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Зен бла, Зен да, Кса на ду:
Мрію чи с ту, чарівну,
За про си до сво го сну.
Каз ку гар ну хоч од ну
Про чи тай — і я прий ду.

Ро з д і л І
ШАХ -КАЗ НА -ЩО

Бу ло собі в країні Аліфбей од не сум не місто, й 
бу ло во но най сумніше у світі — та ке сум не, 
що й за бу ло, як зветь ся. Роз ки ну ло ся те місто 

біля по хму ро го мо ря зі згра я ми на суп ле них риб-
вугрів, яких ніхто не ло вив для до маш нь о го сто лу, 
бо, хоч би світи ло з го лу бо го не ба най привітніше 
со неч ко, ну ди ло вже від са мо го їхньо го ви гля ду.

На північній око лиці міста сто я ли ве ле тенські за во-
ди з ви роб ництва смут ку, який роз фа со ву ва ли в мішки 
й відправ ля ли по всьо му світу, що ніяк не міг ним на-
си ти ти ся. З ко минів за водів клу бо чив ся чор ний дим і 
ли хим пе редвістям на ви сав над усім містом.

А в се редмісті, за руїна ми ста рих-ста рих бу динків, 
що на га ду ва ли роз биті сер ця, жив собі щас ли вий 
хлоп чик на ймен ня Га рун, єди на ди ти на каз ка ря Ра-
ши да Халіфи, про ве се лу вда чу яко го зна ла вся ок ру-
га, а по за як він без пе ре с тан ку роз повідав ней мовірні 
історії й до тепні не би лиці, то мав аж два прізвись ка. 
Ша ну валь ни ки на зи ва ли йо го Ра шид-Мо ре Оповідок, 
себ то, спов не ний ве се лих історій, як мо ре на суп ле них 
риб-вугрів; а от заздрісни ки да ли прізвись ко Шах-Каз-



6

на-Що. Для своєї дру жи ни Со раї впро довж ба га ть ох 
років Ра шид був най кра щим чо ловіком, яко го тільки 
во на мог ла собі по ба жа ти, й уп ро довж ба га ть ох років 
Га рун жив у домі, де убогість і по хмурість по сту па ли-
ся місцем та то во му сміхові й ма миній пісні.

І рап том пішло щось не так. (Мо же, міський сму-
ток на решті про ник крізь вікна їхньої оселі.)

То го дня пісня Со раї обірва ла ся на півслові, ніби 
хтось ви мк нув світло, і Га рун здо га дав ся: лихі ча си 
— не за го ра ми. Про те він навіть не міг собі уя ви ти, 
наскільки лихі.

* * *
Ра шид Халіфа так за хо пив ся роз повідя ми, що й 

не за ува жив, як Со рая пе ре ста ла співа ти, а ли хо 
не жда ло. Ра шид з го ло вою по ри нув у ро бо ту, йо-
го по тре бу ва ли лю ди, то му що він був Ра шид-Мо ре 
Оповідок або ж Шах-Каз на-Що. Він да вав ви с та ви, 
роз повідав каз ки — ціли ми дня ми був се ред не зна-
йо мих лю дей, тож віда ти не відав, що коїться вдо-
ма. Ра шид хо див по се редмісті й да ле ких око ли цях 
усьо  го краю, роз повідав ве селі історії, а Со рая за ли-
ша ла ся вдо ма, ста ва ла де далі по хмурішою, й зго дом 
на не бо схилі до маш нь о го во гни ща зібра ли ся гро зові 
хма ри, що віщу ва ли бу рю.

Га рун за най мен шої на го да хо див з та том — 
справжнім чарівни ком; чо го-чо го, а цьо го від та та не 
за бе реш. Як тільки Ра шид ви ла зив на щой но зве де-
ну сце ну в кінці глу хої ву лич ки, на би тої об дер ти ми 
дітла ха ми й без зу би ми діда ми, що на впочіпки сиділи 
в пи люці, і роз по чи нав своє дійство, то навіть за блу-
калі міські ко ро ви рап том зу пи ня ли ся й на шо ро шу-
ва ли ву ха, мав поч ки на да хах бу динків за хо ди ли ся 
схваль но же боніти, а па пу ги не да ва ли спо кою, пе-
ре драж ню ю чи го лос оповіда ча.
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Га рун ча с то ду мав про та та як про ве ли ко го Шту ка ря, 
який при шту ко вує од ну оповідку до іншої та й кру тить 
ни ми, як ци ган сон цем, і, го ло вне, ніко ли не схи бить.

А звідки бе руть ся оповідки? Зда ва ло ся, до сить Ра-
ши дові розімкну ти ус та в щирій усмішці — й звідти 
вип лиг не новісінька ле ґен да, де справжнісіньке ча-
клунство, ве ли ке ко хан ня, чу дові прин це си, злі дядь ки, 
тлусті тітки, ву саті бан ди ти в жов тих кар та тих шта нах, 
чу дові гаї, ве ликі негідни ки, хо робрі ге рої, за взяті су-
тич ки та ще півдю жи ни ти хих ме лодій.

— Усе звідкись бе реть ся, — розмірко ву вав Га рун, 
— то му оповіді та кож му сять звідкись бра ти ся…

Ко ли він пи тав у та та про ці ду же важ ливі для 
ньо го речі, Шах-Каз на-Що, бу ва ло, при мру жить свої 
(прав ду ка жу чи) тро хи ви ряч ку ваті очі, по пле ще се-
бе по жи воті, що аж за ко ли хається, за тис не ве ли ко-
го паль ця між гу ба ми, ніби щось п'є, і сміхо вин но 
про мо вить: «Буль-буль-буль». Га ру нові стра шен но 
не по до ба ло ся, ко ли та то так ро бив.

— Ні, ти все та ки ска жи, звідки во ни бе руть ся, 
ну справді? — на по ля гав він, а Ра шид во див за гад-
ко во бро ва ми й кру тив паль ця ми в повітрі, як той 
ча клун.

— З ве ли ко го Мо ря Оповідок, — відповідав він. — 
Я п'ю га ря чу Оповідну Во ду й на пов ню ю ся її па рою.

Га ру нові ця відповідь ви да ла ся над зви чай но драж-
ли вою.

— Тоді ска жи, де ти три маєш га ря чу во ду? — пи-
тав він хи т ро му д ро. — У спеціаль них грілках? Але я 
щось не ба чив тих грілок.

— Во да витікає з во до го ну, з не ви ди мо го Кра на, 
вста нов ле но го Джи ном Во ди, — ка зав Ра шид не зво-
руш но. — Тобі тре ба ли шень підклю чи ти ся...

— А ти сам, як ти підклю чив ся?
— Ро зумієш, — ка зав Шах-Каз на-Що, —  Це 

склад но по яс ни ти.
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— Хай там як бу де, — про мов ляв Га рун сер ди то, 
— але я жод но го ра зу не ба чив Джи на Во ди.

Ра шид зни зу вав пле чи ма:
— Ти не ба чиш мо ло ча ря, — відповідав він, — а 

мо ло ко все од но п'єш. То му, будь ла с ка, об лиш свої 
му д ру ван ня й слу хай, що я роз повіда ти му. — На то-
му все й закінчи ло ся. Але ж ні, якось Га рун по ста-
вив ще од не не зруч не за пи тан ня, після чо го й роз-
верз ло ся пек ло.

* * *
Ро ди на Га ру на меш ка ла на пер шо му по версі не-

ве ли ко го па нель но го бу дин ку з ро же ви ми стіна ми, 
ніжно-зе ле ни ми вікна ми й по фар бо ва ни ми в синій 
колір бал ко на ми з ме та ле ви ми за вит ка ми, то му (на 
дум ку Га ру на) бу ди нок був ду же схо жий на тістеч-
ко. Це не був якийсь ви со кий бу ди нок, він аж ніяк 
не на га ду вав хма ро чос, де жи вуть ба гаті лю ди, не 
ски дав ся він і на по меш кан ня бідняків. Бідарі жи ли 
в ха ла бу дах зі ста рих фа нер них ящиків і полімер ної 
плівки, склеєної відчаєм. Бу ли ще й геть упосліджені, 
які не ма ли жит ла. Во ни хоч і спа ли на бруківці та 
на схо дах крам ниць, про те місцеві бан ди ти й за це 
зди ра ли з них гроші. Га рун був щас ли вий, а ща с тя 
має звич ку зни ка ти без най мен шо го по пе ре д жен ня. 
Над то бою сяє щас ли ва зо ря, ди вить ся на те бе зго-
ри, а за мить усе ще зає.

* * *
У місті лю ди ма ли ве ликі сім'ї; але діти бідняків 

хворіли й го ло ду ва ли, а діти ба га тих пе реїда ли й сва-
ри ли ся че рез гроші батьків. Га ру нові хотіло ся зна ти, 
чо му йо го бать ки не ма ли більше дітей, од нак від Ра-
ши да він нічо го не довідав ся.
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— У тобі, юний Га ру не Халіфо, є більше всьо го, 
ніж ба чить око, що кліпає.

Ну, і що ж то мог ло зна чи ти?
— З твоїм на ро д жен ням ми ви ко ри с та ли на шу 

кво ту на дітей, — по яс нив Ра шид. — Усь о го, що за-
кла де но в тобі, ви с та чи ло б на чотирьох-п'ять ох. Так, 
так, па не, не сумнівай те ся, знач но більше, ніж ба-
чить око, що кліпає.

Прості відповіді бу ли по за ме жа ми Ра ши до вих 
мож ли во с тей, і він ніко ли не йшов ко рот шим, як що 
мож на бу ло піти до вшим і зви вистішим шля хом. Со-
рая да ла Га ру ну простішу відповідь:

— Ми на ма га ли ся. — Відповіла во на сум но. —  На-
ро д жен ня дітей не про ста спра ва. По ди вись на ро ди-
ну Сенґуптів.

Сенґуп ти меш ка ли на горішньо му по версі. Пан 
Сенґуп та пра цю вав клер ком у Міській Кор по рації, 
був ху дим, як тріска, мав пи с к ля вий го лос і ду же 
ску пив ся, тоді ж бо як йо го дру жи на Оніта не ску-
пи ла ся, бу ла ду же крик ли вою й ма ла глад кий живіт. 
У них не бу ло дітей, то му Оніта Сенґуп та лю би ла Га-
ру на більше, ніж йо му то го хотіло ся. Во на при но си ла 
со ло дощі (що по до ба ло ся), куй ов ди ла йо му во лос ся 
(що не по до ба ло ся), і ко ли во на йо го обійма ла, то во-
до спад її тіла, зда ва ло ся, огор тав йо го зусібіч, і тоді 
він ду же три во жив ся.

Пан Сенґуп та не помічав Га ру на, а завжди мав 
щось до бесіди з Со раєю, що ду же не по до ба ло ся Га-
ру нові, особ ли во ко ли той по чи нав об мов ля ти Ра ши-
да-каз ка ря, га да ю чи, що Га рун нічо го не чує.

— Ваш чо ловік, да руй те на слові, — по чи нав він 
ми м ри ти пи с к ля вим го ло сом, — не на землі стоїть, а 
між хма ра ми ви тає. Йо му ли шень ви гад ки в го лові. 
А жит тя — не якась не би ли ця чи каз ка. Йо го за ба-
ви до б ром не скінчать ся. Ну навіщо ко мусь зда ли ся 
йо го ка зоч ки?
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Га рун сто яв під вікном і, по чув ши ці сло ва, 
вирішив, що йо му та ки не до впо до би пан Сенґуп та 
— цей дядь ко, що не на ви дить каз ки й каз карів.

Ну навіщо ко мусь зда ли ся йо го ка зоч ки? Ніяк не 
йшло з го ло ви це страш не за пи тан ня. Про те ба га-
то хто вва жав Ра ши дові оповідки ко ри сни ми. На-
пе ре додні кож них ви борів усі ца бе з найбільших 
політич них партій при хо ди ли до Ра ши да з улес ли ви-
ми посмішка ми й про ха ли роз повісти кілька ка зок 
ли шень на їхніх і ні на чиїх інших мітин гах. Усі зна-
ли, що до сить за ру чи ти ся крас но мов ною підтрим-
кою Ра ши да — й спра ву зроб ле но. Ніхто ніко ли не 
вірив політи ка нам, хоч во ни аж зі шкіри пну ли ся, 
аби все ски да ло ся на прав ду. (По суті, са ме то му всі 
й ба чи ли, що во ни бре шуть.) А от Ра ши дові всі віри-
ли, бо він завжди зізна вав ся, що ска за не ним — це 
суцільна ви гад ка, плід йо го уя ви. Політи ка нам Ра шид 
був потрібний, аби на бра ти як найбільше го лосів. Во-
ни ви ши ко ву ва ли ся в чер гу під йо го две ри ма з ма-
сни ми об лич чя ми, не щи ри ми посмішка ми й тор ба ми 
гро шей. Так що Ра шид міг навіть ви би ра ти.

* * *
Пані Оніта сто я ла на своєму бал коні й тряс ла ся, 

як мар ме лад; як би не дощ, то Га рун од ра зу б 
помітив, що во на пла че. Він зай шов усе ре ди ну і 
по ду мав, що Ра шид-каз кар, ма буть, ви су вав го ло ву з 
вікна, бо йо го очі й що ки бу ли мокрі, а одяг — 
цілком су хий.

Со рая, Га ру но ва ма ти, втек ла з па ном Сенґуп тою.
Рівно об оди над цятій ран ку во на ска за ла Ра ши дові 

піти до Га ру но вої кімна ти й знай ти йо го шкар пет ки. 
Кілька се кунд по то му, ко ли він за гля дав під ліжко (а 
Га рун ча с то їх са ме там за ли шав), Ра шид по чув грюкіт 
вхідних две рей, а за мить — гул ма ши ни на ву лиці. 


