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ПРИСВЯТА
Це важка книжка.

Цю важку книжку я присвячую неспокійним хлопцям,
яким важко виправитися.

Треба хотіти і сильно, і наполегливо.
Треба гартувати волю.
Треба бути корисним.

Дивне це життя.
Життя схоже на дивний сон.

Хто має сильну волю і тверде бажання служити людям, 
тому життя буде чудовим сном.

Хоча б дорога до мети була заплутана, а думки неспокійні.
Можливо, я ще колись допишу завершення.

Кайтусь-чарівник
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Кайтусь любить закладатися. — Кайтусь заходить до крам-
ниць і вдає, що хоче щось купити, а не має ні гроша.— Ну, і що?— Ну, й нічого.— Не віриш?— Ні.— То побиймося об заклад.Кайтусь любить закладатися з друзями.— Споримо, що ти поставиш мені кіно.— Добре, згода.— Дай п’ять. Пам’ятай: у неділю — кіно.— Але почекай, — зараз.— Ну, бачиш, ти вже боїшся.— Я не боюся, просто хочу знати, як це буде.Кайтусь повторює:— Я зайду до десяти крамниць.Вдаватиму, що хочу щось купити.У мене немає ні гроша в кишені.— Ти казав, що до дванадцяти крамниць...— Нехай буде до дванадцяти.Вони побилися об заклад.Так. Увійде. Нібито купує.Що ж, останній урок.Що ж, останній дзвінок.Спакували портфелі.Кашкети на голови.— То йдемо?— Йдемо.
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Оце сходи, подвір’я.Далі брама.І вже вулиця.— Я стоятиму перед крамницею.— Як собі хочеш. Тільки не смійся у вітрину, бо здогадаються.Перша крамниця — аптека.Кайтусь входить до аптеки.Аптекар видає ліки поволі, щоб не помилитися, — Кайтусь терпляче чекає черги.— А тобі, малий, чого?— Будь ласка, два зошити: один — у клітинку, а другий — для малювання.— Для малювання не маємо, всі лише у клітинку, — пожартував пан аптекар.— Тоді вибачте.Кайтусь ввічливо вклонився.Пошкодували його панове.— Піди-но праворуч — поряд. Там купиш.— Дякую.Знову вклонився і вийшов.І розповів приятелеві, як все було.Поруч з аптекою є крамниця шкільного приладдя.Входить Кайтусь.Дивиться навколо.— Будь ласка, тістечко з кремом.— Чого?— Шоколадне тістечко з кремом.— Ти що, сліпий? Не бачиш?— Авжеж бачу.Стоїть Кайтусь і дивується, чого від нього хочуть.— Ходиш до школи?— Ходжу.— І не знаєш, де тістечка купують?— Ми ще цього не вчили.Знизує плечима.Вдає, ніби не знає, що робити.Розгнівався продавець.— Чого чекаєш?— Уже нічого.І виходить.— Ну, як? — питає приятель.— Образився. Злюка якийсь.
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— Він завжди такий, — мовив приятель. — Я знаю цю крамни-цю. Ніколи тут не купую.— То треба було сказати.— Я думав, що тобі пощастить.— Ну, й пощастило. Не вбив же він мене.Вони йдуть далі.Кайтусь сміливо входить до третьої крамниці.Продукти. У продажу — сир, вершкове масло, цукор, оселедець, ряпушки.— Добридень.— Добридень.— Чи можу я купити кита?— Кита?— Так. Сто грамів. Маринованого.— А хто тебе прислав?— Приятель. Он стоїть перед крамницею.— Скажи приятелеві, що він бешкетник, а ти роззява.— То нема?— Ні, нема. Може буде згодом.— Коли згодом?— Як потепліє. Ну, все. Геть звідси! І двері замкни.Кайтусь обережно зачинив двері й розповів, як воно було.— Ти не боявся, що він усе зрозуміє?— А що такого? Тут торгують морськими лососями. Оселедці та-кож морські. Не можна спитатися?— Зачекай. Це лишень три крамниці. Ти ще можеш програти.— Побачимо.Четверта — невелика крамничка.Швець.Саме посиденьки справляє.Уже обідня пора, а продав допіру пару шнурівок і коробочку пас-ти для взуття.Швець чекає на покупців.Заходить Кайтусь.— Будь ласка, вершкового сиру.Але швець чи здогадався, що то жарти, чи розсердився, що голо-ву морочать.Вхопився за ремінь.— Я тобі зараз дам сиру, блазню сякий-такий!Швець замахнуся.Не дуже пощастило, довелося стрімголов тікати.Кайтусь оминув кілька невеликих крамниць.Зупинився перед перукарнею і щось міркує.
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Банкрутство малого ДжекаДжек Фултон1 народився, мешкає і ходить до школи в Америці, і роман про нього є американським романом. А ще це фінан-совий роман, але про це ми скажемо згодом.Джекові батьки відомі як люди спокійні та чесні.Джеків батько п’є горілку лише раз на рік — у день своїх іменин.Джеків батько каже:— Будні дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця і су-бота — належать моїй сім’ї, неділя та святкові дні належать Богові. А мій день той, коли я народився. А оскільки замолоду я звик до горілки, тож раз на рік хильну собі чарку, — це не гріх; адже мені важко відразу відвикнути.Джеків батько також каже:— Всім, що я маю, я завдячую праці моїх рук. Доки в мене здо-рові руки, моїй сім’ї не забракне хліба й мила. Ні голодними, ні брудними вони не будуть. Так я пообіцяв своїй дружині й слова до-тримаю.Джекова мати каже:— Дружині має вистачати стільки, скільки заробляє чоловік. Заробить менше, то я менше купую і чекатиму, доки буде більше. Головне — не боргувати.Ну так: Джек має чесних і спокійних батьків, які дають йому хороший приклад і мудро повчають, ніколи його не б’ють і навіть рідко гніваються.Джеків батько каже:— Зараз я здоровий і сильний, тож мені не складно побити ма-люка, який не може себе захистити. Але що буде, коли я постарію, а Джек виросте й стане сильнішим від мене? Постарайся бути по-
1 Джек — здрібніла форма англійського імені Джон. Фултон — популярне англійське прізвище. Варто зауважити, що в 1882 році в Ланкастері (штат Пен-сильванія) виник Фултонівський банк (який діє і досі), проте немає певності, що автор знав про цей факт і надихався ним, даючи прізвище своєму героєві. 
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рядним хлопцем, а коли щось тобі не вдається, то не лукав, а лиш прийди і скажи.А Джекова мати каже так:— Не варто кричати на дітей, треба просто їм пояснювати, бо дитина так само вчиться жити на світі, як у школі вчиться читати, писати й рахувати.Якось Джек бавився з хлопцями в бандитів, і коли тікав від по-ліції, то зістрибнув майже з другого поверху. Потім він лежав три тижні в ліжку, а пан Фултон читав Джекові газетні новини про різні нещасні випадки: що якийсь хлопчик обпікся, і його доправили до шпиталю, що автомобіль збив дитину, що хтось надміру вихилився і випав з вікна.Під час голосування і виборів пан Фултон читав дві газети, щоби краще знати, за кого голосувати. І тоді Джек про кожен нещасний випадок дізнавався двічі. В одній газеті завжди писали, що винні батьки, бо не пильнують дітей, а в іншій — що винна поліція, яка не стежить за порядком. Завдяки цьому Джеків батько знав, кого обирати президентом, а Джек — чого не варто робити, бо це не-безпечно.Мати гнівалася на Джека лише тричі.Одного разу хлопці бавилися у війну. Джекові не щастило: двоє молодших від нього стали офіцерами, а він — усе рядовий і рядовий.— Пане генерале, коли я нарешті стану офіцером?— Мусиш відзначитися, — каже генерал Мур.Аж ось поставили Джека біля паркана. Генерал Мур знову виграв битву. Джек вирішив відзначитися в погоні за неприятелем, а в пар-кані був цвях. Ну й порвав штани — усю холошу зверху додолу.Вдруге Джек залишився сам удома. Навіть маленької Мері не було. Йому стало дуже нудно. А на комоді стояв годинник. Джек ніяк не міг зрозуміти, звідки будильник знає, о котрій годині має дзвонити. Звичайний годинник б’є щогодини, бо всередині є дзві-нок, молоток, коліщатка і пружина, — батько йому пояснив і про-демонстрував. Інша річ — будильник, який усю ніч стоїть тихо, наче кріль, і дзвонить тільки тоді, коли треба. Чи то батько йому погано розтлумачив, чи то Джек був тоді дуже сонний, досить, що він зрозумів, буцім у будильнику сидить півень, який не піє, а лиш дзвонить. Отож, Джек був сам удома і страшенно хотів побачити того півня. Але нічого не побачив, а зіпсував годинника і отримав два прочухани: окремо від батька і зовсім окремо від матері. Бо насправді має бути так, що за одні речі сварить один, а за інші — другий. Адже виходить, що за одне й те ж гніваються і вчителька, і мама, і тато, і як ще хтось втрутиться, то вже зовсім годі витримати.
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Втретє вона гнівалася, коли Джек пішов з хлопцями на ринок, де була жахлива тиснява, ну й загубив шапку. Сказала йому навіть тоді, що скоро він голову свою загубить, і Джек дуже плакав, хоча розумів, що голову загубити не можна; але йому було прикро.Тож тепер усі розуміють, що Джекова мати була жінкою хазяй-нуватою, і що Джек не був лобурякою — з кожним може трапитися.Отож, жив собі Джек, якого любили батьки й поважали молодші діти з подвір’я.Власне, Джек не мав приятелів, бо не був надто вправний у за-бавах, не вмів розповідати казки і не любив ніяких пустощів або витівок. Він завжди застерігав:— Краще облиште це. Ще шибку розіб’єте; от побачите, що це погано скінчиться.Колеги гнівалися і називали його боягузом.Але якщо треба було купити у складчину сливки чи цукер-ки, вони завжди зверталися до Джека. Джек знає, де дешево, вміє торгуватися, все підрахує і справедливо розділить. Наприклад, уп’ятьох придбали двадцять чотири вишні. Джек повернувся до крамниці й каже:— Додайте, пані, ще одну вишню, то кожен матиме по п’ять, а я вам за це поверну торбу.Або:— Поміняйте це яблуко на два малих.Згодом Джек навчився, що продавці охочіше погоджуються, якщо говорите до них не “додайте” чи “поміняйте”, а “будь ласка” або “чи не були б ви такі ласкаві”.Крамарка одразу ж замінить або додасть, бо для неї це нічого не значить.Іноді вишні бувають дозрілі, ліпші й гірші, великі й малі, — Джек уже впорається. Буркне там якийсь гримасник, що воліє чер-вону цукерку, що хоче те, а не оте. Але бачать, що Джек не бере собі найкраще, тож замовкають. І саме за це Джека шанують.Буває, зрештою, що Джек застерігає, щоб чогось не робити, — не послухаються і мають з тим клопіт. З Джеком кожна гра безпеч-ніша і тому йому не відмовляють, коли він хоче бавитися.Джек з дитинства любив лічити. Він збирав і підраховував сір-ники, трамвайні квитки, рахував крамниці, будинки, кроки, авто. Джек знає, скільки крамниць до рогу з правого і з лівого боку. Джек хоче бути торгівцем.Якось не було світла на сходах, і батько хотів запалити сірника. А Джек каже:— Не треба. Тут шість сходинок, а далі ще дванадцять.
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Коли я знову стану малим
ДОРОСЛОМУ ЧИТАЧЕВІ

Ви мовите:
— Мене втомлює спілкування з дітьми.

Маєте рацію.
Ви кажете:

— Бо ми мусимо опускатися до їхніх уявлень.
Опускатися, схилятися, нагинатися, кулитися.

Ви помиляєтеся.
Нас стомлює не це. 

А те, що ми мусимо підноситися до їхніх почуттів.
Спинатися, тягнутися, ставати навшпиньки, досягати.

Щоб не уразити.

ЮНОМУ ЧИТАЧЕВІ
У цьому романі немає цікавих пригод. 
Це спроба психологічного роману.

Не тому психологічного, що про псів. 
Тут немає псів, за винятком Латки.

А тому, що грецькою “психе” означає — “душа”.
Тут йдеться про те, що діється в душі людини, 

про що вона думає, що відчуває.Було це так:Лежу якось у ліжку і не сплю. Але пригадав собі, що коли був малим, то часто думав, що робитиму, коли виросту.По-різному я планував.Коли я виросту, то побудую будинок для батьків.І матиму садок. Щоб насадити в садку деревця: груші, яблуні та сливи. Посію квіти. Щоби, коли одні квіти в’януть, інші починали цвісти.Накуплю книжок з малюнками чи без малюнків, тільки щоб були цікаві.



307

Придбаю фарби, кольорові олівці, рисуватиму, малюватиму. Ри-суватиму все, що побачу.Буду плекати садок — і вибудую альтанку. В альтанці поставлю крісло, фотель із бильцями. Альтанка буде обросла диким виногра-дом, а коли батько повернеться з роботи, нехай посидить зручно в тіні. Він накладе на носа окуляри і читатиме газету.А мама розводитиме курей. І буде голубник високо на жердині, щоб кіт або інший шкідник не закрався.І кролі будуть.Матиму сороку, навчу її говорити.Матиму поні й трьох собак.Іноді мені хотілося мати трьох собак, а іноді — чотирьох. Я на-віть знав, як їх називатиму. Зрештою, нехай їх буде три: для кожно-го по одному. Мій зватиметься Бекас, а мама й тато нехай назива-ють, як їм заманеться.Для мами — невеликий кімнатний песик. А якщо вона воліє кота, — ну то кіт. Або і собака, і кішка. Звикнуть, з однієї мисочки їстимуть. Собака з червоною стрічечкою, кішка — з синьою.Раз я навіть запитав:— Мамо, червона стрічка краща для собаки чи кішки?А мати сказала:— Знову штани подер.Батька я запитав:— Чи кожен старенький мусить мати маленький ослінчик під ногами, коли сидить?Батько сказав:— Кожен учень повинен мати хороші оцінки і не стояти в кутку.Я й перестав питати. Вже потім сам усе довідувався.Можливо, будуть мисливські собаки. Я піду на полювання, при-несу впольоване додому, віддам мамі. Навіть дикого кабана впо-люю, але не сам — з однокласниками. Мої однокласники також уже будуть дорослі.Будемо ходити купатися. Зробимо човна. Коли батьки захочуть, я їх кататиму.Я матиму багато голубів. Писатиму листи і надсилатиму їх з го-лубами. То будуть поштові голуби.З коровами було те ж саме. Іноді я думаю, що однієї досить, а іно-ді — двох.Тож, коли маємо корів, то вже є молоко, масло, сир. А кури на-несуть яєць.Згодом будуть вулики. Бджоли, мед. Мама намаринує для го-стей слив на цілу зиму і наварить повидла.Буде ліс. Я піду до лісу на цілий день. Візьму всього на цілий день, піду збирати ягоди, суниці, а іншим разом гриби. Насушимо грибів — і матимемо.
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Нарубаю ду-у-у-уже багато дров, на усеньку зиму. Щоб було  тепло.Колодязь треба викопати глибокий, аж до чистої, джерельної води. Але різні речі доведеться купувати: взуття, одяг. Батько по-старіє, не зможе багато заробляти. То я зароблятиму.Запряжу коня і завезу на ринок фрукти, овочі, — усе, що не по-трібне в хазяйстві. А що потрібне — привезу. Буду торгуватися і придбаю дешево.Або накладу яблук у кошики, попливу в далекі краї кораблем. У теплих краях доволі інжиру, фініків, помаранч, тож вони їм осто-гидли. Тож вони куплять яблука. А я — їхні фрукти. Привезу папугу, мавпу й канарка.Сам уже не знаю, чи вірив я в усе це. Але приємно було так собі в голові укладати.Іноді я навіть знав, чи кінь буде гнідий, чи карий. Бо, наприклад, бачу якогось коня й думаю: “О, саме такого я матиму, коли виросту”. А потім побачу іншого й думаю: “Ні, такий буде кращий”. Або: “Не-хай будуть обидва — і той, і той”.Або вчиню ще інакше.Стану вчителем. Зберу людей і скажу:— Треба побудувати хорошу школу. Щоб не було тісно, щоб один одного не штовхали, не топталися по ногах, не збивали з ніг.Діти приходять до школи, а їх питаю:— Вгадайте, що ми робитимемо?Один каже:— Ми підемо на екскурсію.Другий каже:— Дивитимемося слайди.І те, і се.А я:— Ні, ні; все це теж буде, але й щось важливіше.Аж коли вони заспокояться, тільки тоді:— Школу вам збудую.І вигадав різні перешкоди. Що начебто школа майже готова, аж раптом обвалилася, чи пожежа. Треба починати знову; але напере-кір побудую ще кращу.Я завжди думав про перешкоди. Коли пливу кораблем — то шторм. Коли я лідер — то спершу програю і лише насамкінець пе-реможу.Бо мені нудно, коли все з самого початку вдається.Отож при школі є ковзанка, тут не бракує різної наочності, карт, інструментів, гімнастичного приладдя, опудал тварин.Наближаються свята, а біля школи зібралися хлопчики і дів-чатка й вигукують:
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— Будь ласка, впустіть нас! Ми не хочемо святкувати, ми хочемо ходити до школи!Шкільний сторож з ними сперечається, але це не допомагає. А я сиджу в канцелярії, нічого не знаю, бо пишу різні папери... Аж тут входить шкільний сторож. Постукав і входить.Отож, він постукав, а я кажу:— Прошу.Він на це:— Пане директоре, діти влаштували бунт, не хочуть святкувати.А я:— Не турбуйтеся, зараз я їх заспокою.Виходжу — сміюся — не гніваюся. Пояснюю:— Як свята — то свята. Вчителі мусять відпочити. Адже, коли вони втомлені, то гніваються і кричать на дітей.Раджу їм: можете приходити бавитися у шкільному дворі, але лад самі пильнуйте.По-різному я думав, що робитиму, коли виросту.Іноді, що будуть тільки батько й мама, а іноді, що матиму дру-жину. Щоб мати власне господарство.Шкода мені з батьками розлучатися, тож мешкаємо разом,  тільки через сіни. З одного боку батьки, з іншого — ми з дружи-ною. Або нехай будуть два будинки по сусідству. Адже літні люди люблять спокій. Коли після обіду ляжуть відпочити, то щоб діти не заважали. Адже діти ганяють, тупотять, грюкають, кричать, га-ласують.Клопіт у мене з дітьми, бо не знаю, чи хотіти самих лиш хлопців, чи й дівчинку. Чи краще, щоб хлопчик був старший, чи дівчинка?Дружина могла би бути така, як моя мама, а діти — сам не знаю. Чи хочеться мені, щоб вони пустували, а чи мають бути спокійни-ми, і що їм дозволити робити? Ну — щоб чужого не рухали, цигарок не курили, не вживали гидких слів, щоб не билися і не дуже свари-лися.А що я зроблю, коли вони поб’ються, не схочуть слухатися чи шкоду якусь вчинять?Чи мають вони бути більшими, чи меншими?Розмаїті думки.Іноді я хочу бути великим, як Міхал, іноді — як вуйко Костек, іноді — як тато.Іноді я хочу бути дорослим назавжди, а іноді — тільки на випро-бу. Адже, може спершу мені буде приємно, а відтак я знову захочу стати малим?Так я думав, думав, аж справді виріс. Я вже маю годинник, вуса, письмовий стіл із шухлядами, — все, як у дорослих. Я й справді став учителем. І не почуваюся добре.
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Не почуваюся добре.Діти неуважні на уроках, я мушу постійно сердитися. У мене ба-гато різних турбот. І батько, і матір уже покійні.Ну що ж.Почну тепер міркувати навпаки:“Що б я зробив, якби знову колись став дитиною. Не таким уже зовсім малюком, але щоб ходити до школи, знову бавитися з хлоп-чаками. Щоб отак раптом прокинутися і побачити: Що трапилося? Чи це мені тільки сниться, ти й справді?”Дивлюся на свої руки, дивуюся. Дивлюся на свій одяг, дивуюся. Зриваюся з ліжка, жену до дзеркала. Що трапилося?А тут мама запитує:“Ти вже прокинувся? Хутко вбирайся, бо спізнишся до школи”.Якби я знову став дитиною, я хотів би пам’ятати, знати, вміти все, що знаю і вмію тепер. І щоб ніхто не здогадався, що я вже був дорослим. А я знаку не подаю. Вдаю, наче я такий сам хлопчик, як і всі інші, маю тата й маму і ходжу собі до школи. Так було би найці-кавіше, найкраще. Я б тільки приглядався, і було би дуже кумедно, що ніхто мене не впізнає.Отож, якось лежу в ліжку, — не сплю й думаю:“Якби я знав тоді, то зовсім не хотів би вирости. Стократ краще бути дитиною. Дорослі нещасливі. Це лише здається, що дорослі можуть робити все, що їм заманеться. Нам вільно ще менше, ніж ді-тям. Ми маємо важчі обов’язки. Ми маємо більше турбот. Нас рідше навідують веселі думки. Ми вже не плачемо — це правда — але, мабуть тому, що не варто плакати. Ми тільки важко зітхаємо”.І зітхнув.Я зітхнув важко, глибоко: що тут вдієш — минулося. Ніхто ні-чого на це не порадить. Я ніколи вже не буду дитиною. Скільки не шкодуй — усе марно.Але, коли я так зітхнув, зробилося зненацька темно. Зовсім тем-но. Нічого не видно. Тільки дим якийсь, аж у носі крутить.Двері рипнули. Я злякався. З’явилося якесь маленьке світло. Наче зірочка.— Хто це?А зірочка плине крізь темряву і щоразу ближче — до мене. Вже біля ліжка, вже на подушці.Дивлюся — а це крихітний ліхтарик. А на подушці стоїть ма-ленький чоловічок... На голові в нього червоний високий капелюх. І ще він має сиву бороду. Ну, гном. Тільки зовсім маленький — як палець.— Я тут.
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