в битві з гігантами зрештою виявилися вони. Завжди дуже обе
режні й обачливі, Безсмертні вирішили вернутися на Олімп лише слі
дом за Мінервою, постійно оточеною невидимим могутнім ескортом 
практичного розуму й мудрості.
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ДІВЧИНА, 
ЩО СТАЛА 
ВЕЛЕТКОЮ

Навіть здалеку вона помітила, що зна
йомий краєвид невпізнанно змінив
ся. Столітні дуби стали кущами, а 
високі трави, мов крізь землю піш
ли. Вона думала: «Моя краса зник
ла в цьому недоладному тілі, мов у 
пащі дракона. Жіноча привабо, що 
станеться з тобою при такому веле
тенському зрості? Як тепер бути в 
моєму безвихідному становищі? Я 
безповоротно загубилася сама в со
бі. Заблукати в лісі — ще не так 
страшно, як зникнути у власному 
тілі. Зростом я завелика, станом я 
затовста. Якось я купалася в річці, 

а на березі гралося немовлятко. Побачивши один з моїх персів, воно 
впало, мов громом прибите. За які гріхи доводиться мені вставати опів
ночі, щоб нагодувати це вічно голодне тіло, ці непривабливі стегна, це 
безмірне черево, ці велетенські рухливі, розчепірені пальці на ногах!»

Бідолашна дівчино, обітри свої сльози, завбільшки з голубині яй
ця, бо з них ніколи не вилупляться голуб'ятка! Дівчино, приречена на 
безплідність, ну навіщо марно хвилюватися? Твоєму лиху нічим не 
зарадиш; тобі вічно судилося гибіти старою дівою, ховаючись по пе
черах.

Як і слід було сподіватися, нещасна закохалася в чоловіка звичай
ного зросту. Зіщулившись, наскільки це можливо для велетки, вона 
сумно дивилася, як він гне спину над своєю роботою. «Недосяжне ти 
моє щастя!» — думала вона в тихому розпачі. І заховавшися в густих 
хащах, де зміями звивалися ліани, велетка розчісувала волосся, гаряч
ково чистила собі нігті, тручи їх один об один, як було тоді в моді, і 
жувала без усякої надії чарівне зілля, дане жалісливою знахаркою. Та 
приречена на гігантизм дівчина, наче айсберг на морозі, не зменшува
лась ні на один сантиметр. «Ти велетка!» — і її брали дрижаки; «Ти 
велетка!» — і це звучало, як похоронний дзвін; «Ти велетка!» — і жор
стокий біль краяв її душу.

У любовному чаду, пройнята пекучим бажанням самопожертви, во
на мріяла відрізати собі ногу й надіслати коханому в знак безмежної 
любові.'«Бідолашна дурепо, — картала вона себе подумки, — тільки 
милиць тобі й бракує! Мало ще ти вистраждала?»

Одного разу той чоловік захворів. Дружина доглядала його по
гано, і йому дедалі гіршало. Якось уночі він побачив, що в темряві до
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нього наблизилася велетенська постать жінки і скромно спинилася тро
хи осторонь. Підбадьорений з’явою могутніх невідомих сил, чоловік звів
ся на ліжкові. Збентежена велетка поволі осміліла і мовила йому 
щонайніжнійіим голосом:

— Я молода дівчина, мені двадцять років.
— Не кричіть так страшно, ви мене вб’єте своїм голосом. Я ще 

зовсім кволий.
— Не бійтеся, я бажаю вам тільки добра. Я буду вашою малень

кою подругою.
Атож, бідолашна так і сказала — «маленькою», палко прагнучи 

видати бажане за дійсність. Але гай-гай! — це сказано було таким гро
мовим голосом, що хворий зомлів. Тоді, вже не стримуючись, закоха
на кинулася до ліжка і припала величезними вустами до малесенького 
рота недужого.

Аж раптом у її обіймах тулуб, голова й руки чоловіка зробилися 
велетенськими. Те ж саме сталося і з рештою тіла. Палке й розпач
ливе кохання дівчини перетворило нещасного в гіганта. І вона тут же 
його розлюбила.

ВДОВА 
І ТРОЄ 
БАРАНІВ

Ця добросерда вдова мала синів — 
трьох баранів; не те, щоб баранів у 
переносному значенні цього слова, 
тобто тупих, безхарактерних хлоп
ців, а найсправжнісіньких, оброслих 
вовною та з усіма іншими баранячи
ми рисами. На виправдання батьків 
можна тільки зазначити, що їхні чо
тириногі діти вміли говорити. А от 
бекати — не вміли. Скільки не сил
кувалися вони потайки, їм ніколи не 
щастило видобути з горлянки такі 
звичайні для овечого роду деренчли
ві меланхолійні звуки.

Ні батько, ні мати, ані хто інший з предків по материнській чи бать
ківській лінії не мали в собі нічого баранячого. Єдине пояснення — це 
та обставина, що всі троє баранів були рамбуйської породи, а в Рам- 
буйє батьки перебули свій медовий місяць.

Вони жили собі потихеньку життям дрібних буржуа. Увечері мати
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вкладала їх по одному в ліжко, але щойно вона гасила світло, як вони 
скидали з себе ковдри й лягали усі троє долі в кутку спальні.

Незважаючи на те, що наші барани вміли говорити, б а ч и л и с я  в о н и  
поганенько, і жоден з них не спромігся скласти іспити на атестат зрі
лості, хоч завдяки зусиллям матері, жінки хитрої і діяльної, за них кло
поталися і Товариство захисту тварин і Ліга прав людини та громадя
нина. Але екзаменатори так і не видали атестати цим лобурям з об
стриженою вовною — як відомо, іспити бувають на початку літа, коли 
стоїть спека.

Навіть за життя чоловіка жінка ніколи не висловлювала подиву, 
що в неї такі діти, немовби і всі її приятельки теж народжували бара- 
нів.

Вона завжди брала з собою діток у гості, називаючи їх «мої яг
нятка», щоб люди почували себе невимушено. Ніякого лицемірства, нія
кого кривляння. Вони ніколи не ставали на задні лапи, як песик, що 
лросить цукру, і не носили на голові бантика, наче пудель. Вони були 
баранами і не мали наміру корчити з себе когось іншого. Та це анітро
хи не заважало загальній розмові, бо всім подобалося слухати їхні люд
ські голоси.

— Як люб’язно з вашого боку було привести до нас у гості милих 
своїх діточок!

— Я їх виводжу на люди, щоб вони не здичавіли й не обернулися в 
маленьких ведмежат.

Ніхто не знав, чи можна їх погладити, коли вони казали «Добри
день, пані», і тому всі, як правило, обмежувалися дружнім кивком го
лови. Поводилися вони дуже пристойно, особливо, якщо їм наливали в 
блюдечко молока, бо ж не можна було, врешті, запропонувати їм чаш
ку чаю.

Мати охоче приймала запрошення для своїх діток, хіба що іноді 
відмовлялася приводити їх на пікніки, бо їй не вистачало рішучості за
боронити «цим дурненьким», байдужим до чаю та до світських манер, 
•скубти травицю на очах усього товариства. Вона теревенила про їхню 
кар’єру, майбутнє, наче вони й справді були хлопчаками. Коли почина
лися розмови про одруження, вона казала:

— Про це моїм любим синочкам рано ще думати.
Скільки ж вони мали років? З їхніх баранячих морд визначити вік 

було годі. А заглядати їм у зуби ніхто не наважувався.
— Мої діти ще не посідають певного становища,—казала мати.—А 

за посагом вони не ганяються. Настане час, і я знайду для них дів
чат серйозних, розумних, що не будуть цілими днями бігати по крам
ницях і не зважатимуть на дрібні фізичні вади моїх синочків. Хіба вже 
так важливо, що носи в них довші, ніж у інших хлопців, що на спині у 
них росте трохи вовни? Щира душа — ось що головне, особливо тепер, 
коли життя стає таке складне.

Потім, випровадивши дітей на хвильку за двері, вона обурено до
давала:

— Чи повірите, днями наша спільна приятелька — я не хочу й зга
дувати її імені — мала нахабство бовкнути, що моїм синам треба шука
ти в подружжя овечок. Який сором! Я посварилася з нею назавжди. І 
це називається подруга!

Потім знову кликала діток до себе:
— Сідайте поруч, синочки, ваша мати пишається вами. Ви пре
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красні, як маленькі боги, адже у вас мова й інтелект людини злилися 
воєдино з прадавнім досвідом звірів. Повірте, у вас є щось справді 
святе.

— Та що ти, матусю! — вигукували вони, добре знаючи вбогість 
своєї баранячої тями.

— Не вам про це судити. Тільки ваша матінка та її вірні друзі зна
ють, чого ви варті. Я впевнена — в стародавньому Єгипті або в індії 
вам би поклонялися, але в наші часи меркантильність і брак ідеалів 
призвели до того, що людей оцінюють лише за зовнішністю, а зовніш
ність найчастіше буває облудною.

— Знаєте, в Америці вони б розбагатіли, — мовила якось одна 
приятелька, бажаючи сказати щось приємне.

— Який жах! — обурилася мати. — Мені зовсім не хочеться, щоб 
мої діти поневірялися в чужій країні. Для них досить місця у Франції. 
Я ще можу відпустити їх до колонії, але за кордон — я не погоджуся 
нізащо в світі!

У матері тільки й мови було, що про Францію. Вона вважала, що 
інші мало виховують своїх дітей у патріотичному дусі.

Коли почалася страхітлива баталія під Верденом, одна жінка, чиї 
сини були на фронті, запитала в неї:

— А де ж ваші діти?
— Ох, не роз’ятрюйте моїх ран. Я й так терплю муку, не маючи 

змоги вирядити своїх діток захищати вітчизну.
І хлипаючи та заїкаючись від хвилювання, додала:
— Я б з вели-ли-чезною радістю, вели-ли-чезною гордістю благо

словила їх на битву. Але бог розсудив інакше.
Тим часом, коли вдова виходила з баранами на прогулянку, лю

ди почали поглядати на них скоса.
— М’яса й так не вистачає, — перешіптувалися за її спиною. — 

Он які черги перед крамницями.
Одного дня літній пан з орденом ввічливо спинив її на вулиці 

і сказав:
— Худоба тепер у великій ціні. Ви мусите на це зважити.
— Убивця! Блюзнір! — заверещала мати. — Чи знаєте ви, що мої 

діти володіють даром слова?
— Тоді нехай беруть зброю.
— Хіба ж винні вони, що природа наділила їх чотирма малень

кими ніжками, не здатними тримати рушницю? Якби не це, я б перша 
віддала їх на вівтар батьківщини.

— Ну, годі даремних розмов, завтра вранці за ними прийдуть.
Цей пан був місцевий комісар поліції.
Перше ніж зарізати маленьких добродіїв, їх запитали, чи не хо

чуть вони зробити якоїсь заяви. Сподівалися, може, перед смертю во
ни відкриють таємницю свого походження. Та перелякані барани не 
здобулися й на слово. Несподівано для всіх вони раптом забекали — 
забекали голосно й так розпачливо, що роздратовані різники зарізали 
їх найпершими.

З французької переклав 
Віктор ШОВКУН
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