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Зала кафешантану1 була наповнена тютюновим ди-
мом, галасом і дзвоном келихів. Сюди приходила 
невибаглива публіка, що не могла дозволити собі 
пити шампанське в ресторані готелю «Континен-
таль» або ж просто надавала перевагу легеньким пі-
сенькам, смішним памфлетам і непристойним тан-
цям. Не всім же Моцарта слухати, зрештою.

Тут були і купці, і дворяни зі своїми дамами, і густо 
розмальовані власниці жовтих квитків2, два підпитих 
матроси й гурт веселих кадетів у білих кашкетах й уні-
формі. Хтось програвав партію в більярд у сусідній 
залі, а хтось розкладав на столі карти, сподіваючись 
отримати легкі гроші ще до початку вистави.

У найтемнішому закутку розташувалася компанія 
молодих людей, що могла б здатися дивною на тлі 
завсідників київських кубел гульби й пиятики. Від-
кинувшись на спинки стільців, тут сиділи дві зовсім 
юні панни, убрані в елегантні вечірні сукні й силуе-
тами схожі на грецьких богинь, увінчаних квітчасти-
ми капелюшками з легкими вуальками, які затуляли 

1 Кафешантан — кав’ярня з естрадою для виступів переважно не-
пристойного характеру; кабаре.

2 Жовтий квиток — ліцензія на проституцію.
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— Люба моя Амелі, ти ж знаєш, що мсьє Поль не лю-
бить згадувати Смірну, — докірливо поглянула на ко-
лежанку Мірто, і вони обидві засміялися.

— У вас жарти, як у підлітків. Може, подорослі-
шаєте нарешті? — позіхнув юнак, погано приховую-
чи посмішку. Вочевидь, пригода на Егейському морі 
справді була весела. — І що я тут роблю? Краще було б 
виспатися з дороги. Чи з мамою побачитися по ше-
сти роках...

— Ти, голубчику, супроводжуєш юних леді, які 
не мо жуть вийти у світ без кавалерів, бо їх вважати-
муть за повій, — зауважила азіятка Амелі.

— Цю й так усі за повію вважають, — кивнув у бік 
більярдної Поль.

Тієї миті вихор у пастельно-золотих тонах уже ле-
тів до їхнього столика, перетворюючись на білявку, 
щедро прикрашену блискучими браслетами та кольє.

— А що я вам казала! — радісно защебетала ново-
прибула. Її вкрите ластовинням обличчя пашіло від 
азарту. — Я виграла в покер аж три рублі! Три рублі! 
Це взагалі багато, Поль?

— Ну, так собі, — ліниво відповів юнак. — Але 
за лафіт заплатити зможеш.

— Пф-ф, — закотила очі білявка, гепаючись на сті-
лець. — Чого б це я за вас платила?

Вони й не помітили, як з французької перейшли 
на англійську.

— Гей, хлопче! — покликала офіціанта білявка. 
Цього разу російською без тіні акценту. — Мені би 
білого рому.

— Баришня бажають чарку чи пляшку?
— А давайте пляшку! Як тут у вас кажуть? Гулять 

так гулять!

верхню частину обличчя. Поряд, закинувши ногу 
на ногу, сидів їхній кавалер: миловидний молодик 
із незапаленою цигаркою в зубах, у чорному піджа-
ку, жилетці й крислатому капелюсі, які носять хі-
ба що на Дикому Заході.

Дівчата перешіптувалися між собою й тихенько 
хихотіли, час від часу кидаючи погляди на кадетів 
і сьорбаючи червоний лафіт1. А юнак байдуже зама-
льовував щось у зошиті, лише зрідка зиркаючи в бік 
супутниць.

— Мірто, може, досить лафіту? — нарешті сказав 
він французькою, відкладаючи замальовки. — Тобі ж 
нас іще додому везти.

— Мсьє Поль, погодьтеся, я п’яна краще кермую, 
ніж ви тверезий.

Дівчина чарівливо всміхнулася, демонструючи ве-
ликі білі зуби з прогалинкою між двома передніми. 
Та й сама вона була дорідна, висока й плечиста. Її 
пташиний ніс із горбинкою, смаглява шкіра й зібра-
не ззаду кучеряве каштанове волосся видавали в ній 
грекиню. Лише сині очі, що світилися м’яким теплим 
вогнем, свідчили про краплю північної крові в її ро-
довому дереві.

— Божечки, як згадаю Смірну2, — зайшлася смі-
хом інша, прикриваючи долонею рот і підморгуючи 
Полю крізь мережану вуаль.

Друга панночка була азіятка, з ляльковим, ніби 
зробленим із порцеляни обличчям, на голову нижча 
від своєї статної подруги, тож разом вони становили 
досить кумедну пару.

1 Шато Лафіт — французьке вино, популярне в Російській імперії.
2 Смірна — місто в Малій Азії, сучасний Ізмір, Туреччина.
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— Так це ти японка? — Він став просто перед Аме-
лі, оцінюючи її поглядом.

— Припустімо, — неохоче озвалася дівчина, май-
же не розтуляючи напомаджених губ. 

— Мій дядько загинув на війні з Японією! — голос-
но заявив він, перекрикуючи музику.

— Думаєш, його вбила я? Мені було щонайбільше 
шість років.

Японка говорила спокійно, відкинувшись на спин-
ку стільця та знизу вгору позираючи на хлопця, який 
громадою нависав над нею.

— Що ж, і за гріхи батьків треба відповідати, — про-
цідив крізь зуби він, ще нижче схиляючись над Амелі.

— Невже ти вдариш дівчину? — зі вдаваним остра-
хом спитала Мірто.

— Я заберу борг інакше, — сказав кадет і, ухопив-
ши Амелі за кругле підборіддя, припав до неї й поці-
лував.

Далі все відбулося так швидко, що конферансьє на-
віть не встиг закінчити свій короткий монолог.

Амелі знялася зі стільця. Її шовкове плаття ніжно- 
фіалкового кольору зашаруділо, капелюшок злетів із 
голови, відкриваючи порцелянове личко та ідеальну 
зачіску. Маленька азіятка швидким рухом прип’яла ру-
даня до оббитої оксамитом стіни, однією рукою стиска-
ючи горло, а другою напираючи на грудну клітку.

Глорія заплескала в долоні від захвату.
— Ну, нарешті ви теж розважилися! Але, Лі, чому 

ти завжди така нелагідна з чоловіками?
— Відпусти його, годі, — втрутився Поль, насува-

ючи на обличчя крислатого капелюха. Голос юнака 
був низький і хриплий, такий, що міг перекрити будь-
який шум.

Нарешті лаштунки естради стали повільно роз-
повзатися. Оркестр заграв популярну портову мело-
дію, і на сцену вибігли танцівниці в підстрілених спід-
ницях і смугастих панчохах.

— Слухайте, мені так весело, зараз сама до них 
на сцену полізу! — знову озвалася білявка, разом ви-
хиливши чарку рому й відстукуючи ритм підборами 
вишуканих бежевих черевичків.

— Тримайте цю божевільну, бо ще, бач, полізе, — 
кивнула головою в її бік Амелі. — Глорія не вміє роз-
важатися без скандалу.

— А ви взагалі розважатися не вмієте. Увесь вечір 
витріщаєтеся на тих кадетиків, а підійти що — духу 
не стане?

Білявка Глорія трухнула головою, і її волосся роз-
куйовдилося ще більше. Стрімко підвівшись, вона 
вже стояла біля столу, за яким випивали вихованці 
кадетського корпусу, що недавно повернулися в мі-
сто після літніх вакацій1.

— От чорт, — прошепотіла грекиня Мірто. — У ме-
не погане передчуття.

— У мене теж, — підтвердила Амелі, переводячи 
погляд з Глорії, яка натхненно розмахувала руками, 
на кадетів, що раптом заіржали, мов коні, кидаючи 
зацікавлені погляди на дівчат. За хвилину троє з них 
уже прямували просто до їхнього кутка.

На вигляд молодикам у кашкетах не було й вісім-
надцяти, але голови вони задирали високо, трима-
лися гордовито. Їхній ватажок — рудий широкопле-
чий юнак, що виступив наперед, — одначе, не сміявся.

1 Вакації (заст.) — канікули. (Прим. ред.)
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— По-перше, — випалив рудань, — у нас давно вже 
немає японської амбасади.

— Я говорив про японського посла у Франції, дур-
нику, — парирував Поль, підморгуючи дівчатам, щоб 
рухалися до дверей. — Ти не замислювався, чому це 
японку звати Амелі?

Допоки рудань міркував, чиясь рука вхопила Поля, 
хтось перекинув на кадетів стіл, і за мить уся четвірка 
вже бігла до виходу, збиваючи з ніг офіціантів та за-
чіпаючи капелюхи поважних купців.

Автівка стояла трохи далі, треба було пробігти вниз 
по схилу. Вишнева «Мінерва» тільки й чекала, доки 
заскочать у її шкіряні крісла. І пасажири щодуху мча-
ли до неї, попри вузькі сукні та високі підбори. Тепер 
уже сміялися всі четверо, навіть Поль заходився смі-
хом, притримуючи чорний ковбойський капелюх. 
Аж раптом юнак врізався просто в патруль у темно- 
синій формі з золотим гаптуванням.

Кадети вибігли за ними, відрізаючи шлях до від-
ступу.

— Усе гаразд? Чому пані вибігають із кафешанта-
ну? — запитав офіцер, обводячи поглядом знічених 
дівчат, що враз перестали сміятися, прикриваючи 
вуста долонями. — Можливо, ви забули заплатити? 
Чи ці браві бійці, майбутнє нації, напосідають?

Кадети завмерли позаду, чекаючи лиха на свою 
голову.

— Поль, говори, — стукнула його ліктем Мірто. — 
Ти ж у нас кавалер.

Але Поль закляк із роззявленим ротом, вирячив-
шись на молодого офіцера.

— Що, мсьє, вам навіть мову відібрало?
Глорія зметикувала перша.

Амелі відпустила. Кадет закашлявся, а його това-
риші занепокоєно дивилися на тендітну японку, що 
так стрімко змусила їхнього друга замовкнути.

— Це тобі так просто не минеться, — просичав ру-
дань, спідлоба зиркаючи на Амелі й розтираючи шию.

— Вона дочка японського посла, — підвівся з місця 
Поль, звертаючись до кадета. — Якщо хочеш більше 
проблем, то будуть тобі не лише прийоми кунг-фу, 
а й самураї з мечами.

Кадети позадкували та квапливо сіли на свої місця 
під гучні кпини товаришів.

— Який чудовий вечір! — піднесла чарку Глорія. — 
Шкода, що Поль знову попсував усю гульню.

— Хочеш погуляти? — вишкірилася японка. — То 
давай я тобі трохи патли повисмикую!

Вони стояли одна проти одної, ладні зчепитися. 
На вустах Глорії грала посмішка, а Лі міцно стисну-
ла зуби.

— У тебе проблеми з хлопцями. Мені здається, чи 
ти їх досі панічно боїшся? Гадаю, з тебе ніколи б 
не вийшло справжньої гейші.

Амелі вже готова була забути, що вони в людному 
ресторані, а не в спортзалі на татамі, але Поль став 
між ними, розводячи руками.

— Думаю, нам краще розрахуватися й тихенько 
вийти на вулицю. Ми вже й так у центрі уваги.

Дівчата озирнулися й коротко кивнули. Замість то-
го щоб слухати французький шансон, що лунав зі сце-
ни, усі відвідувачі прикипіли поглядами до їхнього 
темного кутка. Навіть Глорія цього разу не протесту-
вала. Вони поклали на стіл гроші та вже йшли до ви-
ходу, як юрба кадетів перегородила їм шлях. Цього 
разу їх було вже вдвічі більше.


