
 

Гуго Гартунг (1902—1972) — відомий західнонімецький 
письменник. Романіст і новеліст, Автор більш як двох, де-
сятків книжок, серед них «Небо було внизу» (1951), «Фі-
говий листок прекрасної Деніси» (1952), «Але Анну звали 
Марія» (1952), «Я часто думаю про Пірошку» (1954), 
«Король Богуміл-король» (1961), «Ваш чоловік помер і 
шле Вам вітання» (1965). За багатьма творами Г. Гар- 
тунга створено фільми, вистави, радіоп’єси. Особливу по-
пулярність здобув його роман «Ми — вундеркінди» (1957;

ПЕРЕДМОВА
(якщо вона взагалі когось цікавить)

І ось автор досить-таки безпорадно стоїть перед смітником сучасно-
го життя. Колись йому здавалося, що він і такі, як він,— вундеркінди* 
діти чуда. Адже від часів Вільгельма II до часів Аденауера вони зазна-
ли й витримали чимало ударів долі. Все це автор описав у своїй книж-
ці1 і на прикладі двох героїв показав, як воно буває в житті насправді.

Одним із тих героїв було авторське «я», зліплене з правди й ви-
мислу; воно безпорадно борсалося в плині часу й мало радіти, коли кі-
нець кінцем доля щасливо виносила його на берег — хоч і з добре по-
м’ятими боками — чи врятовувала кмітлива наречена. Але те «я» мало 
ще й однокашника на ймення Бруно Тіхес. А цей, як казав один їхній

1 Йдеться про першу частину роману — «Ми — вундеркінди».
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учитель, «розум жменями не загрібав». Та вже що спритний був, то 
спритний. І не знав, що то є докори сумління. Такому легко на світі 
живеться. Приклади цьому є скрізь, навіть у політиці.

А в політиці досить лише завжди присягати на непохитну вірність 
тому, хто саме стоїть біля керма влади. Це й робив Бруно Тіхес і жив 
собі розкошуючи. Свій злет він розпочав зайцем на дирижаблі, запу-
щеному з нагоди сторіччя «битви народів» під Лейпцігом, спекуляцією 
підтримав нужденне своє животіння банківського учня в роки інфляції 
і зробив стрімкий крок уперед в коричневій уніформі юного, але загар-
тованого учасника «руху»,, далі щасливо уник фронтів другої світової 
війни і піднявся до вигідної торгівлі каструлями в роки молодої демо-
кратії, коли після сорок п’ятого вона ще тільки спиналася на свої хист-
кі ніжки. Тоді це дитя чуда завзято роздмухувало німецьке «економіч-
не чудо». Авжеж, Бруно був чоловік запопадливий. І вчасно знайшов 
собі спільників — Майзегайєрів.

Майзегайєри — це така собі трішки безладна родина. В кожного 
з численних дітей матінки Майзегайєр свій батько. Тільки у двох той 
самий. У близнюків. А палітра вдач у членів цієї родини насичена всіма 
барвами — від блідих до найгустіших. Бруно Тіхес одружується з Еве- 
ліною, представницею одного з перших, найніжніших відтінків, а роз-
важається з Додді, представницею одного з наступних, густіших відтін-
ків. Сини пані Майзегайєр також вдалися неоднакові: справжні спо-
кусники і звабники-аматори, ласі до втіх і з крижаним владолюбством, 
яке в разі потреби вони вдовольняють навіть злочинним шляхом. У 
їхньої матінки всі ці риси дивовижним чином поєднуються, хоча вона й 
не позбавлена крихти щирої, простонародної привабливості і безпосе-
редності.

У «Майзегайєрах» автор хоче змалювати так зване «плюралістич-
не суспільство добробуту» наших засапаних від обжирання сімдесятих 
років так, як у «Вундеркіндах» показав суспільство п’ятдесятих років, 
що тільки ще набирало ходи і ледве посувалося вперед індивідуальни-
ми стежками своїх членів. Зробити це ой не легко!

Щасливий, найшанованіший з усіх Фонтане1! Проблеми свого сус-
пільства ти ще міг розглядати в одному-однісінькому замку Штехлін. 
Катастрофи широкого світу в тебе відбивалися лише у водовертях 
Штехлінського озера в Бранденбурзі, але замок, ліс і маєток зостава-
лися цілі-цілісінькі, а повітря чисте. А тепер людству лишився, здаєть-
ся, тільки один вибір: або швидка атомна смерть, або повільне отруєн-
ня. Смітники зростають, танкери вбивають моря, а автоцистерни, що 
перекидаються на дорогах,— нашу добру землю. І про все це автор 
мусить розповісти, нічого не обминаючи, як ото великий Фонтане? Ні 
на крок не відступаючи від дійсності?..

Але про це годі й думати в такому нещасному світі, де чого тільки 
немає: від бучних світських прийомів до захирілого сільського театру, 
від цирку політичного до цирку мандрівного. Однак десь, мабуть, усе ж 
таки є трішечки природності, краплинка віри, крихта кохання...2 Надія? 
О ні, тільки не надія!

У цей наш час, на цьому божевільному світі, де голодні народи 
вбивають один одного задля того, щоб кілька багатіїв ще дужче роз-

1 Теодор Фонтане (1819—-1898) — один з найзначніших німецьких письменників- 
романістів XIX ст., представник критичного реалізму.

2 Автор безнадійна старомодний... (Прим. авт.).
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багатіли, іноді буває, як у тій жорстокій сюрреалістичній казці, де роз-
мовляють відтяті кінські голови. О Фаладо, де ти, де ти?..1

БО ЧОГО Ж ЛЮДИНА ПОМИРАЄ...

Як він крутиться коло біржового табло! йому шістдесят вісім, цьо-
му чоловікові. Вже підточений зубом сторіччя. У нього лишилося неба-
гато. І в сторіччя, і в цього чоловіка. Але дещо все ж таки лишилося. 
Він вдає, ніби дані про курс акцій від сімнадцятого і шістнадцятого 
лютого його зовсім не обходять. Над колонками цифр напис: «Кон’юнк-
тура сприятлива». Можна напевно сказати, куди чоловік дивиться: «Хі-
мія», «Електротехніка», «Акції пивоварень», «Універсальні магазини», 
«Автомашини», «Банки»... Десь у той бік.

До речі, якщо хтось хоче придбати акції, раджу подумати про 
ФБТ. Фабрика «Берлінський торфобрикет»? Таке скажете! Щодо «фаб-
рики», то так. Але дві наступні літери читаються: «Бруно Тіхеса». При-
гадуєте ще такого? Колись про це дитя чуда навіть фільм був. Верткий 
хлопець. Завжди вмів повернутися в потрібний бік: за часів республіки 
— проти, за часів диктатури — за! А як випадково, бувало, спалахува-
ла на короткий час демократія, тоді про своє минуле він твердив зов-
сім протилежне. Але завжди встигав підготуватися до нового поворо-
ту. Адже клятвопорушення не буде, якщо спритно присягнути. Скажімо, 
в так званий «альпійський» спосіб, тисячократ випробуваний: праву ру-
ку клятвено підносиш угору, а ліву позад себе опускаєш униз і спрямо-
вуєш усю клятву в землю. І все буде гаразд. Завдяки цьому народному 
звичаю відпадає потреба ходити на сповідь... А заразом і на комісію з 
питань нацистського минулого.

Тепер щодо місцеперебування. З військовою справою цей термін не 
має нічого спільного. Місцеперебування — це місце, де хтось перебуває. 
Багато хто перебуває ще в 1933 чи й у 1913 році. Але не далі. Особли-
вого пожвавлення чи руху серед цих не помітно. Щоправда, колись 
щось таке було, воно так і називалося — рух, навіть свою столицю 
мало2. Так, неспокійні то були часи, розворушили вони багатьох... Та 
самі ініціатори того руху тупцяли на місці і роблять це й досі. Тупця-
ють, тупцяють, тупцяють... Робив це й Бруно Тіхес. Однак помер. Май- 
зегайери теж робили, але живуть... І теж тупцяють, тупцяють...

Майзегайєри — це родина, з якою Бруно породичався шляхом 
одруження. Евеліна була його дружина, Додді — своячка. Нащадків 
чоловічого роду він не залишив. Зате в тещі їх було слава богу. Вона 
й курсом завжди лягала правильним. Скажімо, отоді, за часів осі Бер-
лін — Рим —Токіо. Декотрі з панів навіть мали совість і забирали ді-
тей з собою на батьківщину. Цей ефект розсіювання по світу виявився 
для сімейної політики вельми вигідним. Раніше тільки й розмов було: 
Гогенцоллерни, Віттельсбахи, Габсбурги... Тепер економіка й великі 
гроші залежать від інших імен. Вони добре відомі. І серед них — Май-

1 «О Фаладо, де ти, де ти?..» — трохи змінений рядок вірша з казки братів Грімм 
«Гусятниця». Фалада — наділений людською мовою кінь, до відтятої голови якого звер-
тається в скруті героїня.

2 Автор має на увазі націонал-соціалістський рух і його центр Мюнхен.
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зегайєри. З часом ці дістають змогу придбати собі трохи блакитної 
крові. Дістають змогу купити традицію...

Нині Карл Майзегайєр — шеф фірми з резиденцією в Бекенгорсті. 
В цього пана сиві скроні, бакенбарди й солідна зачіска, що трішечки 
нагадує сучасний «стиль протесту». Колись це був платний партнер 
до танців у ресторанчиках та нічних барах. Іноді доводилося й бити 
вікна та очищати квартири... Давно те було! Хлопчачі витівки. За тих 
часів над «єврейськими співгромадянами» чого тільки не витворялось. 
У цьому не було нічого особливого... Чорний мундир? О, чом би й 
ні! В усякому разі, чорний личив дужче, ніж коричневий. До того ж 
усе забулося... Те, що ми вижили як нація, слід завдячувати нашій 
здатності забувати. Який-бо ще народ може дозволити собі тринадця-
тирічну прогалину в своїй історії? 1 Навіть для філателії це завелика 
розкіш. Того, хто має слушність, вішають завжди в слушний час. Тобто 
його портрет, певна річ. Директор концерну Карл Майзегайєр може 
забути багато чого. Але не традицію. Де ж знайти для неї краще міс-
це, як не у великій залі засідань ФБТ у Бекенгорсті, будинок номер 
один?! Тепер там нарешті займає гідне місце портрет засновника 
фірми Бруно Тіхеса: 80X130 см, олія, позолочена рама завширшки 
20 см. Карл Майзегайєр виголошує святкову промову.

СВЯТКОВА ПРОМОВА І САМЕ СВЯТО

— Вельмишановні дами й панове! На сьогоднішнє свято я зміг за -
просити лише досить вузьке коло видатних осіб та найближчих моїх 
співробітників. Всіх охочих просто не вмістить ця зала. На засіданні 
нашого правління буде незримо... е-е... буде незримо присутній наш 
Бруно Тіхес. Разом з ним ми ухвалимо епохальні рішення. Він і сам 
був епохальна постать. Він не стояв збоку, коли виборювався життєвий 
простір для Німеччини... Сьогодні ми вже не повинні цього соромитись. 
Саме тоді нарешті було переведено стрілки на величезні економічні 
обшири, категоріями яких ми тепер мислимо. Європа теж не лишилася 
поза планами. Треба визнати: помилки були, і ми цього не заперечує-
мо. Але покаянну сорочку вже можна спокійно скинути з своїх плечей...

Дозвольте ж привітати нашого почесного гостя, автора портрета!
Карл Майзегайєр переводить погляд на творця картини. Так, він 

стоїть тут. Характерна голова митця, гарно накручені кучері. Костюм 
чорний, пошитий на замовлення. Сорочка теж на замовлення...

— Ми вдячні панові професору Брехеру. йому не випало честі зна-
ти засновника нашої фірми особисто...

Забуто! А професор Брехер таки мав його знати. Мюнхен, трид-
цять восьмий рік, урочисте відкриття Будинку німецького мистецтва2. 
Погода сонячна, гідна фюрера. Коли закладали наріжний камінь, у 
НЬОГО поламався в руках молоток. Одне слово, тридцять восьмий рік,

1 Період «третього рейху» (1933— 1945). «
2 Будинок німецького мистецтва, споруджений за проектом архітектора Троста, 

мюнхенці прозвали через його безнадійний класицизм «Головним афінським вокзалом». 
Тепер цю споруду, офіційно піднесену до рангу Будинку мистецтв, називають «Пала-
цом розпусти», оскільки тут відбуваються й великі карнавальні свята (прим. авт.).
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урочисте свято в Почесній залі з картинами Брехера. Нордична гола 
натура. Біляве вгорі, біляве внизу... Бруно Тіхес у коричневому парад-
ному мундирі, в міцних руках — мотузка, що перегороджує вхід пер-
шим відвідувачам.

.— Наш любий Тіхес, шановний засновник фірми, завжди дуже 
тонко, безпосередньо відчував мистецтво. Таким його й побачив наш 
професор. «Образ людини, що виросла з християнсько-західноєвропей-
ського духу», — сказав він. А я б іще додав: «На грунті нашого віль-
ного, демократичного ладу». Отаким він і висить перед нами — яким 
жив і творив...

Бруно Тіхес красується перед усіма в червоних, синіх, сіро-чорних, 
а також у коричневих тонах. Коричневі навіть домінують. Погляд за-
клопотаний, глибокодумний. Людина вольова, людина-володар — і 
заразом ледве помітний серпанок нордичного гамлетизму.

Кельнери у фраках підкочують візки з шампанським, а також з 
апельсиновим соком — для тих, хто поважає правила вуличного руху.

Посеред людської колотнечі — монумент з сивим волоссям на го-
лові і виразом сивої мудрості на обличчі: мати шефа або, як її всі нази-
вають, просто «шефиня». Це ще одна знаменна подія в її житті. Котра 
вже? Ірена (хіба вона колись була не Емма?) Майзегайєр, звана ще 
фон Штайн-Штелленберг. Останнє прізвище — наслідок подвійного 
нещасливого випадку. Та про це потім! Вік — сімдесят п’ять років. Але 
більше шістдесяти п’яти їй не даси. Шкіра біла, мов парафінова.

— Ви чули цей анекдотик, докторе? Приходить одне подружжя в 
гості до знайомих. Чоловік показує на лисого господаря і каже тихень-
ко дружині: «Голова в нього, мов попарафінована». А вона перепитує: 
«Яка, яка?» Тоді він пояснює: «Кажу, мов попа рафінована!..» Чарівно, 
правда? Немає нічого смішнішого, ніж оці старі анекдотики. А тепер 
що? Оті безглузді політичні карикатури, комікси... По-моєму, в них не-
має нічого смішного.

Але це ще не справжній гумор шефині. Вона все ще вдає з себе 
великосвітську даму...

— Сибілло, Курде-Удо, подайте ж панові професору чемненько ру-
ку!

Діти такі милі. Справжні діти, як за добрих давніх часів. Ще того 
гарту, тієї закваски. Чому хлопчикові дали подвійне ім’я? А це, щоб 
убити двох зайців — тепер він і Курд Юргенс, і У до Юргенс. Дуже, ду-
же аристократично. Шефиня любить розповідати цю історію.

— Влітку ми частенько їздили туди відпочивати. Замок у Карінтії, 
така романтика! Клозет, правда, звичайний, зате краєвиди... Гори, озе-
ра — як у проспекті «Ш арнова»1. А рід дуже давній. Фон Штайн-Штел- 
лєнберг, через два «л». Дідусь цих двох якось приїздив до мене в гості. 
Сказати правду, Карл не любить, коли я про це розказую. Але ж сьо-
годні атмосфера така невимушена! Така здорова! А старий барон!.. То-
ді він був ще зовсім юний — лейтенант австрійської армії. Лежав у 
нашому містечку в госпіталі. Господи, та нічого такого в нас із ним не 
було. Бо з ним ще раніше сталося таке... Поранило в одне делікатне 
місце. Казав, що з кулемета. Отож він і став дідусем цих дітей. їхній 
сім’ї не пощастило. Обоє батьків майже відразу одне за одним... Він 
— на полюванні, вона —9в «мерседесі-250»... І діти враз лишилися на 
світі самі-самісінькі. І це в Карінтії! Церква хотіла забрати їх до себе.

1 «Шарнов» (Scharnow Reiseburo) — туристська фірма у Західній Німеччині.
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Курт-Удо вже б міг прислуговувати в костьолі. Не знаю, чи ви католик, 
але там дуже мило. Кругом усе пурпурове, біле, стихарі з мереживом... 
Ій-богу, чарівно! Та й маєтність чималенька: ліси, дичина, річки з фо-
реллю. Треба було тільки грошей трохи вкласти. А Карл уміє це роби-
ти. Церква, зрештою, теж. Але Карл робив це з щиро християнських 
переконань. З усиновленням спершу були труднощі — діти ж бо като-
лики. Тоді ми вирішили самі перейти в католицьку віру — так було 
простіше. Заразом Карл сподівався, що це поможе йому й розширити 
ринок збуту. Отож усиновив він цих дітей. Тепер вони могли носити 
прізвище Майзегайєр фон Штайн-Штеллєнберг. Ми, власне, теж, адже 
ви знаєте, — в наш час це всього лиш питання грошей. Як і все інше 
в житті. Пане старший, налийте ще один!

Цієї миті на сцені з ’являється делегація іноземних робітників. Гре-
ки. Вони працюють на бекенгорстському підприємстві, в цеху номер 
три. їх вирядили в костюми, взяті напрокат.

Робітники танцюють сиртакі.
Після танців греків частують пивом. Вино б їм було більше до 

смаку...
— Але цих людей не можна надто розбещувати. Бо ще приїдуть 

додому й почнуть агітувати за комунізм. Режим там цілком пристой-
ний. Порядок, спокій. Ніяких вам позапарламентських опозицій чи чо-
гось такого...

Почесні гості згідливо кивають шефині головою. В питаннях полі-
тики вони досить одностайні. Ті, що з правого крила СДП \  трішки 
консервативніші від тих, що з лівого крила Х Д С 1 2. Але їхні незгоди 
врівноважують пани з В Д П 3. У так званих «життєво важливих питан-
нях нації» панує згода.

НАСТРІЙ ПІДНОСИТЬСЯ

Згодом стає веселіше. Карлові Майзегайєру хочеться навчити сво-
їх греків пісеньки: «Гайда, гайда, пішки в Кельн!» Три-чотири!

Дами скупчилися коло шефині. Розповідати в товаристві так, як 
вона,— невимушено, щиро,— тепер рідко хто вміє.

— А ви знаєте, любі жінки, серед чоловіків, що вчащали до мене, 
нерідко траплялися неабиякі жартівники. Якось прийшов наш міський 
священик з цілою студентською корпорацією. Вони з’їхалися до нас на 
якесь засідання. «Треба цих хлопців, — каже пастор Мюленгаупт,—по-
маленьку вводити в життя».

А священик, до речі, навідувався до мене частенько. І без тих сту-
дентиків. То вже його діло. Так би мовити, вводив у життя сам себе. І 
платив пристойно. Я маю на увазі, звісно, всілякі там витрати — ча-
рочку винця, ну й до винця щось... Потім у мене знайшовся від нього 
хлопчик. «Плід кохання», — казав, бувало, пастор. Я назвала хлоп’я

1 Соціал-демократична партія. .
2 Християнсько-демократичний союз.
8 Вільна демократична партія.
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Герібертом. Але господь бог рано забрав його знов до себе. Мабуть, 
через те, що він був сином міського священика. Та й охрестити його бу-
ло б не так просто... От воно й вийшло на краще...

О, нарешті-таки німецький шлягер! «А моряка нічого не злякає — 
не бійсь, не бійся, Розмарі!..» В отієї, з котрою саме танцює шеф, ім’я 
зовсім не Розмарі. На фабриці її називають Буллі. Вродлива, нівроку, 
личко, як у мадонни. Схожа на ту, про яку «Штерн» писав, що її вкра-
ли. Нічого аристократичного, звичайно. Але від мадонни в ній таки 
щось є. Раніше фройляйн Шмітт щоразу їздила до одного лікаря у 
Швейцарію. А тепер — пілюлі. Коштом фірми...

Шампанське шумує. Шефиня теж.
— А отому з віночком сивого волосся на голові нібито дали премію 

Нобеля. Кажете, Нобелівську? Але ж її можна називати й по-нашому, 
по-німецькому. Він одержав її, здається, в Ліндау. За що? Я вже добре 
й не знаю. Чи не за косметику... За косметику не дають? Ну, в кожно-
му разі, за щось таке. Ні, не за мир — ту дістав наш федеральний Віл-
лі1. Ота, з котрою він розмовляє? З високих угорських дворян. Це видно 
й з того, як пишеться її прізвище, його ніхто не може вимовити. При-
їхала сюди в п’ятдесят шостому році. Вже й тут нагріла собі місце — 
ви, мабуть, чули, правда ж? Ні, вдова... О, графине, а я саме про вас 
розказую. Ну звісно, тільки найкраще. Авжеж, Карл на такі свята мас-
так. Отой дебелий — із профспілки. Звісно, в наш час і там треба сво-
їх мати. Ви придивіться до них, коли їх показують по телебаченню — 
від підприємців годі й відрізнити. Вгодовані, одягнені як на весілля. 
Цей із профспілки металістів. Покрутіть йому трохи голову, графине. 
Вони ой як люблять усе угорське! А потім я пришлю до вас ще й отого 
журналістика. Список гостей йому вже дали, тих, що потрібні, він уже 
собі відзначив. Карлові буде дуже на руку, якщо це піде під рубрикою 
«Світ праці». Мабуть, можна згадати словом-двома й греків. Мовляв, 
і вони мають право веселитися разом із нами...

Дехто балакає, нібито іноземним робітникам у нас погано живеть-
ся. Нехай не морочать людям голови! Наче ми не знаємо, як їм живеть-
ся вдома! Та для них тут не життя, а рай! Удома вони навряд чи ма-
ють на шістьох одну миску, щоб ноги помити. А по телевізору, бачте, 
дехто раптом починає вимагати для цих людей ванні кімнати. Але ж 
їхній уряд і сам цього не хоче. Дай їм ванну кімнату, то вони ще біль-
шого захочуть. «Квіточка маленька на лузі розцвіла — вересу, вере-
су...»2. Ти диви, Нобелівський лавріят теж підспівує! Та вже ж, таке не 
забувається... От скажіть мені щиро, любі дами: невже тоді було справ-
ді так погано?

Різношерста ггубліка може пригадати не так уже й багато поганих 
часів, щоб про це варто було говорити. Все залежить лише від того, про 
який саме період ідеться. Чи від того, хто якраз сидить навпроти. Чи 
хто саме запитує... А спогади в пані Майзегайєр — мов різнобарвні 
скельця в калейдоскопі. Вони перекочуються одне через одне, і в пам’я-
ті зринають усе нові й нові картини. Нові почування. Нові зачаєні гір-
коти і образи. Журналісти таких людей називають «колоритними осо-
бами».

1 В 1971 р. федерального канцлера ФРН Віллі Брандта нагороджено Нобелівською 
премією миру.

2 Пісня, популярна у гітлерівській армії.
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Шефиня Ірена, уроджена Емма Майзегайєр, особа вельми колорит-
на. Яскрава, барвиста, мов рекламний проспект туристських подоро-
жей, про які так мріють німці. Подорожей, у які вона частенько виїз-
дить. І про які знов і знов розповідає, як оце сьогодні. На Мальорці 
вже давно поставлено хрест. Мальорка тепер не в моді. Настав час Ка- 
нарських островів. І думками шефиня вже там... Тобто на островах. 
Зробимо ще один моментальний знімок нічного свята в Бекенгорсті: 
шефиня на Канарських островах.

— Останнім разом ми прихопили з собою на острови одну довго-
граючу пластинку. Адже там нічого путящого німецькою мовою не роз-
добудеш. Такого,-щоб можна було підспівувати. Перша пісенька нази-
валася «Найкраще місце біля стойки». Бувало, як поставимо — всі 
німці в сусідніх бунгало підхоплюють. Коло нас була садиба Плюшке 
— в них у Берліні фабрика високоякісних м’ясо-ковбасних виробів. Жи-
ти вони там, на островах, не жили. Плюшке оселився там, щоб не пла-
тити податків. А взагалі, у них вілла в Таунусі, та коли погода тут псу-
ється, тоді вони — на Канарські острови. О, там відчувається тверда 
німецька рука. Аборигени вже досить пристойно навчилися по-німець-
кому. А виноторговець Пепе завжди називає своє вино «шлягером». Ні-
мецьке, звісно, краще. Взяти хоча б мозельвейн «Божественні краплі» 
абощо. Коли вітер повіває з Африки, по всьому тілу аж дрож пробігає. 
Тоді знов хочеться... Господи, хіба можна таке забути! А один був іта-
лієць. Адже тоді ще ніхто не знав, що таке Південь. Але в Джованні 
він грав у крові. Я це навіть відчувала. Іноземних робітників тоді ще не 
було. Джованні належав до «голубих». То був легіон дуче. «Голубі» 
воювали разом з нами на Східному фронті. Доля закинула Джованні 
теж у наш лазарет... Трохи зачепило кулею. Чого він тільки не вмів! 
Це й не минулося, як -тоді казали, без наслідків. Пізніше він забрав 
нашу крихітку Енріко до себе на Південь. Це б йому теж уже трид-
цять сповнилося, нашому хлопчикові... Власне, всі вони однакові, оці 
іспанці, італійці. Ледацюги. Однак тіло в них і шкіра мені подобалися. 
А волосся — наче щітка. Я, бувало, казала Джованні: «Ти як пригор-
нешся до мене, то наче хвостом поросячим!» А він регоче...

В цю мить Карл Майзегайєр уриває жваву світську балаканину 
своєї матінки. Він запідозрює щось недобре і натякає старій дамі, що 
вона вже, мабуть, стомилася. Грекам такий самий натяк ще годину то-
му зробив його прокурист Кольцоп. Від холодних закусок уже й сліду 
не стало, і кельнери більш нічого не подають. У такі хвилини гості самі 
здогадуються, чий настав час. І тихенько вшиваються.

Залишається тільки добірне чоловіче товариство — представники 
економіки, політики та профспілки. У малій залі засідань їх чекають 
пікантні речі — напої і розмови. А також особиста секретарка шефа 
Буллі Шмітт. Заразом вона непомітно обслуговує і підслуховувцльні 
та записувальні пристрої.

ТРАДИЦІЇ РОДИННІ І ТРАДИЦІЇ ТЕХНІЧНІ

Шефиня таки мала рацію, коли висловлювала сумнів щодо давніх 
аристократичних традицій. Одного з Штайн-Штелленбергів. рицаря-роз-
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бійника, в XV сторіччі кайзер послав на шибеницю. Иорга Майзегайєра 
1856 року стратили за розбій на великій дорозі. Де ж тут різниця? 
Штайн-Штеллєнберги вигідно й надійно вклали свою здобич у родин-
ний замок. Але що робити їй з базарним перекупником?..

Сина Иоргена Майзегайєра звали Фюрхтеготом, цебто Бійся-богом. 
Він таки Всевишнього боявся і, керуючись правилом: «Вішай або тебе 
повісять», став катом. Фюрхтегот був дідусем шефині. Розповідаючи 
про нього дітям, вона казала: «О, він мав голову на в’язах!» Однак 
скільки чужих голів зняв він із в’язів, ніхто не знає. В усякому разі, за-
гребли їх не на кладовищі. Але його власна, Фюрхтеготова, попала* 
до речі, в йєнський університет. На кафедру анатомії, нове приміщен-
ня, зала номер 18.

Тепер Емма залюбки показала б ту голову своїм онукам. Та хто ж 
її пустить у Иєну!1 Там і слухати не хочуть, що це буде поїздка «в гос-
ті до родича»! Ось вам, каже шефиня, типовий вияв того, який негуман-
ний комунізм. Коли Карл, її славне дитя, був ще маленький, він якось 
спитав:

— А можна, і я стану тим, ким був прадідусь?
І став... На кашкеті замість кокарди він носив череп. Хвалити бога* 

Карл про це вже забув. Існує ж бо справжнє очищення в дусі христи-
янських традицій.

І кому хоч раз випадало чути великого боса на батьківсько-вчи-
тельських зборах, той у це вірить. Директора школи, до якої ходять 
обоє Майзегайєрів фон Штайн-Штеллєнбергів, звати Фокенвірт.

— Ні, пане Фокенвірт, так не можна! В тому, що ви називаєте 
шкільною реформою — в оцій «об’єднаній загальній школі», — невже 
ви не бачите впливу ворожої пропаганди? З цього усе й починається! 
Адже вони підкопуються під нас! Авжеж, зі сходу. І це тільки перший 
крок. Другий ви зробите тоді, як на уроці географії Кенігсберг назвете 
Калінінградом. Як подумаю отак... Це ж у нас підростає покоління, 
позбавлене змоги навіть скуштувати котлети «по-кенігсберзькому» в 
ресторані «Кривавий бенкет». Бо тільки там подавали справжні котлети 
«по-кенігсберзькому». Гострі-гострющі, з отакенними капорцями в під-
ливі. А до них — «медведівка»2. Оце традиція! Оце західноєвропей-
ський дух! Якось ми попали туди під час відпустки з фронту. От погу-
ляли!.. Оце я називаю християнсько-західноєвропейське виховання, пане 
Фокенвірт. А тепер що я чую? Сітки для волосся в бундесвері... Замість 
загороджувальних сіток — сітки для шевелюр! І ви хочете, щоб з отих 
патлатих вийшли солдати, що підривають танки? Не солдати, а смер-
дючі хіппі з них вийдуть! У вас тут завдання, пане Фокенвірт, мобілізо- 
вувати моральні цінності. А решту зроблять ті, хто вміє це робити. Мій 
Курд-Удо колись прислуговував у костьолі. Але ж хіба ваша загальна 
школа зможе «об’єднати» такі речі? Схід завойовували під знаком 
хреста. Ви повинні бути оплотом — ось у чому ваше завдання. А не 
дозволяти їм носити отакенні патли... Тут зібралися скоріше представ-
ники економіки, ніж батьки; всі ми даємо вашій школі чималенькі суми. 
Але одного дня ця лафа може для вас урватися, розумієте?..

Так, пан Фокенвірт усе розуміє. Мусить розуміти. Від реформи він, 
звичайно, відмовиться.

1 Йена університетське місто в НДР.
2 Терпкуватий напій у Східній Пруссії — чиста горілка, змішагіа з медом і настоя-

на на сосновій глиці (примі авт.).
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— Я тому навчителеві все сказав,— звертається Карл Майзегайер 
до Буллі, що жде його в машині.

Карл у чудовому настрої. Він почуває себе як справжній місіонер. 
Йому так кортить наставити на добрий розум ще кого-небудь.

— Ви, Підерайте, їдьте на фабрику, — наказує Карл своєму шофе-
рові. — А ви, фройляйн Шмітт, підете зі мною. Мені ще треба вам де-
що продиктувати!

Хто вірить у те, що він диктуватиме? Підерайт принаймні не ві-
рить. Буллі теж. Воно, звичайно, було б непогано... Але друкувати вмі-
ють і інші.

Так, курс у них, у Майзегайєрів, правильний. І взагалі в житті, 
і щодо своїх секретарок зокрема. «Соціалізм минатиме, християнський 
Захід стоятиме»... Великий бос Карл Майзегайер міркує собі так: те, 
що протрималося дві тисячі років, надто поганим не може бути. А тому 
Рим і візит до тамтешнього великого боса вже давно заплановані. Вже 
хоча б заради спадщини Штайн-Штелленбергів. Чи брати з собою до 
Рима й матір, Карл іще не вирішив. Коли вона напивається в дим,— 
а таке з нею трапляється, на жаль, частенько, — то іноді каже:

— Як на мене, то Пауль1 просто золото. В ньому є якийсь прихова-
ний шарм. По-моєму, він правильно робить, що виступає проти пілюль. 
Я чесно привела на світ усіх своїх дітей... І теперішні ліниві дівулі теж 
повинні...

Воно й справді важко передбачити,, що вона ляпне своїм язиком у 
Ватікані. Зрештою, поспішати нема куди. Поки що для Майзегайєрів 
— матері й сина — Бекенгорст залишається центром західноєвропей-
ського християнського світу, який сягає від Східної Фрісландії до Ка- 
рінтії. Шефиня, як і її пестунчик Карл, обертається ще тут, на сонячно-
му боці життя Федеративної Республіки. їй ще світять сузір’я світських 
прийомів і яскраві прожектори снобістських кубел. Їй,-Еммі-Ірені Май-
зегайер, плей-бабці західної частини нації.

ВЕЛИКА ТІНЬ

Північнорейнсько-вестфальським Майзегайерам тіні загрожують ли-
ше з Мюнхена, де колись був центр ранньої політичної діяльності ше- 
-фині. Консультант у справах незаміжніх матерів при Імперському жі-
ночому відомстві... Але тепер їй завдає прикрощів не стільки сам Мюн-
хен, скільки Ш вабінг2. Бо там пустила коріння інша родинна гілка — 
там звили гніздечко її дочки Додді та Евеліна. З своїм братиком Кар-
лом вони розбили глек. Через спадщину. Після того Карл відпиляв цей 
сучок на родовідному дереві. Сестер він начебто задовольнив, але не 
задовольнилися тим, що їм дісталося, вони. Евеліна й досі називає себе 
пані Тіхес. Правда, колись Тіхеси були розлучилися, однак усім, кому 
охота слухати, Евеліна розповідає свою щиру і зворушливу історію.

— В душі я завжди лишалася дружиною Бруно. І зберігала вір-
ність його ідеалам. Адже коли тут усе пішло шкереберть, ми, дочки, 
виїхали з мамою до Аргентіни. Коли виявилась ота зрада. І взагалі, як

1 Папа Павло VI.
2 Мюнхенський квартал, де живе багато, акторів та студентів.
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настала катастрофа. А в Аргентіні ми познайомилися з такими прекрас-
ними людьми! Я часто казала мамі: «Кожен третій німець — Тіхес». 
А які порядні були чоловіки! Маму просто на руках носили! Додді ма-
ла в одному нічному кабаре чудову роботу. Навіть захопилась була 
стріптизом — тоді це ще тільки входило в моду. На долю нам справді 
не було чого нарікати. Жили розкошуючи. Але коли в Європі помер 
мій колишній, ми знов приїхали сюди. На похорон. Та так і зосталися 
тут. Аж тепер я по-справжньому зрозуміла, що ховалося в моєму чоло-
вікові. І як він з своїми ідеалами знов піднявся після сорок п’ятого 
року1.

А Карл — свиня свинею. Він просто прибрав до рук усю спадщину 
Бруно. Додді й мені він, правда, дещицю сплатив. Звичайно, обпаскудив 
нас з усіх боків. А матір зробив п’яницею... Бідолашна жінка вже й ро-
зуму стратилася. Додді в цьому відношенні, на жаль, багато чого 
успадкувала від неї. Але хазяйнуємо ми з сестрою разом.

Сестри Тіхес-Майзегайєр держать у Швабінгу піццерію — одну з 
тих приблизно ста дев’яносто трьох піццерій цієї частини міста, де на 
кавалочок тіста кладуть найрізноманітніші делікатеси — салямі, олив-
ки, стручковий перець, часник, гриби, сир,— внаслідок чого виходять 
піцци з такими милозвучними назвами, як «Маргаріта», «Марінара», 
«Квато стаджоні»2... Одне слово, всі чотири пори року на одному шмат-
ку підпеченого тіста... Піццерія Майзегайєрів має добру славу.

Таким успіхом треба завдячувати, мабуть, кухареві, що походить 
із прабатьківщини цієї чудової страви, яка нині об’єднує Європу міцні-
ше за всі політичні доктрини. Він народився в Портічі, що лежить під 
самісіньким Везувієм. Звати цього чоловіка Умберто, бо він вийшов з 
родини, колись вірної королеві, — Умберто Пескаторе.

Умберто й справді має щось спільне з Везувієм. На вигляд він, 
правда, здається вже трохи вичахлим, зашкарублим, але всередині в 
ньому ще стугонить вогонь. І це подобається обом його господиням — 
Евеліні Тіхес і Додді Майзегайєр. Вони називають його просто Бертль. 
Піцци ні та, ні та не їсть. Хтозна, може, вони щось знають... 
А Умберто найдужче любить свинячу ковбаску з овочами. її подають у 
сусідньому ресторанчику.

Сусід, навпаки, свинячої ковбаски не їсть, зате охоче ласує піцца- 
ми. В житті скрізь свої труднощі. Навіть у кулінарії. До речі, назива-
ється піццерія «Italian S ta r»3, бо в Швабінгу всі магазини,
крамнички, кав’ярні й забігайлівки мають американські назви. Випад-
кових відвідувачів в «Італійській зірці» обслуговують надворі, через 
віконце. А в самому ресторанчику у невеличкій залі стоять чотири доб-
ре вимиті столики для постійних клієнтів. Сестри Майзегайєр подають 
поперемінно то з віконця, то в самій піццерії — тиждень там, тиждень 
там. Часом між ними виникають сварки, і тоді можна почути гострі, 
круті слова на адресу суспільства.

— Послухай, Додді, я коло віконця довше не витримаю. Від тих 
клієнтів уже й у ресторані смердить. Нам з тобою змалечку теж не со-
лодко жилося, однак ми принаймні мили ноги. А мати підстригала 
Карлові чуба. Але ж оті брудні кудли на обличчях та на головах треба

1 3 боку Бруно Т. то були, власне, не стільки ідеали, скільки звичайне гендлярство 
і вміння вчасно пристосуватися до нових політичних умов (прим. авт.).

2 Чотири пори року (італ.).
8 «Італійська зірка» (англ.)*
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просто заборонити! Як згадаєш свою молодість... Коротке волосся, ко-
роткі штанці... Зате все цупке, тверде, як круппівська сталь! А тепер як 
вони ходять, як балакають?! Та ще й запаскуджують стіни своїми дур* 
нуватими гаслами, отою комуністичною бреднею. А оті їхні дівулі-шли)- 
хи з млосними, масними очима, в подертих лахах, обвішані дешевими 
витребеньками! Часом мені спадає на думку, що Бруно зробив усе ж 
таки кращий вибір, тепер йому не треба дивитись на таке неподобство. 
Бертлеві це теж із душі верне.

Так, Умберто це теж із душі верне. З дому йому довелося хутенько 
щезнути: в Неаполі він ускочив у велику халепу — взяв участь в де-
монстрації проти демонстрації. Він уже тоді пристав був до нео-
фашистів, бо в монархістів йому ще довго нічого не світило. В тій істо-
рії замішана, здається, штахетина, яку він опустив на чиюсь голову. 
Випадково в штахетині виявився іржавий цвях... Одного дня на мюн-
хенському головному вокзалі1 Умберто зустрів кількох своїх однодум-
ців. Вони зайняли в «Італійській зірці» столик і відтоді почали збирати-
ся за ним регулярно. А коли десь з ’являються порядні чоловіки, туди 
поспішають іще порядніші. А також німці. Загалом німці не люблять 
макаронників, бо самі належать до вищої раси. Але на Півдні трапля-
ються й винятки. Колись там здобули славу готи і лангобарди. Це про-
ходили в німецьких школах між тридцять третім і сорок п’ятим роками, 
і ті, хто тоді вивчав історію, тепер переказують її своїм учням. А добра 
кров завжди проб’є собі дорогу. Так було колись — так воно й нині. 
Додді Майзегайєр, видно, не дістала таких глибоких знань, а тому дій-
шла до хибних поглядів:

— Ти кажи собі що хочеш, Евеліно, а оті твої завсідники мені не 
до вподоби. За цілий вечір кожен випиває всього по пляшці пива. А то-
ді сваряться між собою ще й чіпляються до гостей. Послухаєш їх — ті 
самі балачки, що були і в твого Бруно за Адольфа. І оце називається 
молодь? Як на мене, то краще вже мати діло з патлатими. Подумати 
тільки: груповий секс! Міняються жінками за годинниковою стрілкою. 
Та проти них навіть наша мати була черниця. А Бруно взагалі просто 
пустував, а не в гречку скакав. Ох, якби ж то вернути молодість!.. 
Я, звичайно, не кажу, що вогню вже зовсім нема...

О ні, Умберто лише з вигляду такий худий та виснажений, він 
частенько підкидає дровець у той вогонь. І чому це гострі на язик сусі-
ди — а надто сусідки—поза очі називають його «двозмінним?»

КІНЦІВКА ДО ТЕМИ ПРО ТРАДИЦІЇ

Карл Майзегайєр, головний шеф ФБТ, рік у рік стає дедалі ста-
течнішим, на скронях у нього вже блищить сивина. Професор Брехер 
так його й намалював, ще дужче підкресливши сивину. Страх як рес-
пектабельно! Тепер обидва видатні діячі — Бруно і Карл — висять у 
бекенгорстській залі засідань один навпроти одного, око в око, ніс у ніс. 
Традиція збагачується такою самою мірою, якою розвивається концерн 
ФБТ. І те, й те росте нині «за принципом сніжки». Адже все — тільки

1 Привокзальна площа баварської столиці — «баварське Монако» — місце зборищ 
національних груп, що прибувають із Півдня та Південного Сходу (прим. авт.).
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питання грошей. А спадкоємний аристократичний титул і т. ін. можна 
придбати, переглянувши оголошення в газетах:

ДАВНІЙ АРИСТОКРАТИЧНИЙ РІД

Літочисл. від XI ст. Згад. в альманасі «Гота».
Пропоную кого-небудь усиновити. Рідкісна нагода!
Гарант, цілков. таємницю. Прошу 250 000 марок.
Зверт. письм. на №..... Байєрштр., «Будинок преси».

(«Мюнхенер меркур», січень 1971 р.)

ГРАФ

(давньонім. дворян, походження)
Пропонує використати його ім’я для назви фірми, представ-

ництва і т. ін.,
по змозі за пасиви, чи активи, участі. 
1 мли. марок.

(«Ді вельт»).

КАВАЛЕР ОРДЕНА

На врочистому святі орден надає людині солідності і свідчить 
про її високе визнання та успіх.

«Шана тому, хто його заслуговує!»
Великий міжнародний орден гарантує поважним особам 
кілька дипломів.

Зверт. письм. на № 2021, «Нойєс гернер гандельсблат». 
Ганновер, пошт. абон. 4707.

Читаючи ці оголошення, Карл Майзегайєр міркує:
«Часом я зовсім не певен, чи слушно зробив, усиновивши дітей. 

Береш у свій дім людей і не знаєш, чи не хряпнуть вони тебе якогось 
дня по тім’ю. Хлопець уже не на жарт починає вередувати. Колись чо-
тирнадцятирічні собі такого не дозволяли. Краще б мене всиновив був 
якийсь старий дурень, я б хоч трохи поживився за рахунок його спо-
рохнявілого родового замку!. За гроші, що їх довелося викинути на
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цих двох шмаркачів, досі я б уже прикупив був ще два зубці до коро-
ни в гербу.

Але щодо католицтва — о, то була блискуча ідея! Окупилася сто-
крат. А то хіба б мені вдалося так швидко пропхати в австрійських 
властей фабрики в Бургенланді! Той недоумок Польді ніколи б цього не 
зробив. І як тільки мати могла привести на світ отаке чортзна-що?..»

ЛЕОПОЛЬДОВА ЛІНІЯ

Польді — це Леопольд Майзегайєр. Його батька, онімеченого ав- 
стріяка, а точніше остмаркця ’, звали Навратіл. 1938 року — року визво-
лення і воднораз найглибшого приниження Австрії, він виконував у 
мюнхенському керівництві партії одне завдання. В «Коричневому до-
мі» Навратіл переплутав поверхи і потрапив у канцелярію Імперського 
жіночого відомства, зокрема до відділу незаміжних матерів, що ним 
керувала пані Майзегайєр. Далі він переплутав спальні. І ось наслідок: 
синочок Польді, 1939 року народження.

Коли в 1945 році Навратіл утратив свої не дуже давно придбані 
східні володіння в районі Кракова — Львова, він забрав єдиного синоч-
ка Леопольда-Адольфа-Германа додому в Австрію і прилаштував його 
в одній сім’ї, заплативши великі гроші за утримання й мовчанку. Спад-
кові германські риси Навратіла виявилися у сина не так виразно. 
У Польді широкі груди, широкий череп, усе тіло поросле густим темним 
волоссям. Але загалом він — остмаркець старої закваски, справжній 
християнин. До речі, він і сам вважає себе таким.

— Я, бачте, людина ліберальна, терпляча. Я стою вище всіляких 
там партій і віросповідань. Християнство для мене — це щось саме по 
собі зрозуміле. Якби австрійці раптом підняли залізну завісу і сюди 
знов поналазило всякого наброду, як колись угорці, авари, монголи й 
ще всякі, про яких ми вчили на уроках історії, то було б для нас само-
губство. Наш капелан називає це «навалою поганських племен». Поста-
вили ту завісу, певна річ, не ми, а більшовики, але якщо казати правду, 
то ми повинні їм дякувати. Під захистом такого міцного муру — адже 
бундесвер, як ви знаєте, нічого не вартий, — ми в Австрії, і зокрема 
тут, у Бургенланді, розвинули свою промисловість.

Гарний край наш Бургенланд, романтичний. Ліси, виноградники, 
старовинні замки, озеро... Одне слово, всього потроху! Але ж промис-
ловості не було. А без промисловості все це г .„ 1 2 не варте. А тепер 
матимемо ФБТ із самої Західної Німеччини. «Фабрики Бруно Тіхеса»! 
Ось побачите, яке тут почнеться піднесення. А скажіть мені, чим був би, 
приміром, той самий Лінц, якби не ОАСЗ? «Об’єднані австрійські ста-
леливарні заводи»! І добре, й гарно. А колись це ж були заводи Гер-
мана Герінга. На такі речі треба дивитись, як на історію, до того ж 
тепер цього вже не забороняють. Ініціатива завжди йде від рейху. А 
наш брат потім надає їй своєрідного австрійського забарвлення. Так

1 За термінологією націонал-соціалістів, які після аншлюсу Австрії почали називати 
її «Остмарк» або «Східна марка» (прим. авт.).

2 Очевидно, лайна (прим. авт.).
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би мовити, вдихає в неї австрійську душу. Вбирає її в національну оде-
жу. А вже як підеш на полювання з самим паном головою земельного 
уряду... Торік із Федеративної Республіки до нас приїздила в гості наша 
пані матуся. Лікувалася на курорті в Тацмансдорфі, а заразом хотіла 
й трохи відвикнути від чарки. Але їй уже нічого не поможе. Наша донь-
ка вподобала ту закордонну бабцю. Якось мала Тончерль питає: 
«А чого це од нашої бабусі пахне так, як од пана Фельдеса?» Фельдес
— це один дрібноторговець, він частенько привозить нам потай з Угорщи-
ни, з Еденбурга, абрикосівку. Отож поки наша бабуся відвикала від 
чарки, то добряче приохотилася до абрикосового духу — до отого 
угорського барацку. Бачте, яке кмітливе дитя...

Але наша матінка — о, це та жінка! З неї ока не спускай. Як тіль-
ки трохи перебере, то й тепер іще лізе чоловікам на коліна. Проте, коли 
ми відкриватимемо нову філію — фабрику жіночої білизни, — я, пев-
на річ, все ж таки запрошу і її. Така стара дама буде в центрі уваги, а 
це не абищо. У нас, в Австрії, на таке люблять дивитися.

У Федеративній Республіці шефиню, звичайно, теж запрошують 
скрізь. Тут також про неї йде слава як про душу кожного товариства
— душу з ярликом «оригінально». У це нудотне й смердюче так зване 
«вище товариство» вона вносить таку собі норовливу нотку. Сякої-та- 
кої освіти, здобутої в народній школі, їй цілком досить для того, щоб 

•опанувати термінологію нашої «Jet-set» *. У Берліні та в Бонні 
не минає жодного прес-балу, щоб на ньому не переказували пошепки 
одне одному якогось гострого слівця Емми Майзегайєр.

Та послухаймо, що каже шефиня:
— На сьогоднішньому прес-балу компанійка зібралася досить 

приємна. А з Бонна скільки понаїхало!.. Для них це просто щастя — 
вирватися з отої своєї глушини. Від самого Бетховена 1 2 за- цілий вечір 
теж може занудити. О, а ось і наша угорська графиня! Ніяк не запа-
м’ятаю її прізвища... Кажете, Піссуварі? Знаєте, воно нагадує мені 
назву одного місця громадського користування... Вам не здається, що 
ця особа трохи забагато упадає коло Карла? Це мені зовсім не до 
вподоби. В нашій сім’ї аристократів уже досить... їй-богу ж тут зібра-
лося все, що тепер у ціні. Політика, економіка... А он і Кляйнерман! 
Агов, Кляйнерманику, хаудуюденьки! Це наш кладовищенський садів-
ник. Ми купили в нього абонемент для нашого Герібертика. Атож, 
для того, що від пастора. Господи, та дитя, звісно, вже давно померло. 
Але ж це не просто дитина, а пасторова дитина, тож про всяк випадок 
треба трошки подбати про могилку. Багаторічні кущики прижилися 
якраз непогано. О, і Тодтенгаупт тут — ми завжди замовляємо в ньо-
го гарненькі тістечка на свої прийоми. Чао, Тодтенгауптику! Ну ж і 
фрак на вас! Невже таки з Лондона? Он як! Такі речі тепер лишилися 
тільки там, де ще на місці двір. А ми в Німеччині легковажно втрати-
ли його. Боже, як пригадаю свою молодість!.. Дирижаблі, фейерверки, 
кавалерія... Був у мене колись один такий — на грудях панцер, на го-
лові шолом зі срібним орлом... Одне слово, шик. Вахмістр! А халабуда 
в нас ледве трималась. Якось уночі вона так розгойдалася, що аж бля-
ха з даху загуркотіла. Діти попрокидалися, посхоплювались, а Карл 
заходить до нас — адже я забула замкнути на ключ двері — і, навіть 
не глянувши в наш бік, хапає зброю мого вахмістра й натягує на голо-

1 Дослівно: «Літакова аристократія», вищий світ (англ.).
2 Людвіг ван Бетховен народився в Бонні.
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ву шолом. Слухайте, не ніч, а карнавал! «Майнц співає і сміється» ’ ... 
Вам теж це до вподоби? Такого гумору, як у нас, на Рейні, немає ніде. 
Він наче аж дисциплінує. Бо це — теж традиція...

СПРОБА ПОЗБУТИСЯ БУЛЛІ...

Шефиня не помилилася. Між Карлом і тією угорською дамою справ-
ді починається роман. Карл чоловік до того тверезий, розважливий, що 
включає в свої розрахунки навіть романтику. А Угорщина — це зав-
жди романтика. Дещо про цю країну він довідався у Франца Легара, 
Імре Кальмана. Коли Карл трохи «під мухою», то високим тенором і 
так, наче в роті у нього галушки, заводить: «Гей, чигане, гей чигане...» 
Однак жоден циган-скрипаль ніколи не спокусився підіграти йому — 
цигани на таке спотворене звертання просто не реагують.

Пластинку з «Другою рапсодією» Ференца Ліста у виконанні ци-
ганського ансамблю Карл ставить удома тоді, як на роботі в нього 
щось не клеїться. Чи наодинці з Буллі. Якщо в нього щось вийде з  
отою Піссуварі, то з Буллі не минеться без скандалу, це вже напевно. 
Правда, Карл пообіцяв їй дати відступного. Але Буллі вперлася і по-
грожує розказати потім усе як є. Нібито якомусь суб’єктові з «Біль- 
да». А цього не можна допускати. «Більд» надто впливова газета. Тре-
ба замазати Буллі рота. Найкраще було б накинути її комусь іншому, 
не гіршому від нього, Карла... Але як це зробити, великий бос іще не 
знає. Та щось уже придумає.

Власне, все на світі впирається в гроші. Консульський титул теж 
обійшовся не дешево. Карл купив його в чорній Африці — так би мо-
вити, на чорному ринку. Є один чоловік, який з цього діла живе. Він 
роздобуде вам навіть ступінь доктора американського університету2. 
Карл уже записався до списку кандидатів. А поки що він має кон-
сульський титул султанату М’боре. Де той султанат — посередник 
Карла й сам добре не знає. Диплом на чудовому папері. Шрифт «ун-
тер» з елементами готики. Тепер його вживають знов. Повернення до 
минулого... До справжнього. Давнього, доброго. В усіх життєвих ви-
падках.

а )  ...З ДОПОМОГОЮ КАМ ЕРНОГО СПІВАКА ( тенора)

— Та ви їжте, пане камерний співак, їжте! Я знаю, що вам усі 
ці прийоми вже в печінках. Повірте, мені й самому вони остогидли. То 
янкі заварили нам цю кашу. Так би мовити, замість відшкодування. 
Хіба це чарки? Це ж наперстки! А бутерброди такі вже манюсінькі, що * *

1 23 січня 1972 року в м. Клеве під таким гаслом відбулися урочисті збори пенсіо-
нерів та інвалідів війни (прим. авт.).

* Див. Гемман і Керлер, «Титуловані німці». Вид-во «Шнееклут» (прим. авт.).
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й не розбереш — риба то чи м’ясо. І цілісінький вечір навстоячки, аж 
ноги залазять самі знаєте куди. Ні, не сьогодні. Не в Карла Майзегайє- 
ра. У мене таки чарка як чарка. А до неї, он там, на отому широчен-
ному столі, — ще й свіжа вестфальська домашня ковбаса. Тут почува-
єш себе, як Герман Херуський у Тевтобурзькому Лісі К

Боїтесь погладшати? Та що ви, од шматочка такої домашньої ков-
баски тіла на нагуляєте! А потім заспіваєте нам на прощання щось для 
душі. Скажімо, «З юних літ» — від такої пісні, повірте, розм’якне й 
найчерствіше серце. Невже у вашому репертуарі немає такої чарівної 
пісеньки? А дарма, пане камерний співак, дарма! Тепер це знов у моді. 
Сказати б, моральна мобілізація. З ансамблями «Шаумбурзькі казкарі» 
та «Егерландські музики» ви б завоювали увесь німецький ринок 
у Південній Америці. Хто-хто, а я це добре знаю. Після сорок п’ятого 
ми там довгенько жили. В Аргентіні. А в Бразілії теж непогано. Там 
ще поважають давні ідеали. І помаленьку починають знов топтати 
стежку до Європи.

Я оце якраз вирішив узяти під свою опіку одну невеличку фірму 
грампластинок. Самі вони там уже ніколи не піднімуться. Тільки й зна-
ють штампувати допотопне бринькання на роялі. Гендель, Гайдн, кла-
весин... Це ж усе показуха, широкі народні маси тепер такого не сприй-
мають! «Фікаро тут, Фікаро там...» Якщо ви пообіцяєте мені наспівати 
з обох боків довгограючу пластинку і там буде «Слава затишку!» й 
«Пташина в лісі», а гляди, пощастить проштовхнути й «Звитяжно 
Францію розіб’єм» — звичайно, в суто історичному аспекті і з назвою 
часів Вільгельма Другого, — то я вам гарантую золоту пластинку і 
повний гаманець. То як ви на це?

Я маю для вас пропозицію. Ви неодружений, так? Я пришлю до вас 
свою особисту секретарку. Дуже мила особа — я на цьому ділі знаюся. 
Звати її фройляйн Шмітт. Але ви можете називати її Буллі. Я теж так 
роблю... Буллі допоможе вам виробити план. Посидите гарненько. За 
келишком винця. Удвох, щоб ніхто не заважав. А деталі справи ми ще 
встигнемо обговорити, потім... Що, вам уже пора йти? Маєте зустрітися 
з приятелем? Але ж пане камерний співак!..

Дарма. Шеф спіймав облизня! Здихатися Буллі в такий спосіб не 
вдалося. Панові камерному співакові «секретарка» не потрібна. Той 
має приятеля. Трохи пізно прояснилося в голові Карла Майзегайєра. 
Тепер він запросить на прийом не тенора, а баса... Ох, де ви, де ви, чо-
ловіки старого гарту?..

б) ...З ДОПОМОГОЮ Щ Е ОДНОГО КАМ ЕРНОГО СПІВАКА (баса)

Коли Карл Майзегайєр домовлявся з басом Ксавером Муггеншла- 
гером про полювання в своєму лісі, все, здавалося, сприяло його намі-
ру. Отже, камерний співак Муггеншлагер, сорокатрирічний тіролець, 
чоловік міцний, як дуб. Великий бос Майзегайєр слухав його у «Віль-
ному стрільцеві» в ролі Каспара. Картонні скелі на сцені аж здригали- 1

1 Герман Херуський — князь германського племені. У Тевтобурзькому Лісі (гори 
на території ФРН) йому споруджено пам’ятник.
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ся від грізної, стихійної сили його голосу. Це саме той чоловік, що 
потрібен для довгограючої пластинки. Саме той, що потрібен для Буллі.

Але починається все не дуже вдало. Щоправда, Муггеншлагер з ’я-
вляється в лісі у розкішному народному вбранні зеленого кольору. 
«Коли я вдома, — каже він з ецтальським булькотанням, — то завжди 
так вдягаюся». Стріляти, до речі, цей «вільний стрілець» не вміє. Тоб-
то вміє, але тільки на сцені. Та дарма.

Карл Майзегайєр підстрелює зайця. Мисливська здобич підносить 
у чоловіків почуття власної гідності відповідно до своєї ваги. Дикий ка-
бан! Олень! Ведмідь або слон — то вже мрія. Але у «вільного стріль-
ця» ці жарти нічого не підносять. Навпаки, тірольське дитя природи 
пускає патьоки. Сльози котяться як горох. Ти диви, яке м’яке серце! 
Плаче за мертвим зайцем! Чого тільки не буває з такими здоровими як 
бугаї хлопцями.

Але в мисливській хатині Ксавер одразу стає іншою людиною. Са-
мобутньою. Життєрадісною. Вельми охочою до грубих страв. По боро-
ді в нього тече пиво. Нагуляти тіло він не боїться. Чиста сорокап’яти- 
градусна горілка розв’язує язика і небалакучим чоловікам. Карл Май-
зегайєр. уже називає свого «вільного стрільця» «братом» і поплескує 
його по плечу. «Вільний стрілець» обіймає Карла. Саме такими й мають 
бути чоловіки. І Муггеншлагер уже ладен співати все, що зажадає 
великий бос Майзегайєр і що подобається чоловікам, які мають бути 
саме такими. Співати сентиментальне і героїчне. «І все ж, похмурий 
хлопче, любов я теж пізнала...» Карл починає підспівувати. Правда, 
трохи зависоко. Тоді Муггеншлагер бере вище. Карл знов підмугикує. 
Чоловічий рай! Дивно, що в наш час таке ще взагалі трапляється... Ну, 
то за це̂  ще по одненькій! І ще...

— А знаєш, Ксавере, — можна, я називатиму тебе на «ти»? — ти 
мені дуже подобаєшся! Я тобі теж? Тоді все гаразд. Адже смішно бу-
ло б — правда ж? — якби я мусив увесь час звертатися до тебе «пане 
камерний співак»! Якось приходив до мене в гості один чоловік. Тенор. 
От бачиш, ти теж не терпиш тенорів. Воно й не дивно: щоб у чоловіка 
та такий неприродно високий голос... Почуєш його — і тебе вже нічого 
не здивує. Ти теж такої думки? Та вже ж, звичайно... До речі, ти пови-
нен записати на пластинку й «Стою серед хмурої ночі». І «Сиджу в 
глибокій темниці». Кажеш, це не мисливська пісня? Зате для баса. Д а-
вай назвемо нашу пластинку трохи інакше: «Про мисливців та веселих 
випивак». Чи якось так... Ік! Бач, редиска подає голос. Це страшенно 
важливо для обміну речовин. Якось один мій знайомий сказав: «Хто не 
вміє до пуття відригнути, той не вміє і помолитись». Влучно сказано, 
га? То був капелан, людина дуже світська. Слухай, вони що, не хочуть 
більше жити без жінок? Але ж це всього лиш питання віку. Хоча серед 
тих духовних отців трапляються теж добрі жеребці. «І гірко сказав 
папа римський: «Non possumus» ]. Та вже ж, колись і цьому настає 
край...

Але ж не в нас, Ксавере? Ми з тобою ще себе покажемо! Гастролі 
і в тебе, звичайно ж, не минають без пригод... Та що ти кажеш?! Поліс- 
мен-регулювальник перед будинком ООН у Нью-Йорку?! Рудий ірлан-
дець із ямочками на щоках? Цебто як? І шотландець, машиніст паро-
воза на перегоні Едінбург — Абердін? Отакенні плечі? І отакенні стег- 1

1 Не можемо! (Л ат,)
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на? Як це? Ага, кажеш, хлопці читають місцеву хроніку. Бордель а 
баром — о, це геніально!.. Не любиш борделів? Ксавере, це знову ж  
таки говорить про твою душевну чистоту. О’кей, я це поважаю! Та вони 
тепер не дуже й потрібні. Таку послугу зробить кожна порядна дівчина 
з найкращого товариства.

Ну, то заспіваймо на радощах іще раз оцю чарівну пісню: «І все 
ж, похмурий хлопче, любов я теж пізнала...» Будьмо, Ксавере, ми теж 
не від того, щоб пізнати її. «Ти і я, я і ти, ми з тобою...» Це теж була 
славна пісенька. Ну звісно, рівень не зовсім оперний. Але все тіло пой-
мав приємний дрож... Послухай, Ксавере, у мене є одна пропозиція: я 
пришлю до тебе Буллі. П справжнє ім’я фройляйн Шмітт, і вона, влас-
не, тут лише для мене... Але чого не зробиш заради щирого товариша! 
Я зовсім не хочу сказати, що ти повинен обговорювати з нею програму 
нашої пластинки. У Буллі своя програма. Ти зразу побачиш... Що, що? 
Ліла ревнуватиме? Та ж послухай, невже чоловік не може один разочок 
розважитись? Адже ніхто не силує тебе одразу сповідатися перед тою 
дівчиною! А хто ж така Ліла? Твоя гримерка? A-а, перукарка! Хто-хто 
ти такий?! Гомо?! По-твоєму, в наш час про це можна говорити спокій-
но? Але ж не зі мною, розумієш? Не зі мною!.. О господи, це не театр, 
а якийсь нужник!

...І НАУКА, ЯКУ ДАЄ ТА СПРОБА

Ні, не щастить Карлові Майзегайєру з театром. Поки що Буллі 
залишається на його шиї. Не дуже-то легко тепер здихатися дівчини. 
Подивишся отак на чоловіка — начебто чоловік як чоловік, як-то ка-
жуть, усім чоловікам чоловік, а потім виявляється, що він і з перука-
рем, і з ірландцем-полісменом, і з шотландцем-машиністом на пе-
регоні Едінбург — Абердін... О, ВІН би такого, звичайно, не допустив... 
Хоча він теж мав свого Рема *. Але й за нашого старенького канцлера 
Аденауера до цього б не дійшло. А тепер скрізь тільки й чуєш: спаль-
ня — це приватна справа. До чого ми так докотимось? Якщо всім пас-
кудникам потурати...

На глибоке переконання Карла Майзегайєра, тут ідеться не лише 
про справу приватну — тут ідеться, так би мовити, про інтереси сус-
пільства. Коли людина помаленьку скуповує собі невеличку промисло-
ву імперію — крім фірми грампластинок, до ФБТ тепер приєднується 
ще й фабрика м’ясо-ковбасних виробів у Швабії, — почуття відповідаль-
ності зростає. Бо тут потрібна чистота і ще раз чистота. І моральна та-
кож. Навіщо докладати стільки зусиль, щоб накинути комусь оте стер-
во, фройляйн Шмітт? (1 то, сказати б, з перших рук!) В ім’я чистоти! 
Ясних стосунків! А то одного чудового дня нас може засмоктати червоне 
болото. І на порятунок тоді не сподівайся. Ось як вважає Карл Май- 
зегайєр.

— Ми, німці, в глибині душі моногамні, — повчав якось великого 
боса у невимушеній розмові в його кабінеті один освічений протестант-
ський священик. 1

1 Один із нацистських діячів, звинувачений у гомосексуалізмі.
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Спершу ІСарл подумав був, що священик прийшов купити тканину 
на нове службове вбрання — а знайти кілька вибракувавих шматків і 
спустити їх дешевше можна завжди. Та слуга 'божий раптом розкрив 
свої карти. Річ у тому, що він збирав пожертвування на будівництво 
нової церкви.

— Ні, пане головний суперінтендант,:— мовив Карл, *— мені дуже 
шкода, але — ні. Ми, бачте, вже кілька років як перейшли в като-
лицтво...

Слуга божий ураз скис. Він знову «закрив» свої карти і хутко ви-
котився з кабінету, хряпнувши за собою дверима. Але слова про моно-
гамних 'німців немов зависли в повітрі. І висять там і досі.

ПОЛІГАМНИЙ ІНОЗЕМНИЙ РОБІТНИК

А тим часом у Мюнхені сталося майже те саме. І де — в піццерії 
«Італійська зірка»! Евеліна розповідає про це кожному, хто хоче слу-
хати і хто не хоче. Щоб усі знали про ту ганьбу. Про ганьбу Додді.

— І хто — саме Додді! Вона й раніше не раз пробувала відбити 
в мене чоловіка! Але мій Бруно і не дивився на н е ї'. А тепер оця істо-
рія з Умберто. Я поїхала машиною до Швабії по свіжі огірки і мала 
намір повернутися аж на другий день. Але на душі в мене було якось 
неспокійно... Знаєте, часом передчуття не зраджує людину. Отож вер-
таюсь я того самого дня годині десь о восьмій додому. О цій порі робо-
ти в нас найбільше. Бачу — ресторан на замку. І записка на дверях: «У 
зв’язку з нещасливим випадком тимчасово зачинено». Я роззуваюся. 
Не треба, гадаю собі, полохати бідолах — вони ж бо постраждали! І по-
думати тільки: навіть на ключ не замкнулися! Восьма година, а вони 
вже в ліжку!

Потім обоє, звичайно, заходилися благати мене — мовляв, не 
гнівайся і таке інше. А я вхопила сорочку Умберто та по голові його, 
по голові. Ти, кажу, паскудний макароннику! Гвалтувати, кажу, ні-
мецьких жінок?! Аякже, ви до цього діла ласі! Все, кінчилася твоя 
служба в нас, затямив? Тепер іди підмітати вулиці й витрушувати 
сміття з бачків, погань отака!

Тоді сестричка як розійдеться! Ти, кричить на мене, з Умберто вже 
також, мовляв, того... Я їй на те, звісно, сказала кілька теплих слів і 
зацідила огірком межи очі — в руках у мене саме була торба з огірка-
ми... От Мерзота! Я, зрештою, можу робити, що хочу. Яке їй до мене 
собаче діло, тій Додді! Хто б міг подумати — саме вона! Я вам заяв-
ляю, кажу їм, що ресторан відчиняти не буду. І писульку вашу з дверей 
не зніму! Тепер радійте з свого «нещасливого випадку»!

Це була в Швабінгу, звичайно, ціла невеличка сенсація. «Італійсь-
ка зірка» зачинена! А піцци ж Умберто — найсмачніші в усій окрузі. 
Увечері, як завжди, почали збиратися відвідувачі. Поприходили дівчата 
з довгими масними патлами, в позав’язуваних на животах сорочках і 
хлопці з такими самими довгими масними чубами і з нечесаними боро-
дами. З ’явилися й молодики, що вечорами засідали в задній кімнатці, 
— з «Акції опору», з НПН 1 2, а також однодумці Умберто. Неофашисти.

1 Тут Евеліна глибоко помиляється! (Прим, авт.)
г Неонацистська партія у ФРН.

1 ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєри 115



Вся та смердюча компанія тинялась довкіл і лаялася, що їм ніхто не 
відчиняє. Потім ті, що з «Акції опору», взялися дражнити неофашистів, 
бо вся ця історія з зачиненою піццерією нібито типова для італійців. 
Мовляв, знов усе повторюється. Кессельрінг, кажуть вони, в Італії 
утримався б, якби макаронники не завдали йому удару в спину. Нена-
роком хтось штовхнув двері, і шибка, на якій з другого боку була при-
ліплена ота записка з «нещасливим випадком», вилетіла.

Тоді «акціонери» й нео звернули всю вину, певна річ, на патлатих. 
Дівчата зчинили гвалт. На щастя, наспіла поліція і забрала всіх патла-
тих у машину. Дівчата ж посідали самі. Все це скидалося на різдвяні, 
свята, і ніхто до пуття не знав, що ж, власне, сталося. Зате для піццерії 
ця історія послужила блискучою рекламою: на другий день бульварні 
газети надрукували про той випадок детальний репортаж. «Італійська 
зірка» враз стала дуже модною, а Додді з Евеліною не були б справжні 
Майзегайери, якби не скористалися з нагоди. Додді знов розшукала 
Умберто й привела його до Евеліни.

— Радій, паскуднице, що я вернула Бертля. Тепер хлопець братиме 
за годину, звісно, на п’ять марок більше. Та його можна й зрозуміти. 
А знаєш, що він мені сказав? Що останнім разом з тобою в нього вза-
галі нічого не виходило! Тому ти й затіяла всю оту колотнечу. Отож ні-
чого тобі репетувати! Просто ти старієш, голубко, атож!

Як видно, між сестричками знов відновилися колишні добрі взаєми-
ни. їхній заклад процвітає. Процвітає так, що Додді з Евеліною при-
мушують себе написати Карлові листа. Мовляв, він також повинен 
укласти трохи коштів і помогти розширити піццерію. Адже він має...

Карл, звичайно, має. Але коли хтось щось має, то хоче його зберег-
ти та ще й збільшити. Аж після третього листа великий бос нарешті 
надсилає відповідь. То його мати вмовила. Нагадала про можливі про-
центи... Матері завжди подають добрі ідеї. Емма ще й сама приїде по-
глянути, що ж то воно за піццерія...

ПОВЕРНЕННЯ ДО МИНУЛОГО

Шефиня їде в Мюнхен.
Мюнхен! Господи, скільки спогадів1... Вони зринають з кожним кро-

ком по місту. І завжди їх доводилося гнати від себе. Але тепер вони 
знов прокидаються, як тоді Німеччина 2. Колись тут була їхня канцеля-
рія. Тут була ЙОГО канцелярія. І нічого, нічого не залишилось! Немає 
навіть почесних храмів з трунами жертв 1923 року. Храмів з «Віч-
ною вартою», перед якою завжди треба було викидати вперед руку. Ось 
як швидко минає «вічність»... Отак швидко проминуло й тисячу років 3. 
Хоча декому вони видалися, мабуть, вічністю. А тепер усе щезло, не-
мовби його ніколи й не було. А збіжить іще трохи часу, і щезнеш і ти,

1 Мюнхен лежить на «рівнині, похиленій на північ» (Брокгауз); Ь>в сто-
лицею Баварії, пізніше — відомого руху, ще пізніше — знов Баварії; згідно з турист-
ськими проспектами, задає тон у політиці, це «таємна столиця Німеччини», «місто су- 
перприйомів», «наймодніше місто на континенті». Все ще столиця Баварії (прим. авт.).

2 Натяк на нацистське гасло: «Німеччино, прокинься!»
8 Натяк на обіцяний Гітлером «тисячолітній рейх».
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мовби й тебе ніколи не було на світі! Так, на схилі віку людина починає 
замислюватись. І тут не зарадить «матеріальна забезпеченість».

А втім, хіба є на цьому світі якась забезпеченість? Це запитання 
не дає людині спокою. Зрештою, як і інші запитання. А надто вночі, в 
готельному ліжку. В ліжку вельми розкішного готелю, який так нагадує 
про все те, що минуло... І ось із роздумів, шо сплутались, переплута-
лись у голові шефині, постає

ПІДСУМОК ЖИТТЯ ОДНОЇ ДОСИТЬ ЦІКАВОЇ ДАМИ

— Чверть години до першої? Дякую, пане портьє.
Може, спитати в нього щось іще? Аби лише збавити час... Сьогод-

ні мені не пощастить заснути, це я вже бачу. Згідно з прогнозом пого-
ди слід чекати фена. Від цього вітру в мене ще тоді завжди підгина-
лись коліна... Можна було б замовити що-небудь у номер. «Нойє 
іллюстрірте»? Але ж цей журнал одержать аж уранці. До того ж Дже^ 
к і1 однаково не замінить Сореї2. На це .здатна тільки блакитна кров. 
Справжня трагедія! І це кажеш ти, Емма Майзегайєр?! Ні, це каже 
Ірена Майзегайєр, людина, скривджена суспільством. Ірена Майзегайєр 
фон Штайн-Штеллєнберг розмовляє з Еммою Майзегайєр... Власне, 
зіпсувати отак своє прізвище — це просто чортзна-що. Адже ми, Май- 
зегайєри, — ми все ж таки не абихто! Я ще мала навіть справжнісінь-
кого батька. Люди були тоді взагалі дуже старомодні. З отими вінчан-
нями, церквою й іншими витребеньками... їм краще півооку перебива-
тися з хліба на воду, ніж відмовитись від п’яти хвилин церковних дзво-
нів і десяти хвилин органної музики. Може, то були й справді неза-
бутні хвилини. І для мене теж. Мені тоді було тільки п’ять років, а 
батько хотів, щоб у школі я могла назвати вчителеві справжнє бать-
кове ім’я. Мати в цьому тямила більше, ніж я. Але старий Майзегайєр 
керувався ще й діловими міркуваннями. Він робив труни для всієї 
протестантської парафії, а після одруження з матір’ю йому дісталася 
й католицька клієнтура. Річ у тому, що в місті не було трунаря-като- 
лика, і раніше католики мусили замовляти труни в сусідніх селах.

Батько завжди називав матір «старою відьмою» або просто «ста-
рою». Хоч матері ще не минуло й тридцяти п’яти років. Вона була 
пралею. Батько прибудував до нашої старої халупи справжню праль-
ню, ще й вивіску почепив на дверях: «Мінна Майзегайєр. Прання, ка-
тання і прасування білизни». Для нас, дітей, це було не абищо! А як 
пахла в тій пральні пара! Мило тоді ще було рідке й тверде — ті са-
мі гатунки, що існували й сто років до того. А тепер — щороку нові 
пральні порошки, вигідні лише для власників акцій, а не для білизни. 
Бо чистішою вона від тих порошків не стає3. Тоді білизна висіла у 
дворі, і її тріпав вітер. А як наставали канікули, мати могла вивішува-
ти її і на подвір’ї реального училища — за це директорова дружина 
мала десять відсотків знижки.

1 Жаклін Кеннеді-Онасіс.
2 Перша дружина іранського шаха.
9 «Раніше ваша білизна була чиста — тепер вона білосніжнаї» (Реклама, одного

з пральних порошків по телебаченню). (Прим. авт.).
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Коли мати померла, їй дісталася чудова дубова труна, яку, власне, 
ще два роки тому замовив для себе старий Дюнгаке, власник фабрики 
шкіряних виробів. Але потім він збанкрутував, і труна залишилась 
без господаря. «В ній моя Мінхен довго лежатиме як жива», — мовив 
батько і заридав. А пральня перейшла до мене. В офіційній подяці за 
«надзвичайно щире співчуття з приводу смерті любої нашому серцю 
небіжчиці» ми відразу оголосили, що надалі справи фірми «надійно» 
вестиму я, гарантуючи постійній клієнтурі «швитке і високоякісне ви-
конання замовлень». Прочитавши це оголошення, до нас прийшов ди-
ректор реального училища й сказав, що «швитке» пишеться через «д». 
Але надто обурюватись він не став, бо десять відсотків знижки його 
дружина мала і в мене.

У нас навіть стало значно більше клієнтів, ніж було доти, бо тепер 
до мене іноді навідувались і чоловіки — спитати, чи готова білизна 
для їхніх дружин.

, Отож відколи до пральні почали вчащати чоловіки, пішли неза-
баром у мене й діти. З них потім виростали славні помічники. Додді з 
Евеліною навчилися розвішувати білизну, а Карл розносив її по дво-
рах. За це йому завжди перепадала скибка пирога чи якась монета. 
Найохочіше він ішов туди, де пригощали маківниками. Кумедний був 
хлопчик. Усе цікавився жіночою білизною. Карл уже тоді знав, чого 
хоче. «Босяцюра ти, Карле!» — казала я. А він, шибеник, сміється. На 
Великдень ми довідалися, що він залишився сидіти в тому самому кла-
сі на другий рік.

Власне, жилося нам не так уже й погано, чи не так, Еммо? Замо-
лоду тверда постіль здається м’якшою від перини на старість. Колись 
у якомусь ілюстрованому журналі одна стаття називалася так: «Якщо 
ти бідний, то повинен умерти рано». Не знаю. По-моєму, можна сказа-
ти й навпаки: «Якщо ти багатий...» Ось натисну я зараз на оцю кноп-
ку, і прийде кельнер. Майже напевне макаронник. «Чого бажаєте, 
ласкава пані?» Але для мене все це вже минуло... Однак я можу ска-
зати йому: «Знаєте, щось зі мною не те, пришліть лікаря». І тоді з ’я-
виться лікар.

У цій фешенебельній казармі з такими апартаментами й рожеви-
ми ванними кімнатами завжди є свій лікар, і він прибіжить хоч і серед 
ночі. Але ж, Еммо, це коштує грошей! А коли ти скажеш, що в тебе 
трохи негаразд із шлунком, він пошле тебе ще до одного, який лікує 
печінку. А той — до кардіолога. А тоді попадеш в «інститут діагности-
ки». Нарешті тобі порекомендують курорт, мінеральні води, пропишуть 
курс лікувальних ванн у якомусь готелі, де один із директорів знову 
ж таки держить акції готельного товариства. Кінець кінцем ти справ-
ді захворієш і вже навіть не пам’ятатимеш, як одного разу серед ночі 
просто так, з нудьги, викликала в номер кельнера...

Коли на моїй вивісці ще стояло: «Мінна Майзегайєр, спадко-
ємниця», і в мене таки щось боліло чи починалися перейми, Карл що-
духу мчав до старого медичного радника Трюбеталя або до акушерки. 
І ті приходили. Трюбеталь. позирав на мене поверх своїх золотих окуля-
рів, усміхався й. казав: «Ну, Майзегайєрко, ти, мабуть, знов перетой...» 
І вимовляв слівце, що його тепер вживають усі, навіть у театрі на 
прем’єрі, де збираються самі норки та смокінги. Однак Емма цього 
сліРця не вживає. Це і є те, чого нас навчила стара школа. Незаймана 
чистота! З тією «незайманою чистотою» лікар знав навіть один анек-
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дот із студентських часів. Правда, я той анекдот чула ще від пастора 
Мюленгаупта. Перше ніж піти, Трюбеталь інколи казав: «Ти ще не 
розрахувалася зі мною й за минулий раз, розбійнице! Ну, нічого. Коли 
моє лікарське мистецтво кінець кінцем спровадить тебе на той світ, 
помолися там і за мене...» А я відповідала: «Та я не вмію молитися, 
пане медичний радник». «А ти не дуже побивайся, я теж не вмію», — 
казав старий Трюбеталь, трохи підіймав капелюха й виходив. Капе-
люха Трюбеталь не скидав навіть тоді, як оглядав мене. «З гігієніч-
них міркувань», — пояснював він.

Гай-гай, давно те було, тепер усе не так. Це була найщасливіша по-
ра в нашому житті, гіфавда ж, Еммо? Купалися ми тоді двічі на місяць 
у великій дерев’яній балії, де я прала чужу білизну. Я навіть те саме 
мило брала. Що пере добре білизну, те й людину добре відмиє. Спершу 
в балію залазила я, потім діти. Власне, мені те купання не дуже й 
потрібне було, адже я однаково щодня полоскалася в мильній воді. Та 
я любила посидіти в балії — адже тепла вода так приємно лоскоче 
тіло! Що таке справжня ванна, я взнала аж тоді, як мій зять Бруно 
переїхав у єврейську квартиру.

«Бачиш, — казав Бруно, — яка це раса: з одного боку, вони смок-
чуть із нас кров, а з другого — миються в таких ваннах». Мої хлопці 
додержувалися тоді отих хибних поглядів. Карл уже давно їх позбув-
ся. Тепер він за Ізраїль і навіть підтримує його обома руками. Він 
завжди так і каже: «Поки вони стоятимуть там...»

А тепер, Еммо, давай усе ж таки покличемо макаронника. Нехай 
принесе пляшечку горілки. Треба ж мені нарешті заснути. Бо завтра 
доведеться підсмажувати на слабенькому вогні Додді й Евеліну. От 
уперте стерво! Та вже ж — справжні Майзегайєри! О’кей! Дзінь-дзінь... 
Ох і стомилися ж ми!

— Заходьте, заходьте, пане старший! А принесіть-но мені пляшку 
російської горілочки, та глядіть, щоб міцненька була! Второпав, італь-  
яно? Второпав, бачу. А тепер забирайся геть...

Коли цілісіньку ніч не бере сон, тільки горілка й поможе. Те, що 
шефиня, підбиваючи в суперрозкішному готелі підсумок свого життя, 
спинилася на горілці, теж дало їй певну вигоду. Вона здихалась отої 
аристократки Ірени. А в думці Емма знов піднялася до узагальнення: 
«Ми, Майзегайєри». Такого з нею вже давно не траплялося. Бо люди-
на, діставши спадщину, здебільшого втрачає здатність узагальнювати. 
Тим більше, як розбагатіє. Оце «Ми, Майзегайєри» немовби знов об’єд-
нує в одно те, що досі було роз’єднане. І з цього може щось вийти.: 
Щось монолітне. Коли б же хто знав, який сморід, тлін і задуха панує 
в так званих «великих родинах»! То тільки про людське око, для ре-
портерів і перед телекамерами вони кривлять губи в усмішках і пока-
зують золоті мости й протези, насправді ж усіх їх зв’язують норкові 
пута. «Ми, Майзегайєри» — це в них майже як програма.

Після сніданку в англосаксонському стилі — солонина, шинка, 
яйця і свіжий апельсиновий сік, а також окремо замовлений «Дюшар- 
ден»1 — на закуску («Пане старший, ще чарочку!» А цей молодий 
італьяно досить-таки симпатичний!),— Емма Майзегайєр знов у фор-
мі — від перуки до мізинця на нозі. Це знов та сама шефиня ФБТ, гос-
подиня вілли «Ешенбрух» у Бекенгорсті...

1 Французьке бренді.
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Отак вона й виходить у передобідній Мюнхен. Сьогодні для неї 
не існує нічого такого, чого вже все одно не існує. Ніс Rhodos, hie salta *. 
Цього вислову шефиня, правда, не знає, хоч і водила дружбу з ди-
ректором реального училища. Проте вона щось мугикає собі під ніс. 
Це Пауль Лінке, її улюблений композитор. «Замки, що стоять на Мі-
сяці»! 1 2. Ця музика також має лунати над її труною (певна річ, теж над 
дубовою, але не над випадково придбаною, як у матері!).

ПІЦЦИКАТО В ПІЦЦЕРІЇ

Ми, Майзегайєри, ще перетягнемо замки з Місяця на Землю, це 
вже напевне! Додді, Евеліна... Давненько вже я з ними не бачилась. 
Дочечки мої! О, вже й сльози на очі навернулися... Та, може, це від 
газів, від нашого смогу3?

Ти диви — «Тріумфальна арка»! Щоправда, тріумфу й величі в ній 
поменшало. Нагорі вже немає левів із Цирку «Корона». Лишилися тіль-
ки якісь слова про мир. їх Адольф не добачив. Він тут частенько про-
ходив, проїздив, приймав почесті. А тепер уже й кістки його зітліли. 
Кінець, нема. А ми, Майзегайєри, живемо. Ми, Майзегайєри... Який 
приємний лоскіт пробігає по спині, коли чуєш ці слова!

Цікаво, як вони виглядають, Додді й Евеліна? Ні вона їм, ні во-
ни їй навіть фотокарток ніколи не посилали. Коли великі погризуться, 
то вже погризуться. Додді завжди була пройдисвітка, однак з личка 
досить гарненька. Евеліна трохи занудна, але теж пройдисвітка. А вза-
галі в тому, що діти від різних батьків, є свої переваги. Всі вони вийшли 
різні на вдачу...

В передобідню пору вулиці, де вночі вирує життя, наче мертзі, аж 
моторошно. Сохо. Бродвей. Охамштрассе... Так цю вулицю називають 
у Швабінгу: «Охамштрассе». «Але як правильніше — «Охам...» чи 
«Окам...»?» — ще встигає подумати Емма Майзегайєр, як раптом її 
зупиняє крик:

— Мамо!!!
Драма з народного життя. З сільського життя. Ціла мелодрама. 

МИ, МАЙЗЕГАЙЄРИ!!! Це мало б бути несподіванкою, так воно й 
сталося. То це, виходить, Евеліна? її дочка? Оце так так! Викапана 
матуся. Ще й не зачесана. В пантофлях з червоними помпончиками. 
От тобі й маєш! Чи в Мюнхені вода така дорога, щоб не помитися?

— Мамо, ти така молода, ну як у казці!
Відповісти на цей комплімент компліментом не випадає. Зустріч 

через багато років іноді викликає цілком несподівані враження.
— Поснідаєш з нами?

1 «Тут Родос, тут стрибай» (лат.) — вислів, що означає: «А тепер покажи, на що 
ти здатний».

2 Вальс із опери «Пан Місяць» популярного перед першою світовою війною ні-
мецького композитора Пауля Лінке.

2 Звичне в Мюнхені явище; його щодня констатує старший кельнер Фрідріх Лен- 
нартц з ресторану на телевізійній вежі і подає дані на землю як метеорологічну інфор-
мацію («Зюддойче цайтунг», 1971 р., №  310). Ніяких заходів проти цього явища ніхто 
не вживає (прим. авт.).
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IT знайомлять з паном, що стоїть під дверима. Оливкового кольо-
ру шкіра, весь у зморшках.

— Це Умберто, він у нас пече піцци.
— Дуже приємно...
«В її роки я була все ж таки перебірливішою щодо чоловіків. Я 

мала дипломатів, японських кур’єрів з особливою місією, представни-
ків австрійської економіки. Піцци ніхто з них не пік, навіть італійці. 
Взяти хоча б того ж таки з «голубих», від якого знайшовся Енріко. 
Був навіть один генерал — на жаль, у нього так нічого й не вийшло, 
хоч як він командував собі. Цікаво, чи в цього макаронника?.. Та вже 
ж, піцци в нього, певно, виходять».

Двері відчиняються. В ресторанчику хтось підмітає підлогу. Дод- 
ді! Елегантна, нівроку. Спідничка на цілу долоню вище колін. Вмита, 
напудрена, підстрижена, волосся пофарбоване в біле й накручене. Ба 
ні, перука. Щічки як у сімнадцятий.

— А, це ти? — тільки й промовила вона.
Материнське серце закалатало: бах-бах-бах-бах. Піаніссімо. Емма 

лише шепоче:
— Ми, Майзегайєри...
Зведений у думках моноліт розвалюється. Планам шефині загро-

жує небезпека. Так, це кінець, кінець усьому! Італієць розмішує вели-
кою дерев’яною ложкою тісто. В ніс б’є часниковий дух. Все любить 
Емма Майзегайєр, тільки не часник.

— Тобі недобре, мамо?
Шефиня криво посміхається:
— Та це, мабуть, фен...
— То випий спершу кави.
Ці слова обидві дочки — Додді й Евеліна — вимовляють водно-

час. Ми, Майзегайєри! МИ, МАЙЗЕГАЙЄРИ! І знов уже бринять стру-
ни серця. Піццикато! Піцца! Піцца! Піцциката! На обід подають смач-
ні свинячі ковбаски з сусіднього ресторанчика. I like Munich...1

СІМЕЙНА ІДИЛІЯ 

ЗАПИС НА МАГНІТОФОННІЙ СТРІЧЦІ №  І

Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— А знаєш, Додді, сьогодні вранці ти не дуже зраділа!
— Але ж я так чекала тебе, мамо!
— Евеліна зустріла мене зовсім інакше.
— Бо вона брехло й пройдисвітка. Завжди ламає комедію.
— Додді! А хто ж то послав мене по огірки, а сам злигався з отим 

макаронником? Серед білого дня!
— По огірки? О, це оригінально!
— Евеліна мусить робити оте саме, звісно, вночі. Щоб він не ба-

чив, яка вона шкапа...
— А ти, свинюко, линула мені межи очі цілу склянку!

1 Люблю я Мюнхен (англ.).
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— Не цілу, а півсклянки. На жаль...
— Але ж я теж стільки пережила через вас!
— Вибач, матусю.
— А плаття таке мазке! Модель від самого Пуччі з Флоренції. Це 

мені Карл купив там. Казав, що в справжньому palazzo *. А ті Пуччі 
— справжні князі... А продавщицями в них — самі молоденькі принце-
си. Отак. Флорентійська аристократія!..

— , ,   !     ,   
    !

— Дітоньки мої, ми, Майзегайєри...
— Поки що я фрау Тіхес. А хто видурив у мене спадщину? Брат 

оцієї, що сидить навпроти, — ваш любий Карл!
— А все ж таки Карл назвав фірму «Фабрики Бруно Тіхеса». З 

поваги!
— А тоді видурив її в мене! За жменьку дрібняків. За оцю забі-

гайлівку!
— Де ж би він узяв тих грошей у п’ятдесят п’ятому році? Карл 

повівся тоді навіть дуже великодушно. Будь же справедливою, Евелі- 
ночко.

— Ха, справедливою! Ти, матусю, теж, бачу, мислиш як за Віль- 
гельма Другого!

— Чого ти чіпляєшся до матері?
— Ох, Додді, прошу тебе...
Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— Що воно там гарчить?
— То внизу Бертлева тістомісилка.
— А тепер досить викручуватись, хай вам чорт! Набридло. Розка-

зуйте нарешті все, як є!
— Оце-то так, матусю! З тобою побалакаєш! Ну гаразд. Нам по-

трібні гроші. Хочемо поставити з двору прибудову. Тоді наш ресторан 
стане втричі більшим.

— Щоб мати окрему залу для грошовитих відвідувачів — футболі-* 
стів тощо...

— Он як! Що ж, сказано досить відверто. І скільки ж?
— П’ятсот тисяч...
— Чи ви показилися?! Півмільйона? На оцю забігайлівку?!
— Отоді вона й перестане бути забігайлівкою. До того ж це од-

наково наші гроші. А якщо Карл надумає викручуватись, то в мене є 
тут один адвокат, молоденький, але спритний. Він тричі на тиждень 
бере в нас по п’ять «марінерів» для цілої контори.

— Ой, Додді, отой твій патлатий...
— Він уже вивів на чисту воду кількох спекулянтів землею та ін-

ших таких типів. А якщо він зазирне краєм ока в спадкоємні угоди 
Карла...

— Ой, дітоньки мої, діти!..
Дррр-дррр....
— Тихо — телефон!
— Ну звичайно, Бертле, свіжий сир. У нас його ще повно-повнісінь-

ко. Нагорі в шафці, праворуч. Атож, потім ми зійдемо вниз...
— Той ідіот знов ніяк не знайде сир?

'•П алац (італ.).
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Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— Змасти нарешті ту диркалку, Евеліно!
— То що ти хотіла сказати, мамо?
— А на чому ми спинилися?
— Ти сказала: «Дітоньки мої, діти!..»
— Ах так, я хотіла сказати ось що: діти мої, ми, Майзегайєри,

не повинні запаскуджувати своє гніздо. Ми — економічна сила! Але 
досить якої-небудь дурниці — і ми попадемо в «Шпігель»! Я маю для 
вас пропозицію. Карл поможе вам розбудувати ресторан. І зробить з 
нього palazzo. Щоб про нього весь Мюнхен знав! Згодом Карл зможе 
відкрити дві-три філії. Так би мовити, споріднені заклади. А потім він 
спробує і десь іще. І скрізь під одним прізвищем.

— Під його?
— І вашим: «Майзегайєр»!
— Ага, а що буде з нами?
— А ви хазяйнуватимете тут. І матимете пристойний процент від 

прибутків. Карл не поскупиться!
— Ви чули? Скупердяга не поскупиться! Я вже знаю, чим тут пах-

не. Ні, ти це не сама придумала, мамо...
— Звісно, не сама. Я обмінялася думками з Карлом...
— А я мінятися думками з тобою не'збираюсь. Про це взагалі 

нема чого балакати. Аякже, служити тут на побігеньках у Карла!.. 
Та я скоріше вийду заміж за Бертля. Тоді йому доведеться працювати 
тут задарма, і років через п’ять ми розбудуємось на власні гроші.

— Хто-хто вийде заміж за Бертля? Хто?! От сучка! Та ти таке 
саме стерво, як і твій брат...

— Твій брат, Додді!
— Ваш брат, дітоньки мої. Ми, Майзегайєри...
Дррр-дррр...
— Слухаю, Бертле! Від тих, що зібралися за вікном, уже смер-

дить і всередині? Гаразд, зараз ми зійдемо вниз. Ходімо, Додді, твої 
хіппі вже ждуть. Чао, матусю! Ввечері ми ще побалакаємо...

Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— О, ти диви: магнітофон! Ото ж воно, це диркання, здалося мені 

підозрілим...
...гр-тр-др... гр-тр-др...
— Все, став!

Кажете, страшні люди, ці Майзегайєри? Але ж де ще вмикається 
магнітофон одразу, як тільки родина збирається на сімейну раду? Як-
би ми мали архів магнітофонних і грамофонних записів за останні три 
тисячі років, світова історія була б куди зрозуміліша...

Тим-то вже тепер треба все записувати, як роблять деякі наші 
сучасники. Треба тепер говорити про Майзегайєрів!

Отже, Мюнхен, Швабінг, Окамштрассе, пів на другу дня. Магні-
тофон увімкнено...

ЗАПИС НА МАГНІТОФОННІМ СТРІЧЦІ №  2

- - ... - - ... - - ... - - ...
— - - - ... ... - 
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— Браво, макароннику! Ти співаєш, як пташка! Знаєш, ти мені 
подобаєшся... Я взагалі люблю вас усіх трьох... Треба, щоб ти заспівав 
ще «Санта Лючію». Чарівна пісенька!.. Карл її має в запису ще самого 
Карузо. Правда, пластинка трохи хрипить, старенька вж е— ще на сім-
десят вісім обертів... А вино там — ну просто вогонь з медом. У цьому 
ділі нас, арійців, ви набагато випередили. Дортмундське я люблю на 
похмілля — хоча про це, мабуть, не варто згадувати тут, у Мюнхені. 
Але все ж таки: вип’єш келишок такого дамського винця, як оце, і тобі 
знов милий увесь світ. Навіть власна родина — Додді, Евеліна... Ви 
хоч і безсоромні, зате справжні Майзегайєри! Щось та є в нашому 
роду — я хочу сказати, в родині. Часом мені аж плакати хочеться, але 
не просто так, а від щастя. Ти розумієш, Бертле?.. Ми, Майзегайєри... 

 цьому є — як це кажуть? — своя велич... Імперія, як іноді вислов-
люється Карл... Ах, то випийте ж зі мною по одненькій за здоров’я 
Карла!.. Заради мене... Та не будьте ви такі... Може, він і справді 
гангстер... Але хто ж із босів економіки не гангстер? Адже я знаю всіх 
їх як облуплених — з прес-балів і взагалі. Всі до одного гангстери. Та 
не всі вони Майзегайєри... Майзегайєри тільки ми... В цьому й полягає 
та велич, про яку я вже казала... Дівчатка, зозульки мої, послухайте, 
яку я маю для вас пропозицію: не втягуймо Карла в це діло... Я — 
розумієте? — я сама дам вам гроші... Сама! Оті півмільйона... Я теж 
трошки зібрала за своє довге життя-буття... Я вам дам... І без про-
центів. Чи, скажімо, за процентів три — це ж по-божому... Додді, Еве- 
ліно, ви, власне, такі схожі на мене... Беріть мої гроші і розбудовуйте 
свою піццерію. Приводьте футболістів, інших достойних людей — все 
тут буде ваше. І ні Карл, ані хтось інший не соватиме носа у ваше 
діло. Тільки ваша матуся... Чи вас це слово знову трохи шокуватиме? 
Емма влаштує все! Слово честі! Слухай, Бертле!.. А, власне, яке твоє 
справжнє ім’я? Умберто? О, це звучить так колоритно, чисто по-пів- 
деннему — як в опері! Умберто, називай мене Еммою. Даруй моїм до-
нечкам щастя. Обом. Про мене, хоч і навпереміну... Щодо цього я 
можу дати тобі одну пораду... Так-так, пораду, хлопче! Бамбіно!

Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— Якщо ви зараз же не вимкнете отої г... диркалки, я поб’ю її на 

друзки!..
Д р ........................... 1

 

  ,   ,   
.      ,    

   .    - 
 ,     ,   

    ,     

1 Чим скінчилася сімейна рада — хтозиа, бо в цьому місці стрічка, очевидно, 
внаслідок некваліфікованого обслуговування 3 боку шефині, перервалася. Дальші по-
дії, однак, свідчать про л*, що дочки прийняли фінансову пропозицію матері і таки роз-
будували «Італійську зірку> (прим. авт.).
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ності високих духовних і державних осіб. Усе своє життя Емма Май- 
зегайєр любила всілякі урочистості. Але тут не треба забувати ще од-
ного— радості за родину, що з кожним роком зростає і зростає. Від 
Додді й Евеліни тої радості не дуже діждешся — в них ніякого при-
росту якраз і нема...

А шефині хочеться бачити нащадків — внучат, а може, й правну- 
чат. Тепер ця ідея, цей, так би мовити, династичний потяг — хоч це 
поняття Еммі й чуже— не дає їй спокою. Уві сні й наяву її свідомість 
пронизує оте «МИ, МАЙЗЕГАИЄРИ!» За часів — у пам’яті людей 
вони майже стерлися,— коли вона ще обіймала відому посаду, над її 
письмовим столом висів у рамці віршик про спадщину предків. Може, 
в душі Емми й досі живе той віршик... «Хто вспадкує — хай же 
знає...»

Австрійська парость на її сімейному дереві розвивається трохи 
кволо. Леопольд привів на світ поки що тільки малу Тончерль. Але 
її матуся Регула — або Регерль, як її звуть,— має все потрібне для 
того, щоб значно збільшити майзегайерівський рід. А на свята часто 
трапляються для цього щасливі нагоди.

Північнонімецькі політики в галузі комунального господарства зна-
ють, як скаче вгору крива приросту населення через дев’ять місяців 
після весняних та осінніх ярмарків у Бремені, Ольденбурзі та в Гам-
бурзі. Народні гуляння на свіжому повітрі і пов’язаний з ними актив-
ний рух, що викликає спрагу, в цьому відношенні виявляються особ-
ливо сприятливими. Та ще церковні процесії і ходіння на прощу — адже 
в них бере участь молодь. Високі духовні особи, що виконують церков-
ні обряди, не стають цьому ділу на заваді. Тільки оті «коктейлі», цебто 
прийоми навстоячки, що виснажують гостей і вбивають у них усяку 
фантазію, залишаються зовсім безплідними 1.

Оскільки в Бургенланді освячення має проходити переважно на 
свіжому повітрі, а альпійсько-угорське змішане населення в цьому 
краю та виробництво міцних вин створюють додаткові сприятливі пе-
редумови, оптимізм бекенгорстської шефині видається зовсім небезпід-
ставним. Однак над святом збираються хмари, про які Емма й не здо-
гадується. Правда, свято випереджає їх, але згодом вони все ж таки 
спричиняють просто катастрофічні наслідки. Про щастя й нещастя 
розповідають засоби масової інформації. Нещастя передчувається на-
самперед там, де прокидаються спогади про оте давнє «Хайль».

«Вінер роте пост», 18 квітня 19...р.
«Післязавтра, 20 квітня, в нашій східній федеральній провінції 

Бургенланд, у цьому й досі найзлиденнішому закутні Австрії, відбу-
деться подія, від самої думки про яку ми червоніємо з сорому: освя-
чення філії західнонімецького капіталістичного суперконцерну ФБТ. 
Бургенландське підприємство має виробляти переважно жіночу білиз-
ну— ліфчики й трусики; одне слово, зовсім непотрібні предмети роз-
коші, які нічого не дадуть голодному бургенландському населенню, що

1 Віденський професор д-р Франц Фердінанд Гаферкандль навіть обстоює думку, 
що в людей, які часто ходять на такі прийоми, помалу атрофуються статеві залози. 
Статистично на користь цього свідчить, на його погляд, досить слабке розмноження т. зв. 
«літакової аристократії» (прим. авт.). ......................
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його дріб’язково опікають айзенштадтські1 бонзи з АНП2. Водночас 
не можна не підкреслити, яке відношення мають ФБТ до нашої бать-
ківщини Австрії. їхнім засновником був той самий аж надто відомий 
Бруно Тіхес, що в епоху фашизму займав посаду так званого «райхс- 
амтляйтера», тобто пост, який в австрійському уряді відповідає при-
близно начальникові відділу. 12 березня 1938 року Бруно Тіхес разом 
із злочинними фашистськими ордами ввійшов у Відень. Тепер неважко 
зрозуміти, чому освячення цього підкинутого в нашу країну «Геслеро- 
вого капелюха»3 призначено саме на 20 квітня! (День народження 
Гітлера). Слід сподіватися, що трудящий люд Бургенланда дасть 
належну відсіч австрійській майзегайєрівській кліці, що породичалася 
з покійним Бруно Тіхесом. Адже якими принципами керуються ці пани? 
Найвиразніше це можна висловити, мабуть, перефразувавши слова 
великого поета-гуманіста Вольфганга Гете4: «Здобудь усе, що ко-
лись належало батькам твоїм, здобудь і користуйся ним». Але австрій-
ська громадськість не повинна допустити цього, пам’ятаючи римський 
вислів: «Videant consules!..» («Нехай консули пильнують!»).

«Бургенлендіше гайматіитімме», 19 квітня 19... р.

«Любий нашому серцю Бургенланд здавна славився не лише своїми 
виноградниками та міжнародним туризмом. Ні, він дедалі більше стає 
і великим економічним районом, що сягає від Маттерсбурга через 
Иормансдорф до Кроттендорфа на півдні. Ці назви вже тепер привер-
тають увагу промислового світу. Завтра тут відкривається філія однієї 
з важливих виробничих потужностей Федеративної Республіки Німеч-
чини, і це сповнює наше населення глибокою радістю. Тим більше, що 
це ще дужче зміцнить економіку нашого невеличкого чарівного куточка 
на краю німецької культурної області — цієї справжньої (прохання не 
витлумачити слів хибно!) Східної марки. Про значення події свідчить 
і те, що підприємство освятить його преосвященство високошанований 
пан єпископ Иозеф Куппельрайтер, а потім ще раз пан протестантський 
земельний єпископ д-р Д. Шпюлєвізе. З огляду на той видатний факт, 
що наш прикордонний Бургенланд дедалі більше перетворюється на 
вузловий пункт у житті нашої великої батьківщини Австрії, у цьому 
урочистому акті разом з міністром торгівлі пані Обстровідль візьмуть 
участь визначні представники федерального уряду».

Австрійське радіо.
«Говорить Австрійське радіо, місцева програма.
Шановні дами й панове! Вітаємо вас із нашої студії в Бургенлан- 

ді;.. Враховуючи прогноз погоди, ми сподівалися почати сьогоднішню 
передачу такими словами: «З прекрасної весняної блакиті над краєм 
Йозефа Гайдна і Франца Ліста всміхається сонце, даруючи нашому

1 Айзенштадт — головне місто в провінції Бургенланд.
2 Австрійська народна партія.

. * «Геслерів капелюх» — у швейцарській народній легенді про ВІльгельма Телля 
намісник австрійського імператора) Геслер примушував швейцарське населення кланя-
тись: ного капелюху.

4?«Вінер роте пост» навіть тут не забуває* що в Австрії законом від 3 квітня 1919 
року скасоване дворянство і заборонено вживати дворянські титули:, (прим, а в ъ )
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чудесному вітчизняному винограду неповторний смак і аромат...» Але, 
на жаль, з самого ранку несподівано насунула мряка. Та це не потьма-
рить нашого настрою в такий святковий день. Адже ми знаємо, що 
саме такий теплий весняний дощ дуже потрібний нашому чудесному 
бургенландському винограду! І з цього погляду картина сотень і сотень 
парасольок, що зібралися тут, навіть радує око.

В усіх бургенландців серця сьогодні б’ються швидше від самої 
думки про те, що наш край в усіх відношеннях стане багатшим завдя-
ки промисловому комплексу еФБеТе. Як мальовниче вписується він 
у навколишній пейзаж! Ця кубічна бетонна споруда, створена паном 
архітект-інженером Дачерером, таки справді вражає. Урочисте святку-
вання розпочнеться відразу, як тільки прибуде його преосвященство 
єпископ Йозеф Куппельрайтер. його машина має з ’явитися з хвили-
ни на хвилину.

Так, прекрасний наш край... А втім, увага! Ось під’їздить великий 
чорний лімузин. Це він — високошанований... Ба ні, на машині захід-
нонімецький номер, а на прапорці монограма «еФБеТе». Отже, це ма-
шина майзегайєрівського концерну і на ній знак «КаКа» — консуль-
ський корпус. З машини виходить та надзвичайна дама, яку ми всі 
знаємо з газет і журналів,— мати шефа концерну, жартома-шанобливо 
звана всіма «шефиня». По ній не скажеш, скільки їй років. Виглядає 
вона на диво — так, на диво — молодо!..

Шановні слухачі!.. О, цього разу це таки він! Люди вже опуска-
ються на коліно. Скидають капелюхи. Згортають парасольки. Машина 
під’їздить ближче. Дверцята відчиняються. Його преосвященство єпи-
скоп Йозеф Куппельрайтер ставить одну ногу на землю Бургенланда! 
Потім і другу. Панове поспішають привітати його. Пан голова земель-
ного уряду, пан бургомістр общини, пани директори курорту Тацманс- 
дорф, пани Майзегайєри по австрійській і федерально-республіканській 
лінії, чарівна шефиня... Надзвичайно привітно, по-дружньому поплескує 
вона високого церковного сановника по плечу. Нарешті дістає змогу 
засвідчити свою пошану й представник іншого християнського віроспо-
відання— пан земельний єпископ Шпюлєвізе. Яка велична картина сві-
тової гармонії тут, у серці нашого Бургенланда! Ось до трибуни під-
ходить перший оратор — пані міністр Обстровідль.

— Вельмишановні дами й панове! Сьогодні в житті нашого любого 
Бургенланда великий день! Я радо поспішала сюди з Відня, щоб... 
прр-трр-трр...

— Слухайте, колего, що там у вас сталося? Нічого не чути! Алло, 
там на другому кінці, ану подивіться, що з мікрофоном! І там Нічого 
не чути? А хай би їй добра не було, цій паскудній техніці... О, вже 
чути?

— ...з німецьким завзяттям, австрійським знанням справи — неда-
ремно ж багато хто з наших панів федеральних канцлерів і міністрів 
були інженерами — в цій тихій лісистій долині... прр-трр-трр...

— Та викиньте кінець кінцем той зас... мікрофон!.. Це вже ие хал-
тура, Фердле, а справжній саботаж! Ти читав позавчора «Роте пост»? 
Заклик до саботажу? То оце ж він і є! От віденська сволота! Якби ми, 
австрійці, та могли виселити з нашої прекрасної країни отих віденців... 
Що, знов пробивається звук? Алло, Фердле, тут виступає вже Куп-
пельрайтер...
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— ...Славні жителі нашої долини і в цьому домі, який ми сьогодні 
маємо освятити, працюватимуть із справжнім австрійським завзяттям 
і католицьким благочестям! Тож я благословляю трудящий люд цього 
краю, нашого прекрасного Бургенланда, благословляю діло рук...

Прр-трр-трр...
— А ти знаєш, Фердле, цьому попові і невтямки, який товар ви-

роблятиме тут Майзегайєр. Благословляє ліфчики й трусики!.. О, зараз 
щось скаже й Шпюлєвізе! Що там таке? Знов нічого не чути! Обірвав-
ся дріт?! Не велика біда, залишився тільки цей протестант... Слухай, 
Фердле, увімкни просто знову студію. Якось уже дотягнемо до кінця... 
Алло, Відень! У вас там є під рукою танцювальна музика чи гра на 
цитрі? Атож, у мене тут обірвався дріт. Ну гаразд, перемикайте. Д а-
вайте «Австрію», третю програму. Кажете, ерцгерцог Йоганн саме спі-
ває тірольську пісеньку? Чудово, це саме те, що треба!

Клац, клац, клац, трр, трр... «Чи я сяду, а чи встану — в серці 
чую рану...»

Не дуже гладенько минуло те освячення бургенландської філії 
«Фабрик Бруно Тіхеса». Після того, як оркестр Тацмансдорфського 
курорту виконав два національні гімни — німецький, що його знають 
усі австрійці, і австрійський, якого не знає жоден німець, його пре-
освященство пан єпископ, роздаючи праворуч і ліворуч благословен-
ня (його колега Шпюлєвізе в цей час скромно відводить очі трохи 
вбік), залишає вже досить розмоклу святкову площу. Він справді 
так і не дізнався, які тонкі й делікатні речі виробляє освячене ним 
підприємство. На це, згідно з планом заходів, теоретично проллє світло 
виставка в цехах самої фабрики, а згодом, практично,— організований 
самим Карлом Майзегайєром показ мод білизни з участю віденських 
манекенниць. Та поки що гостей чекає закуска — угорський гуляш і 
бургундські вина.

А щоб іще дужче підкреслити давні зв’язки з угорською вітчизною 
і підігріти розкислий на дощі настрій, подають також угорський ба- 
рацк — у Федеративній Республіці його називають «абрикосовим ду-
хом» чи просто абрикосівкою. Шефиня вже облизується, смакуючи на-
перед усе те.

Учасники свята безладним натовпом сунуть по цехах підприєм-
ства, переступити поріг якого превелебний пан Куппельрайтер з огля-
ду на приписи церкви не зважився. Нижче духівництво, що також зо-
сталося за порогом, як видно, не дуже маніжиться, і вельми зацікав-
лено розглядає виставлені у вітринах експонати.

Згорблений під тягарем років духовний радник, тепер найвищий за 
саном функціонер з-поміж католицької отари господа бога, із зачу-
дованою усмішкою на вустах застиг перед надзвичайно майстерно 
оформленим експонатом: фірмова монограма «ФБТ», дуже мило ви-
кладена з кількох ліфчиків ніжних, пастельних тонів. Це ідея австрій-
ського шефа підприємства Леопольда Майзегайєра.

— Подобається, ваша велебність?— запитує він згорбленого ста-
рого.

— О, дуже, дуже гарно! — відповідає народжений у Сомбатхеї1

1 Сомбатхей (нім. назва Штейнамангер) — столиця одного з угорських комітатів 
(округів) з фешенебельними ресторанами та єпископським палацом XVIII ст. (прим, 
авт.).
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духовний радник, що марно намагається збагнути призначення цих 
товарів.— І ви хочете виробляти таке і в нашому любому Бургенланді?

— З понеділка фабрика працюватиме на повну потужність!..
— Господи благослови! Господи благослови!..— повторює і нижчий 

саном слова, які щойно промовив його шеф.
Леопольд Майзегайєр, немов приймаючи святе причастя, вкло-

няється; його єдиноутробний брат Карл хутенько підбігає і робить те 
саме. Правда, при цьому в нього клацають підбори. Деяких звичок 
людині позбутися важче, ніж їй хотілося б.

Те саме, на жаль, і з шефинею. Але в неї вкоренилася розпусність. 
А від абрикосівки шефиня розпускається просто неймовірно. Несподі-
вано Емма потрапляє в компанію молодих капеланів.

— Як подивлюсь отак на вас— ну справжнісінькі браві лісору-
би! — каже вона, і оченята в неї вже починають закочуватись. її без-
сердечні діти колись називали цей стан матері «п’яним зизом».

Здається, надходить хвилина, коли від шефині слід сподіватися 
чогось непристойного. А може, велебні штірійські отці в светрах навіть 
чекають цього! Однак насторожений погляд Карла помічає материн 
намір, і кремезна невістка вмить усуває небезпеку. Вона бере свекруху 
дужими руками за плечі і виводить її з веселого гурту священиків.

«Сорок років те саме»,— думає, напевне, Карл Майзегайєр. Але 
раніше обов’язки поліцейських щодо матері виконували її спритні 
дочки. Тепер це робить невістка — пані Регула Майзегайєр, уродже-
на Гохлантшнер.

«АВСТРІЙСЬКА ЖІНКА», 26-й РІК ВИДАННЯ, № 2 

РЕГЕРЛЬ ІЗ ГЕЗОИСА

«Ім'я Леопольда Майзегайєра в економічному житті Австрії нині 
здобуває дедалі ширшу славу, отож пора вже, на нашу думку, розпо-
вісти і про дружину цього молодого, енергійного австрійського підпри-
ємця. Колись один відомий за часів рейху німецький письменник на ім’я 
Рудольф Герцог у романі «Штольтенкампи та їхні дружини» поетично 
оспівав благодійний вплив дружин на їхніх чоловіків-промисловців. 
Що ж до малої Регерль Гохлантшнер, то спочатку про неї ніхто б і не 
сказав, що вона створена долею наслідувати такі високі зразки. Вирос-
ла Регерль у романтичному місті Гезойсі. Річка Енс шуміла повз гох- 
лантшнерський двір, який ще цілих шість сторіч тому міцно пустив ко-
ріння у штірійську землю.

У Гіфлау превелебна ігуменя Ойфорбія досить рано помітила, що 
в Регули на диво ніжний голосок. Отож дуже скоро дівча Гохлантшне- 
рів під орудою побожних жінок дістало змогу співати в хорі місцевої 
жіночої гімназії всі оті милі нашому серцю пісні нашої святої церкви 
і нашого одвіку зв’язаного з землею штірійського народу. Жителі 
Гіфлау ще й досі згадують, як різдвяної ночі, коли в капличці святого' 
Иодока лунала наша сповнена щирої, праведної ніжності пісня * про 
тиху святу ніч, злітав під склепінням чарівний голосок Регерль. Так,
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Австрійське радіо, місцева програма, студія «Бургенланд»

«Любі слухачі, після полудня ми знову ведемо репортаж звідти, 
де сьогодні відкривається філія ФБТ. Вранці з технічних причин ми, на 
жаль, змушені були перервати нашу передачу. Але тепер, сподіваємося, 
все буде гаразд, тим більше, що й небо тим часом прояснилось і нареш-
ті визирнуло наше добре бургенландське сонце.

Площа, де відбувається свято, вже трохи підсохла, і велике ревю 
«Літня ніч», під час якого демонструватимуть продукцію підприємства, 
сьогодні ввечері буде влаштовано, як і передбачалося, на свіжому по-
вітрі. Наші колеги з першої програми Австрійського телебачення допо-
можуть вам побачити все це на ваших голубих екранах.

Уквітчана ялиновим гіллям і барвистими прапорами площа має 
тепер дуже врочистий вигляд. О, а ось і пан директор народної школи 
Тратцельбахер. У нашій програмі він фігурує як автор сценарію свят-
кового ревю.

— Доброго здоров’я, пане директор!
— Доброго.
— Адже це ви автор сценарію сьогоднішньої вистави «Від Марка 

Аврелія до Бруно Тіхеса»?
— Та я, я. Але назвав її так не я.
— Але ж сама вистава — я маю на увазі текст — адже він вийшов 

з-під вашої руки? •
— Та вийшов... Тільки звідти все повикреслювали.
— Хто?
— Та отой, як його... Пан консул Майзегайєр! Бо його дівки, оті 

манекенниці, не годні вимовити жодного розумного слова. Це, каже 
він, має бути «історична» виставка модної білизни. Свинство це буде, 
а не історична виставка! І назва якраз підходяща.

— Гм, та-ак, звичайно, щодо впливу такої вистави на широкі маси, 
то в представника економіки інші уявлення, ніж у людини науки, худож-
ника слова, як оце ви, пане Тратцельбахер...

А ось з’явилася й господиня дому, пані Регула Майзегайєр. Я хочу 
запросити до мікрофону і її.
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— Ласкава пані, я дуже радий нагоді попросити вас сказати кіль-
ка слів перед мікрофоном Австрійського радіо, хоч* і знаки які ви за-
клопотані в цей чудовий, у цей прекрасний день. Дозвольте попросити 
вас сюди, ближче до мікрофона... Ні, в рот не треба брати. Говоріте 
будь ласка, сюди.

— Бл-цс-фрр...
— Ні,' ласкава пані, не так — не затуляйте долонею мікрофоні 

Адже вас ніхто не зрозуміє. Пустіть, пустіть руку. Ота-ак... Ласкава* 
пані, правда ж, це підприємство, ця нова в нашому любому Бурген- 
ланді галузь, яка відкриває в економіці, власне, цілу епоху, викликає 
у вас прекрасне, неповторне почуття?..

— Та хтозна... Сама я, бачте, із Штірії. І мені вся ця помпа, ця: 
метушня не подобається...

— Але ж усі ми, ласкава пані, знаємо, що означає для такої сучас-
ної ділової людини, як ваш чоловік, саме ваша безпосередність, ваша 
австрійська, так би мовити, материнність...

— Може, й так... Тільки знаєте, не люблю я цього Бургенланда. 
Бо нема вже тут щирих австрійців — таких, як ми, штірійці! Тепер* 
сюди поналазило стільки слов’ян, угорців, хорватів. Одне слово, вся-
кого наброду!

Алло, Фердле, вимкни передавач! Богом прошу тебе, зроби, щоб* 
дріт знов обірвався!.. Що-що, вже? Ага, ти вже й сам додумався до. 
цього... То й добре... Запустив уже третю програму? Чудово!..

— Отже, ласкава пані, тепер ви й самі чули: обірвався дріт. Нас 
більше не приймають. На жаль, доведеться нашу розмову урвати. Дуже- 
вам вдячний, ласкава пані, цілую ручку!

— Та прошу, прошу. Мені щ о— мені на це начхати...»

Ну ось, отака вона, ця Майзегайєр з Гезойса. Ніякої тобі власної 
гідності! Це не та, що може сказати: «Ми, Майзегайєри!..» А радіо- 
аварія була того дня не перша. Не перша і не остання. Над головами- 
великої династії хмари густішають.

Те, що відбувається ввечері, можна порівняти з громом литавр, 
у «Симфонії долі» ’. З півночі територія нового підприємства кінчаєть-
ся схилом, що поріс мішаним лісом. Той схил називають Глиняним. 
Зранку там не можна було ногою ступити: цілі потоки каламутної води: 
ринули вниз. Вони підмили спеціально поставлені підвищення — одне- 
замість сцени, а друге, менше, для оркестру. Але потім небо згляну-
лось, і пополудні, всупереч офіційному прогнозу («в Бургенланді три-
валі опади») визирнуло сонце. Тим часом моторні сільські молодиці,, 
винагороджені шилінгами та чистою абрикосівкою, вимили ті підви-
щення до блиску. І тепер над святковою площею погойдуються на дро-
тах різноколірні ліхтарики італійських ночей, надаючи весняній зелені, 
лісу ніжних осінніх барв, а глинястому схилу — сухого вигляду.

Рівно о восьмій годині двадцять сім хвилин вечора («з огляду на. 
телевізійну передачу») постріл з мортири сповістив про початок свята, 
призначений рівно на восьму. Оркестр Тацмансдорфського курорту 
хтозна-чому відмовився зайняти побудоване для нього підвищення і, 
розташувався перед самими першими рядами, де сидять почесні гості; 
тепер він видуває їм просто в обличчя увертюру до «Поета й селянки».

' П’ята симфонія Бетховена.
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I все ж початок виходить досить-таки чарівний. Вдається й урочи-
ста вистава, прибрана паном директором у строгу форму історичної 
поеми і перелицьована віденськими манекенницями на вільні хореогра-
фічні підскоки та вихиляси. Карл Майзегайєр на цьому ділі зуби з ’їв. 
З поважим виглядом, як і годиться шефу фірми, він обійшов роздя-
гальні в новій будівлі підприємства, щоб пересвідчитись, чи все гаразд. 
Певна річ, не тільки задля цього. Заразом він перевірив, чи нема в 
якоїсь із манекенниць десь на колготах складки, чи не завеликий або 
чи не замалий — краще вже трохи замалий — у котроїсь ліфчик або 
чи не задовга нічна сорочка. В тої щось обсмикне, в тої розгладить. 
Малу Газі Гоппергер, цю лагоминку зі столу давньої імператорської 
і королівської багатонаціональної держави, він цмокнув у носик і про-
шепотів їй на вушко:

— Прийдеш завтра до мене в готель?
А вона враз защебетала щось про наперсничок 1 — ох і потішні ж 

ці австрієчки! Але ж куди подіти Буллі Шмітт, як прийде цей зайчик 
у наперсничку? Та вже якось воно минеться...

Цього вечора минається багато чого. Духовий оркестр виконує те-
пер Гайдна. Цей великий син Бургенланда тільки через помилку з ’явив-
ся на світ у сусідній Нижній Австрії і написав стільки урочистих ме-
лодій, що пасують до культу Мітри2, запровадженого в Бургенланді, 
як доведено, римлянами. Зайчик Газі вдає з себе римську жрицю. Пу-
скаючи бісики, вона огинає жертовний камінь і в дуже вигідному ра-
курсі демонструє білизну з маркою ФБТ і все, що білизна прикриває. 
Дивлячись у свій сильний мисливський бінокль, з допомогою якого 
він уже поклав не одного чотириногого зайчика, Карл захоплено зна-
ходить очима монограму фірми, а поруч з нею вельми привабливу 
родимку. Ці потішні австріяки сказали б «вельми прекрасну». Та він 
роздивиться її потім. У готелі.

Директор школи Тратцельбахер охоче затулив би обличчя руками, 
щоб не бачити цього глуму над історією, якби ж не було так приємно 
дивитися на отих гарненьких історичних статисток. А тим часом на 
сцені бурхливо розвиваються далі події тисячоріччя. По вимитих дош-
ках з гуркотом мчать гунни з луками, стрілами, сагайдаками і спи-
сами. «Люті вояки — бороди і шрами»... — як записав директор школи. 
Однак це військо складається з самих гуннок: у принадних гарнітур- 
чиках з маркою ФБТ плюндрують вони стародавній Бургенланд...

Татусеві Гайдну й тацмансдорфському духовому оркестру підсу-
вають нишком балет у колготах (вище яких нема нічого — це має збу-
дити апетит на наступний номер: колекцію ліфчиків!) серед декорацій 
замку Естергазі в Айзенштадті. Бургенландські лісничі й сільські дядь-
ки під час цієї делікатної сцени гучно сопуть носами. Один із свяще-
ників у светрі примощується на ще вільному стільці біля шефині в пер-
шому ряду... Чути, як виявляє своє захоплення і д-р Д. Шпюлєвізе. 
Так, вистава вдалася на славу!

Свято наближається до кульмінації. В короткій паузі знехтуване 
тацмансдорфцями підвищення займає оркестр Імре Хегедюша, найня-

1 Місцева пестлива назва ліфчика (прим. авт.).
2 Мітра — бог сонця, чистоти і правди в давньоіранській і ведичній міфології. 

Культ Мітри спочатку був поширений у Малій Азії, а з 1 ст. до н. е. — в Римській 
імперії.
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тий з-за кордону. Лунають перші звуки цимбал, і очі консула Майзе- 
гайєра туманяться. Ця музика до глибини вражає його «циганську» 
душу. Останній номер блискучої програми називається «Апофеоз бур- 
генландця Ференца Ліста». Солодкі акорди Другої угорської рапсодії 
приємно дзюркочуть у вухо. А запальна мелодія чардашу збуджує ниж-
ні кінцівки тіла...

«Ох, де вони, ті часи...» — думає шефиня, схиляючи голову все 
нижче на пасторське плече.

І раптом серед знаменитого, величного соло цимбал і хороводу 
звабливої жіночої білизни марки ФБТ знов лунає удар литавр — удар 
долі! Вирішальний. Сталося щось непередбачене. Спершу починають 
блимати й розгойдуватись на дротах різнобарвні італійські ліхтарики. 
Потім несподівано перехиляються цимбали, і жваві молоточки вже сту-
кають не в лад. Земля під ногами ворушиться. Підмитий водою Гли-
няний схил починає кудись сунутись. Манекенниця-зірка Газі Гоппер- 
гер теж сунеться, а її ніжно-рожевий «наперсничок» фірми ФБТ чіп-
ляється за кущ ожини, що так само сунеться. Телевізійні юпітери, що 
досі створювали приємний ефект рентгенівського просвічування, гас-
нуть. Першому скрипалеві, який, зневажаючи саму смерть, не кидає 
грати, щось вириває з руки смичок.

Спритнішим манекенницям вдається зіскочити з перехнябленого 
підвищення на землю. Одна з дівчат, що виросла в селі, враз видря-
пується на гладенький бук, після чого в його розлогій кроні ще кілька 
днів маятиме на вітрі її вишитий квіточками міні-ліфчик. Але пред-
ставники австрійських збройних сил, пожежники й санітари Червоного 
Хреста не забувають про свої обов’язки рятівників і в темряві почи-
нають хапати навіть там, де наче і не треба було б. Шефиня регоче 
аж за живіт береться, бо цієї миті в тацмансдорфського тромбоніста 
з урятованого інструмента вихоплюється ще один низький звук.

Мати з Гезойса тонким голосом пронизливо кричить:
— Тончерль! Тончерль!
Вона ще з самого початку була проти того, щоб її дитя, вбране 

в бургенландський національний костюм, у фіналі виходило на сцену. 
Ще хвилину тому воно стояло за перехнябленим підвищенням, а тепер 
наче крізь землю провалилося.

Але дитя врятоване! Так, врятоване! І Буллі Шмітт передає його 
матері. Буллі помітила, що дівчинку ось-ось присипле глиною, і смик-
нула її до себе. А потім вона й сама зсунулася разом з жовтим потоком 
глини до перших рядів партеру. Цієї хвилини вигляд у неї не дуже 
привабливий. Але над її головою сяє ореол мужності. Мати по-гохлант- 
шнерському недоладно дякує Буллі. Згорблений духовний радник із 
Сомбатхея тисне її замазану глиною руку.

— Содом і Гоморра! — бурмоче він собі під ніс.— Содом і Го-
морра!

Як на один вечір, всього цього для старого трохи забагато.
У тьмяному аварійному освітленні святкова площа має тепер зов-

сім не святковий вигляд. Тільки буфет з напоями, поставлений далеко 
збоку, лишився на місці. І шефиня твердо рушає туди, де її чекає абри-
косівка (виходитиме звідти Нона, до речі, вже не так твердо). Еммі й 
невтямки, що тим часом між двома плодами кохання її бурхливої мо-
лодості вже розгорівся двобій, гідний роду Майзегайєрів. Бо це двобій 
за жінок.
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А почалося бее з того, що вдячний Леопольд Майзегайер обняв 
рятівницю своєї Тончерль трохи міцніше, ніж те зробила його дру-
жина з Гезойса. При цьому він зауважив дві речі: на руках у нього 
Зосталося багато глини, а в грудях щось млосно кольнуло. Проти того 
й того йому враз спав на думку один засіб: новенькі душові кабіни 
щойно освяченого подвійним — протестантським і католицьким — єпи-
скопським благословенням підприємства. А воно ж на те, звісно, й 
благословлялося, щоб в окремій, призначеній для керівництва кабі-
ні «А» очистити від бруду з Глиняного схилу оцю молоденьку, приєм-
них форм німочку з Федеративної Республіки.

Ключа від цього відділення Леопольд має. Він заходить всередину 
й замикається. Нарешті вони самі: Леопольд і Буллі. З блискучого но-
венького душу бризкає літня водичка. Одним поглядом Леопольд 
обіймає дуже багато:

— Ох, який же бо ти!.*— мовить Буллі Шмітт до австрійця 
Польді...

Незабаром після того великий німецький бос з допомогою іншої 
в’язки фірмових ключів також відмикає душове відділення. Він поспі-
шає до окремої кабіни «В». Із зайчиком Газі Гоппергёр, що посуну-
лася під звуки Другої угорської рапсодії. її теж треба очистити від 
бруду. Нараз Карл чує — десь тихо шумить вода. Він одмикає кабі-
ну «А» і застає двох під одним душем.

— Як тобі не соромно! — кричить Буллі.
Це вона звертається до великого боса. Те, що соромитись має 

він, Карла обурює. Він затоплює своєму єдиноутробному братикові 
у вухо. Розбрат між братами в домі Майзегайєрів. Газі відступає до 
замкнених дверей і починає торгати їх.

— Відімкніть! Відімкніть!
На голос цього зайчика прибігає Регерль із Гезойса з третьою 

особистою в’язкою ключів. З властивим їй гохлантшнерським чуттям 
реалізму вона вмить оцінює драму, що розігралася між цими чотирма, 
які перебувають на різних стадіях роздягання і вдягання. Регерль 
по-своєму, як роблять у неї на батьківщині, затоплює своєму закон-
ному в те саме вухо, яким щойно покористався Карл. Тепер воно почи-
нає набрякати.

Очевидно, для штірійки Регули саме тепер настала «вершина її 
такої характерної для австрійських жінок і матерів діяльності», яку 
їй обіцяв на той вечір журнал «Австрійська жінка» (№ 2, 26-й рік ви-
дання).

А тим часом, поки у щойно освяченому й відразу оскверненому 
отак підприємстві відбувається майзегайєрівська трагедія Атрідів, над 
спорожнілою святковою площею ріжками догори зависає по-угорсько-
му червоний серп місяця. Свідомі свого обов’язку цигани вже знов 
почали грати. Тільки цимбаліст іще не встиг відчистити свій чутливий 
інструмент від глини і дме тепер у тарогато \  Дехто з гостей після 
більш як п’ятдесятирічної розлуки з Західною Угорщиною наспівує 
давні угорські пісні. Як же довго живе таке!

1 Тарогато — давній угорський пастуший інструмент, споріднений з нашим кларне-
том (прим. авт.).
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Навіть згорблений духовний радник поринає в спогади про свою 
щасливу юність у Сомбатхеї і на диво сильним, натренованим у літур-
гіях голосом заводить чардаш. Шефиня повернула йому забуту радість 
від абрикосівки. Емма вже давно знов досягла стану «п’яного зизу» 
і тепер, заглядаючи у веселі очі старого священика в потертій сутані, 
примовляє:

— Хлопче, та тут же все як у кіно!
А тим часом вона й не здогадується, яке нудне в наші дні справж-

нє кіно».

ЕПІЛОГ У ВІЛЛІ «ЕШЕНБРУХ»

(Лист дочки до матері разом із коментарями 
останньої під час його читання)

«Люба матусю!»
Ох, як тепло стає на серці від таких слів!
«В Австрії було, мабуть, із чого повеселитися. Ми бачили в «Біль- 

ді» фотографію отої Буллі. А внизу підпис: «Мужня німецька дівчина 
врятовує життя дочці великого австрійського промисловця». Але це 
вже, певно, сказано занадто гучно».

Щодо цього можеш не сумніватися, Лінхен!
«Адже та Буллі завжди вмирала за Карлом. Тепер йому, видно, 

доведеться з нею одружитись».
Ха! Тепер її, уяви собі, підклали, мов ту міну, в Леопольдів са-

дочок...
«Це була ще одна комедія у божевільні Майзегайєрів».
Ну-ну, не роби з нас посміховища, дівчино..,
«Коли вже зайшла мова про одруження, то я повинна тобі де 

в чому признатися».
Отуди-бо! Що там таке?
«Нарешті ми розширили свій ресторан на Оккамштрассе».
Ти диви, то воно он як пишеться...
«На твої гроші ми поставили ззаду прибудову і маємо тепер де-

сять столиків. Наш заклад процвітає».
Бач, тепер мати в них перша людина!
«Але це теж іще не найкращий вихід. Звичайно, з двору приплив 

порядних відвідувачів збільшився — політичні діячі, ХСС, «Акція опо-
ру» і т. ін. Але Додді забаглося закрити віконце з вулиці, і тепер оті 
патлаті з своїми дівулями лізуть просто всередину і смердять коло 
стойки. А недавно знялася така виремія — чи пишеться «веримія»?..»

А цього в мене вже не питай...
«...а для ресторану все це обернулося кінець кінцем на вигоду. Але 

матусенько...»
«Матусенько»! О боже, аж плакати хочеться, так гарно!
«...я вже більш не можу. І Бертль не може. Людина доживає до 

такого віку...»
Як, уже? В мене цей вік настав куди пізніше...
«І хоч Бертль і чоловік, а все ж помічає це».
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Ну звісно— макаронник! Та крихта темпераменту згоряє  них 
досить рано.

«А тепер читай уважно і заприсягни господом богом...»
Ох, дівчино, це нелегко зробити, відколи ми стали католиками. 

А ти ж із Бруно ще раніше вийшла з церкви.
«Ми вирішили тікати — Бертль і я. Бертль уже не витримує з Дод- 

ді просто фізично...»
А та, бач, успадкувала від мене більше, ніж Лінхен...
«...а тепер він якраз має шанси дістати у спадщину від багатого 

старого дядька невеличкий ресторанчик (вони називають його «трат-
торія») в Careggi — «gg» вимовляється як «чч»: Кареччі...

От тобі й маєш!. Де ж це воно, те Кареччі?
«...отож він надумав якось поїхати туди і відкрити там таку собі 

баварську пивничку з ковбасками і т. ін. Бо ті макаронники аж уми-
рають за пивом та ковбасками. Бертль уже вчиться тайкома в нашого 
сусіди смажити свинячі ковбаски, а як настане літня відпустка, ми 
собі просто вшиємося на Південь, і тоді Додді нехай покрутиться сама. 
Макаронників, що вміють куховарити, тут, звичайно, вистачає, а кала- 
пуцяти тісто на піцци теж не штука. До того ж на фабриці у Карла 
повно іноземних робітників. Може, тобі пощастить переманити котро-
гось, до нашої Додді. Хай навіть турка. Тут ніхто ні про що й не здо-
гадається...»

Ох, дівко, завдала ж ти клопоту своїй старенькій матері.
«Тільки ж, матусенько, я тобі голову одірву, якщо ти ляпнеш 

Додді хоч слово! Нехай та зараза сама на себе нарікає. Щоб не тягла 
старшого за себе чоловіка щоночі у ліжко! Ми щодо цього потім буде-
мо поводитись трохи розумніше».

Я в її роки про таке ще не думала...
«А тепер, матусю, ще одне. Тримайся там добре, щоб не впала...»
Та я ж сиджу, Лінхен!

1 «...слухай: ми вирішили побратися...»
Оце новина, хай тобі всячина!
«Але по-справжньому, по-італійськи — з пастором, щоб калатали 

дзвони, співали півчі і щоб на Бертлеві був целіндер. По-католицькому, 
люба матусю!»

1 !Гяк це вона зробить? Диво, та й годі.
«Бертль уже написав про це в Рим, а там ще й як раді, коли хтось 

хоче прийняти їхню віру, бо дуже багато людей виходять з церкви».
Ну, тепер я, бачу, таки розревуся. Виходить, після моєї благосло-

венної смерті моя дитина зможе помолитися за мене у справжньому 
костьолі!

.. • . «рертль навіть сказав, що ти повинна приїхати до нас на весілля. 
Це Кареччі під самою Флоренцією...»

Приїду, рідненькі мої, аякже, приїду! Флоренція — о, вона, здаєть-
ся, чимось знаменита! Неодмінно поїду. Посиджу за дружку. Кругом 
самі макаронники, а посередині — я. От номер буде! Отоді Додді сяде 

.гарненько в. калюжу. Сама ца себе нехай нарікає. Але така знов ви-
дряпається. Вона ж бо теж із Майзегайєрів. А другу таку шатію.-бра- 
тію ще треба пошукати. Ми, Майзегайєри. МИ, МАИЗЕГАИЄРИ!..

Дзелень, дзелень! -

і;136  ГАРТУНГ. Мц, Майзегайєри



— Фрідхен 1, принеси-но мені чогось випити. Та ні, чарки не треба. 
Неси всю пляшку... Ну, що вона тут іще нашкрябала?

«Тільки пиши мені до запитання: Мюнхен, 23. Бувай здорова.
Твоя Лінхен».

Моя Лінхен!.. Але хто був її батько? Ці чоловіки все ж таки багато 
втрачають, коли потім ушиваються. Стривай, здається, пригадала. По- 
моєму, то був кінський різник із Касселя, його шлюбний син держить 
у Рейнській області конюшню бігових коней. Якби він знав, що тепер 
у нього буде щось на зразок сестрички в тому, як його?.. Ага, в Ка- 
реччі!.. Господи Ісусе, що ж це ти знов натворив?..

ГОЛОС БОЖИЙ 

(Слово на власний захист)

Я проти того, щоб мій титул писали з великої літери. Не люблю 
я також, коли пишуть не «я», а «Я». Так робив Вільгельм II, німецький 
кайзер. Він навіть затяг мене у свою сумнівну компанію і писав «МИ» 
та «з ласки божої». Однак я ніколи не давав йому повноважень і через 
це й позбавив його своєї ласки. На пряжках своїх солдатів він писав: 
«З нами бог». Я до цього не мав ніякого стосунку. Я нічого не знаю! 
На Марні й під Верденом вони падали як мухи — так, що не приведи 
господи. В Ленгеде2 мене теж не було...

А тепер навіть і пані Майзегайер перекладає на мене відповідаль-
ність за батьків своїх дітей. Я цього далі не хочу терпіти, годі. Я не 
допущу, щоб мене вводили в оману!

З огляду на ста’ттю 5 Конституції Федеративної Республіки Німеч-
чини вважаю за потрібне зробити таку заяву:

1. Я не живу на церковний податок. Щодо вислову: «Віддайте ке-
сареве кесарю, а боже богові», то тут сталася помилка з вини мого сек-
ретаря Матфея, який просто недочув.

2. Свій наземний персонал по церквах та монастирях я ні призна-
чаю, ані затверджую. Посилання на те, що на все, зокрема й на при-
значення, воля божа, я відхиляю.

3. Недавні спроби запровадити в інтересах місіонерського біз-
несу також чорних ангелів я не схвалюю. Мої ангели не підлягають 
законам поділу за кольоровими і расовими ознаками. Мої ангели неви-
димі. В цьому й полягає їхня краса.

4. Не визнаю права на існування висловів «божа земля» та «бо-
жий народ». Деякі народи я люблю трохи більше від інших. Наприклад, 
італійців. Папська область до Італії не належить.

5. Мої люди не ті, що належать до святої церкви, і не ті, що поза 
нею. Своїх людей я вибираю собі сам.

6. У процесах проти тих, хто образив бога, я не говорю ні устами 
прокурорів, ні устами суддів. Вже саму думку про те, що мене взагалі 
можна образити, я вважаю образою.

1 Економка шефині (див. наступні розділи. — Прим. авт.).
2 Шахта в м. Гільдесгайм у ФРН, де внаслідок обвалу загинуло багато гірників.
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7. Мої речники — це композитори, художники, письменники, актори 
й режисери, скульптори, кінематографісти й клоуни. Але не всі.

8. Іноді я говорю устами духівництва всіляких релігій, віроспові-
дань, сект, братств і т. ін. і т. ін. Відповідальності за їхню діяльність 
і друковану продукцію я не приймаю. Не до вподоби мені також, коли 
вони «тикають» на мене чи звертаються «любий боже».  не любий.

9. Я дуже рідко розмовляю з політиками, державними діячами, 
журналістами— політичними оглядачами, телевізійними коментаторами 
тощо. Особливу недовіру викликають у мене партії, що називають 
себе християнськими. У цих колах знехтували проголошену устами 
Мойсея мою волю не згадувати боже ймення всує.

10. Пора вже припинити всякі розмови про побожність та благо-
честя! Від Едіпа й Сарданапала 1 і від Юлія до Акселя Цезаря2 я пев- 
ною мірою вивчив людей і знаю, що побожність і благочестя багатьох 
із них нічого не варті, зате всі вони гадають, нібито вибрані мною. 
Я це заперечую!

Я всевидющий. У моєму становищі це найпаскудніше, що тільки 
може бути. Одним людям я дозволив відкрити атом, іншим — атомну 
бомбу, а ще іншим — навчитися забруднювати повітря й воду. Це про 
всяк випадок. А схоже на те, що до нього скоро таки дійде. З Федера-
тивної Республіки повідомляють, що в 1971 році значно поширилися 
вошивість і венеричні хвороби. Колись давно все це називали апо- 
каліптичними вершниками3. Це не МОЯ! бактеріологічна зброя. 
Cave pediculum! 4

Виголошено не в небі 
і не на землі MXMLXXI

(підпис нерозбірливий)

ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА (перша) З ЛЮДИНОЮ, 
ЩО З ’ЯВИЛАСЯ НЕВЧАСНО

— Фройляйн Ганспетер, зв’яжіть мене з три-чотири-два-один-сім- 
один... Я сказав «сім»; коли я хочу сказати «вісім», то кажу «вісім». 
Вам, бачу, ще треба довго вчитися, щоб замінити фройляйн Шмітт. Слу-
хайте* ви, придержте язика!.. Ні-ні, не так офіційно: «Говорить еФБеТе», 
і' не починайте зі слів: «З вами хоче поговорити пан консул Майзе- 
гайєр»... Скажіть просто: «Невеличкий сюрприз: один ваш давній зна-
йомий...» Буллі, тобто я хотів сказати фройляйн Шмітт, робила це чудо-
во... Ну гаразд... Алло, так, хто біля телефону? Пан Ульріх Беккель?.. 
Доброздоров’ячко, пане Беккель!.. З ким розмовляєте? Не поспішайте, 
прб це потім... Мені здається, я знаю ваших батьків... Як їм ведеться?.. 
Мама й досі розмовляє з таким милим датським акцентом?.. Та звісно,

1 Сардаяапал — останній цар Ассірії. Це ім’я вживається як синонім до слова 
«деспот».

2 Юлій Цезар і Аксель Цезар Шпрінгер.
3 Чотири вершники «Апокаліпсису», згідно з одкровенням св. Іоанна, символізують 

чуму, війну, голод і смерть..
4 Для тих, хто не знає латини: «Бережися воші!» (Прим, авт.)
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таке не минає... А ваш шановний батько? Щасливо пережив інфаркт?.. 
Перехвилювався через теперішні порядки... А мені здається, пане Бек- 
кель, порядки хвилювали його завжди і в усі часи. Так само, як і вас. 
Атож, вас... «Притаманне журналістові почуття відповідальності», 
«обов’язок перед людством»... О господи, та не торочіть мені цих дур-
ниць... Знаєте, до чого це може призвести? До інфаркту. Атож. А якщо 
ви не візьметеся за розум, пане Беккель-молодший, то інфаркт ухопить 
вас ще раніше, ніж вашого старого... Хто я такий? А це вас... Та не 
кладіть трубку, давайте поговоримо спокійно, розважливо... Ви напи-
сали статтю... От-от! Я знаю, ви часто пишете. Теж із «притаманним 
журналістові почуттям відповідальності».:. Любий ви мій, та мені аб-
солютно однаковісінько, що ви там строчите. Але коли ви паплюжите 
нашу німецьку економіку, тоді це мені вже зовсім не байдуже... Бо 
тоді йдеться про важливі речі, які стосуються основ держави... Ви ж, 
мабуть, гадаєте, що ваш заголовок бозна-який вдалий: «Звідки беруть-
ся гроші концерну ФБТ і куди вони йдуть?» Авжеж, з вами говорить 
сам консул Майзегайєр. А яка частина моїх грошей пливе до Швей-
царії та до Ліхтенштейну, це вже не ваше діло... Слухайте, ви, якщо 
ви негайно не заткнете своєї пельки, я подзвоню через десять хвилин 
своєму адвокатові... А хто з наших розсудливих босів економіки не 
держить грошей за кордоном?.. Аморально, кажете? Спробуйте самі 
побудувати своєю мораллю економічну імперію! А ви покажіть мені 
приклад, пане Беккель... І коли вже в нас вистачає розуму вкладати 
свої грошики за кордоном, то, мабуть, у нас ще раніше вистачило ро-
зуму заробити їх тут, у Німеччині... «Асоціально»? Саме це слово я й 
сподівався почути від вас, пане Беккель! Маленькій людині доводиться 
нести тягар податків, а ми, мовляв, ухиляємось, викручуємось... Цих ба-
йок вам нарозказували пани оглядачі й коментатори з телебачення... А я 
вам ось що скажу: це тільки заздрість говорить у тих, кому в житті 
не пощастило. Звичайно, я маю на увазі також і вас. Он що! Як буде 
треба, ви теж знайдете адвоката? Ну, то мені дуже хотілося б почути, 
як ваш адвокат розмовлятиме з моїм. Слава богу, у Федеративній Рес-
публіці ще існує законність. По-вашому, мої робітники ще голосувати-
муть за соціалістів? Дідька лисого! А чому вони голосуватимуть за 
християнську партію, можете полічити на своїх п’ятьох пальцях... Бо 
їм живеться так добре, як ще не жилося в Німеччині ніколи досі! 
Що-що ви кажете? «Як було й за Адольфа Гітлера»? Ось що я вам по-
раджу, пане Беккель: не накликайте на свою голову біди! Навіщо знов 
витягати на світ божий оті дурні вигадки про нацистів?! Ваш шанов-
ний татусь на цьому вже спіткнувся. Адже ви добре знаєте, що він 
почав копати яму під мого зятя Бруно Тіхеса... А що з того вийшло? 
Не було добра не моєму зятеві — ви тільки погляньте, яку фірму Бруно 
по собі залишив,— не було добра вашому татусеві. Кажете, ваше поко-
ління твердіше, коли треба брати й давати? Ну, тоді давайте. Поба-
чимо, що вам пощастить узяти. І куди ви так зайдете. Тоді можете дати 
ще один заголовок: «Звідки — куди». А звідки вітер віє, я можу ска-
зати вам уже тепер. Ні, це не погроза — це всього лиш прогноз погоди, 
пане Беккель. Щодо таких, як ви, то вітер віє зі Сходу, і ваше місце 
там. Бо ви не наш, а їхній, авжеж... Ні, я не кричу! Це ви кричите!!! 
Все...

Фройляйн Ганспетер, подзвоніть до нашої адвокатської контори. 
Зв’яжіть мене з д-ром Клапгенстом особисто.
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ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ДРУГА 

(в  якій б ільш е говорять на другому кінці дроту)

З д-ром Карлкуртом Клапгенстом говорить ВІН, консул султа-
нату М боре. (Де цей смердючий султанат, він ще й досі не знає. Ду-
же треба йому знати! Той, хто залагодив це діло, свої гроші взяв!) 
Звичайно, Клапгенст уже прочитав газетну вирізку із статтею молодого 
Беккеля.

— Правда ж, скандальна історія?
Адвокат підтверджує, що історія таки скандальна.
— А ви знаєте, що я називаю забрудненням навколишнього се-

редовища?
Ні, пан адвокат як слід цього ще не знає.
— Отруєння нашої атмосфери демократичним пшиканням отого мо-

лодого, та вельми розумного паскуди! — І пан консул сам регоче з та-
кого вдалого дотепу.

Д-р Клапгенст сміється також.
— Га-га-га, ха-ха-ха,— чується то з одного, то з другого кінця 

Дроту.
Обіймаючи посаду адвоката ФБТ, можна сміятися. А почуття гу-

мору д-р Клапгенст має. Для інтелектуалів у нього приготовано навіть 
таке:

— А ви знаєте, хто такий пражанин Ка? Тепер, мабуть, сказали б: 
празький ізраїльтянин Ка. Не знаєте? Гадаєте, Кафка? Клапгенст! 
Ну звичайно, я трохи пожартував...

До речі, Клапгенст має всі підстави задоволено сміятися, говоря-
чи про свої успіхи в особистому житті. Він уже придбав власну віллу 
на озері Лугано. Над самісіньким берегом. Шість тисяч квадратних 
метрів землі, вихід до озера, по сусідству з будинком начальника пош-
ти. Зрештою, Клапгенст і сам з давнього роду. З Кнедліца на Ельбі. 
Батько служив на пошті...

— Постанову суду про позов проти цієї газети? Мабуть, можна 
буде влаштувати... Адже ми не раз уже так робили. Це знов наробить 
трохи галасу навколо прізвища Майзегайєр. Але ж газетка отого «де-
мократичного пшикуна» («Га-га-га!» — «Ха-ха-ха!»), зрештою, не має 
ніякого впливу. Жодного рекламного оголошення якоїсь відомої фірми, 
її читають переважно професори та студенти — усякі там соціологи чи 
як їх.

— Коли я тільки чую...
— Цілком поділяю вашу думку, пане консул!.. До речі, пан консул 

уже читав книжку про німецьких мільйонерів і мультимільйонерів? 
Теж якийсь шмаркач написав... Усіх назвав поіменно — всіх наших 
видатних діячів економіки, що знов надали Німеччині ваги і впливу 
в усьому світі.

— І зробили її грізною державою, докторе!
— От-от — грізною!.. І як вони заробляли свої гроші. Так ніби во-

ни їх украли... І де вони вкладають їх за кордоном. Самі вигадки й 
наклепи. То «Шпігель» усе почав. Тим йолопам просто невтямки, як 
важливо, щоб національний капітал був у руках небагатьох — щоб за
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ним був нагляд. Ну й що, коли ті руки вкладають його у Швейцарії чи 
в Ліхтенштейні? Хто знає, що буде з Федеративною Республікою, ска-
жімо, навіть через десять років?.. Чого доброго, ці юзовці1 й НКП 
одного чудового дня ще доберуться до влади і заходяться все підряд 
«соціалізувати»... Отоді наші альпійські фортеці будуть за кордоном. 
Тоді ми відкупимо нашу лавочку назад. Тоді німецькі робітники й 
службовці підуть за нами — як у тридцять третьому... Чи згадано в 
тій книжці й про пана консула? Ні, ще не згадано. Але все ще може 
статися... Певна річ, про всяк випадок ми підготували потрібні папери... 
З юридичного боку все зроблено бездоганно. У наших законах прихова-
но стільки всіляких можливостей, що треба бути просто ідіотом, аби 
вчинити щось незаконне. Чи та книжка вийшла в лівому видавництві? 
Не зовсім. У «Гофман і Кампе»2. Звичайно, трішки з лівим нахилом. 
Зігфрід Ленц теж там виходить... Не знаєте такого? Не цуже й треба!.. 
Взагалі нудота — ні дотепів, ні сексу. Що воно за типи оті два брати? 
Гофман і Кампе? Вже давно померли. Вони ще Гейне видавали. Ні, не 
того! Я маю на увазі Генріха Гейне... Атож, атож — цього, так би мо-
вити, теж ізраїльтянина. Та ні, я не маю нічого проти Моше Даяна — 
його предки були, мабуть, теж пруссаки. Хто знає, пане консул... О, 
ми з вами однієї думки... Що ви сказали? Чи не можна вжити якихось 
заходів і проти учнівської газети? Тут треба спершу вивчити юридичний 
бік справи. Досі мені не доводилось... Наш відділ вирізок з таких газет 
не одержує... Заклик до комуністичної революції? О, тоді це твердий 
горішок... А хто автор, пане консул? Ка-У, фон ШаТе-ШаТе? Ваш на-
званий син Курт-Удо фон Штайн-Штеллєнберг? Пане консул!!! Зви-
чайно, негайно ж — через директора школи... Я свого хлопця вже дав-
но забрав з того кубла. Коли я тільки чую про ту об’єднану загально-
освітню школу... А раніш це був найкращий католицький навчальний 
заклад: п’ять уроків закону божого на тиждень... Тепер там виховую-
ться саме ті, про яких я казав... Гаразд, пане консул, надішліть мені, 
будь ласка, сьогодні ж фотокопію. Потім побачимо, що робити далі... 
Завтра ввечері в мисливській хатині? Щиро дякую, пане консул. Без 
жінок. Зрозумів... Покажете кінофільмчики? Прекрасно!... Той, що ми 
дивилися останнім разом — ви знаєте, просто диво, як вони приду-
мують стільки нових поз. Цього разу навіть власні? Ні, я маю на увазі 
не пози, а кінофільмчики...

Га-га-га, ха-ха-ха!

«ДЕР ЛОЙХТТУРМ», фотокопія

(Учнівська газета гімназії імені Розвіти фон Гандерсгайм)

Червоний наш колір,
Червоне наше майбуття,
І погляди в нас червоні,
Бо чорні наші вчителі.

К.-У. ф. Шт.-Шт.

1 Юзо — прогресивний рух молодих соціалістів у ФРН.
2 Видавництво, де вийшли і «Майзегайери».
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ВІД ЩОДЕННИКА ДО ПІДСЛУХОВУВАННЯ ВНОЧІ

Засновник бекенгорстської фірми, покійний Бруно Тіхес, писав 
колись щоденник. Змалку. Тоді так робило багато розумних хлопчиків, 
їм подобалося дивитись на себе ніби збоку. Це підносило в них почуття 
власної гідності. Подивитися на себе в дзеркало! Пре-крас-но!.. А хто 
пише щоденники тепер? Тим більше від руки! До того ж магнітофонна 
стрічка дає більше можливостей. Вона увічнює навіть шарудіння. Це 
дуже цікаво й навіть потішно. Особливо, коли хтось у ліжку. Чи у ван-
ній. А поруч— такий собі міні-шпигун... Його можна приклеїти десь у 
куточку, як використану жувальну гумку... Ось таке невеличке, зовсім 
невинне захоплення в Леопольда Майзегайєра. І в Додді га Евеліни та-
ке саме майзегайєрівське хоббі. Але магнітофон у них старенький, 
громіздкий, він уже хрипить і навіть астматично посапує. Свою фоно-
теку Польді тримає в сейфі. Записи п’яного варнякання матері — це 
страх як кумедно... Записи розмов його службовців у конторі, робітни-
ків на заводі — о, це дуже важливо! Такі записи часом допомагають 
провадити необхідну селекцію. А себе самого Леопольд слухає з особ-
ливим задоволенням. Його голос має такий м’який, приємний тембр. 
У ньому стільки природності, щирості. Леопольд ладен слухати себе 
годинами. А який милий голосок в отієї крихітки Шмітт! Буллі таки 
залишилася в Бургенланді. Це якраз те, що треба. Дуже відповідаль-
ний пост. Вона посідала його і в Карла...

ФОНОТЕКА, ЗАПИС 76 22(А-Д)

— Слухай, бісеня... Можна, я називатиму тебе «бісеням»?
— Звичайно, Леопольде...
— Облиш, називай мене Польді...
— Польді!
— Звучить трохи по-прусському, але ти звикнеш...
— Звичайно, Польді...
— Скажи, а ти знаєш, чого я поїхав з тобою до Радкерсбурга?
— Бо тут такий чарівний готель...
— О, через це теж, бісеня! Радкерсбург дуже миле містечко. 

Стільки старих червоних дахів... Після війни їх усі поновили. Ота ши-
рока базарна площа, гарненькі вежі, мури, а над річкою Мурою — 
квіти, квіти... Ти знаєш, я чоловік сентиментальний, душа в мене пере-
повнена почуттями...

— Я це відчуваю, Польді...
— Я люблю цей край. Адже тут минули кращі роки мого дитин-

ства. Ти знаєш, я тому й поїхав з тобою сюди. Колись мені треба буде 
позбутися всього цього. Бачиш, ти вже, певно, подумала собі: чого це, 
мовляв, прізвище в нього Майзегайєр, а сам він австрієць? І як так 
вийшло з матір’ю?! Я, зрештою, не маю нічого проти своєї матері, вона 
буває чудовою жінкою...

— Я знаю, Польді!..
— І з  братом, отим Карлом...
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— Він теж буває чудовим чоловіком, Польді...
— О, прошу тебе, не кажи такого при мені! При мені забудь про 

нього! Карла я не міг терпіти зроду... А відтоді, як... після тієї історії 
в душовій... Все, кінець. Як-то кажуть, назад вороття немає. Ти 
знаєш, що я до нього відчуваю? Зненависть. Справжню зненависть...

— Я теж, Польді... Ти мені так довіряєш?..
— Звичайно, довіряю. А надто після того, як ти врятувала моє 

сонечко, мою Тончерль... Я її так люблю...
— Ти так гарно говориш... Як ото в театрі Онзорга по телевізору. 

Тільки австрійською говіркою...
— Я, щоб ти знала, був одним із наймолодших в ораві Майзегайе- 

рів. Коли я з ’явився на світ, мати вже займала високу посаду в Мюнхе-
ні. А батько був нацистом із Тульна, його звали Навратіл. На той час 
він був досить впливовою людиною. Тобто він і досі такий. Чи то пак, 
знов такий — залежно від того, з якого боку подивитись. А дружина 
в нього страх яка ревнива. Вона не повинна була знати про ту його 
історію з моєю матір’ю. Зрештою, тепер батько знову справжній хрис-
тиянин. А коли все це вийшло на поверхню, зчинився скандал на цілу 
Нижню Австрію. Тим-то мені довелося носити материне прізвище, Май- 
зегайєр, а сюди, в Радкерсбург, батько тоді віддав мене на виховання. 
Він завдяки своїм зв’язкам знайшов тут одну сім’ю. На той час то бу-
ли також дуже впливові нацисти. Тепер вони теж справжні християни. 
Але батько їм добре заплатив. А я мав називати його дядьком... Я на 
тому нічого не втратив. А Карла спекався. Ти не уявляєш, як він мені 
остогид, отой мій «старший братик»!

— Я тебе розумію. Ти навіть не уявляєш, що він зі мною виробляв... 
Я знаю про нього таке... Навіть що стосується роботи...

— Так, бісеня, я б хотів, щоб ти розказала мені про все оте. Це 
мені потрібно...

— То ти, Польді, тільки задля цього зі мною і... Аби лиш допекти 
братові?

— Ну що ти, бісеня! Хіба я сказав, що хочу йому «допекти»? Я хо-
чу йому насолити, розумієш? Насолити! Помаленьку, потроху відірвати 
австрійську «доччину філію» від центральної, розумієш?..

— A-а, он як. Я б теж не від того, щоб йому насолити. А ти справ-
ді любиш мене? Чи тільки хочеш використати мене для цього?..

— Ну навіщо ж так, бісеня, хіба я схожий на Карла? Я справді 
тебе люблю. Невже ти цього не відчуваєш?..

— Ні, Польді, відчуваю. О ти знов поклав на мене ногу...
— А тепер вимкнемо світло, гаразд?..
— Слухай, а ти знаєш, що вигадував Карл? Знімав це на кіно!..
— Трясця його матері, от собака! Ніякого тобі сорому — це ж 

найсвятіше...
— Польді, а потемки мені більше подобається... А тобі?
— Мені з тобою всяк подобається, бісеня, всяк...
Клац.

   

 Вітер у      . 
  вітер Дме на   ,     
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цької старанності й поту, сірки й азоту. Бо на Заході — великий про-
мисловий район, і з багатьох заводських димарів хімія викидає в по-
вітря отруту. А на Сході розкинувся край землеробів, там ще течуть 
чисті струмки, навколо нив зеленіють живоплоти, а в чагарниках за-
мість грамофонної «Пташини в лісі» співають справжні соловейки. У 
червні там такі пахощі, що аж у голові паморочиться: жасмин, сіно, 
довкола рудих садиб липи...

Хіба ж у таку пору спокійно поспиш! А для шефині (сімдесят шість 
років!) цього вже чи не забагато...

Яке то було б щастя, якби одного знаменного, великого дня вда-
лося зібрати коло себе плоди всіх своїх успіхів! Скажімо, на вісімдеся-
тиріччя. І з телебаченням (передача по першій і другій програмах). Але 
тоді бракуватиме не лише скинутої дитини одного морячка. Барвінок 
уже обвив могилку пасторського синочка Геріберта. А близнюки вза-
галі наче крізь землю провалилися. Дідько знає, куди їх спровадив 
господь бог. А Енріко від «голубого» Джованні! Так, до того знаменного 
дня довелося б розшукати, мабуть, ще не одного...

Духмяними червневими ночами, коли повіває східний вітер, сни 
шефині обертаються на нав’язливі ідеї, що вимагають невідкладного 
здійснення. Адже все це треба встигнути до того великого дня. «Хитріс-
тю і підступністю», як завжди казала матінка Мінна. Або з допомогою 
святої церкви, якій пані Майзегайєр дає досить пристойні гроші. Адже 
у них там є один святий, що повертає загублені речі. Стривай, як же 
його звати? Либонь, треба в церкві вирости, щоб усе це знати. Бо там 
стільки тих вузьковідомчих святих!

Дзелень, дзелень!
— Фрідхен, твій батько був, здається католицьким пастором?.. 

Ні? А, ви протестанти... Та однаково, ти дівчина освічена. Як звати то-
го святого, що відає загубленими гаманцями? Антоній? Ну звичайно, 
Антоній! Похований у Падуї? До чого тут Гете? А, он що, запам’ятала 
ще відтоді, як служила в театрі суфлеркою... А чи треба ставити йому 
на могилі свічку, як маєш до нього прохання? Так, уяви собі, хочу до 
нього звернутися. Він, либонь, має свою свічку, той хлопець. Про мене, 
хай навіть велику, товсту, з портретом. Байдуже з чиїм — із своїм чи 
з моїм. Так я й зроблю, Фрідхен. їдьмо до Падуї!.. Ні, гаманця я не 
загубила! Ти знаєш, що таке материнське серце? Авжеж, погубила ді-
тей, кількох. І раптом як насуне щось на душу!.. На самому початку 
літа... Там нагорі мали б розподіляти пахощі трохи рівномірніше на ці-
лий рік. Отак зібрати дркупи усе в червні — це просто забагато як на 
мої літа... Можеш принести мені апельсиновий сік, а вже потім я вста-
ну. Атож, чистий. Ах так, маєш рацію, краще розведи його... Долий 
трошки шампанського «Пікколо»*.. Фрідхен, золотко моє, що б я без 
тебе робила?..

МАЙЖЕ ЯК У КАЗЦІ

Липневий день у червні. Тридцять два градуси в затінку. Ледь по-
віває вітерець, просякнутий запахом жасмину, сіна, німецького поту, 
липового цвіту, азоту й троянд. Емма Майзегайєр дріббтить пішки од 
вілли «Ешенбрух» до бекенгорстського підприємства номер ?рй! Бона
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заглибилась у роздуми. Шефиня міркує про те, щоб оздооовити родину 
шляхом її збільшення. Так би мовити, позбирати по світу осколки. 
Це її пізні жнива, останнє вино життя з посохлих грон. Може, навіть 
уже приморожених...

На бекенгорстському підприємстві номер три немає ні гуркоту, ні 
шуму. Тут жінки щось тулять із дротинок, у тисячу разів тонших від 
людського волосу. Ні, не перуки. Щось до радіоламп. У німотному оту-
пінні минають дні від свята до свята, від відпустки до відпустки...

А в сусідньому бекенгорстському підприємстві номер два стоїть 
пекельний гуркіт. Тут працюють з бляхою і молотками. Робітники пе-
реважно іноземні. Тут навіть у неаполітанців відпадає охота співати.

Бекенгорстське підприємство номер один. Дирекція. Також своє-
рідна бляшарня, тільки не чути гуркоту. Німотне отупіння, як на під-
приємстві номер три. Каса на сьомому поверсі. Як для гангстерів, то 
досить височенько, не втечеш. «Ліфт тільки для дам і панів з дирек-
ції». Німецькі гангстери такі приписи поважають. Для службовців обох 
віросповідань — підйомник без дверей. Для німецьких робітників — 
центральні сходи. Для чужоземних — бічні. Поки що тут усе о’кей. 
Шефиня натискає кнопку й чекає ліфт. їй треба на другий поверх до 
шефа. Раптом за високими скляними дверима щось промайнуло — 
якийсь чоловік. Він мружить маленькі мишачі оченята 3 позирає на 
шефиню. Італієць! Досить молоденький, вродливий, нівроку. З цупкими 
чорними кучерями, перед якими в Емми безнадійно підігнулися б ко-
ліна, якби вона не була шефинею. Цей якраз підійшов би для Додді, 
якби Евеліна вийшла за Бертля...

— Гей, ти!
Мишеня, вже збагнувши, що отой мармур ліворуч і праворуч по-

ставили не для нього, саме зібралося було чкурнути геть, але добре 
знайома німецька команда змусила його завмерти на місці. Дама ки-
ває йому головою. Потім відчиняє перед ним дверцята ліфта, захопле-
на революційною сміливістю власного вчинку. Ще б пак: чужоземний 
робітник у ліфті для дам і панів з дирекції! Замість бічних сходів! Вона 
входить слідом за ним. Куди?

— Cassa 1.
Ага, виходить, він трохи вміє по-німецькому.
Шефиня натискає кнопку сьомого поверху. Поки ліфт їде вгору, 

зав’язується розмова на мигах, як серед дітей.
— Батько?
— Giovanni.
Джованні? Боже милий, отого «голубого» з легіону дуче також 

звали Джованні!..
— А ти?
— Enrico.
Сина Джованні звали теж Енріко...
— Скільки років?
Мишеня показує на пальцях п’ять і п’ять. Видно, має на увазі ста-

рого.
П’ятдесят п’ять! По тілу Емми пробігає якийсь дивний лоскіт. 

Йому тоді було двадцять п’ять, їй — сорок шість. Як усе збігається!
— Ти — скільки років?
Шість разів по п’ять пальців.

1 Каса (італ.).
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— Trenta.
Тридцять! Це теж наче збігається.
— Мати?
Ліфт зупиняється на сьомому поверсі. Шефиня знов натискає 

Кнопку першого поверху. Італієць трохи злякано дйКиться на неї. Чого 
войа від Цього хоче з оїим «мати»? Вій робить такий жест, немов за-
кручує гвинт. У цеху він, мовляв, закручує гвинти. ІІЇефині ці жести 
здалися б непристойними, якби вона знала, Що таке непристойність. їй 
спадає на думку інше німецьке слово, що також означає «мати»,— 
«мама»! (У шефйні є іїластинка Гайнтьє *).

Ай! Mamma? — У мишачих оченятах проступає і радість, і біль 
водночас...— Nix mamma!

Ліфт спускається внйз удруге; всередині в Емми все перевернулося. 
Немає матері? Таке буває рідко. Може, mamma померла? А може... 
Та ні, сумніву не може бути: Енріко, батько Джованні, тридцять років... 
Так, це він! Це має бути він. Ліфт знову рушає з першого поверху на 
сьомий. У ліфті відбувається щось на зразок запізніДих пологів.

— Я — мама!
Ці слова Емма вимовляє тремтячим, як у мелодрамі, голосом. Іта-

лієць киває головою. Нічого нового він не почув. Ця дама — шефиня, 
мати самого шефа. Це знають навіть вони, іноземні раби. Але Емма від-
чуває — і то цілком слушно,— що її не зрозуміли.

— Я — твоя маМа!
Вона тикає пальцем собі в груди, потім йому, немов проказуючи ди-

тячу лічилочку. Енріко весело сміється: виходить, німці теж мають 
чуття гумору!

— Я є твоя мати...
О, як йому хотілося б зараз потрапити нарешті на оті кляті бічні 

сходй, замість уже ввосьме їхати у ліфті вниз! Аж ноги вже мліють.
Ліфт спиняється на другому поверсі. Треба виходити. Енріко, син 

Джованні, дістаіе штурхана в плечі й починає перебирати ногами. Кім-
ната номер сім. «Консул Майзегайєр». Секретарку в приймальні наче 
обухом по голові б’є. З Буллі Шмітт цього б не сталося! Така персона — 
Карл Майзегайєр, і оця мізерія — якийсь макаронник! А між ними 
ота навіжена з Бекенгорста.

Вона, видно, й справді навіжена, оця шефиня, навіть коли в ній 
і не помітно ознак «п’яного зизу». Таке враження, немовби вона розі-
грує сцену отої невимовно дурної родинної плутанини з «Весілля Фі-
гаро». «Його мати... його батько... твій брат...» Ця бредня може підко-
сити навіїь Таку сильну натуру* як Карл Майзегайєр. «Вона — мати 
оцього?.. І що вона верзе?..» Під кінець Карл зрозумів з материної 
розповіді не більше, ніж бідолашний італієць, що випадково попав не на 
ті сходи. Тепер хмари долі збираються і над його, Карловою, головою. 
Скрізь, де в гру вступають Майзегайєри, звичайний випадок обертає-
ться долею. Розмова між матір’ю і сином. Сварка.

Опинившись за Дверима, Енріко кидається знов до найближчого 
ліфта. Але на цей раз (спробуй цих німців зрозуміти!) дама — шефова 
мати, шефйнія, бтЗ гіавіжена і ббзйа-хто ще, але все ж таки мати — 
тягне його до бічний сходів. Гоп — і вона вже сидить на мармуровому 
підвіконні. Стрибати отак у сімдесят шість років — це вам не абищо! її 
запитання стають дедалі плутаніші й безглуздіші. 1

1 Гайнтьє — популярний виконавець дитячих пісеньок.
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— Ти — любити куховарити?—т 1 на мигах, мор до дитини: гам- 
гам...

Енріко гадає, що зрозумів.
— Si, si! Mangiare bene! l.
Хто не любить поїсти? Знов жести, як у дитячій виставі: італієць 

задоволено поплескує себе по череву... Але шефиня думає, що-то він 
так любить куховарити. Таке непорозуміння може спричинитися до 
конфлікту. Однак цієї хвилини втручаються ті відомі сили, що чують 
молитву ще до того, як її висловлять, і все кінчається щасливо: обоє 
рушають бічними сходами надвір.

Ці сходи виводять заблуклого знов на волю... Енріко, син Джован-
ні, тримає в руці нашвидкуруч написану адресу і п’ять банкнот — 
п'ятсот марок. Про все інше він дізнається завтра на віллі «Ешен- 
брух». «Вілла»... Знов таке суто німецьке слово. І Фрідхен...

— Так, так, Фрідхен 1 2. Frieden — pace3, Фрідхен — Pacellina?
О господи боже, як ускладнило ці мови велике переселення наро-

дів! З ними ще у Вавілоні мали клопіт. Саме через них відтоді так і не 
дійшло до справжнього порозуміння між германцями та всякими чужа-
ками.

— Addio! — Добре, що він принаймні це зрозумів.
Нарешті вітер повертає з заходу: піт, старанність, азот, сірка і хі-

мія. Християнський Захід.

ВЕЧІРНЯ РОЗМОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 

(після шостої вечора за зниженим тарифом)

— Алло, Лінхен?.. Це просто грандіозно, що я застала тебе вдо-
ма!.. Додді вже в ресторані? Чудесно... Уяви, собі, я тут знайшла одно-
го для вас. Тобто, для неї... Атож, із Карлової фірми. Макаронник. 
Адже в тебе з Бертлем поки що все гаразд?.. Ну звичайно, на весілля 
я приїду! До отого — як воно зветься? — Кареччі! Тільки спершу мені 
треба ще швиденько поїхати до Падуї. Навіщо? До Антонія... Та це той, 
що відає загубленими ключами й гаманцями. Чи вміє той макаронник 
пекти піцци? Ще й як! У нього аж очі загорілися, як почув це слово. 
Його звати Енріко. Як отого знаменитого співака! Енріко Карузо... Цей 
шибеник просто красень... А вік такий, що пальчики оближеш— три-
дцять рочків! Гадаєш, Додді з ним надірветься?.. А я тобі кажу, що ця 
не надірветься... А тепер сядь, мені треба повідомити тобі одну неймо-
вірну річ: він син Джованні! Якого Джованні? Та отого з «голубих», з 
легіона дуче... А хлопець весь у нього... МІЙ хлопець, Лінхен!.. Так! 
Так!! Так!!! Твій братик! І братик Додді! Енріко мій синочок і ваш 
брат! Ще один знайшовся... Алло? Що там таке? Там що, перекинувся 
стілець?? Алло! Вже ніхто не слухає? А я думала, Лінхен сиділа на 
стільці...

Дзелень-дзелень!

1 Так, так! Добре поїсти! (або: їсти — це добре! — /гал. Прим. авт.).
2 Зменшувальне від Frieden — мир (нім.).
а Pace — мир ( італ.).
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— Фрідхен, пляшку шампанського! Про мене, можеш трохи дода-
ти апельсинового соку. Це треба відзначити! Фрідхен, Пачелліно! У ме-
не знайшлося дитя!

а) В ДОМІ ЧЕКАЮТЬ ВЕСІЛЛЯ...

Поки грозові хмари, що збираються в Бургенланді, досягнуть Пів-
нічної Німеччини, мине ще багато часу. Хоч літо й видалося досить гро-
зове. Буллі Шмітт свої речі спакувала в Бекенгорсті. Тепер вона розпа-
кувалася в Бургенланді. Вінчальна сукня до її валізи не потрапила. 
Роками Буллі марно сподівалася на неї в Бекенгорсті. Вінчальна сукня 
тепер шиється для іншої дами — графині Піссуварі. Консул д-р honoris 
causa (тим часом придбано і цей титул) Шарль Майзегайєр (поміняти 
в імені «К» на «Ш» коштувало якусь дрібницю) має намір зробити 
останній необхідний крок у виший світ. Церемонію одруження призна-
чено на 11 липня в романтичній романській парафіяльній церкві Діп- 
пельсгаген-Бульбека '.

З потрібними для вінчання паперами у графині спочатку були 
певні труднощі. У неї виявився тільки угорський паспорт на ім’я служ-
бовки Магди Кіш. Та коли д-р h.c. Шарль Майзегайєр пожертвував діп- 
пельсгагенській ратуші гроші на ремонт зали засідань, а діппельсгаген- 
бульбекській парафії — на розкриття могили її засновниці графині Бер-
ти фон Бульбек (1031—1071), угорська наречена досить легко довела, 
що на батьківщині вона мусила жити й (який сором!) працювати в 
умовах ненависного комуністичного режиму під чужим іменем. У 
шлюбному оголошенні стояло ім’я Ілони Ержебет,. графині Піссуварі, 
Чікварош і Нагіваржоні.

— Ти цього імені повік не запам’ятаєш! — сказала шефиня синові.
Весілля готує сам Юпп Брюккельман. Це директор найсоліднішої 

шлюбної фірми у Федеративній Республіці. Кар’єру він починав як 
аквізитор, а потім став власником однієї похоронної контори, що успіш-
но спеціалізувалася на опорядженні утоплеників та загиблих у горах. 
Але природжений рейнський темперамент одного прекрасного дня спо-
нукав винахідливого Юппа Брюккельмана перекваліфікуватися із 
смертного ложа на шлюбне.

Його вишукано лаконічна реклама: «Весілля року? Звертайтеся до 
Юппа Брюккельмана!» привернула увагу й авторитетного боса ФБТ, 
і той запросив Брюккельмана до Бекенгорста підготувати весілля. Тут 
він і познайомив Шарля Майзегайєра й шефиню з своєю пропозицією.

б) ...І ЮПП БРЮККЕЛЬМАН ПРОПОНУЄ

— Слухаю вас, ласкава пані, пане консул... Чи, може, краще нази-
вати вас «пане доктор»? Не надаєте титулам ніякого значення? Гаразд, 1

1 їй присвячено десять рядків у «Словнику пам’яток німецької культури» Дехіо 
1905 року видання (прим. авт.).
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пане доктор. Отже, крім усіх інших варіантів, і вам незмінно пропоную 
«Весілля року». Щоб підготувати справжнє весілля року, потрібно тиж-
нів чотири-п’ять.

Насамперед важливо не кваплячись, вельми обережно опрацювати 
засоби масової інформації. Ми це зробимо для вас якнайкраще — з 
предками і з усім іншим... Прадід— камергер при королеві Єлизаветі... 
Отже, вмонтуємо... Єлизавету... Крім того, колись в Угорщині був один 
такий циган-скрипаль, що зводив принципово тільки жінок з вищої 
аристократії,— Данко Пішта, також особа історична, гарантуємо. Цьо-
го ми беремо теж... Ось побачите, ваша пані графиня сама не впізнає 
власної рідні... Про це Брюккельман в усякому разі подбає... А потім 
дуже важливо пустити чутку про «весілля в сімейному колі»... Ні, зви-
чайно, лише для газет, радіо, телебачення... Тільки це розпалить їх по- 
справжньому. Щоразу називати інше місце реєстрації шлюбу, іншу 
церкву... Навіть натякнути щось про Америку. Хотів би я побачити, 
хто з тих писак не з ’явиться вирішального дня в Діппельсгаген-Буль- 
беку!

Пасторові ми повинні, звичайно, справити нову, гарненьку одежи-
ну— облачения з золотої парчі. Далі: орендувати по сусідству пасо-
вище, де сідатимуть вертольоти з гостями... Так, записав... І нарешті ми 
підійшли до найважливішого: гості. Багато рідні? Взагалі рідню не за-
прошуватимете?.. Між нами кажучи, пане консул, так воно й краще.

Вельмишановній графині ми придумаємо, звичайно, кількох знатних 
родичів. У театрах невеличких міст є салонні дами і так звані «peres 
nobles» К В отих задрипаних столичних театрах з їхніми модерними 
паскудними п’єсками — Беккет і таке інше — такого взагалі вже не 
знайдеш. Тільки в провінції ще процвітає благородна, стара школа. 
Носити фрак чи вечірню сукню, діадему чи корону так, як носять там, 
багатьом справжнім аристократам, між нами кажучи, треба ще повчи-
тися. Звичайно, гардероб і прикраси — річ недешева. А щодо прикрас, 
то, зрозуміло, можна звернутись і до «Ной-Габлонца» 1 2 в Кауфбойрені... 
На витрати, кажете, не зважати? Я так і думав, пане консул... Писаки 
з бульварної преси? Ну звичайно! Цих кілька чоловік — ми всіх їх 
знаємо. Неодмінно будуть присутні... Орденів, певна річ, якомога 
більше. То тут, то там можна й карнавальний — ніхто нічого не роз-
бере. Деякі з них мають солідніший вигляд, ніж справжні. Аристокра-
тія? Родове дворянство? Та звичайно, багато! Це була і є найперекон-
ливіша реклама. Можу показати вам список з фотокартками — найкра-
ща наша колекція: п’ять князів, сім принцес, сімнадцять графів і гра-
финь. Всі абсолютно справжні. Серед князів є один такий, що вже зов-
сім «тю-тю» — кумедний страшенно! Ваші гості попадають зо сміху. 
Гаразд, отже, цього ми теж візьмемо. Щодо баронів та дрібнішої зна-
ті, то тут можна розвернутися, великих грошей на це не треба. Для 
декотрих із них досить уже того, щоб їх нагодували, поклали спати і 
надрукували їхнє ім’я в газеті...

До речі, зверніть увагу на цей знімок. Неабияка рідкість — ім-
перська графиня! Ласкава пані гадає, що в неї надто простацький 
вигляд? Це так, зате ж вона справжня імперська графиня! Зовніш-
ній вигляд часто буває оманливий. Найшикарніша наша княгиня,

1 Актори, що грають ролі благородних батьків у трагедіях (франц.).
2 Західнонімецька фірма, що виробляє біжутерію.

ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєри 149



щоб ви знали, — дочка слюсаря з Регенсбурга... За тиждень до вег 
сілля ми вам ще пришлемо нашого найкращого церемоніймейстера. 
Містера Аллана Сміта. Він встиг утекти з Дрездена ще до того, як по-
ставили стіну. Містер Сміт ще раз обговорить з вами всю церемонію. Ви, 
звичайно ж, знаєте, що аристократичну молодь треба називати пестли-
вими дитячими іменами: Бубі, Альфі, Фреді, Польді, Руді. Найкраще за-
вчити напам’ять... Крім того, ми маємо ще один список: представники 
банків, бірж... Я б радив запам’ятати з цього списку всього кілька імен. 
Решті трохи бракує блиску. Представники мистецтва? Ні, тепер це 
взагалі не справляє враження. Тепер люди однаково не знають, хто 
художник, хто поет, а хто композитор. Це вже вийшло з моди.

Пан Помасль і пан Гітцакер неодмінні учасники сценарію. Мені 
не хотілося б називати їх детективами. Але ж на такому аристократич-
ному весіллі збирається багато коштовностей — передусім прикраси, і 
тут треба пильнувати. Ясно, записую і цих двох.

Вино, делікатеси і таке інше — це не проблема, тут мова може йти 
лише про одну фірму. Персонал, певна річ, тільки з політично незапля- 
мованих країн: Іспанія, Португалія. Привеземо літаком. Це справді 
найкраще, що ще залишилося в Європі... Отже, скажімо, так: десяток 
португальців, десяток іспанців.

Ну, а тепер іще одне. Зараз ви, мабуть, скажете: «Цей Брюккель- 
ман збожеволів!» Ні, панове, ні! Ми в цьому ділі маємо неабиякий до-
свід... Знаєте, що я вам запропоную? Пустити поміж гостей кількох 
хлопців із довгими патлами й бородами; це чудово контрастуватиме 
з блиском і вишуканістю — з фраками й діадемами. Це з самого почат-
ку надасть усьому святу чогось такого своєрідного... Модерн, свобода... 
Ви мене розумієте? І трішечки страху — тепер це просто необхідно, як 
сіль до супу... А якщо у вищому товаристві сьогодні немає двох-трьох 
таких, що раз у раз вкидають слівце «лайно», то це просто аристокра-
тія часів кайзера... Звичайно, ласкава пані, вони без церемоній гово-
рять усе, що їм тільки на думку навернеться,— я хочу сказати: все, що 
стосується нижніх частин тіла. Просто геніально! Вам таке й не снило-
ся... Кажете, самі знаєте всі ті слівця?.. Ну, ласкава пані, гумору вам не 
позичати!..

Гаразд, домовились: десять хіппачів. Музика? Ми ж уже сказали: 
цигани. Привеземо з Угорщини. Адже теперішня молодь знов захоп-
люється романтикою... Для старшого покоління запросимо який-небудь 
ансамбль бітлів. Тим усе здається, що вони грають надто тихо. Зате 
зранку в церкві ми влаштуємо все дуже скромно... Я б обмежився ор-
ганом і дитячим хором. Нема нічого кращого, як ці давні випробувані 
речі. «Хоч де ти будеш, я піду за тобою...» Певна річ, ласкава пані, 
«Ave Maria» теж — цього шлягера не замінить ніщо...

Наш варіант «А» — мені не залишається нічого іншого, як повто-
ритись,— це найкраще, що тепер взагалі можна запропонувати. Він, я б 
сказав, відповідає високому рівню «Жасмина» Ч аристократично, тради-
ційно, сучасно — все заразом. Хто одружується за варіантом «А», пане 
консул, той не забуде свого весілля повік! 1

1 Журнал для жінок у ФРН.
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НА КОРАБЛІ ЗАВОДЯТЬСЯ ЩУРИ

Досі великий бос, власне, не знав, що таке втома. Завжди бадьо-
рий, енергійний, завжди в дії — такий був його звичайний стан. Про 
нього часто говорили й писали: «Динамічна, ділова особа...» Останнього 
разу це було з нагоди його п’ятдесятиріччя. Ба ні, на весіллі також. 
Атож, на весіллі...

Великий бос виводить кульковою ручкою на папері літери. Це про-
сто чудо, що в сучасному директорському кабінеті ще знайшлася ручка 
й папір! І ось на аркуші з ’являються кілька рядків:

Ш. М.
Д-р h. с.
Консул султанату М’боре 
Почесний голова

Все це він обводить еліпсом. Чи варто було задля цього п’ятдесят 
сім років жити, боротися? У вітальних листах і телеграмах так і стоя-
ло: «Жити і боротися»... Чи всі п’ятдесят сім років жив і боровся цей 
п’ятдесятисемирічний чоловік? Звичайно, ні, бо починав він також із 
того, що каляв пелюшки. Не настали особливі зміни на краще й по-
тім. Титул «д-р h. с.» уже надгризли оті щури. Яке безглуздя: нібито 
щури втікають з корабля, що потопає! Ні, вони ще тільки лізуть на 
борт. І корабель цей називається «Бекенгорстська філія ФБТ».

Вони все рознюхали, оті кляті щури. (Колись їх називали дуже 
влучно: «Жовта преса».). Що докторський титул походить не з справж-
нього університету, а з якоїсь релігійної общини в Індіанаполісі. 
Ті суб’єкти це, як самі висловлюються, «розкопали». Султанат М’боре 
полетів під три чорти рівно за три тижні до весілля. З короткого пові-
домлення у вечірньому випуску теленовин, підтвердженого всього од-
ним, до того ж не дуже чітким знімком, виходило, що глава сусідньої; 
держави Н’гомба генерал Судабад за допомогою трьох французьких 
танків, двохсот бельгійських карабінів і п’ятдесяти американських 
автоматів напав однієї ночі на султанат М’боре і запровадив там вій-
ськову диктатуру. Запланована подорож туди з консульським прапор-
цем на машині відпадала, отже, сама по собі. У шлюбному повідом-
ленні, вміщеному в одній із мюнхенських бульварних газеток, Шарля 
Майзегайєра вже назвали «екс-консулом». Залишався тільки титул «по-
чесного голови», присуджений йому земельним мисливським товари-
ством за досить скромну винагороду: десять тисяч марок на загорожу 
навколо ділянки з дичиною в лісництві Гутенбрінк...

У великого боса й раніше, бувало, псувався настрій. Але тоді до-
сить було натиснути кнопку, і входила Буллі... Можна було виїхати з 
нею та Підерайтом на природу. До лісу, в мисливську хатину. А там — 
халлі-галлі, піф-паф. Буллі не привітала його з одруженням. Хоч би 
для годиться надіслала телеграму. Підерайт саме возив кудись матір.
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Вона знов заходилася збирати по світу плоди свого чрева. Це в неї 
вже стало нав’язливою ідеєю.

А тих Майзегайєрів розвелося тепер, бог свідок, і так достобіса. 
На весілля жодного з них Карл не чекав, а Курда-Удо та Сибіллу, оте 
штайн-штеллєнберзьке поріддя, вони вчасно відіслали в інтернат до 
Шотландії. І раптом — маєш: без усяких запрошень, як сніг на голову, 
прибуває Додді! Вичитала, бач, у газеті про одруження й захотіла 
обернути торжество у щось на зразок «свята примирення». Розцяцько-
ване опудало, що потягне в ліжко першого-ліпшого Муккі чи Феррї! 
Набралася й завела з своєю маманцією «Траву шовкову на могилі 
предків», а тоді обидві в сльози. А як від’їздила, забрала з собою ото-
го «братика» Енріко. Добре, що хоч цього вдалося здихатись. Ну, а його 
законна, так звана графиня? Ще однією Майзегайєркою більше! Ве-
сільну подорож Карл перервав на курорті Гайнштайн — нібито через 
службові справи. Дасть бог, та дама сюди вже не повернеться...

Отак і зостався він серед спекотного літа зовсім один. Виїхати ні-
куди не вдалося — в Бекенгорсті склалася «кризова ситуація». Буллі б 
знайшла вихід Якби вона була тут, до цього б взагалі не дійшло. А 
тепер ще й відгуки преси на це триклятуще вінчання!..

Карл Майзегайєр дістає з лівої шухляди письмового столу стос 
газетних вирізок. Зверху — «Франкфуртер альгемайне цайтунг». Відділ 
економіки. Вишукано. По-діловому.

«Консул д-р h.c. Шарль Майзегайєр, 57 років, власник концерну 
ФБТ з резиденцією в Бекенгорсті взяв шлюб із графинею Ержё- 
бет фон Піссуварі, Чікварош і Нагіваржоні».

Коротко і ясно. Навіть правильно розставлено складні угорські 
наголоси. Відчувається журналістська рука.

Але ж далі йде бульварна преса! В одній мюнхенській вечірній 
газеті ціла сторінка з повним списком гостей — аж до пані Гакш і 
пана Гітцакера, — а також детальний перелік вин та закусок. І жалю-
гідні знімки, на яких вельможні дами в діадемах мають вигляд соло-
м’яних опудал. Не обійшлося, звичайно, і без фотографії випадку в 
церквГ: вбраний у фрак наречений розправляється з молодими комуна-
рами. Та вже ж. Цього вони, звісно, не могли пропустити! Та ще й отой 
жахливий так званий «репортаж» у великому ілюстрованому журналі!

Коли представники федерально-республіканського вищого світу з 
розкритими парасольками й мокрими ногами, але в цілковитому поряд-
ку вступили в діппельсгаген-бульбекську церкву \  погляд нареченого з 
Великим Хрестом (поки що!) султанату М’боре на грудях упав на трьох 
осіб: трохи згорбленого літнього чоловіка, якого по довгоногій і круг- 
лоокій його дружині, що стояла поруч, можна було визначити як тако-
го собі пана Беккеля 1 2 з минулих часів, і бадьорого молодика, що в ньо-
му великий бос одразу вгадав сина того пана, Ульріха Беккеля. Ту ж 
мить Карла Майзегайєра охопив страх...

А ось як виглядав потім репортаж Ульріха Беккеля-молодшого.

1 Портал пошкоджено під час неоготськоі реставрації. Див. сл. Дехіо, там же 
(прим. авт.).

2 У «Вундеркіндах» задля конспірації названий Р. (прим. авт.).

152 ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєри



 

«Колишньому платному партнерові до танців із нічного бару в не-
величкому тюрінгському містечку, антисеміту і гітлерівському крикуно-
ві з «третього рейху», що 1945 року емігрував до Аргентіни, а потім 
служив шофером у свого зятя Бруно Тіхеса, суб’єктові, що вмів трима-
тись у сідлі в усіх політичних скачках, ніколи, мабуть, і не снилося, 
що його породжена економічним чудом кар’єра у Федеративній Респуб-
ліці свого вінця досягне «весіллям року» — одруженням із так званою 
угорською графинею. Вінця, а заразом, певно, й кінця. Бо на цю жалю-
гідну комедію, — головний герой якої у 1934 році порвав із церквою, 
потім вибився в штандартенфюрери СС, згодом у генерали військ СС, 
пізніше так званий «капітан економіки», що 1958 року знов повернувся 
до спасенного лона Рима, володар дорого куплених титулів і відзнак, 
— навіть у нашому, наскрізь просякнутому корупцією суспільстві не 
можна дивитись інакше, як на атракціон із божевільні.

Що ж взагалі справжнього було того дня в діппельсгаген-бульбек- 
ській церкві? Очевидно, лише нове, все в золоті облачения місцевого 
пастора. Але й те облачения потьмарив блиск фальшивих діадем при-
старкуватих дам, побрякування та подзенькування бляхи й нойзільбе- 
ру на грудях у зжовклих панів. Проте там були ще й мундири! Ні, не 
нашого зміщанілого, занудно вбраного бундесверу, а видобуті з музеїв 
химерні мундири замовклих привидів, пересипані .нафталіном і оздоб-
лені орденами за відвагу часів Тридцятирічної війни. З тієї порохняви, 
та плісняви постав цілий паноптикум! Невинний жарт? Аж ніяк. При-
марна соната! Так нашому більш чи менш порядному сучасникові за-
милюють очі, напускають туману, щоб він не розгледів нашого безна-
дійного соціального безладу. Серед реквізиту лихої спадщини вчораш-
нього й позавчорашнього дня розігруються «давні добрі часи». На ор-
дені (певно, карнавальному!) одного вельми підтоптаного так званого 
«князя» стояв девіз «In dubio pro гео» '. Саме так!..

Добре, що потім усе ж таки знайшлася людина, яка сказала «Cont-
r a » 1 2 і зважилась діяти! Коли хлопчики й дівчатка у білих вовняних 
панчохах до колін (чи не нагадує нам цей атрибут дещо з минулого?)., 
фальшивлячи, але щиро проспівали своє і зійшли з хорів, якийсь чоло-
вік знов натис на клавіші та педалі органа — його великі босі ноги буг. 
ли того самого вицвілого кольору, що й інструмент, — і сплутав усю 
програму. А тієї миті, як мали початися фальшиві побажання щастя, 
якщо можна так сказати, молодятам, знов несподівано пролунали зву-
ки, під які в церкві та в інших таких закладах мусять співати всі. Ме-
лодія видалась органістові знайомою, і він почав підстроювати під 
неї «Те Deum»3. Та згодом виявилося, що славилось не всемогутнього 
бога, а світову революцію! Пресвятий боже...

Тим, що співали «Те Deum», відібрало мову і сперло дух. А з ви-
добутих руками й ногами звуків органа складалася мелодія: «В Інтер-
націоналі здобудем людських прав!» Церковне склепіння року тисяча 
двадцять п’ятого почервоніло, його превелебність також. Обві-
шані орденами хоробрі діди кинулись на хори — до органа. Але там

1 Сумнів на користь обвинуваченого (лат.).
2 Проти, наперекір (лат.).
8 Початкові слова католицького гімну «Тебе, господи, славимо!»

ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайерн 153



розташувалася весела молодь, яку запросили для того, щоб прикрасити 
нею свято. Тепер ті хлопці вирішили, що пора вже їм переходити до 
дій, і власники позичених орденів за відвагу мусили рятуватися вте-
чею.

їхній шлях пролягав до парк-готелю Котмана, де іспанська й пор-
тугальська прислуга тим часом уже добре-таки назаглядалася в чар-
ку і почала підбадьорювати себе вигуками. Невеличкий камерний ор-
кестр із вельможних осіб, яких вчасно не навчили грати на флейтах, ви-
дував жалюгідні й безладні звуки... Так тривало, як розповідають, у 
дусі бадьорої безнадії до п’ятої ранку. І могло тривати й набагато дов-
ше. Та, очевидно, саме в ці години нестримний злет пана Майзегайєра 
затримався. Vivant sequentes1».

Ульріх Беккель

Це -вони! Вони!! Вони!!! Це оті щури все розкопали, а Ульріх Бек-
кель взяв і написав! Але звідки вони взяли оці історичні знімки?

Карл Майзегайер втуплює очі в газету. Знімки справжні. Ось він 
сам: у чорнім мундирі з викинутою вперед рукою перед групою співвіт-
чизників із робітничого стану, що покірно дивляться на нього. І підпис: 
«Нашому головному керівникові підприємства — хайль!» А ось він ра-
зом з товаришами розганяє кулаками якесь студентське літературне 
кабаре (вони це назвали «облавою»). Підпис: «Друг студентської моло-
ді». А тут він у шоферській уніформі запобігливо відчиняє дверцята 
лімузина — 1950 рік. Підпис: «Відчиняючи двері в майбутнє».

Все це пішло тепер по Федеративній Республіці, ще півроку ці га-
зети гортатимуть у читальних залах бібліотек, а потім вони, зачитані й 
потерті, потраплять до будинків для старих та лікарень, де на них ди-
витимуться останніми пригаслими поглядами...

— Буллі!
Самотній великий бос викрикує це ім’я в порожньому директорсько-

му кабінеті зі штучним кліматом і звуконепроникними стінами... Якось 
у хвилину їхніх забав Буллі знайшла в його нічному столику альбом з 
минулих років. Взяла й не повернула. Видно, віддала перефотографува- 
ти. Ох Буллі! Це вона приманила тих щурів. Щурів помсти.

Тим-то й не було жодного повідомлення в «Більді», газеті, що про-
голошує взаємну приязнь. Ця газета ніколи не ставилася приязно до 
великого Карла Майзегайєра. «Більд» заглядав туди, куди заглядав 
сам бог. Але ж він не заглядав до шлюбного ложа на угорському весіл-
лі. Отже, Буллі знала когось із «Більду»...

Карл задивляється на білий аркуш перед собою, і його огортає 
якесь дивне почуття. Еліпси навколо титулів починають танцювати. Д-р 
honoris causa... Тепер, докторе, поможи собі сам! Тиждень тому особис-
тий лікар рекомендував йому профілактичний курс на курорті Верісго- 
фен. Та відколи вийшов цей номер журналу, не знайдеться жодного ні-
мецького курорту, де б можна було показатись. Ні німецького, ні авст-
рійського, ні швейцарського, ні італійського, ані французького. Німець-
кі ілюстровані журнали читають в усьому світі. Треба кудись виїхати. 
Кудись далеко-далеко...

Кулькова ручка починає тремтіти і ковзає по аркушу.

1 Хай живе те, що буде далі! (Л а т .)
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Карл Майзегайєр падає на стіл, натискаючи головою кнопку дзін- 
ка. У дверях з ’ я в л я є т ь с я  фройляйн Ганспетер. Побачивши, що голова 
шефа лежить на столі, вона зомліває і падає.

«ДІПЕРМООРБОТЕ», ВІДДІЛ МІСЦЕВОЇ ХРОНІКИ

(Д рукований орган общин Д іпермоор, Бекенгорст і 
Д іп п ельсгаген -Б ульбек)

«Вчора до окружної діпермоорської лікарні після тяжкого серце-
вого нападу привезли консула д-ра Шарля Майзегайєра з Бекен- 
горста. Як свідчать фахівці, стан хворого серйозний».

Коли на бекенгорстських підприємствах номер один, два і три ста-
ло відомо, що та сама машина швидкої допомоги привезла в лікарню й 
шефову секретарку фройляйн Ганспетер, люди прокоментували цей под-
війний нещасливий випадок лише підморгуванням та лукавими усміш-
ками. Проте вони помилялися.

ТРИ СВЯТИХ « »

Минає час, і стан пацієнта вже не оцінюють як «серйозний», однак 
це зовсім ще не означає, що він чудовий. Фройляйн Ганспетер виписа-
ли з Діппермоора уже на восьмий день і дали їй відпустку на оздо-
ровлення. Бажаного пацієнта Карла Майзегайєра залюбки потримали б 
у лікарні якомога довше. До його послуг окрема медсестра — кореянка 
з очима сарни. А це коштує гроші. У більш або менш критичні хвилини 
до ліжка хворого поспішає головний лікар, навіть серед ночі. Це кош-
тує великі гроші. Ігумен сусіднього промонстратенського монастиря 
Бюссельгевде щонеділі пополудні приходить у святковій білій рясі і з 
букетом майорців з монастирського садка й розповідає щось про жит-
тя Норберта фон Ксантена 1. Це коштує найбільше, бо Бюссельгевде 
потребує ремонту.

Одного дня в чорному, як на похорон, костюмі, і в чорних сонце-
захисних окулярах з’являється д-р Карлкурт Клапгенгст — поцікави-
тись здоров’ям великого боса з Бекенгорста, а заразом і перевірити ра-
хунки, що надійшли від лікарняної адміністрації, та розписки про звіль-
нення від податку пожертвувань на ремонт Бюссельгевде. Просто див-
но, міркує він, які тисячі викидає цей скоріше забобонний, ніж вірую-
чий християнин, коли сподівається, що ангел у білому вбранні відкриє- 
перед ним двері до вічного царства!

Адвокат, чоловік міцний, здоровий, визнає царство тільки минуще 
і з незмінною щирою люб’язністю намагається повернути до нього й 
свого шефа. Кореяночка, ступивши на поріг палати № 1 із очисною

1 Норберт фон Ксантен — засновник католицького премонстратенського ордену 
(1120 р.), монастирі якого були опорними пунктами феодалів під час загарбання 
слов’янських земель.
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свічкою на нікельованій таці, перелякано застигає, оглушена громовим 
«го-го-го — га-га-га» чоловічого дуету і солоним жартом, перекласти 
який на свою рідну південнокорейську мову, вона, хоч би як хотіла, не 
змогла б. Жовтолиця дівчина червоніє, чи, точніше, стає оранжевою.

Цього дня Клапгенгстові вдається переконати свого шефа і шефа 
лікарні, який спочатку впирався («На вашу відповідальність, пане 
Клапгенгст!»), що Карла Майзегайєра краще перевести на другому 
тижні до приватного санаторію в Лугано. Він по сусідству з віллою 
Клапгенгста, крім того, адвокат добре знає його директора. З цим са-
наторієм Клапгенгста зв’язують і певні ділові інтереси, але Карла Май-
зегайєра це не стосується, йому адвокат малює лише привабливі кар-
тини життя в закладі, що зажив певної слави завдяки кільком юним 
дамам благородного доглядацького фаху, які масажують і тіло й ду-
шу. їхні історії схвилювали Карла Майзегайєра куди глибше, ніж роз-
повіді ігумена Бюссельгевдського. До того ж пацієнт однаково має на 
ігумена зуб: минулої неділі той зіпсував йому зі своїм святим
Норбертом фінальний кубковий матч по телебаченню. Коли кров’яний 
тиск знов опустився до 150/90, можна трохи й відступити від своїх бла-
гочестивих намірів.

Після відвідин хворого у д-ра Клапгенгста немов виростають кри-
ла, і він поспішає на них до найближчого бекенгорстського підприєм-
ства. Адвокат дуже радий, що встигне тепер спровадити шефа якомога 
далі, перш як узяти діяльну участь у діловому житті фірми. Бо тепер у 
Бекенгорсті Клапгенгст прибрав віжки до своїх рук. Керувати філією 
доручено, власне, обом прокуристам1, Кольцопу і Керцлю, так що тепер 
на підприємствах говорять про три святих «К »— Клапгенгст, Кольцоп, 
Керцль. Проте на заповзятливості й ініціативі тих двох бекенгорст- 
ських панів далеко не заїдеш. Вони навіть не помічають, як Клап-
генгст снує усе товщу нитку до бургенландської філії. їм, видно, не 
вистачає розуму поставити в кабінеті шефа пристойний пристрій і під-
слухувати його телефонні розмови. Отож ті двоє не можуть і почути, як 
одного дня Леопольд Майзегайєр вимагає з Бургенланда ділові харак-
теристики на них і як він вимовляє пророчі слова:

— Так от, пане доктор, наступний аншлюс буде здійснено навпаки: 
рейх до Австрії! Ви мене розумієте? І це буде вже назавжди!

Цей дотеп супроводжує вже знайомий нам дзвінкий як срібло сміх 
Буллі Шмітт, що сидить біля Леопольда чи в нього на колінах.

Карлкурт Клапгенгст усе добре розуміє і сідає писати характерис-
тики.
«Роберт Кольцоп, 58 років. На фабриці його мають за порядного чоло-
віка. А це завжди викликає підозру. Видає себе за одного з тих га-
небно ошуканих дрібних нацистів, які опинялися на шибениці, тоді як 
справжні винуватці мали змогу втекти. Член партії з 1937 року б. о. ф2. 
Свого шефа винуватцем не вважає. Згідно з протоколом телефонної 
розмови № 5882 К. заявив: «Я вірю, що він переродився по-справжньо-
му». К., як і шеф, католик, але католик від народження і зараховує се-
бе до так званих «спокутників колективної ганьби». В нього четверо 
дітей (п’яте померло), м’яса не їсть, усе купує в дієтичних магази-
нах, член клубу ветеранів зареєстрованої гімнастичної спілки «Німеч-

1 Довірена особа підприємства з необмеженими повноваженнями на укладання 
торговельних угод.

2 Очевидно: «Без особливих функцій» (прим. авт.).
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чина-87». Закінчив реальну гімназію з однорічним курсом військової 
підготовки. Дружина з привілейованих ремісничих кіл. Під час другої 
світової війни — обер-єфрейтор. До 1954 року — в радянському полоні. 
До церкви ходить регулярно. Член ХДС, на обліку в місцевій групі 
Бульбека. Має там невеличкий власний будинок, споруджений на по-
зичку в будівельно-ощадній касі. Посередніх здібностей. Для секрет-
них акцій непридатний. В разі, якщо виявить бажання піти на пенсію 
передчасно, відраджувати його, на мою думку, не варто».

«Ервін Керцль, 37 років. Неодружений, на вдачу крутий. У 1969 році 
порвав з церквою. Скарбник вестфальського зареєстрованого товари-
ства прихильників кремації «Полум’я». Загалом не дуже товарись-
кий. Любить пиво, їсть м’ясо, футбольний уболівальник, пристрасний 
телеглядач. Не належить до жодної з партій, користується довірою як 
профспілкових діячів, так і шефа. Цю довіру не можуть підірвати навіть 
такі висловлені у розмовах думки, як: «Наш старий — лайно!» « . М.— 
найбільший дурень у фірмі». «Типовий плід своєї матінки-п’яниці». 
(Протоколи телефонних розмов №№ 2759, 4302, 6841.) Шеф називає це 
«здоровою німецькою манерою» і вважає, що в разі потреби на цьо-
го падлюку можна покластися. Особисто я приєднуюся до такої думки. 
Завоювати його довіру — це, на мій погляд, всього лиш питання гро-
шей. Здібностей у К. обмаль, зате йому властиве чітке прагнення мети, 
навіть якщо задля неї доводиться поступитись так званими «моральни-
ми засадами». У цьому він схожий на свого шефа. Тому на нього, га-
даю, можна розраховувати».

Того самого дня, коли ці характеристики надійшли рекомендова-
ною поштою до бургенландської філії, пані Регула Майзегайєр виїхала 
разом з дочкою Тончерль на невизначений час у рідний Гезойс. Буллі 
прочитала своєму шефові обидві характеристики й листа від д-ра Клап- 
генгста і сказала:

— Польді, скільки добрих новин за один день!
Була п’ятниця, тринадцяте число.

НОВЕ ЖИТТЯ ШЕФИНІ

В житті Емми Майзегайєр настають зміни. Відколи шеф — так йо-
го називає і домашня прислуга — не має змоги підтримувати у віллі 
«Ешенбрух» суворий порядок, Емма почала нове життя. Чи то пак, по-
вернулася до старого, колишнього. її знов тягне вештатись, блукати, як 
і тоді, коли вона була ще десятирічною дівчинкою.

— Ходімо, Фрідхен,— каже вона,— може, пощастить...
І Фрідхен віддано слухається цього весняного заклику самки.
Вони обходять далеко навколо Бекенгорста, що багатьма фабрич-

ними ‘димарями завзято отруює повітря пізнього вестфальського літа. 
Іноді, коли вони виходять у поле, шефиня роззувається і весело щось 
наспівує...

Тоді як у віллі «Ешенбрух» дубіють і робляться як підметки при-
готовані на обід дорогі антрекоти, обидві жінки стоять на базарній
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іплощі в Біллерштедті і ласують найдешевшими піццами за півтори 
Марки...

Замріявшись, шефиня повертається думками в дитинство...
Згодом спливають інші думки. Діти прислали з інтернату листа. 

Атож, Штайн-Штеллєнберги. їм там так хоррше! Можна навіть бризка- 
тися зі справжніх пожежних брандспойтів. Пишуть, що це просто клас! 
Та найдужче їм хочеться щось підіїалгіти — ну хоча б школу.

— Що ж, вдни Справжні Майзегайєри,— каже шефййя до Фрідхен.
—  Я к так? — перепитує економка.
— Як так? Ах, ну звичайно...
Діти-бо й справді лише всиновлені. Але що ми знаємо? Може, 

майзегайєрівщина поширюється по світу і в якийсь інший спосіб...
— Скажімо, шляхом симпатії. Як по-твоєму, Фрідхен? Може, й ти 

помаленьку омайзегайєришся зі мною... А я, видно, подобаюсь отим 
аристократичним шмаркачам, а то б вони не прислали мені листа. Он 
Карлові вони ще не написали жодного рядка...

На базарній площі у Біллерштедті осучаснюють — тепер це нази-
вається так — універсальний магазин Клютенкемпера, і роблять це пе-
реважно італійці. Кладуть цеглину на цеглину, як за покійного Віктора 
Еммануїла. Швидко, чисто. І не треба витрачатися на дорогі будівельні 
машини. Крім того, хлопці неабияк виручають місцеву економіку. Жи-
вуть по шестеро в одній кімнаті — сто марок за місяць з кожного, а 
війна Біллерштедт пощадила, і досить-таки просторих кімнат у містеч-
ку, слава богу, чимало.

В обідню перерву невеличкий гурт таких Джованні, П’єтро та 
Бруно («Агов, Бруно!» — «В нашій родині колись теж був Бруно!..») 
збирається навколо двох дам — одна висока й тонка, друга приземку-
вата й товста — на східцях пам’ятника загиблим у війну біллерштед- 
цям. Угорі напис: «Нашим героям 1914— 1918 років» (імена героїв 
1939—1945 років викарбувані зовсім дрібними літерами на трьох віль-
них боках пам’ятника). Засмаглі на сонці молоді атлети з Неаполя, 
Катанії і Отранто весело шкірять зуби до вже трохи антикварних 
представників німецького жіноцтва. Емма з Фрідхен сіли на прохолод-
них східцях під пам’ятником.

Хлопці п’ють дортмундське пиво просто з пляшок.
— Чао! — гукає до них шефиня.
Це, видно, має означати щось на зразок «будьмо здорові». Італійці 

знов шкірять зуби. Один із них відкорковує пляшку й подає шефині.
— Яке ж воно смачне! — Господиня Бекенгорста й вілли «Ешен- 

брух» захоплено ковтає і обертається з пляшкою до своєї супутниці. 
Однак гостинні жителі півдня вже встигли наділити пляшкою й Фрідхен. 
Але ж щира німкеня — не якась там голота. І Емма Майзегайєр нака-
зує економці подарувати чужоземним рабам з півдня шість півлітрових 
пляшок шампанського — товар найвищої якості, — що їх Фрідхен му-
сила тягати за собою в кошику. Тепер і в тих, і в тих дається взнаки 
темперамент. Настрій у всіх підноситься. Італійці заводять свою пісню, 
німецькі дами співають марш. Музика спаює поламану вісь 1 заново.

Громадяни і громадянки містечка починають виглядати з вікон. 
Що вони собі дозволяють тут, оті волоцюги! Такої ж думки й поліцей-
ський обер-вахмістр Гердес із чергової варти в ратуші. Він затягує на

1 Натяк на воєнно-політичний союз фашистської Німеччини й Італії — «Вісь Бер-
лін — Рим», оформленйй у 1936 році.
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собі ремінь і разом з вахмістром Кольмаиом вирушає до пам'ятника 
Героям чотирнадцятого—сорок п’ятого років (з короткою перервою  
двадцять один негероїчний рік)...

— Схоже на те, що тут порозсідалися циганки,— підозріливо каже 
обер-вахмістр до свого підлеглого, збираючись прогнати цю чужоземну 
потолоч геть.

На щастя, Кольманів син Дітер працює в Бекенгорсті учнем,  
вахмістр вчасно упізнає матір його шефа, консула Майзегайєра... До 
біди не доходить. Італійці, побачивши німецьку уніформу, вшиваються, 
а Емма весело замахується пляшкою в бік поліцейської влади Біллер- 
штедта.

— Гей ви! — гукає вона.— Будьмо!
— Ця Майзегайєрка вже добре хильнула,— каже Гердес до Коль- 

мана і браво віддає честь представниці місцевої економіки.
— «Такий прекрасний день, як нині...» — затягує шефиня й підво-

диться зі сходів.— А ти знаєш, Фрідхен,— каже вона,— може, вся ота 
історія з Енріко й неправда. Ну, що він мій син. Але тепер мені на це 
начхати! Всі оці милі хлопчики з будівництва могли б бути моїми 
синами. І я тобі кажу, що скоро ми поїдемо в Падую до Антонія. Гос-
поди, як я люблю макаронників!

І вона замахується порожньою пляшкою з-під пива у бік прадав-
ніх філістерських фасадів Біллерштедта. А за ними розчаровані грома-
дяни дають волю своєму обуренню з приводу того, що поліція, всупе-
реч їхнім сподіванням, не вжила ніяких заходів.

— Це неподобство! Ви тільки подивіться, та бабера вже стягує з 
ніг свої шкарбани!..

І справді, шефиня, цілком увійшовши в роль щасливої десятирічної 
школярки, скидає шикарні французькі босоніжки і непевною ходою 
прямує (скільки вона колись переходила через свої мозолі отак, боса!) 
до старого залізного водогону в кінці площі. Там вона спершу підстав-
ляє ноги під прохолодний .струмінь, а тоді починає бризкати на Фрідхен 
і від задоволення верещить, як мала дитина. Жінки у вікнах аж сичать. 
Перших ознак «п’яного зи зу »  в очах шефині їм, певна річ, не видно.  
від універсального магазину Клютенкемпера вслід німецьким дамам ве-
село махають іноземні робітники.

САФАРІ У ШЛЯЙСГАЙМІ З

З войовничими вигуками «На фотосафарі!» мільйони представни-
ків сім’ї атлантичних народів вирушають мандрувати дорогами мину-
лих боїв. Той, хто ще бачив у батьківському домі сімейний альбом з 
найціннішим скарбом — знімком першого польоту дирижабля «Граф 
Цеппелін» у Фрідріхсгафені на Боденському озері («Оця половинка 
обличчя, що виглядає з-за солдата охорони,— то я!») — чи фотокартку 
матері у капелюшку, на якому погойдуються квіти й пір’їни, перед ле-
вом Лео в зоопарку «Гагенбек»,— той тепер бере найактивнішу участь 
у опоганенні світових пам’яток культури й природи, фотографуючи на 
їхньому тлі з допомогою бліцламп своїх родичів. Мовляв, ми теж там 
були....
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Евеліна й Додді Майзегайєр теж так роблять. У понеділок вони, 
як завжди, чіпляють на двері «Італійської зірки» табличку «Вихідний» і 
вирушають на «велике клацання».

Додді зарядила чорно-білу плівку, Евеліна — кольорову. Евеліна 
добре знає, що на кольорових знімках її сестричка виглядає все ж та-
ки хоч трохи старішою і товщою. Вони беруть на прогулянку авто 
Додді «БМВ». У Бертля з національної гордості руки сверблять сісти 
за кермо своєї величезної «ланчії», відкупленої випадком за двісті ма-
рок в одного патлатого на Оккамштрассе. Але Додді заявляє:

— Тільки через мій труп! Твої шини вже постиралися так, як зуби 
в наших місцевих політиків.

Енріко байдуже, в чиїй машині їхати. Переселення з Бекенгорста 
до Мюнхена для його дитячої душі було справжнім щастям. Мюнхен-
ський головний вокзал тепер для нього мов рідна piazza

А тим часом Енріко вчиться на Оккамштрассе замішувати тісто на 
Ніцци. В Беккенгорсті й робота була важча, і гуркіт стояв більший. А 
тут тільки слухаєш приємне, майже сласне почвакування та запускаєш 
руки в пухке тісто. Бертль виявився вчителем скоріше поблажливим, 
ніж суворим. Між усіма чотирма — два італійці і дві німкені (захід-
ні) — заходить певна гармонія. Часом уже й молодий пекар Енріко, 
бува, скромно погладить то те, то те в Додді. Та вона вже якось по-
дбає, щоб у слушну хвилину він повівся трохи сміливіше. Загрози 
кровозмішання тут немає. Внаслідок пробудження здібностей до німе-
цької мови в Енріко та завдяки перекладацьким успіхам Бертля з ’ясо-
вується, що татусь Джованні з шістнадцяти років ходив на дерев’янці 
(товарний поїзд!), отож ні для «голубого» легіону дуче, ні для службо-
вої спальні матінки Майзегайєр ні в якому разі не годився.

Отже, шефиня попала в чужий заповідник, але все ж таки вполю-
вала гарненького зайчика. Принаймні її маніакальний намір відшукати 
всіх своїх дітей сприяє тому, що небезпечний сімейний конфлікт на 
небосхилі піццерії «Італійська зірка» тепер обертається мирною комп-
ромісною розв’язкою. Одне слово, четверо пасажирів і дві фотокамери у 
білому БМВ, що мчить до замку і парку в Шляйсгаймі...

— Ah, castello — bello!1 2
Клац! — і Енріко вже в Евеліни на кольоровій плівці: на задньому 

плані (двісті метрів) фасад замку, на передньому — клумба з голубень-
кими квіточками. А для прив’ялої краси Бертля непоганим тлом буде 
та легко вдягнена і ще не реставрована після війни міфічна дама. 
(Плівка, звичайно, чорно-біла). Спритний Енріко навіть видряпується 
на постамент до дами з прищуватою вапняною шкірою і обіймає свого 
античного предка. Вся піццерійна сімейка в захваті. Порядні перехожі 
не приховують незадоволення:

— І куди ото його понесло?
Енріко раз у раз з ’являється то на чорно-білій плівці, то на кольо-

ровій, то на одному тлі, то на іншому. Групові знімки по троє. Власниця 
чорно-білої плівки фотографує на кольорову, власниця кольорової — на 
чорно-білу. Невеличка затримка: треба перезарядити камери. Так би 
мовити, поповнити боєприпаси. Бертль фотографувати вже вміє, Енріко 
ще тільки вчиться. Німеччина— Італія утворюють таку собі гумористич-

1 Площа (італ.).
'г Ах, замок — краса! (Італ .)
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ну вісь. Додді наслідує міфічні фігури і задирає свою й без того коро-
теньку спідничку по саме нікуди. В небі кружляють останні ластівки лі-
та. Бертль проводжає їх поглядом.

— Сассіа \  бах-бах! — з тугою в голосі промовляє він.
О розкіш полювання, нездійсненна для нього в цій країні! Ластів-

чина грудинка між підсмаженими скибочками білого хліба... Ох!!!
Вже листя на деревах жовкне, рано вечоріє. В ресторані при зам-

ку продають свинячі ковбаски і світле пиво. І те, й те — варварство, але 
buono1 2. А потім — розмови до пізньої ночі, спогади про німецьке й 
італійське дитинство...

Як же тісно зв’язані наші спогади з сімейним фотоальбомом! У ба-
гатьох німецьких родинах це — єдина книга: в шкіряній або тканинній 
палітурці, з позолоченими кантами. У пам’яті й досі живуть навіть ті 
знімки, що .у велику (спочатку) епоху «стали жертвою терористичних 
повітряних нападів». (Адже так кажуть.) Як добре зберігає ті знімки 
відповідна частина комп’ютера мозку! У хвилини спокійних роздумів чи 
бурхливої радості вони знов і знов випливають на поверхню. І тоді на-
віяна споминами про минуле солодка втіха змішується з породженою 
сучасністю тугою...

— Та-ак, бували й тоді щасливі години. Навіть дуже щасливі. Як 
ми сміялися! Але... в сорок другому, після отого страшного бомбарду-
вання...

Часом Евеліна страшенно шкодує, що довелося викинути з альбома 
так багато знімків, коли Майзегайєри вибиралися до Південної Амери-
ки. Наприклад, отой, де Бруно в мундирі. Вірний бойовий товариш... 
Вона сама видерла той знімок. А про фотографії, де він доповідає 
ЙОМУ, вже нема чого й казати. На пошкодженому аркуші залишилися 
тільки написані білим кілька слів: «Бруно перед ф...» Хіба ж Евеліна 
тоді здогадувалася, скільки захвату викличе потім, в Аргентіні, оте 
таке близьке сім’ї «ф...» і скільки доларів вона візьме за нього згодом 
у Федеративній Республіці! Але в згадці Бруно й досі стоїть на тому 
самому місці, а в альбомі не бракує отих чотирьох білих літер — 
«...юрер». У разі потреби цей знімок можна дістати з пам’яті будь-якої 
хвилини.

Ось і тепер, цієї ночі в Шляйсгаймі після вихідного у швабінгській 
піццерії, Евеліна витягує з пам’яті на білий світ заповітний образ. Во-
на запевняє Бертля й Енріко, що в Італії не було б жодної автостради, 
якби їх не винайшов фюрер.

— Strada del sole!..3 — замріяно промовляє завжди вдячний Енрі-
ко. В його пам’яті збереглося так мало спогадів-знімків... Povera famig- 
lia 4 — mamma помирати, papa — дерев’янка...

Зафіксувати це на кольоровій чи хоча б на чорно-білій плівці ні в 
кого бажання не викликає... Та й дорого обійшлося б. Хрещений батько 
в Енріко був художником. Навіть непоганим. Умів малювати лебедів, 
білий місточок, білу віллу і чорні кипариси на тлі рожевого заходу 
сонця. Такі картини любили чіпляти в передпокоях вілл. Тато Джо- 
ванні хотів, щоб хрещений намалював олійними фарбами малого Енрі-
ко до першого причастя. Але люди в того дядька не виходили. Тільки

1 Дичина ( італ•).
2 Добре, смачно (італ.).
3 «Сонячна автострада», що зв’язує Мілан і Рим.
4 Бідна сім’я (італ.).
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лебеді. Тому на свято він подарував своєму хрещеникові одного лебедя, 
але без кипарисів і в мініатюрному форматі. Так, тяжке дитинство...

Бертль може розповісти про себе більше. Не лише в голові, а й у 
потріпаному портфельчику в нього збираються знімки, що свідчать про 
особисту й національну славу. Щодо останньої, то в себе на батьківщи-
ні потім, після війни, вони не дуже про неї думали. Адже примусової 
денацифікації не було. Малий Умберто колись теж простягав дитячу 
ручку перед своїм дуче так, як Бруно чоловічу руку перед своїм «ф...». 
Бертль навіть може це довести. В нього ще зберігся знімок. Ось він 
стоїть у другому ряду затягнених в уніформу хлопчиків. Серед наймен-
ших. Беніто Муссоліні дивиться поглядом Цезаря поверх його голови 
на Везувій. Вулкан легенько куриться.

Деякі з фотографій Бертль-Умберто похапцем відкладає вбік. 
Евеліна їх знає — вона вже перевіряла потай цей портфельчик. Бачила 
вона такі знімки й колись давніш. Вони висіли у вітринах розважаль-
них закладів «Ла плаца» та «Еден» у Буенос-Айресі; правда, певні міс-
ця там були заліплені чорним папером — з огляду на неповнолітніх. 
Додді називала ті поаи «танцювальними позиціями». Евеліна називає 
це «примітивом».

— Фу, Бертле! — каже Додді і ляскає його по пальцях.
Але, як виявилось, це були пальці Енріко, і Бертль дивується. А 

Енріко дедалі веселішає. Німецькі власниці ресторану бажають зроби-
ти приємність шляйсгаймському колезі й замовляють шампанське. Нім- 
фенбурзьке. У Шляйсгаймі це вважають добрим тоном. Під старими 
каштанами залишилося всього кілька відвідувачів. Від мурів у стилі 
барокко відлунюють чотири голоси. Вони то розмовляють, то співають. 
Ну, пора вже нарешті ще раз спитати словами пісні:

— «Чому на Рейні любо так?..»
Власне, Додді й Евеліна Майзегайєр і самі це добре знають, бо ко-

лись там були. Разом з Умберто, портічіським пекарем піцци. (Тоді в 
Шцабінгу Енріко ще й у згадці не було.) Відпочинок на Рейні! Про-
гулянки гуртом. З усілякими пригодами... З отим старим на «Драконо-
вій скелі», який грає на арфі. З мальовничими, хоч і бутафорськими, 
замками на лівому й правому берегах річки і з не дуже мальовничи-
ми, але природного походження пам’ятниками на обох берегах. І всі ту-
ристи на знімках верхи — або мчать, або лише стоять, бо інакше просто 
не можуть — на Рейні так само, як і в Тевтобурзькому Лісі чи на річ-
ці Ізар. І скрізь — «На фотосафарі!» — двоє з трьох позують перед кінь-
ми, вершниками, гербами, гарматами, залізними плитами з написом і 
бронзовими богами-громовержцями. І ніщо не уникає цього міжнарод-
ного ураганного фотообстрілу. На жаль...

А потім — ніч у Рюдесгаймі, в провулку Дроссельгассе !. О дамсь-
ке винце у пляшках із строкатими етикетками! Солодке, як дрібні гріш-
ки на Півдні. І один-однісінький вільний номер у готелі. З трьома ліж-
ками. А більше і не питайте, і не просіть...

Але цього разу туристів четверо. Це багато що спрощує. Перепліта-
ються шістнадцять кінцівок, і чотири голоси знов допитуються, чому 
на Рейні любо так... Потроху вчиться співати й Енріко, дитя долини 
Мінчо. В одній із внутрішніх кімнат ресторану, обставлених у сільсь-
кому стилі. Додді поцупила облямований золотом верхньобаварський 
старомодний капелюшок з довгими поворозками з чорного атласу і те- 1

1 Дроздовий провулок.
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пер натягує його на свої біляві кучері. Міняти кайелюшки — то при-
страсть сучасних нащадків давніх германців. Це вони перетворюють оті 
«Дроздові провулки» цього світу на місця вишуканих розваг. Німфен- 
бурзьке шампанське іскриться в шляйсгаймських келихах. Спалахи лам- 
пи-бліца вихоплюють з темряви пожовкле листя пізнього літа. Клац! 
— і на кожному знімку італійську чоловічу голову обрамляє з обох бо-
ків втілення блаженної і дорогоцінної німецької жіночності. А тепер 
іще один знімок — усі четверо. Але для цього потрібен хтось п'ятий, 
щоб натис на кнопку. Треба негайно розбуркати отого останнього кель-
нера, який дрімає з розкритим ротом на дерев’яному стільці. Чоловік 
починає щось невдоволено бурмотіти, але дістає чайові і робить, що 
треба.

Галасливі на землі люди. А вгорі по небу нечутно линуть зорі. Ті, 
що пливуть трохи швидше й світять трохи яскравіше, — то супутники.

ПРИВІТНЕ МІСТО ЛУГАНО

«Лугано (277 м над рівнем океану, 35 872 жителі) — найстаріший 
і найвідоміший курорт у Південній Швейцарії. Дві тисячі двісті сорок 
вісім сонячних годин на рік забезпечують протягом основного туристсь-
кого сезону від весни до осені майже завжди гарну погоду. Рослинність 
тут славиться чарівною, субтропічною красою... Л. — одне з найпрнваб- 
ливіших місць відпочинку в Європі, і лугановці справедливо пишають-
ся своєю «Швейцарською Рів’єрою».

Отак захоплено описує Лугано «Путівник по Тессіну1», видання 
1969 року. Але в Ла Галінетти — їй сімдесят чотири роки — це місто 
захоплення не викликає. Одні гадають, що насправді жінку звати Гю- 
зі, другі — де Маршан, а треті — Тарантіно. 23 квітня 1924 року вона 
провела німця Гайнца В .1 2 до спального вагона в поїзді, що мав рушати 
до Німеччини. З двадцять другого на двадцять третє квітня ці двоє 
пережили свою першу, дуже щасливу ніч кохання і вирішили на літні 
студентські канікули (ф-т філософії, другий курс) набутий досвід за-
кріпити й поглибити, а може, й створити на його основі якийсь стійкі-
ший інститут. Але ще тієї самої ночі, ще в Тессіні, швидкий поїзд зазнав 
під Беллінцоною аварії, і в німецькому спальному вагоні згорів не тіль-
ки державний секретар Карл Гельферіг, п’ятдесятидворічний чоло-
вік із Пфальца, прозваний «батьком рентної марки» 3, а й двадцятиодно- 
річний студент із Тріптіса в Тюрінгії.

За два дні в Лугано Гайнц В. використав 14,6 сонячних годин за-
мість статистичних 12,15. Але він залишився тут на одну ніч довше, ніж 
мав намір, і саме тоді все й сталося. І щастя, й нещастя. Служник церк-
ви «Санта Марія дель Анджелі» присягається, що відтоді клімат у Лу-
гано різко перемінився. Так, наприклад, у червні 1971 року, коли на ін-
ших широтах світило благодатне сонце, в Лугано бували тижні, взага-

1 Тессін — кантон у Південній Швейцарії.
2 3 огляду на ще живу рідню цього німця його ім’я змінено (прим. авт.).
3 Грошова одиниця в Німеччині у 1923—1924 рр.
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лі не передбачені статистикою. Цілими днями лило, мовби небо прорва-
лося, хвилі з озера накочувались аж на спорожнілу набережну, строка-
ті прапори платоспроможних націй на холодному рвучкому вітрі оберта-
лися на жалюгідне ганчір’я, а весь цей райський куточок на пекло.

З 1924 року Ла Галінетта уникала церкви, а церква її. Всі знали, 
що в неї malocchio, тобто лихі очі. Місцеві жителі вміли від них уберег-
тися: вони хрестилися їй услід або плювали навхрест. Але туристи ні 
про що не здогадувались і ставали її беззахисними жертвами. Як нас-
лідок у бідолах з ’являлися всі погані риси, що їх стара студентова на-
речена вселяла в них своїм поглядом. Як запевняє головний свідок від 
церкви «Санта Марія дель Анджелі», Ла Галінетта заворожувала також 
місцевість, автомашини, кораблі, погоду, повітря, людей, парасольки...

Через ті лихі очі Ла Галінетти життя в Лугано за останні роки на-
було фатального характеру. Зморених працею людей, що в поті чола 
і рук своїх збили собі сякий-такий достаток і тепер сповнені смирен-
ної любові до господа бога, вітчизни та власних родин, прагнуть випла-
тити податок за цю кровно їхню частку в житті, вона перетворює на 
потворних капіталістичних гієн, які живуть у розкішних готелях роз-
пусним життям і заставляють з усіх поглядів дорогу й рідну тессінсь- 
ку землю всілякими дачами, плавальними басейнами та різною садово- 
городньою бридотою. Вони обманюють бога, власну державу і своїх 
дружин. Обличчя їхні погрубіли і зробились як бетон...

їхні коханки, — що з-за друкарських машинок перейшли до роз-
кішних ліжок, кольорових телевізорів та двоспальних ванн із золоти-
ми дельфінами з боків, — стоять — стрункі, мов газелі, довгоногі, в 
міру оголені — перед ювелірними крамницями в старій частині міста, 
прикипівши крижаними поглядами до інкрустованих смарагдових брас-
летів та осипаних діамантами годинників, на мініатюрних цифербла-
тах яких годі прочитати цифри. Плейбої в ультрамодному шкіряному 
ганчір’ї — вони успадкували мільйонні багатства, але жодної клепки в 
голові — виставляють напоказ у повільних процесіях на «бульварах ба-
гатства» свої шикарні спортивні автомашини і своїх шикарних повій-
ниць із довгим білявим волоссям і у великих сонцезахисних окулярах на 
все обличчя. У суворій чоловічій боротьбі за місце на автостоянці такі 
молодики опановують прийоми кетчерів 1 та ковбоїв із Дикого Заходу. 
Вони отруюють чисте повітря в горах, отруюють воду в озері.

А наскільки краще могло б усе скластися, якби 23 квітня 1924 року 
один німецький студент із оливково-зеленим рюкзаком за плечима й 
потертою фібровою валізкою в руці не пішов на луганський вокзал! 
Але все порушила одна стара жінка. В усьому винна вона...

Ла Галінетті дістався у спадщину від матері клапоть луганської 
землі в гарному місці — на сонячному боці схилу, з видом на озера. 
Але вона все там занедбала. Восени клапоть заростає золотушником, 
як звичайнісінький смітник. Сусіда Ла Галінетти, такий собі д-р Карл- 
курт Клапгенгст із Федеративної Республіки Німеччини, побачивши в 
заростях дурманного золотушника жінку, вітає її широкими, розмашис-
тими жестами «а ля Гамбург». Якось він прийшов до її комірчини на 
горищі в старій частині міста і запропонував за ту пустку нечувану су-
му — нібито від імені якогось платоспроможного клієнта, — ще й пода-
рував гілочку орхідеї. Орхідею Ла Галінетта поставила у блакитне гор-

1 Учасників кетчу — різновиду професійної боротьби, популярної в капіталістичних 
країнах.
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цятко з облупленою емаллю, а від багатства відмовилась. Потім її вус-
та скривилися в посмішці malocchio від двадцять п’ятого квітня двад-
цять четвертого року — посмішці другого дня по тому нещастю. Після 
цього візиту з д-ром Карлкуртом Клапгенгстом відбулася зміна.— він 
став лихим чоловіком. Це позначилося й на сім’ї Майзегайєрів. Однак 
ні в Бекенгорсті, ні в Бургенланді ніхто не знав, що ж, власне, сталося.

Проте людина, котрої не торкнувся лихий погляд Ла Галінетти, ди-
виться на Лугано і всіх його жителів з любов’ю, якої вони заслугову-
ють, — дивиться buonocchio * *. На Лугано, і на погоду з 2248 годинами 
благодатного сонця, як і обіцяє «Путівник по Тессіну» 1969 року ви-
дання.

ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА В ЛУГАНО 

(тариф 20 рапів 2)

— Ні, докторе, ніякий це не роман. Тут сам чорт ногу зломить. То 
в одному місці щось діється, то в іншому... І щоразу все нові й нові іме-
на — я вже цілий список склав, щоб не заплутатись... Кажете, модерно? 
Та воно-то так... Раніше, бувало, як попаде до рук книжка, то спершу 
заглянеш на останню сторінку, а тоді вже або читаєш, або не читаєш, 
якщо він чи вона помирає. Все ясно, як на долоні. Можна було спокій-
нісінько починати з самого початку і читати все підряд без особливих 
хвилювань. Чи вже через сторінок сто викидати книжку, знаючи, однак, 
чим усе скінчиться. Адже ж має бути якась відмінність від детектива, 
де знати наперед нічого не хотілося б. А тут — зазирнеш на останню 
сторінку, а там замість справжнього, нормального хеппі-енду чортзна- 
що. Відпадає всяка охота читати далі...

А взагалі, докторе, нащо ви закидаєте мене книжками? І коли ви 
нарешті випишете мене з цього нужника?.. Часом мені здається, що ви 
там змовилися залікувати мене до смерті... Щодо дівчаток, то вони, 
звісно, на всі сто... Це, певна річ, і коштує дорогенько. До речі, а ота, в 
котрої мідно-руде волося, з аристократів... Так, середнього коліна. На-
щадків графів та графинь з мене вже досить... По-моєму, вони там у 
Шотландії знов починають крутити носом... Кажете, моя угорська дру-
жина збирається приїхати сюди? Слухайте, Клангенгсте, тільки не це, 
прошу вас... Програє у Вісзее забагато грошей? То ви ще трохи пона- 
зирайте за нею, а тоді просто покладіть край... Взяти під опіку, певна 
річ... Нехай забирається назад до своїх циган! З мене досить. Візьму з 
собою оту руду... Каже, що двадцять два, але насправді, мабуть, усі 
двадцять дев’ять! І гайну видужувати на який-небудь корабель! Каюта- 
люкс... Уявляю собі, яка то розкіш, коли при цьому ще й почне трохи 
гойдати... Під час масажу, звичайно. Слухайте, ви теж невиправний 
пустун... Що-що пише Керцль? Моя мати скрізь волочиться?.. Баламу-
тить людей в усій околиці?.. З економкою?.. Хоче в Італію? Слухайте 
мене уважно, Клапгенгсте. Про те, що стара роздобуде для цього маши-
ну, годі й думати. Краще її одразу під опіку. Уб’ємо двох зайців... Бур-

1 Добрим поглядом (італ.).
* Pan — Vioo швейцарського франка.
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генландець на її боці? Отой так званий Майзегайєр, вилупок, фальши-
вий австріяк?.. Через них ми програли дві війни... Але я не допущу, щоб 
такий тип занапастив моє діло!.. Я ладен... Ви, сподіваюся, теж, докто-
ре?.. До речі, ви не повинні були допустити, щоб Буллі попала в лапи 
отого паскуди... Тобто, як це я? Ні, це ви повинні були б... Слухайте, я 
плачу вам за це досить великі гроші, отож, годилося б, щоб і ви час од 
часу трохи крутили мозком... Що? Не такі вже й великі як на ваші зав-
дання? А на чиї ж гроші ви поставили в Лугано оте... оте своє пукало 1? 
Вам платять І інші клієнти?.. Слухайте, я добре знаю ваше минуле... 
Атож, через довідкове агентство — маю на це законне право. Але я ска-
жу вам тільки ось що: Меллер проти Гольштенбрі'нка... Ну що, прига-
дали, пане доктор?.. А хто кричить? Це ви кричите! Крім того, ви слу-
жите ще в мене, зрозуміло?! Що значить «поки що»? Коли я кажу «по-
ки що», то це таки поки що... Алло!.. Алло!.. Поклав трубку, сволота...

— Говорить Клапгенгст! Фройляйн, вй записали нашу розмову? 
Гаразд. Копію панові Леопольду Майзегайєру. Так, Керцлеві в Бекен- 
горст теж пошліть.

ШАХОВА ГРА

Іноді адвокати не люблять, коли їм нагадують про деякі забуті 
справи з їхньої практики. І коли д-р Клапгенгст заходжується гаряче, 
мов павук спозарання, плести тенета, які декому мають завдати прикро-
щів і клопоту, то винні в цьому не тільки лихі очі Ла Галінетти. До сьо-
годнішнього дня і ні на хвилину довше, пане «консул» (у лапках) Май-
зегайєр! Карлкурт Клапгенгст переставляє фігури на шахівниці свого 
шанолюбства.

Ні, не зовсім випадково уроджена графиня Піссуварі, яку він згід-
но з наказом відтяг від гральних столів у курортному містечку Вісзее, 
одного дня опиняється у бургенландській філії ФБТ. Не без відповідних 
приготувань її приймає там шеф підприємства Леопольд Майзегайєр — 
з усією люб’язністю і глибокою шаною, що їх виявляють аристократії 
в країні, де аристократія, власне, скасована. Ніжні поцілунки в ручку 
чергуються із звертанням «найласкавіша графине». Щоправда, внаслі-
док шлюбу з таким собі паном Майзегайєром цей титул уже давно пе-
ретворився б на вульгаризм, якби, з другого боку, не було імпе-
раторського і королівського аристократа Штайн-Штеллєнберга, що дбає 
про аристократичну рівновагу. А в країні, де процвітають придворні 
радники без двора, знайдеться місце і графині без підтвердженого 
спадкоємного герба.

— Вона скидається скорше на артистку в ролі графині, — каже 
Буллі Шмітт, яка за довгі роки секретарювання в бекенгорстського ше-
фа таки трохи навчилася розумітись на людях.

— І як же вона грає цю роль — добре чи погано? — питає Поль- 
ді, який вже давно оцінив і професійні якості Буллі.

— Як для Бургенланда, то можна й так, — відповідає вона не без 
федерально-республіканської бундючності.

1 Бунгало (прим. авт.).

166 ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєри



У Бургенланді графиня відчуває аромат своєї колишньої вітчизни. 
Серед жінок, що виробляють делікатні речі жіночого туалету, деякі 
чудово розмовляють по-угорському. їм графиня розповідає пікантні 
анекдоти, після яких фабричні цехи щоразу стрясає гучний регіт. Якось, 
коли після ще одного анекдоту вибух сміху виносить із цеху цю висо-
копоставлену жінку, майстер, виходець із Нижньої Австрії, питає в 
однієї з робітниць:

— А як її, власне, звати?
— Піссуварі...
— Піссуарій? — здивовано перепитує австрієць.
У цеху знов розлягається регіт, хоч майстер, власне, жартувати 

й не думав.
Атмосфера в цій філії ФБТ поки що чудова. І шефова дружина, 

ота зануда з Гезойса, яка вже давно знову співає в рідному церковно-
му хорі й виховує дочку в дусі відданості штірійській батьківщині, з 
досадою дізнається про це від колишньої своєї довіреної служниці в 
колишньому своєму домі.

Д-ра Клапгенгста ці новини радують. Усе йде так, як він і споді-
вався. Найближчими днями він пошле Ервіна Керцля з бекенгорстської 
резиденцій на тиждень до бургенландської філії — зміцнювати зв’язки 
між двома важливими підприємствами. Клапгенгст знає, що палкому 
шанувальникові м’ясних страв Керцлеві добре приперчений гуляш 
дасть справжню насолоду, а любов до пива удовольнять м’які бурген- 
ландські вина, якщо його службову цілеспрямованість належним чином 
винагородити. А тамтешнім угоркам та розпаленим ними циганським 
музикам вдавалося розворушити ще й не таких сухарів, як скарбник 
вестфальського товариства прихильників кремації «Полум’я».

Фігури на шахівниці адвоката Клапгенгста знов починають руха-
тись. Уперед, назад, хід конем — як того й вимагають правила гри, — 
поки одного дня настає пора оголосити шах королю Карлу. І що йому 
допоможуть тепер масажі фройляйн фон Віттенгопф з її спеціальною 
підготовкою?

(Закінчення в наступному номері)

З німецької переклав 
Олекса ЛОГВИНЕНКО
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Гуго ГАРТУНГ

Роман

ПОДОРОЖ ДО ІТАЛІЇ

Ні, йдеться не про італійську подорож тридцятисемирічного Иоган-
на Вольфганга фон Гете, а про подорож до Італії сімдесятисемирічної 
Емми Майзегайєр. Хоча і в неї все складалося загалом так, як у її 
земляка з Тюрінгії. Шефиня просто не могла більше витримати на Пів-
ночі. Чим для одного є його Веймар, тим для іншого є його Бекенгорст. 
Іноземні робітники в Біллерштедті ще дужче розпалили тугу шефині 
за Італією — у Веймарі 1786 року таких робітників не було... Тоді лю-
ди ще самі прибирали після себе сміття. З бойовим закликом «Вперед 
до святого Антонія!» Емма Майзегайєр схопила валізи, свої та Фрід- 
хей, і обидві вирушили на станцію. З ручною тачкою для багажу, яку 
потім вони залишили на зберігання в начальника станції Бекенгорста. 
Після цього федерально-республіканський статус мислення в того чо-
ловіка похитнувся.

Бо таке в його голові просто не вкладалося: щоб шефиня, мати са-
мого шефа ФБТ та поїхала залізницею! Начальник станції і сам під 
час відпустки ніколи не сідав у поїзд, хоч міг би мати безплатний кви-
ток! Однак у Майзегайєрів останнім часом діється, здається, щось не 
те. Всякі ходять чутки. Шеф ось уже кілька місяців як крізь землю 
провалився. Кажуть, що він нібито десь у Швейцарії в санаторії. Але 
хто знає, чи то в нього хвороба, чи щось інше. Може, великий бос досі 
вже накивав п’ятами до Південної Америки! Треба вивідати це в Коль- 
цопа за чаркою...

Поїзд на Мюнстер під’їхав до перону. Стара дама аж скрикнула 
від радості, коли задерла ногу на високу приступку вагона. Але Фрід- 
хен зашпорталася внизу з валізами. Начальник станції спостерігав усе 
це доброзичливо й терпляче. Потім шефиня висунулася з вікна й пома-
хала йому рукою. Він приклав пальці до червоного кашкета і сказав:

Закінчення. Початок днв. «Всесвіт» N9 1, 1979 р.
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— Щасливої дороги, ласкава пані!
«Ласкава пані» казатиме, мабуть, до дам з вагона першого класу 

і його колега в Бонні. Як-не-як — столиця...
Власне, міркувала шефиня, це просто грандіозно, що Підерайтові 

не дали повезти її на південь машиною. Тепер з ними не буде нагля-
дача, можна робити що завгодно і подорожувати скільки схочеш. І ще 
одне ухвалила собі Емма Майзегайер: пожити на Півдні якомога 
скромніше. Тоді їхніх грошей вистачить на довше.

— А крім того, — заявила вона, — я ті шикарні готелі просто ба-
чити не можу!

Стук-стук-стук, стук-стук-стук! — вистукував поїзд. Вистукував, 
минаючи руді будиночки та череди чорно-білих корів на лугах.

У Мюнстері їм треба робити пересадку. В Мюнхені теж. О, Мюн-
хен!.. Зліва в грудях Емми знов щось заклекотало. Але на Оккам- 
штрассе усе обійшлося. Між Додді й Евеліною настала така злагода, 
що молодшій єдинокровній сестрі вже навіть сказали про одруження 
старшої з Бертлем. Що ж, тим краще, в такому разі, піццерія залиша-
ється їй, Додді! І Енріко також. Вигідний обмін. До весни хлопець на-
вчиться пекти всі гатунки піцци з меню «Італійської зірки», і тоді ті 
двоє можуть спокійнісінько забиратися до своєї Італії. Ще ніколи до-
сі між обома сестричками не панував такий мир. Цю прекрасну гармо-
нію не могла порушити навіть їхня мати.

Ні, подумати тільки: Фрідхен зроду ще не була в Італії! Лише з 
Данії та Голландії. Та й то коли працювала суфлеркою в театрі. Як 
поминули Інсбрук, шефиню охопив страх перед горами. А якщо раптом 
почнеться землетрус?! А потім до вагона зайшов службовець у мунди-
рі. На перевалі Бпеннер. Зазирнув у паспорти. Взагалі він розмовляв 
другою національною мовою німців, італійською, проте непогано гово-
рив і по-німецькому.

— Ти диви — і тут макаронники! — здивовано відзначила Фрід-
хен.

До неї ще не дійшло, що вона була вже в країні оцих самих «ма- 
каронииків»... Фрідхен взяла з собою путівник, з якого все читала вго-
лос. Спочатку вона весь час плутала де «ліворуч» від залізниці, а де 
«праворуч», а потім обидві починали шукати campaniles1 там, де їх і не 
могло бути, чи дивувалися, що фортеця XIII сторіччя (у путівнику) 
виглядала так самісінько, як Пеек чи Клоппенбург у Мюнстері. Тут бу-
ли свої Пеек і Клоппенбург.

Згодом, коли Фрідхен і путівник нарешті якось порозумілися, во-
на переможно тицьнула пальцем на річку і проголосила:

— Адідже!
В пам’яті шефині зринув спогад з великих часів її особисто й Ні-

меччини, і вона весело завела:
— «Від Маасу до Німану, від Адідже і до Бельту...»
Якийсь чоловік, затиснутий у куточок купе, гнівно зиркнув у її бік 

і сказав, що всім же відомо: співати дозволено лише третій куплет. 
Тоді Емма Майзегайер гикнула і промовила:

— Але ж це «Хорст Вессель»1 2!
У відповідь на цю заяву чоловік перейшов до іншого купе.
У Вероні дамам треба було пересісти з численними своїми валіза-

1 Дзвіниці ( п а л .) .
2 Націонал-соціалістський гімн.
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ми в інший поїзд. Поминувши двері з написом «Uomini» та «Donne» *, 
вони таки втрапили на поїзд до Мілана. Але через Падую він не йшов. 
А в Мілані святого Антонія не було. У Брешіа їм довелося дати в ру-
ку одному сердитому кондукторові, потім зійти з поїзда і пересісти на 
інший, що йшов у зворотному напрямку. Ввечері вони знов були у Ве-
роні.

Але потім вони все ж таки дісталися до Падуї. Один німець, що 
знав ці місця, пояснив їм що й до чого.

— Виходить, пишеться Padova, — з’ясувала Фрідхен, — а вимов-
ляється Падуя...

Так, у цій країні вони ще матимуть клопіт. Навіть шефині у вок-
зальній товкотнечі аж під грудьми трохи похололо. Досі вона подоро-
жувала, завжди маючи при собі service1 2, а тепер ось дві вже не зовсім 
молоді дами опинилися в чужій країні і не знають, в який бік рушити. 
Та за хвилину їхня безпорадність минула, і шефиня зрозуміла, що тут 
загалом не більше італійців, ніж на головному вокзалі в Мюнхені. А 
з-поміж цих по-німецькому вміють, либонь, стільки ж, скільки й там, 
на Ізарі3.

Якийсь літній місцевий житель натренованим оком усе ж таки по-
мітив безпорадність дам і привітно сказав:

— Доприй веччір! Башаєте гарна кімната?
Емма глянула на Фрідхен, а Фрідхен на Емму. Чоловічок викликав 

довіру.
— Дві, — сказала шефиня й додала: — Але спершу ми їх огляне-

мо.
— Uno — один! — була сумна відповідь.— Але grande! Великий! — 

Старий розвів руками, охоплюючи жестом усю залу. І заходився ванта-
жити багаж дам на свій велосипед.

Скільки ж усього можна поставити й почепити на один італійський 
велосипед! Емма з Фрідхен дивились і дивом дивувалися. Можна було 
подумати, що це не велосипед, а невеличкий ваговоз.

— Тільки cinque minuti — п’ять хвилин! — промовив чоловічок.
Нарешті вони рушили, і цілюще повітря італійської ночі лагідно

оповило північнорейнсько-вестфальські тіла. Долинав чарівний, пусто-
тливий передзвін. Згодом вони вийшли на величезну площу.

Навкруги у темряві непорушно стояло багато постатей. Картина 
була досить моторошна. А що вони йшли не п’ять хвилин, а вже добрих 
чверть години, то в душу Фрідхен закрався сумнів. Може, це взагалі 
якесь кладовище? Вона показала старому на стрілки свого годинника.

— Subito, subito4! — закивав той головою.— Тільки п’ять minuti.
Видно, він умів сказати лише «п’ять».
Застиглі постаті виявилися пам’ятниками.
— «Галілей», — спробувала прочитати шефиня, але в неї вийшло 

скоріше «халі-галі».
— Схоже на те,—промовила вона,—що тут якесь звалище брухту 

для всієї околиці.
Емма Майзегайєр, звичайно, і не здогадувалася, що горді за свій 

всесвітньовідомий університет падуанці колись вирішили поставити

1 «Чоловіки» і «Жінки» (італ.).
г Прислугу (ф ранц .).
8 Річка, що тече через Мюнхен.
4 Скоро, зараз (італ.).
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пам’ятники найкращим професорам та студентам. А для цього потріб-
не було місце... Якби це діялося в Йєні, то вся базарна площа виявила-
ся б напхом напханою, і не було б де влаштовувати щотижневі ярмар-
ки...

За площею пішли вузенькі вулички. З темряви всі троє попали в ли-
ховісну пітьму, і через «cinque-cinque...» і т. д. «minuti» старий на-
решті прихилив велосипед до стіни якогось будинку. Потім смикнув за 
дзвоник біля дверей, сполохавши тим двох закоханих котів, і гукнув:

— Ессо!
— Вже й не знаю... — стривожено почала була Фрідхен, та цієї 

миті шефиня ступила на дерев’яні сходи, від яких тхнуло пліснявою, і 
радісно промовила:

— Як удома! Навіть дзвіночок...
Кімната й справді виявилась чималою, в ній було двоє широких 

ліжок і привітна жінка — дружина привітного чоловічка, а в розчине-
не вікно лилося свіже повітря.

— Парк... — сказала пані Майзегайєр, задивившись на темні кипа-
риси.

Цього разу то й справді було кладовище.

В ІТАЛІЙСЬКИХ ЛІЖКАХ

— Фрідхен!
— Ой, ви мене так налякали!
— Мабуть, давно вже не відчувала в ліжку чужої руки?
— Що ви, ласкава пані...
— Любонько, це ж природна річ! Бог свідок, багато десятків ро-

ків я не могла поскаржитись на самотність у ліжку. В моєму блішнику 
завжди панував пожвавлений рух. Та кінець кінцем настає старість, 
і раптом знов зостаєшся в ліжку сама-однісінька, як немовля в колис-
ці. Тоді витріщиш очі й дивишся на стіни, на стелю та на кришталеві 
люстри в своїх хоромах. Білі телефони, безглузді картини... Це просто 
щастя, що вчора на вокзалі нас піймав отой старий шкарбун. Знов по-
гомоніти отак з ким-небудь в ліжку, і то не в лікарняному... Ти теж 
добре виспалась?

— Чудово! Це все свіже повітря з парку...
— То не парк, а кладовище. Вночі я вставала надвір і при місяці 

роздивилася.
— Кладовище?! О господи...
— Воно старе, Фрідхен. Нагадує мені про рідні місця... А що то 

лежить на нічному столику?
— Та начебто якась свята книга. На кількох мовах. Є й по-німець-

кому: «Шанувальникам Святого Антоніо»...
— Та це ж про нашого Антона! А ну ж бо прочитай — коли він 

приймає прочан і таке інше.
— «Любий, дорогий полігриме!»
— Хто, хто?
— «Полігриме». Видно, трохи неправильно переклали... «Ти, що 

поспішав із своєї батьківщини, повік наймилішого для тебе краю, до 
нашого хвали гідного міста, землі святого життя і діяння його, — бла-
гословен будь!..»
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— Дякую.
— «Антоній народився тисяча сто дев’яносто п’ятого року в Ліса-

боні»...
— Ти диви — португалець! Люблю португальців...
— «Він був великим учителем і проповідував у багатьох країнах, 

сотворив багато чудес і спочив вічним сном у Падуї дня тринадцятого 
червня місяця року тисяча двісті тридцять першого. Тут, у базиліці 
«Сан Антоніо» спочиває пресвяте його тіло. Але й після кончини своєї 
він явив багато чудес. До нього звертаються, коли гублять речі або ко-
ли втрачають здоров’я, а селяни особливо тоді, як занедужує худоба, 
— от смішно, — «занедужує худоба»! — і всяку молитву він милости-
во вислуховує. Полігриме — о, знов «полігриме»! — ти підходиш до 
святого місця, тому пам’ятай: помолившись до нашого пресвятого по-
кровителя Антоніо, можна повернути не лише втрачені земні речі. На-
багато важливіше те, що ти знайдеш дорогу до власної душі і віднай-
деш себе самого. Отож прийми наше найщиріше вітання, любий полі-
гриме — це вже втретє! — у нашій благословенній Падуї, місті його 
вічного спочинку»... Тут назву міста написали правильно. «Ополудні 
від дванадцятої до другої святилище зачинене».

— Ой, Фрідхен, як прекрасно бути католиком! Я така рада, що 
вчасно перейшла в католицтво. Пастор Мюлленгаупт не повинен був 
про те знати. Але, як на мене, то це просто чудесно: віднайти самого 
себе! Знов вигребти стареньку Емму Майзегайєр з-під купи сміття! І к 
бісу оту кляту фешенебельність! Вилізти з усього того і спокійнісінько 
споглядати все збоку... Від пральні до вищого світу й назад!.. А тепер 
ось що я скажу тобі, Фрідхен: від цієї хвилини називай мене на «ти»...

— Ой, що ви, ласкава пані!..
— Називай мене, кажу, на «ти»!
— Мені треба спершу потренуватися.
— То й тренуйся. Ти, видко, з родини куди кращої, ніж я.
— Батько був судовим виконавцем-...
— Ось бачиш. А нашого судового виконавця звали Бендіг. У мене 

перед ним душа в п’яти ховалася. Коли він уже вкотре приходив до нас 
описувати майно, я щораз так жалісно-жалісно казала: «Згляньтеся 
над нами, дядечку Бендіг! Ви тільки подивіться на цих діточок...» А він 
мені: «І хто тільки тобі їх настругав?» А я йому: «Та чоловіки, дядечку 
Бендіг, чоловіки! Сказати хто?» А він на те тільки: «Ну, гаразд, га-
разд». Він, бач, не хотів того знати — авторитет деяких громадських 
діячів тощо... але печатку потім усе-таки наклав.

— Ви ще не хочете вставати, ласкава пані?
— Називай мене на «ти»!
— Ти не хочеш...
— Ще не зовсім добре, але діло піде. Розумієш, я ніколи в житті 

не мала справжньої подруги. Бо їх майже всіх брали завидки на моїх 
чоловіків-клієнтів. У нас, жінок, це починається вже в років чотирна- 
дцять-п’ятнадцять. І ось у Падуї я раптом знаходжу подругу! Може, 
це теж уже чудо нашого Антона...

— Ой, не беріть гріха на душу!
— Кажи на мене «ти»! Аж як людина вже лежить на смертній по-

стелі, всі раптом починають звертатися до неї на «ти». Навіть свяще-
ник: «Люба наша покійнице...» Я такого панібратства не люблю. Але 
мати живих друзів — о, це прекрасно...
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— Ти мене по-справжньому ощасливила!
— Браво! Вже пішло як по маслу! А тепер годі вилежуватись, 

хутчій до Антона! А то ополудні лиш поцілуємо на йога конторі замок...

МОРЯК ІЗ ПАДУІ

— Любонько, я як подумаю про Діппельсгаген-Бульбек!.. — вра-
жено вигукує Емма Майзегайєр, зупиняючись із Фрідхен перед базилі-
кою святого.

— Це Антоній? — питає шефиню її нова подружка, показуючи на 
величезну бронзову статую вершника, якому голуб цієї миті саме са-
дить на ніс біло-сіру кляксу.

— Не думаю, — скептично відповідає Емма. — Хоча... В цих ка-
толиків сам чорт нічого не розбере... Власне, вони чудові люди.

Шефиня підводить погляд на ліс сірих бань на червоному соборі, 
який насправді зовсім не собор, і з приємністю відчуває підтвердження 
своїх новокатолицьких почуттів.

— Наче гулі на голові, — захоплено каже вона.
Потім обидві простують до одного з багатьох рундучків із церков-

ним причандаллям. Немов органні трубки і труби, висять тут різні свіч-
ки — від коротеньких і товстих, довгих і тонких до довжелезних і тов-
стих. Восколії — що вони, власне, відливають? — поналіплювали на 
свічки кольорових зображень св. Антонія у найрізноманітніших варіан-
тах. Шефиня вирішує купити найтовщу і найдорожчу свічку за три ти-
сячі лір: Антоній в овальній рамці тримає на руках малого Ісуса Хрис-
та, а внизу, немов вилитий розтопленим цукром, підпис: «Sant Antonio, 
ora pro nobis»1. Фрідхен бере свічечку всього за сто лір — з підписом, 
але без портрета. Річ широкого вжитку.

Коли німецькі дами, полохаючи голубів, нарешті рушають через 
широку, залиту сонцем площу — тоненька свічечка ліворуч і товстен-
на праворуч,— вони скидаються на Дон Кіхота й Санчо Панса. Тіль-
ки, так би мовити, в жіночому північнорейнсько-вестфальському ви-
данні. Величезна базиліка огортає їх прохолодою, в якій легенький про-
тяг ледь-ледь колихає цілий ліс пломінців.

— Краса-а-а!.. — захоплено протягує шефиня і ставить до того лі-
су пломінців і свій смолоскип. — Мою свічку,— каже вона, — йому 
важко буде не помітити.

Фрідхен прилаштовує свою дешевеньку поруч.
«Він» лежить у дорогому саркофагу, і люди несуть йому свою лю-

бов. Батьки кладуть руку на прохолодний зелений мармур, потім бе-
руть дітей за тоненькі ручки і також прикладають їх до мармуру. Діти 
погладжують саркофаг. У ньому лежить добрий чоловік. Чуйний. Свя-
тий. Тут думають і кажуть про нього лише добре. Скільки доброти на 
такому маленькому п’ятачку! Шефиня схвильована до глибини душі.

— Ти знаєш, Фрідхен, — каже вона, — в нас як покладуть когось 
у домовину, то в почесну варту стають дванадцять членів спостережної 
ради, і «Ді вельт» та «Франкфуртер альгеймайне цайтунг» друкують 
некрологи по дві сторінки, а тоді глянеш на їхні фізіономії, а там не

1 «Святий Антонію, молися за нас» (лат,).
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сум, а радість! Тому, хто лежить там, унизу, зовсім не так холодно, як 
нам видається звідси, згори. А ти, старий португальчику, влаштувався 
тут, одначе, зовсім непогано!

Після цього запізнілого надгробного слова дві дами знов поверта-
ються до світла й життя. Та не доходять вони й до великого порталу, 
як Фрідхен раптом щось спадає на думку.

— Але ж ми так і не сказали йому, чого від нього хочемо!
Вона каже «ми», бо до «ти» в неї ніяк не стоїть язик.
— Та облиш, Фрідхен, — відповідає шефиня. — Зробимо це іншим 

разом. Крім того, у святих є щось таке, як на кораблях... Ага, радари! 
Отож я можу розказати йому все і в Бекенгорсті. Це у святих взагалі 
найкумедніше — що вони все бачать і чують. Часом то просто нещастя. 
Та коли ти святий, то й розумієш усе. Всіма мовами. Без отої дурної 
граматики і вчителів-мучителів.

Те, що висловлює шефиня, власне, не зовсім відповідає поглядам 
сучасної теології. Та якщо з нього зішкребти всі нашарування інтелек-
туальних формулювань, то навряд чи залишиться більше, ніж каже ше-
финя і відчувають діти, погладжуючи холодний мармур священного 
саркофага.

Саме дітей має на увазі шефиня, коли в несподіваному душевному 
пориві заявляє:

— Якщо зараз котресь'попросить у нас милостиню, я дам тисячу 
лір...

Тисяча лір — це хоч і не тисяча західнонімецьких марок, але все 
ж таки п’ять марок вісімдесят вісім пфенігів за останнім курсом, а ви-
гляд великої банкноти з числом «1000», що не кажіть, справляє вра-
ження. Коли такі гроші дарують в ім’я святих, це їх тішить. Дітей 
також.

Надворі кілька малюків граються на сонці. Ганяють голубів, бав-
ляться з кошеням, крутять дзеркальця на машинах. Милі діти. І бідні, 
звичайно. їхні матері продають свічки, надувні кулі й інші дрібнички. 
Шефиня підбадьорливо всміхається до дітей. Вони всміхаються й собі. 
Але милостині жодне не просить.

— А в нас тільки й чуєш, що тут усі просять милостиню, — докір-
ливо каже Емма Майзегайєр.

Цієї хвилини якийсь чоловік, трохи похитуючись, перетинає площу. 
Вицвілий і заяложений смугастий светр (колись давно, мабуть, черво-
но-білий), на грудях виріз, з якого вибивається густе чорно-сиве волос-
ся, а в ньому — хрестик на золотому ланцюжку. Блідо-голубі вицвілі 
бавовняні штани до колін. Схожі на дві колони ноги вкриті бронзовою 
смагою, як, зрештою, й інші виставлені на показ частини тіла. І на 
додачу до всього — неймовірно велика голова, на якій третина облич-
чя, вільна від волосся, демонструє чудовий косметичний вплив моря, 
сонця, солі та Півдня.

— Боже! — тільки й промовляє шефиня, вражено зупиняючись.
І раптом назустріч їй у класичному жебрацькому жесті тягнеться 

рука.
— Prego, signora! 1 — клекочуть широченні груди.
— Фрідхен, як по-твоєму,— це не та дитина, якій я хотіла подару-

вати тисячу?

1 «Благаю, синьйоро!» (Іт ал.).
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Фрідхен рішуче крутить головою і відступає назад. Кожен-бо ні-
мець, як людина чиста, охайна, знає, що така істота ніколи не ходить 
сама, а носить на собі багато спритних паразитів.

Той, що в смугастому светрі, стрясається ще раз, заклинаючи 
«синьйору» зглянутись. Як треба, він уміє і сльозу пустити.

Та оскільки за своє важке дитинство, а потім і у вищому горе-сві- 
ті Еммі довелося побачити немало всіляких дивацтв і блазнювань, 
вона справді дістає банкноту з отим значущим числом. І тоді та люд-
ська гора оживає — ціла повінь щирого і вдаваного зворушення роз-
ливається перед очима бекенгорстських дам.

Колючі поцілунки в руку й рясні патьоки слини затьмарюють усі 
спогади про вишукані кривляння на прийомах.

— Дякую! — викрикує величезний рот. Викрикує німецькою 
мовою.

Ш е ф и н я. То ви вмієте по-німецькому?
С м у г а с т и й .  Ну звісно!
Ш е ф и н я. Звідкіля ж ви?
С м у г а с т и й .  Ви будете сміятися: з Тюрінгії!
Ш е ф и н я. Ннні-і-і!
Фрідхен пам’ятає, що її колеги з нижньовезерської мандрівної тру-

пи такий викрик часом називали «вольтерівським». Цієї миті повз них 
саме проїздить автобус із написом: «Енхен із Тарау». Шибки у вікнах 
опущені, якесь дитя показує пальчиком і каже:

— Дивись, татку, які смішні люди!
А татко, вже й так лютий на цю країну за спекоту й за таку кіль-

кість запланованих скарбів мистецтва, досить голосно відповідає:
— І отаку потолоч ми ще й завозимо на роботу в Німеччину!
Шефиня, яка все це добре чує, показує «Енхен із Тарау» язика.

Вона вивалює його так, як тільки може.
Після цього всі троє рушають через широченну Площу святого Ан- 

тонія. Фрідхен весь час іде трохи позаду. Смугастий виявився з Г ери.
— То було наше окружне місто,— гордо каже Емма Майзегайер.— 

Там нас водили зі школи в театр, а як померла мама, ми з батьком хо-
дили до кав’ярні «Квізізана» — ми її називали «забігайлівкою» — і з 
горя їли суничний пиріг із вершками. За тридцять пфенігів. Лісові су-
ниці... Після такої втрати то була справжня втіха...

Як грається з нами життя і куди тільки не закидає воно людей! 
Майзегайєрів — на вершину людства, а матроса другого класу Ріхар- 
да Ербзе під час його першого великого плавання — на якийсь під-
водний риф біля мису Анкона. Після того він заявив, що тепер ситий 
небезпечними морськими подорожами по саму зав’язку, лишився на бе-
резі й почав добувати собі шматок хліба нечесним шляхом.

— Головне — бути задоволеним, — каже пані Майзегайер.
— А я задоволений, — відповідає колишній моряк Ербзе і пере-

кладає ту прекрасну тисячку з кишені штанів до невеличкої кишеньки 
біля пояса.

В першій кишені дірка надто велика.
Навпроти базиліки святого виявляється гарненька тратторія. Вгорі 

дві звабливі вивіски: «Вігга Padovana» — отже, справжнє падуанське 
пиво, перейняте в німців,— і «Сисіпа casalinga». В перекладі це озна-
чає «Домашня кухня», каже моряк із Гери. Певна річ, італійська до-
машня кухня.
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— Зайдімо, Ербзе, — мовить Емма. — Треба чимось набити чере-
во! — І хапає земляка за руку, хоча Фрідхен і досі мучать сумніви щодо 
гігієни й санітарії. Адже тюрінгці теж певною мірою з півдня. В кож-
ному разі, це не те, що справжні, чисті німці з півночі.

Однак з їхнього наміру нічого не виходить. Тільки-но трійця вмос-
тилася коло залитого привітним сонцем столика, як з’явилася непривіт-
на кельнерка, несамовито розкричалася, закишкала на німців і прогна-
ла їх з тратторії, мов костогризів з вишні. Ця італійка повелася з нім-
цями точнісінько так, як багато які німці поводяться з італійцями. І це 
з матір’ю консула, почесного голови і доктора h. с.!

— Мені шкода, — каже земляк із Тюрінгії, — але це стерво мене 
знає. Я тут жебрачу здебільшого он біля того третього входу...

Він показує на один із височенних порталів, що ведуть до лісу пло-
мінців біля святих мощей.

— А якось вона загубила свій гаманець... І пожалілася Антонію...
Оскільки в цього святого все має happy-end, шефиня запитує:
— І, мабуть, знайшла його?
— Та знайшла, — відповідає Ербзе. — У мене.

ЛИСТ

«Тепер можеш дивуватися, Лінхен. Твоя старенька сирена виріши-
ла нашкрябати довгого листа. От раптом закортіло і край. Бо тут стіль-
ки подій сталося!.. Пишу тобі з Падуї. Знаєш де це? Внизу трохи ліво-
руч на карті. Італійці пишуть цю назву неправильно: Padova. Але вза-
галі ця банда макаронників мені подобається. Тим-то я й пишу тобі.

А тепер держись, щоб не впала. Я тут завела собі того, що у ви-
щому світі називають «кавалером серця». Кумедний тип. Моряк. Із Ге- 
ри. Говорить точнісінько так, як у нас вдома, але й по-італійському 
вміє. Якось іде з нами по одній фешенебельній вулиці, де пальм, як у 
нас вдома слив. Показує раптом на якусь здоровенну віллу й каже: 
«Оце тут я живу, любі дами». Ми з Фрідхен аж роти пороззявляли, 
наче якісь дурепи. Бо то не вілла, а справжній palazzo, як вони тут 
кажуть, — із скульптурами на даху і т. ін. «Чоловіче, — кажу йому, — 
а ти не той?..» І постукую пальцем себе по лобі. Я на нього кажу «ти». 
Адже він жебрак, ледащо. А то, може, і ще гірше. Державні готелі з за-
лізними гратами на вікнах він знає як свої п’ять пальців. Але ж який 
веселий! «Можу навіть показати вам, де моя спальня, — каже моряк 
далі. — Якщо котрась із дам має охоту...» Там ріс живопліт, а в ньо-
му була дірка. «Вхід для панів», — пояснює чоловік. А за живопло-
том — такий собі дерев’яний сарайчик, геть занедбаний. «Це моя зимо-
ва резиденція, — каже він. — А навесні та влітку я ночую в своєму 
парку».

Ох, Лінхен, куди там нашим весні та літу до їхніх! Ти знаєш, пів- 
нічнорейнсько-вестфальський клімат погано впливає на вдачу. Тим-то 
люди там стають релігійними фанатиками, пристають до ХДС і взага-
лі витворяють на Півночі всі оті штуки...

Ти тільки не дивуйся, як я тобі скажу, де ми обідаємо. У монасти-
рі. Обід для безпритульних. Ох і суп’єкти ж там збираються! Чи пра-
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вильніте писати «суб’єгти»? Це Ріхард Ербзе — так звати морячка — 
провів нас туди. Здоровенна зала, а на стінах сила-силенна усяких ре-
лігійних картин. Монастирем завідує одна свята — там на стіні пере-
мальоване все її життя. Ті картини називаються фрезками. Не тільки 
через те, що на них багато кольору фрез. Посередині стоїть білий стіл, 
а на ньому величезний казан. З нього черничка насипає в бляшані ми-
сочки страву: тричі на тиждень ріденьку— тут її називають broda, і
тричі густу7 цю називають pasta. Власне, це або макарони, або спагетті, 
або щось таке. Але смачно — пальчики оближеш. Побачила б ти, як 
тьопає туди наш Ріхард! А в неділю піст. У неділю вони моляться. Чи, 
може, варять собі щось смачніше.

А черничка та дуже мила. Вродою, правда, бог її обділив. Зизоока, 
як цап. Але тільки на праве око. Ербзе каже, що коли поглянути на неї 
з лівого боку та ще й трохи примружитись, то вона може здатися навіть 
красунею. Але він каже так лише тому, що спить і бачить її з макаро-
нами. А як закотить очі та як прокаже «Dominus vobiscum»1 чи «Deo 
graraas»1 2 або ще щось таке, то колишнього протестанта й досі аж пе-
ресмикує! Фрідхен спершу взагалі не хотіла туди йти, але я їй сказала: 
«Хоч із голоду вмирай, але сама в ресторан не смій». На заощаджені 
в монастирі гроші ми зможемо довше побути тут. Фрідхен уже трохи 
белькоче щось латиною, але ще червоніє. Це в ній бунтує Лютер, якого 
вона всмоктала з молоком матері.

Відрекомендовуючи мене й Фрідхен, Ербзе назвав нас «бідними 
пілігримками». Тієї хвилини мені було трохи наче аж соромно, бо я 
пригадала віллу «Ешенбрух» у Бекенгорсті. Добре, що хоч не взяла з 
собою всіх отих обручок та брязкалець, які доводиться чіпляти на себе 
вдома. Так що ходжу я тут у самій спідниці та кофтині, і черничка ко-
ло супу нічого не підозрює й поглядає на мене досить доброзичливо. 
«Благословенна будь, люба дочко!» — каже вона. Дівчиною її віддали 
на виховання в Баварію, і там вона й навчилася по-нашому. А мені 
чорт надав бовкнути: «Ой, матінко, ви хоч можете радіти, що не маєте 
зятьків!»

На щастя, вона нічого не зрозуміла, а Ріхард після того порадив 
мені поводитися більш по-християнському, якщо я хочу їсти добрі 
макарони. Це він слушно сказав. Я коли подумаю, яких християн кор-
чать із себе пани в нашій промисловості та в політиці — і то теж ли-
ше заради макаронів у вигляді грошенят та шикарних машин! — то 
починаю розуміти, що Ербзе таки має рацію. І роблю так, як він 
радить.

Ти, либонь, сміятимешся, що твоя старенька язичниця Емма стає 
тепер ревною богомолкою. А може, й ти гадаєш, як дехто, що нічого 
іншого з колишніх повій і не виходить?

Адже я приїхала сюди просити Антонія, щоб він допоміг позбира-
ти докупи моїх дітей. А в старих італійців, де ми живемо (дуже мила 
місцина, зразу за будинком — кладовище), знайшлося щось на зразок 
інструкції — як використовувати Антонія. Є там і по-німецькому. Там 
написано, що святий не лише віддає загублені годинники, гаманці та 
ключі, а й повертає людину до її внутрішнього світу. Там написано 
«полігрима». Отож я теж повернулася до свого внутрішнього світу і  
трохи навела в ньому лад. Підмела й прибрала. Та воно й треба було.

1 «Бог з вами!» (Лат.)
2 «Спасибі тобі, боже» (лат.).
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А всю оту паршиву вишуканість та пиху я викидаю геть. Нам, Майзе- 
гайєрам, це не потрібно. І через те до справжньої богомолки мені ще 
далеко.

У ті дні, коли нам дають густу страву, ми з Ербзе завжди йдемо 
після обіду хильнути по чарці. Це, каже він, допомагає перетравлюва-
ти макарони. Ми купуємо в шинку чималеньку пляшку вина й сідаємо 
десь у парку чи коло річки. Просто на землі. Тобто на траві. Вода на-
віює на колишнього моряка меланкатолічний настрій, і він заводить 
своїм басом, як ото Ганс Альберс, про море. Потім набирається як чіп, 
а недавно почав навіть залицятися до Фрідхен. Я, звісно, заліпила йо-
му в вухо.

Та це не вадить нашому приятелюванню. Побачила б ти, як ми 
втрьох попідручки тягнемося через усе містечко! Тільки не роззявляйте 
дуже ротів, каже всякий раз Ербзе. Не хочеться ж, щоб усі знали, що 
ми німці. Тут таких і без нас вистачає. А до чого смішно слухати, що 
кажуть про нас туристи! Найчастіше можна почути: «Типові італійці». 
Або: «Типові асоціальні елементи». І чого це, власне, у себе в Німеч-
чині ми так любимо слово «типовий»? Це для нас справді дуже типово.

На цьому я кінчатиму, Лінхен. Твоя матуся з великою охотою зо-
сталася б тут назавжди. Часом я думаю собі: «От якби нас побачив 
хтось із Бекенгорста!» Але ж це так далеко! І слава Богу, що далеко.

Вітай Додді і всіх ваших мужчин. Нехай їм і далі добре міситься 
й печеться!

Ваша Емма.»

ГРОЗА НАД CAMPOSANTO 1

У день народження Емми Майзегайєр вся трійця з святковим гала-
сом вирушає на вулиці Падуї. Однак спершу про всяк випадок усі за-
ходять до Антонія, і шефиня ставить йому ще одну свічку. Але на цей 
раз тільки за п’ятсот лір — маленький Ісусик вийшов на ній досить 
таки хирлявим. А морякові з Гери шефиня знов дарує банкноту. Прав-
да, цього разу тільки на сто лір, тобто п’ятдесят вісім пфенігів. Ербзе 
вишкірює зуби, плює на гроші — це приносить щастя — і віддає банк-
ноту першому-ліпшому італійському хлоп’яті. А те купує собі свищика 
— також з Ісусиком. Для Антонія на іграшці не вистачило місця.

Подарунок Фрідхен Еммі сподобався: невеличка гарненька коро-
бочка зі скла, в якій стоїть Антоній з маленьким Ісусом на руках, а 
коли ту коробочку перекинути, на обох падає сніг.

— Чарівно! — вигукує шефиня. — У віллі «Ешенбрух» я поставлю 
це в скляну шафу.

Ербзе поцупив у «своєму» парку високу троянду і взяв її ніжкою 
в зуби, щоб не так швидко зів’яла. Ювілярка вдягла зелену в’язану 
сукню, яка в чернички біля казана викликає захват. Оскільки цього 
дня в неї макарони, наші прочани й сьогодні приходять на обід для 
безпритульних. Аж після того вони дозволяють собі багатшу трапезу й 
розпивають на площі пляшку «Москадо» — лоскітливого й солодкого, 
як гріх, вина. З обслугою тут поки що ускладнень немає — в цьому ра-

1 Кладовище (іт ал.).
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йоні моряк іще не «кидав якір». Вигідні для жебракування місця в Па- 
дуї розподілені між відповідними дамами й панами згідно з їхнім тру-
довим стажем, а «II Santo» 1 належить якраз до таких місць. Ербзе. 
здобув на нього право всього три чи чотири роки тому.

Отож поки трійця втішається своїм інкогніто й солодким, як гріх, 
вином, на площу завертає зелений автобус. На ньому великими розго-
нистими літерами написано: «Туристська радість».

— Ти тільки поглянь на отих нікчем в автобусі, — звертається 
шефиня до Фрідхен. — Це якраз ті, що схожі на туристів!..

— Та вони ж із Біллерштедта! — вражено вигукує Фрідхен.
І справді, «нікчеми», що поприлипали носами до шибок автобуса, 

як дві краплі води схожі на зівак з базарної площі в Біллерштедті, де 
Емма Майзегайєр попивала з італійцями пиво й мила ноги.

Автобус зупиняється. Першим вискакує чоловік, що сидів попереду 
біля водія. Він ще з вікна побачив суб’єкта в смугастому светрі і з тро-
яндою в зубах. Ще мить — і праворуч, ліворуч, спереду і ззаду клацає 
затвор його фотокамери.

— Гей ви! Що ви собі дозволяєте?! — кричить шефиня і дає коман-
ду відступати.

Та цієї миті з’являється кельнер — ні, в Падуї дамам таки не ща-
стить з обслугою! — і обурено вигукує:

— Pagare! 1 2
Фрідхен тремтячими руками подає гроші. Забагато. З’являється 

поліцейський — геть увесь у сріблі і з шаблею при боці. А з автобуса 
виходить пані вахмістерка Кольман, синок якої служить учнем у бекен- 
горстській філії ФБТ.

— О, ласкава пані!— промовляє вона солодко-солодко.— Я й не 
думала, що ми тут зустрінемось.

«Ну, якщо й до цього доклав рук Антоній, то хай начувається!» — 
розлючено думає шефиня, потім криво посміхається, хихикає і добро-
зичливо помахує рукою, як цього навчилася на світських прийомах. 
Але в цю мить Ербзе, що його Фрідхен тим часом завбачливо відтягла 
вбік, наступає на ногу одному біллерштедтцеві, старшому фінансовому 
інспекторові Шіммельману.

— Бидло! — кричить Шіммельман.
— Падло!— відповідає Ербзе.
Типова німецька агресивність. Ту ж хвилину знов з’являється гріз-

ний, весь у сріблі поліцейський. А навколо метушиться той самий 
веселий фотограф. З «Туристської радості» вивантажують валізи й за-
носять їх до готелю «Рим» (друга категорія).

— Ви теж тут живете?— цікавиться пані Кольман, якій дуже хо-
четься замовити перед бекенгорстською шефинею слівце за свого Лі-
тера.

— Ні,— відповідає та, а Фрідхен, до якої на мить вертається са-
мовладання, вигукує:

— Ми живемо в готелі «Palazzo»!
Вона саме згадала про дерев’яний сарай їхнього моряка.

— То, може, ми б якось зустрілися?
О, як би# хотілося зараз Еммі Майзегайєр дати цій дурепі добрячо-

го ляпаса! Але світські звички знов беруть гору, і вона відповідає:

1 Святий (італ.).
2 Заплатіть! (Італ.)»
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— На жаль, ми не зможемо. Сьогодні від’їздимо...
А Фрідхен киває головою на моряка й додає:
— Оцей уже йде по наші валізи.
— Шкода,— зітхає пані вахмістерка Кольман.
Після цього біллерштедтці з шумом ввалюються в готель, озираю-

чись на всі боки, проте ні гаманців їхніх, ані валіз ніхто не краде. 
Готель «Рим» ураз — гоп!— ковтає всю «Туристську радість».

— Слухайте, ви! Всі під домашній арешт, поки ця банда завтра не 
виїде!— наказує шефиня і з полегкістю переводить дух.

— Вам часом не здалося, що фотографа ми вже десь зустрічали?— 
питає Фрідхен, забувши від хвилювання звернутися до своєї посестри 
на «ти».

— Та начебто...—каже Емма Майзегайєр.
— Чи не на вінчанні в церкві?
От тобі й маєш! А якщо це справді він? Отой, з котрого Карл не 

спускав очей. Гарна ніч, мальовничі місця... Тут можна щось приду-
мати.

Мальовничі місця змінюються ще до настання ночі. З боку долини 
річки Брента насуваються грозові хмари, схожі на величезні надуті пу-
зирі. В садах, у парках і на кладовищах кипариси протинають гостри-
ми верхівками їхні животи, і розімлілу на сонці землю заливають по-
токи води. Вони підмивають і зносять усе на своєму шляху. Автор цьо-
го багатого на відтінки громового концерту — Джоакіно Россіні 
(1792—1868). Спалахи блискавок створюють ефект відверто натураліс-
тичного театру. Іменинниця й Фрідхен стоять у своїй кімнаті край роз-
чиненого вікна і дивляться на кладовище.

Якою ж білизною світиться на цьому тлі мармур пам’ятників на 
могилах знатних людей! З нічної пітьми вихоплюються добрі генії з ко-
шиками троянд, випурхують старомодні ангелочки з нікудишніми аеро-
динамічними формами, немов галич із підрізаними крилами. Бездихан-
ні діти, застиглі в оманливому сні у своїх мармурових колисках, не 
розплющують оченят на яскраві спалахи. І до всього цього — паноп-
тикум із виліплених за життя, по смерті, чи за фотокартками голів, що 
слідом за громом немовби перекочуються в морок. У генерала, погруд-
дя якого з ощадності обрізане попід самісінькими орденами — з погля-
ду мистецтва штани не становлять ніякої цінності,— аж стовбурчать- 
ся кінчики вусів від цього протистатутного безладу на учбовому плацу 
camposanto.

— Ой, там хтось танцює! — раптом пронизливо скрикує шефиня.
За спиною в Емми Майзегайєр пробіг холод.
— Та ні,— відказує Фрідхен,— то теж пам’ятники мертвим!
Вона, певна річ, хоче сказати, що то пам’ятники живим, проте у ве-

ремії цієї ночі серед білого дня в неї все переплуталось. Одразу після 
цього грозового спектаклю перед очима німецьких дам зовсім близько 
постане щойно вимитий дощем шедевр італійського скульптурного мис-
тецтва: мужній юнак, витесаний з каменю на весь зріст аж до шнурків 
і підборів («Ох, коханий покійнику, для тебе нам нічого не шкода!»), в 
мундирі й при орденах. Форма військово-повітряних сил вермахту, й о -
го сусіда на тому світі, генерал, міг би назвати кожен орден — деякі з 
них навіть вищі за його власні, але ж пілотам з нагородами було куди 
легше! З нагородами, а також з дівчатами. Та, з якою юнак одружив-
ся і яка невдовзі після нього теж померла,— може, з горя, а може, під 
час пологів,— була красуня. Вишукана лінія голови, вишукана лінія
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стегон... Він і вона тримаються за руки, обоє мов живі. Здалеку зда-
ється, ніби вони танцюють. Але це прощальний танок. Юнака зіб’ють 
десь неподалік від Бекенгорста. Як це сумно, що мусиш завжди стояти 
отак у дощ і в спеку, вдень і вночі, ув’язнений у білий мармур. За 
нього заплатили, мабуть, тесть і теща покійного capitano. Представники 
важкої промисловості...

Шефиня впадає в меланхолію.
—Може, так воно й краще: перше кохання, любовне сп’яніння, пер-

ша шлюбна ніч — по змозі, ще до шлюбу,— і одразу на той світ! Як то 
кажуть, «у розквіті сил»... А то б він уже давно став самовдоволеним 
бурмилом із власною машиною, який необережно обганяє всіх на доро-
зі, й досі б уже розбив собі голову об пальму. Чи об тополю — це, 
власне, не набагато приємніше. Хіба що рана не такого благородного 
походження. А вона? Троє діток, старий волочиться з чужими жінками 
і вже давно став їй осоружний. Попід очима в неї дуже рано з’явля-
ються зморшки. Вдова з освітою і без чоловіка в ліжку... А так це їй 
не загрожує... Ох, Фрідхен, як по-твоєму, чи не краще вчинила я? У ме-
не кожен новий чоловік завжди готовий був звільнити своє місце. А 
крім того, клієнти: можна, мовляв, ще трошки? Ще трошки завжди 
можна було. Тепер я цим навіть пишаюся...

У такі роздуми поринає Емма Майзегайєр, коли в Падуї розтулює-
ться гроза, а «Туристська радість» з Біллерштедта змушує її сісти під 
домашній арешт. І такий вигляд має підсумок життя старої дами, що 
прийшла у свій день народження на кладовище. Може, не такий уже 
й сумний підсумок.

FINIS PADOVAE

Латиною це означає «Кінець Падуї». Що, власне, зовсім не відпо-
відає дійсності, бо Падуї кінець іще, слава богу, не загрожує — куди 
ближчі до нього інші міста з їхніми цивілізаційними клопотами. Як, 
скажімо, Венеція. Однак для бекенгорстських дам Падуя кінчається. І 
багато раніше, ніж вони гадали. Кінчається ще того самого дня, відра-
зу після грози.

Рано-вранці Емма Майзегайєр відкриває в кімнаті сумочку (пода-
рунок від Карла, небесно-синього кольору, шкіра наче справжня)— і 
нічого в ній не знаходить. Нічого нема й на нічному столику. Під ліж-
ком, на шафі — дурниці, звичайно!— у валізі... Ані сліду. Ще раз до 
сумочки. Нема.

— Фрідхен, мій гаманець зник!
— Заспокойся і пошукай ще раз...
— Тобі добре казати — «заспокойся»...
Шефиня гарячково передивляється все ще раз. Потім ще. І ще раз 

у зворотному порядку.
— Святий Антонію, мій гаманець!..
Тепер компетентному святому саме час, власне, братися до діла, 

як тому агентові з Скотланд-Ярду, тільки працювати за власними ме-
тодами. Скажімо, легенько взяти шефиню за ручку й повести куди тре-
ба чи шепнути на вушко: «Там твій гаманець і там...» Але нічого тако-
го не відбувається.
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— Фрідхен, ти не пригадуєш, коли бачила мій гаманець востаннє?
— Ти тримала його в руках на піцці.
— Не на «піцці», а на «п’яцці».
— Коли саме приїхали біллерштедтці...
Трясця її матері, отій «Туристській радості»!..
— Може, Ріхард щось знає?
— А може, це він пожартував зі мною?
Отже, Ріхард Ербзе — ultima spes, остання надія його супутниць. 

Тобто вони ще покладають надії, звичайно, і на Антонія. Але ж Анто- 
нія теж нема. Біля саркофага Емма придбала кольоровий образок: 
ВІН у коричневій рясі з напівголим (клімат це дозволяє) немовлям 
Ісусом на руках, а довкола на квітучому лузі граються дітки... «S. Anto-
nio di Padova, pregate per nor!» — «Святий Антонію, замов за нас сло-
вечко!» — переклав моряк. Того Антонія шефиня поклала до свого га-
манця, і ось гаманець зник разом із святим.

Важко сказати, на чиєму боці був тепер Антоній — на боці того, 
хто загубив гаманець, чи того, хто його взяв. Чи знають це бодай тео-
логи? Шефиня була геть розгублена.

Цього дня вони з Фрідхен прийшли до брами монастиря, де щодня 
зустрічалися перед обідом з Ербзе, на чверть години раніше. Моряк 
завжди приходив вчасно, бо завжди був голодний. Сьогодні він не з’я-
вився й на чверть години пізніше.

— Скільки там було?
— Добре не знаю,— відказала Емма,— але не менш як тридцять 

тисяч.
—Тридцять тисяч?!
Фрідхен трохи не зомліла.
— Авжеж, сто сімдесят п’ять марок.— Лічити в думці Емма колись 

уміла найкраще в класі.— Щастя, що великі гроші я держу в пазусі.
Моряк не прийшов. Черничка біля казана підняла черпак — сьо-

годні була ріденька баланда, broda — і здивовано звела брови, поба-
чивши своїх прочанок самих. А коли нордичні дами спитали про Ербзе, 
черничка тільки здвигнула плечима.

— Обіду він ніколи не пропускав, — сказала вона. — Може, зане-
дужав?

І занурила в казан черпак.
Занедужав? А чого ж, може, й занедужав, принаймні лишається 

хоч якась надія. Шефиня відставляє тарілку вбік. Сьогодні їй не до 
обіду.

— До pallazzo! — командує вона.
Коли дві паломниці, не доторкнувшись до юшки, раптом почина-

ють пробиратися під брязкіт ложок і плямкання безпритульних до ви-
ходу, западає гнітюча тиша. Цих двох тут не побачать уже ніколи.

Вони вирушають через Via Capelli до Piazza del Santo. Ербзе не-
ма й тут. Починаються довгі блукання під гарячим південним небом. 
У Падуї стільки вулиць із пальмами! Фрідхен, у якої на цьому клятому 
Півдні ноги й так нестерпно паряться, голодна, з докором в очах плен-
тається за товаришкою. В шефині ноги куди довші...

— Що ж ми робитимемо, — пригнічено питає Фрідхен, — коли не 
знайдемо його?

— Поїдемо... — відказує шефиня.
— А якщо знайдемо?
— Теж поїдемо...
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Багатого вибору майбутнє їм не відкриває. Фрідхен уже сита цією 
Італією й італійцями по саму зав’язку. її упередження підтвердилось. 
Все ж таки вони тут крадуть... А якщо це зробив Ербзе?.. Однак ви-
словити таке припущення вголос Фрідхен навіть не наважилась. Чи 
Емма бодай припускає таку думку?

Ось нарешті й ті самі пальми. І той самий будинок. Дірка в жи-
воплоті.

— Лізь, ти щупліша...
Сьогодні до шефині час від часу повертається владний тон.
— А якщо там собака?
— Не мели дурниць, він би досі вже вискочив сюди!
Щодо дірки в живоплоті аргумент шефині з Бекенгорста досить ва-

гомий. Фрідхен лізе. В сараї пахне не зовсім приємно. Ковдри, вовняні 
шкарпетки, теплі штани — безпритульні моряки теж мусять думати 
про зиму. І більш нічого — ні хворого Ербзе, ні «прощального листа». 
Останні залишки милосердних почуттів у Фрідхен згасають.

Але собака в дворі все ж таки був. Здоровенний-здоровенний, тро-
хи не з теля. Крізь дірку в живоплоті він би не проліз. Фрідхен про-
лізла. Щоправда, одна її туфля лишилася в зубах того не дуже сприт-
ного «теляти». Ще й це на додачу!

Тепер бекенгорстські дами сумніву вже не мають: гаманець і свя-
тий Антоній у моряка. Ріхард Ербзе.— злодій!

— Може, заявити в поліцію? — трохи не крізь сльози питає Фрід-
хен після того, як стягла з ноги й другу туфлю та панчохи.

Однак шефиня тільки промовила:
— Заявити на земляка?
В шефині взяло гору те, що нині відіграє таку велику роль у житті 

німців: земляцтво. Часом декому навіть кортить осучаснити один зна-
менитий вислів імператора Вільгельма II і сказати: «Для мене
більш немає німців, є тільки земляки». Той час уже вкрився шаром по-
роху, одначе іноді й досі чути його пісеньки і його місцеві гімни. Коли 
в Мюнхені баварці сходяться з бельгійцями на футбольному полі чи 
натискають на педалі велосипедів, на стадіоні лунає: «З тобою бог, ба-
варців краю», і про всяк випадок усі — баварців серед них не багато 
— встають, бо оте слабеньке, безнадійне дудукання в дудки нагадує їм 
якийсь гімн. Але з-поміж гонщиків неодмінно знайдеться хоч один сі-
лезець, і в ті священні хвилини піднесення у ньому на всю силу дає про 
себе знати Рюбецаль1 із його гномами. Земляк Рюбецаль!

Хтось індіий покладає на судетсько-німецьку мелодію ліси й ниви 
Богемії. А східнопрусська мелодія і померанський марш у суміші з 
північно- і східнофризькими патріотичними почуттями, дають хресто- 
носний музичний візерунок. У кожному власне море б’є в береги і під-
миває душу. Хайль Веймар і Ошац! Ми з одного округу, з одного міста, 
з однієї гімназії! Нехай нашим стягом буде реальна гімназія імені 
Вільгельма Ернеста!

Тільки не кривдити нікого з рідного гніздечка! Це люди добір-
ні. Це люди найкращі. Це люди свої. З ними можна й заспівати — три- 
чотири... Решта — набрід і просто випадкові перехожі. Цих треба вини-
щувати. Стріляти. Колись у мене був великий фатерлянд. Від Рейну до 
Ельби, від Ізару до Шляй. Все це розпадається. На крихітні фатерлян- 
дики. Мій Тріпстріл1 2 — пуп землі!..

1 Дух сілезьких Гір Велетня.
2 Не плутати з Тріптісом (прим . авт.).
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Місто Гера лежить на річці Гері. У них там також є своя пісня. 
Майзегайєри походять з-над Орли. «Моя ти Орло...» Але при цьому не 
треба принаймні вставати. Однак той, хто народився над Орлою, не 
заявить на свого земляка з Гери в падуанську поліцію!

А що, власне, ще було в тому гаманці? Там була пачечка пожовк-
лих фотокарток. Батько за столярним верстатом, мати в домовині... А 
ще — певна річ, з давніших часів — обоє на власному весіллі. Між ни-
ми Емма з кісками — просто чарівне дівча. Позаду стоїть пастор Дю- 
негак з притисненою до черева біблією. Знімки кількох чоловіків, зде-
більшого 6X9.

Були в гаманці й фото декого з дітей. Ще двадцятих років. Тепер 
Емма, певно, вже й не скаже, скільки вона тоді їх мала. Деяких рано 
забрав до себе господь. У гаманці був засушений лавровий листок з 
могилки Герібертика... Тепер хлопчик лежить там, по той бік кордону. 
А поламаний листочок уже й не пахнув лавром...

— Адже то були духовні цінності, Фрідхен, — каже Емма Майзе- 
гайєр і зітхає.— І в добрі, і в лихі часи вони лишалися при мені. Я 
Антонія теж туди поклала була, щоб він за ними наглядав. За ними й 
за лірами. А він дав драла. І з ким — з Ріхардом Ербзе! Святі теж не 
ті, що були колись..

Від «Cusina casalinga» шефиня кидає ще один косий погляд на 
пресвяту церкву Антонія. Потім вони з Фрідхен випивають по чарці гір-
кої. Кельнерка дам не впізнає і поводиться з ними чемно. Каже щось 
про «belissima». Це, мабуть, означає, що «сьогодні гарний вечір». В 
останньому промінні сонця сірі бані церкви стають червоними. Бекен- 
горстські дами втуплюють у них бездумні погляди.

— Ходімо збиратися, — каже Емма.
Але спочатку вона купує в одному з рундучків ще одну свічку за 

сто лір і кидає її в найближчий риштак.
— Ось так! — каже вона.
Поки пані вахмістерка Кольман — вона вже повернулася до Біл- 

лерштедта — розпускає через свого синочка Дітера чутки, що виклика-
ють на всіх бекенгорстських підприємствах ФБТ, а заразом і серед тим-
часового керівництва, замішання, в одному незвичайному і для колек-
тивних екскурсій поки що недоступному місці відбувається така розмо-
ва. Підтвердити її документально змоги немає. Зате не може бути вчи-
нений і відповідний зворотний позов. Однак, якщо ми з вами не лінува-
лися, коли готувались до конфірмації, і не даремно платили високий 
церковий податок, сподіваючись на повне відпущення гріхів, то може-
мо уявити собі ту розмову так.

ЕПІЛОГ НА НЕБІ 

( в і р о г і д н і с т ь  н е  г а р а н т у є м о )

А. Добривечір!
Б. Алілуя!
А. Чи я туди потрапив? Ангел-регулювальник послав мене до вас. 
Б. У нас відділ утоплеників.
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А, Тоді я потрапив куди треба. Моє прізвище Ербзе. Ріхард Франц 
Ербзе. Родом із Гери. А вас як звати?

Б. Ми тут прізвищ не маємо. Ми звертаємось один до одного на 
«ти». Тут у кожного своя сферична мелодія. У мене, скажімо, — «Ой 
ти, ружо».

А. Ох ти й шельма!
Б. Критикувати в нас заборонено.
A. Оце режим! А втім, цього й слід було сподіватися.
B. , Г., Д. (підлітають під звуки класичної музики).

Цих незбагненних див видіння 
Сповняє силою серця.
І, як у перший день творіння,
Прекрасні всі діла творця 1.

Б. А киш, геть звідси! Заткніть нарешті пельки! Ви заважаєте мені 
виконувати службові обов’язки.

(Сферична музика стихає.)
А. А це що були за диваки?
Б. Три покійні вчителі німецької гімназії. Стараються, щоб заро-

бити в шефа добрі оцінки. Цілу вічність декламують «Фауста» Гете. 
Називають себе «Хором покійних штудіенратів1 2».

А. Цілу вічність?
Б. Атож.
А. А хіба звідси не можна вибратись?
Б. Ні-і.
А. Сто чортів!
Б. Тобі й це не поможе. Ми тут ще й не до такого звикли.
А. ...твою душу!
Б. Ха! Тепер таке можна почути вже навіть серед апостолів... Уни-

зу ви хоч трохи стримуєтесь. Тим-то вам і важче тут, нагорі, кого-не- 
будь розізлити... Машин тут немає, повітря ніхто не забруднює... А ти 
ж як сюди потрапив?

А. Був моряком — ще колись давно. Не вмів плавати. Ти ж бо 
знаєш, більшість моряків плавати не вміють. А як умієш, то тільки довше 
мучитимешся.

Б. Чоловіче добрий, якого ж біса тебе понесло на море, коли ти 
не моряк?

А. Розумієш, мене потягло на романтику. А тут неждано-негадано 
гроші в руки попали. Я собі й подумав: «А чи не гайнути мені до Ве-
неції?» Спогади молодості... Я, бач, до останнього часу мав постійне 
місце коло святого Антонія в Падуї. А той святий — хочеш того чи ні — 
змушує тебе раз у раз знаходити чужі речі, навіть якщо вони зовсім 
тобі й не потрібні.

Б. Тільки повернути первісної невинності він не може. Вона вже 
попала до чорта в зуби...

А. Одне слово, сів я в невеликий човник і поплив до Лідо. Коли це 
підпливає чималий моторний човен. Група німецьких туристів. Один із 
них і гукає в рупор: «За бакбортом,— хоч насправді я був у них з пра-

1 Тут і далі цитати з «Фауста» Й. В. Гете.
2 Штудіенрат — звання вчителя повної середньої школи у ФРН.
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вого борту,— ви бачите човен з прекрасним венеціанським типом». Ти-< 
пом!.. Вся та орава кинулася з фото- і кінокамерами на лівий борт, і 
моторка перекинулась. А я з своїм човником потрапив у коловерть. 
Затягло... А оті туристики, мабуть, теж скоро тут з’являться.

Б. їх усіх урятували, друже.
А. Врятували?! У мене завжди так. Вони винуваті, а розплачуюсь 

за них я — попав сюди нагору.
Б. Ми бачили, як тебе ховали. Чи, скоріше, як ти сам ховався під 

водою.
А. О, то ви звідси бачите все, що діється внизу?
Б. Не все, а лиш похорони. Це важливо для нас, так би мовити, 

з фахового погляду. А з тобою діло було так. Двоє чоловіків, найнижчі 
службовці з громадської похоронної контори — їх називають «групою 
знищення трупів»,— повезли тебе чорною гондолою до острова на кла-
довище. Саме сідало сонце. Гра барв була дивовижна. За ціле життя 
тебе не фотографували більше, ніж того надвечір’я у прокатній до-
мовині.

А. «Смерть у Венеції»...
Б. Ті похоронні хлопці дуже лаялися, що ти такий мокрий!.. Адже 

тоді днище домовини скоріше прогниває, і в ньому, а заразом і в бюд-
жеті їхньої контори, утворюється дірка.

А. Багатому топитися краще...
Б. Слухай, а як це тобі, власне, «неждано-негадано попали в руки 

гроші»?
А. Та поділився з однією багатою дамочкою.
Б. А вона з тобою теж?
А. Та, сказати правду, не зовсім...
Б. А де ж ділася після дільби решта грошей?
А. Гаманця я відіслав до генерального консульства Федеративної 

Республіки Німеччини в Мілані. Його повернуть тій дамі.
Б. Порожнього?
А. Угу. Тобто в ньому зосталося ще до біса всякої всячини. її па-

пери, старі фотокартки й інший мотлох. Вона буде рада, це я добре 
знаю. Шикарна була бабця. Якась Майзегайєрка! Католичка.

Б. Тут нагорі це вже не має ніякого значення.
А. А що ви робите з ірландцями?
Б. У них тут свій резерват. Можуть там спокійно робити те, що ро-

били досі. Це для них просто рай... Східним і західним берлінцям теж 
відведено власні куточки в раю. З погляду безпеки.

А. До речі, а як потрапив сюди ти? Коли не таємниця.
Б. Звичайно, ні. Родом я з Берліна. Із Західного. Спортсмен. Пла-

вав на каное. Тренувався завжди на озері Ванзее. Але одного разу мені 
наче щось у голову вдарило, і я поплив на Мале Ванзее... І ось лежу 
тепер на дні між Кольгазенським мостом і смолярнею Альбрехта.

А. Лежиш на дні? І досі?
Б. Авжеж.
А. А тут?.. Хіба тут проти цього не заперечують?
Б. Чого б вони заперечували... Сім’я найняла в Шпандау пожежну 

команду, і та процідила все озеро. А тоді взяли й поховали мене...
А. Я думав, ти лежиш десь у мулі коло смолярні...
Б. А де ж іще?! Моя невістка побоялася, щоб люди нічого не ска-

зали і щоб її чоловік не мав на службі неприємностей. їм це було
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тим більш прикро, бо я, бач, служив у міській реєстраційній конторі. 
Тоді вони знайшли одну похоронну фірму, яка береться за таке діло. 
За гроші все можна зробити. Я сам бачив той похорон. Непогано ви-
йшло. Навіть досить пишно. З священиком. Прийшли представники 
місцевої групи еСДеПееН. З прапорами. Певна річ, не з червоними. 
Квітів — ціла гора. Труну оббили срібними косинцями. Молитви, бла-
гословення. «Тлін до тліну...» Я таки потішився з власного похорону.

А. А що ж було в труні?
Б. Кілька мішків прілого вівса. Купили на дурничку в Райфайзена. 

Може, на могилі щось іще й виросте!..
А. О, вже йдуть новенькі. Схоже на те, що це група екскурсантів. 

Пора мені брати ноги на плечі...
Б. У тебе вже нема чого брати на плечі... Стривай, зараз я свисну 

на покійних учителів-мучителів. Покажуть тобі твоє місце... Тільки спо-
чатку заскочиш до ка-п’ять...

А. Кримінальний відділ?! О, боже!..
Б. Звичайна формальність. Там сидять досвідчені німецькі судді 

давніх часів. Служили ще в нацистів. В усякому разі, тебе вони запи-
шуть як такого, що симпатизує. Гадаю, тобі навіть дістанеться досить 
тепленьке містечко. Часом навіть бачитимеш, як повз нас пролітатимуть 
невідомі космічні тіла...

A. І ракети?
Б. Ох і розуму в тебе! Та хіба ж вони долетять аж сюди, на небо!
B. , Г., Д. (підлітають, монотонно співаючи).

Далося нам із лиха пут 
Шляхетний дух розкути...

Б. Ану тихіше там! Відведіть краще пана Ербзе до квадрату А-ікс- 
одинадцять...

A. Тут у вас як у Мангейма!
B. , Г., Д.

Стремління вище й ревний труд 
Сподобились покути.

A. Я б теж не від того...
B. , Г., Д. (дуже радісно). Гете! Гете! Гете!.. О, невмирущий Гете!.. 
(Сферична музика: німецька грамофонна пластинка з записом «Алі-

луя» Георга Фрідріха Генделя. Стерео, але можна ставити й на моно- 
програвач.)

Отже, свій гаманець Емма Майзегайєр одержить. З Мілана. Стара 
дама у віллі «Ешенбрух» буде страшенно рада. Він теж був з біса ра-
дий, Ріхард Ербзе. Шкода тільки, що вона ніколи не довідається, чим 
скінчилася прогулянка човником її земляка з Гери. Про це знають лише 
там, на тому світі — чи то пак, на небесах,— або ж романісти старої 
школи. Ті відають усе, як сам бог і його канцелярія. На небі і на землі.
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ФУРГОН

О, який відчутний подих зими на Північному Рейні-Вестфалії! Піз-
ньої осені пташки падають з неба й хапають гусінь на капусті. І все 
туман, туман... Але й ніч і туман немовби світлішають у дні всіляких 
святих, коли народ гуляє.

У Біллерштедті під час осіннього ярмарку вшановують святого Ге- 
лонія. Шефині туди зась. Пані вахмістерка Кольман, повернувшись із 
Падуї, нарозказувала всім найнеймовірніших історій. Розповіла про 
якогось божевільного типа, з яким нібито водилася там господиня Бе- 
кенгорста. А потім у недільному додатку до «Діпермоорботе» з’явилася 
серія кольорових знімків із лицемірним підписом: «Народний побут на 
Півдні», і героями того «народного побуту» були Ріхард Ербзе, Емма 
Майзегайер і Фрідхен у вельми красномовних і вкрай конфузних паду- 
анських обставинах. А внизу стояло: «Фото У. Б.».

Певна річ, знімки відразу обійшли ФБТ і скрізь викликали сміх. 
Надіслали їх і до Бургенланда та Лугано. Карла Майзегайєра вони 
довели до сказу, і він негайно подзвонив д-рові Карлкурту Клапгенгсту. 
В тій розмові чути було здебільшого один голос.

— Докторе, що за свинство робиться там у вас? Звідки ці знімки 
в газеті? «Народний побут» у Падуї, а в центрі всього — моя мати! П’я-
на, звичайно ж. Вашим обов’язком було пильнувати за нею... Так, так, 
вашим! І раптом вона з’являється з якимсь волоцюгою на кольорових 
фотографіях! Це підриває репутацію нашої фірми. Таке на руку лише 
конкурентам. І отій потолочі з Бургенланда... І хто заварив цю кашу? 
Хто такий У. Б.? Знов Ульріх Беккель! Хотів би я знати, хто йому пла-
тить. Не ви? Досить, Клапгенгсте, тепер я знаю, що ви здатні на все. І не 
вдавайте скривдженого, не корчте з себе порядну людину. Всі ви там 
одна шатія... Атож, проти мене. Оце в таких умовах я маю одужувати! 
В цьому так званому санаторії теж самі шахраюги. Якби тут не було 
Віттенгопф, я б уже давно втік звідси. Що вам робити? Прибрати отого 
Беккеля. Вбити, задушити — про мене. І вгамуйте кінець кінцем матір! 
Простежте, щоб вона не дістала більше ні пфеніга. Певна річ, ні на крок 
не випускати її з Бекенгорста і з вілли «Ешенбрух»..

(Магнітофонний запис ЦГ-178. Копії: Ервіну Карцлеві (Бекенгорст), 
Леопольду Майзегайєру (Бургенланд) і — вперше для інформації — 
редакторові Ульріху Беккелю).

Отож вибиратися на прогулянку до Біллерштедта шефині, як уже 
сказано, небезпечно. Але в Діпермоорі базарна площа ще краща. Пло-
ща Берти. Назвали її іменем графині Берти фон Бульбек, прилученої 
до святих на подяку за заснування місцевої церкви. І хай та площа зов-
сім не така знаменита й гамірна, як площі інших святих, зате вона має 
свої переваги. По-перше, там не вештаються біллерштедтці, бо від того 
жалюгідного «гуляння» їм з душі верне. По-друге, там можна здибати 
дрібних торговців, які не в змозі платити високих страхових зборів за 
місце на великій площі або дістати дозвіл на нього у раді общини, де 
сидять службовці з надто сучасними поглядами. А по-третє, життя тут 
плине так повільно, приємно, так по-старомодному мило...
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Одне слово, як колись удома, вирішує Емма Майзегайер. Кожного 
божого дня вона приходить на площу Берти. Попідручки з Фрідхен. 
Тиняється серед селян і селянських дітей. Смакує тюрінгськими смаже-
ними ковбасками, покладеними, як і належить, у навпіл розкраяну бу-
лочку. Бозна-як сюди занесло одного емігранта з Тюрінгії, і той сма-
жить ковбаски над деревним вугіллям точнісінько як удома. І смак у них 
такий, як удома... І пахнуть вони, як удома...

— Знаєш, Фрідхен, запах — це найголовніше. Запах знов повертає 
все назад...

І коли тут, у Діпермоорі, смажиться ковбаска, я чую запах свята 
стрільців у нас удома, в Нойштадті. А тоді ще продавали таку дріб-
неньку суху рибку — ми, дітвора, назвали її «рибулькою». Ти ось потяг-
ни носом. Чуєш що-небудь? Кінські яблука, тирса, іподром... Ні, нема 
нічого кращого за цей сморід!

На іподромі в мене все й почалося. Ходімо, спершу хильнемо по 
чарочці, тут славна горілка. Яка на запах, така й на смак. Клас!.. Іще 
по маленькій. По близнятах на кожну. З близнят я й почала. Мені було 
тоді років п’ятнадцять-сімнадцять. А він — директор іподрому... О, якби 
ти його побачила! Червоний фрак, чорний циліндр, монокль... Спершу 
він стояв за ворітьми — запрошував людей. Погойдувався, елегантно по-
плескував себе хлистом по долоні, по стегнах, по жижках. Опускав і 
знов приставляв до ока монокль. Потім зробив шикарний помах рукою, 
відсунув убік червону завісу, і юрба посунула всередину. На той час 
сільські хлопці ще не їздили на тракторах — вони ще вміли триматися 
в сідлі. А в касі за віконцем сиділа дівчина. Директор мені сказав, що 
то його племінниця. Я йому й повірила.

З своєю дружиною він не жив. Вона держала тир. А сама була 
така, що хоч стріляй. Непотріб, та й годі. Волосся чорне, наче в сажі ви-
мазане. Вона їздила на своїй колясці, він — на своїй. І нічого їм не ді-
ялося. А от у мене...

Часом я брала за двадцять п’ять пфенігів коня — пополудні можна 
було покататися за півціни. Мене це взагалі страшенно хвилювало. Аж 
мурашки, бувало, по тілу бігають. А вечорами я каталася за півмарки. 
Тоді сходилися фабриканти, пили тюрінгське шампанське й милувалися 
кіньми. Ті пани за свої гроші хотіли щось побачити. Сідали завжди 
спереду, в ложі. Дві марки!

Якось у мене підібгалася спідничка. Тоді я ще була така сором’яз-
лива! Я спідничку осмикнула. Але підійшов директор і знов підсмикнув 
її вгору. І трохи вище, ніж вона підібгалася була сама. А білизна ж у 
мене була така, що не соромно показати — мати сама прала. Трусики 
з гарної тканини, з мереживом — Майзегайєри для себе не скупилися. 
Мусила я їхати далі. Директор не взяв з мене тоді ні пфеніга. Зате 
пани аж засовалися на стільцях. Ті, що були без дружин — а більшість 
із них однаково не ходили з чоловіками в те місце,— почали мені підмор-
гувати. Адже серед них були й материні клієнти.

А мене все те захоплювало дедалі дужче. Часом здавалося, наче я 
починаю летіти над землею. І від цього всередині в мене аж лоскотно 
якось ставало. Коли іподром уже мали зачиняти і я проїздила повз 
них востаннє, директор мацнув мене за коліно. «Завтра,— каже,— при-
ходь знов. Кататимешся безплатно. Я ще й дам тобі талер. А як вдягнеш-
ся під спідничкою трохи легше, то не пошкодую і пляшки шампан-
ського...»
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Ось як воно було, Фрідхен. Директор, звісно, виявився падлюкою. 
Але своє діло він добре знав. На третій вечір мусила я піти з ним після 
всього до фургона. Випити шампанського. Першого разу він скинув з 
себе лише червоний фрак. А потім скидав усе. Він розповідав мені, що ра-
ніше був наїзником у цирку, а ще раніше мав великий маєток, десь на 
Сході, трохи не коло самої Росії... Коли свято стрільців скінчилось, він 
розплакався і сказав, що я, мовляв, перше справді велике кохання в 
його житті. Тепер я знаю, що він брехав. Це саме він говорив раніше 
і отій старій із тиру, і своїй «племінничці»...

На другий рік він приїхав знов і взявся за своє. Отоді я й понесла. 
Близнюків... Смішно, але в місті мене найдужче незлюбили за те, що 
я привела саме близнюків. Мати спершу побурчала, побідкалася, але 
потім поводилась навіть дуже порядно. А батько таким півнем ходив!.. 
Він якраз тільки-тільки по-справжньому налагодив виготовлення до-
мовин і вважав, що мій приплід сприятиме його популярності й поможе 
дістати вигідні замовлення.

І уйви собі, Фрідхен, через рік Егон — так звали мого директора — 
подарував старий фургон мені. А собі купив новий, більший — уже на-
віть з невеликим моторчиком — і сказав: «Може, він знадобиться тобі. 
Сама знаєш, що він може витримати». При цьому посмішка в нього 
була така зухвала, нахабна...

«Що ж мені з цим фургоном робити?» — подумала я. Але молодий 
експедитор Калер, який тоді саме вчащав до мене—у стайні в нього сто-
яло двадцять коней, кілька карет і одні елегантні бігові сани,— сказав: 
«Можеш поставити його у мене. Там місця досить. А гляди настануть 
гірші часи, порубаєш його на дрова. Матимеш гарні тріски».

Ти, мабуть, сміятимешся, але в тому фургоні я навіть довгенько 
жила. Уже й з дітьми. Тоді чимало шкіряних заводів закригалося, ба-
гатим і бідним велося кепсько. Тепер таке називають економічною кри-
зою, і зачіпає вона лише маленьких людей, а великі ще й нажива-
ються. Через борги опечатали й мою квартиру. Зібрала я тоді свої ма-
натки й дітей та й перебралася у фургон. Калер наказав, щоб його від-
везли на луг, де колись проходили стрілецькі змагання, і фургон опи-
нився якраз на тому самісінькому місці, де Егон колись пристарався 
мені близнюків. А потім, коли в дев’ятсот чотирнадцятому почалася 
війна, в наших чинбарів швиденько завелися гроші, бо мільйонам сол-
датів потрібні були чоботи. Тоді жінки чинбарів знов почали віддавати 
більше білизни в пральню — адже доти кожна сама мусила бовтатися 
на кухні в милі. Тепер уже й маленька людина стала на ноги знов 
трохи твердіше, а ми змогли вернутися у свою квартиру. І все-таки 
в тому іподромному фургоні я пережила гарні часи, Фрідхен,— може, 
навіть найкращі в своєму житті. Тим-то сьогодні ми підемо з тобою на 
іподром.

На жаль, цей похід кінчився для шефині розчаруванням. Хоч площа 
Берти у Діпермоорі й зовсім невелика і старомодна, іподром на ній 
уже зовсім не такий, як був п’ятдесят-шістдесят років тому. П’ять марок 
за вхід, у передніх рядах неодмінно треба замовляти вино, а якийсь 
патлатий тип у замшевому вбранні — жалюгідна подоба ковбоя — ляс-
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кае илистом. Музика гримить з магнітофона, і в дівчат не треба нічого 
й підсмикувати. А на конях погойдуються якісь нудотні роздягнені мумії.

Емма Майзегайєр і Фрідхен, навіть не дійшовши до своїх місць, на 
знак протесту рушили назад до виходу. Фрідхен вдала, ніби їй зроби-
лося недобре, і після гарячої сварки біля каси вони забрали свої гроші 
за квитки назад.

— Краще ми на ці гроші хильнемо ще по одній,— заявила шефи- 
ня.— Ти знаєш, що найгірше в цьому балагані? Те, що тут уже не 
смердить іподромом — кінськими яблуками, тирсою і кінською сечею,— 
а пахне, як у церкві. Навіть іще свіжіше, бо немає ладану, а кругом 
майже сама молодь.

Вони випили по чарці, взяли таксі й поїхали додому. Але замість 
дому опинилися в рівчаку, бо водій машини виявився теж п’яним. Полі-
ція про всяк випадок в усіх трьох — у пасажирок теж — узяла на аналіз 
кров. Результат перевершив усі сподівання.

ВНУТРІШНІЙ МОНОЛОГ ОДНІЄЇ ДВАДЦЯТИСЕМИРІЧНОЇ 
ДІВЧИНИ АРИСТОКРАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

( в  л е г к о в і й  а в т о м а ш и н і  м а р к и  *...)

«Це тобі справді потрібно, Біргітто? Оця прогулянка до двоспаль-
ного ліжка з коханцем за кермом? А як витріщались на нас італійські 
митники на кордоні! їм не вперше бачити, як поважні пани з сивими 
скронями в’їздять з білявими дівчатами до їхньої країни. Багато з них 
їдуть із Лугано. Багато й з нашого санаторію... «Приватні масажі»... До 
цього ніхто нікого не силує. Після тих масажів пани чудово себе почу-
вають... А нам однаково. Особливий сервіс вимагає особливої оплати. 
Власне, тільки заради неї там і тримаєшся. На все закриваєш очі.

Та воно не дуже й цікаво дивитися. Іноді пани пацієнти так розба-
лакаються, що вивернуть із душі все сміття. Про цього, що сидить по-
руч, я знаю майже все. Вульгарний тип. Одне слово, Майзегайєр1 2... 
Стерв’ятник, що розводиться про ліс, поле та луки. Запліснявіла про-
вінція... Осатанілий олень, що женеться за молодою самицею. Ні, я не 
маю охоти слухати, як він розводиться у ліжку... «Полювання як сим-
вол життя, навіть в еротиці...» Ох, Біргітто, вже самі його теревені про 
шляхетне полювання показують, яка паскудна у нього вдача».

— Ні, дякую, пане консул, кампарі зараз я не питиму.
«Консул? Куряче капшо ти, а не консул!..3
У сорок п’ятому нас із дому мов вітром вимело. «Дівча мале, пішло

1 Щоб уникнути звинувачень у прихованій рекламі, марку не зазначаємо 
(прим. авт.).

2 Нім. «Meisegeier» у перекладі дослівно означає «коршак, що поїдає синичок».
3 Зверніть увагу на те, як вишукано висловлюється дівчина аристократичного 

походження порівняно з загальноприйнятою нині вульгарною манерою розмовляти 
(прим. авт.).
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саме...» Ні, не пішло, а поїхало в колоні біженців. Тато доживав віку 
десь у полоні, а цей викидав тут руку і присягався на вірність «фюре- 
рові і народу». Більше він ні для того, ні для того так нічого й не зро-
бив. Братика теж не стало... У свої півтора місяця не переніс п’ятнад- 
цятиградусного морозу в спальні, чи то пак у фургоні. А мати — вдови-
ця, тепер вона вибилася в графині. Наїзниця в клубі «Шлезвіг-Голь- 
штейн». Розсилає добродійні різдвяні листівочки, на чисту виручку від 
яких котромусь із в’єтнамських хлопчиків чи дівчаток дістанеться ко-
робочка вітамінів чи ялинка... А ми, німецькі сироти аристократичного 
походження, робимо масаж представникам великої промисловості. Гей- 
гоп-тру-ля-ля!

Ось і тепер я опинилася в цій величезній таратайці, що мчить до 
озера Гарда. «Тиждень відпочинку, — каже він,— а потім — приємна 
подорож на пароплаві вздовж західноафриканського узбережжя». Мо-
же, й на всі різдвяні свята... Тиха, сповнена насолод ніч біля заморо-
женої в холодильнику ялинки. «Це для неї винятковий шанс»,— заявив 
він директорові санаторію. І заразом відпустка; до речі, за минулий рік 
відпустку я теж іще не використала. Задатку на дрібні витрати цілком 
досить. Колись наша прислуга називала це «платою за ночівлю». А мо-
же і я тепер прислуга? Панська покоївка!

Ой, не корч із себе чортзна-чого, Біргіттко: ти навіть не прислуго-
вуєш, а послуговуєш... Так-так, ти скотилася до того, що тобою послу-
говуються, як... Кожна чесна повія, що має довідку від лікаря й платить 
податок, дивиться на таких, як ми, згори вниз...»

— Ні, дякую, пане консул, я не можу... Ні крапельки. Ха-ха-ха!..
«Почуття гумору має той, хто сміється хоч би там що...
Отже, фройляйн фон Віттенгопф, одна з представниць снобістсько- 

шльондрського центру в Лугано. Те, що я там така не одна,— невелика 
втіха... «Не тривожтеся, любий Віттенгопфе — над вас іще світитиме 
сонце...» — здається, так сказав колись прусський король, коли після 
битви під Лігніце вирішив зазирнути до маєтку мого прапрадіда, а той 
маєток саме пішов прахом на славу Пруссії. Але король сказав мило-
стиве слово, і мій предок відбудував ту свою халабуду. Самотужки. Та 
й не виліз із боргів аж до нещасного свого кінця...

Однак милостиве королівське слово ввійшло до сімейної хроніки і 
стоїть там донині. Мати — уроджена Каленбарт, з багатої сім’ї (оптова 
торгівля залізними виробами) — з гордощів за своє походження часто 
садила нас читати те місце з усіма граматичними і орфографічними 
помилками...»

— Ось талони на бензин, пане консул... Нехай наливає повний бак?
«Ми, Віттенгопфи, завжди намагаємося прислужитись! В баталіях,

на автострадах і в ліжках. І так буде, поки світить сонце...
Ой, Біргітто, щось лоскоче в тебе всередині. Якийсь черв’як точить 

душу. Так, наче щось хоче відскочити, саме коли хтось готується 
на мене скочити. Треба потюкати, як на полюванні, пане оскаженілий 
оленю... В усій цій темній майзегайєрівській шатії-братії є, здається, 
лише один промінчик світла — ота їхня стара... З листів, які цей пан 
ліворуч давав мені читати, видно, що і їй щось гризе душу. Правопис 
у неї, як за часів Старого Фріца ], але особа вона досить своєрідна. 
«Автокатастрофа на п’яну голову, але все найважливіше ціле,— напи-
сала вона насамкінець.— Голова вгорі, ноги внизу, рештки грудей і сід- 1

1 Глузливе прізвисько Фрідріха Великого.
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ниць там, де й були». її культурний синок зауважив, що це вульгарно. 
А по-моєму, це просто смішно. Сам він вульгарний... Хвалиться, що дру-
жина в нього графиня. Можу уявити, що то за графиня...

Графиню він собі купив. Титул консула теж купив. І «почесного 
голову» купив. І «доктора» купив. Нащадків знатного походження теж 
купив. Він таки пришелепкуватий, що сам усе розповідає. Самовпевне- 
ний, гордий... Бідний маленький «фіат»... Оце-то віраж, трохи не поле-
тів у провалля... А цей ще й вилаявся: «Ідіотка!» Жінку за кермом обі-
звав «старою козою», бо вона пристойно веде машину...

Автомобільна марка як ознака світогляду! Аякже, МЕНІ завжди 
всі дають дорогу! Для МЕНЕ ніяких обмежень швидкості не існує. Вчо-
ра МЕНІ належала Німеччина, а сьогодні — весь світ... Ось як вони 
тепер повернули. Виходить, усе ж таки живі ще колишні нацисти. Ко-
жен сам собі невеличкий фюрер. Навіть коли перейшов до лона католи-
цької церкви. Воно ширше. Благословенний католицький ринок... Благо-
словення боже лежить на автомашинах, банках, танках, нафтопрово-
дах, військових кораблях, недільних газетах...»

— Може, вийдемо, пане консул, трошки перекусимо?

СОНЦЕ СВІТИТЬ

Що діється над озером у Лугано, те не обминає й озера в Гарда... 
Так нестримно дощ може ринути лише на Півдні. А навкруги самі ки-
париси, кипариси... І ніхто не розгорне крони тих клятих дерев. І жод-
ного тобі вільного місця на стоянці перед «Гранд-готелем». Доводиться 
вертати назад і поки що примощувати машину десь-інде... Потоки води, 
потоки найбруднішої лайки, на яку здатний тільки власник шикарної 
автомашини в західноєвропейській християнській країні...

В Гардоне ді Сопра увагу пана Майзегайєра привертає якась го-
р а — звалені одна на одну кам’яні брили. Такий собі саркофаг, що 
немовби тягнеться до обвислого шмаття розкошланих хмар. Огидний 
виплодок епохи бетону.

— Яка сила! Що це таке?
— Могила Д ’Аннунціо 1 у Вітторіалі.
— Ренесанс? А про цього чоловіка треба щось знати?
— Тепер ні. Але раніше... Він помер у тридцять восьмому, в епоху 

Муссоліні... У вашу епоху...
— В мою? Віттенгопф, голубко, на що ви натякаєте?
— Ні на що. Але ж тоді справді було непогано, в ту епоху, прав-

да ж? Особисто вам?
— Та-ак, що правда, то правда. Муссоліні був чоловік на всі сто. 

Саме такий макаронникам і був потрібен. Та, власне, ще й тепер... Наш 
мав би трохи уважніше прислухатися до нього. Може, тоді все було б 
інакше...

Ось якою простою здається декому світова історія. Якби євреїв та 
«неповноцінних» винищували, мовляв, усього вдвічі менше, а Росію 
захоплювали не всю, а тільки половину, і слухали не лише «Мейстер-

‘Габрієле Д ’Аннунціо (1863— 1938) — італійський письменник і політичний діяч, 
підтримував мілітаризм і фашизм.
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зінгерів» та «Загибель богів» *, а часом і італійську оперу,— о, тоді в 
нас ще й досі тривали б прекрасні великонімецькі часи, а «Дер штюр- 
мер»1 2 фінансували б самі єпископи...

Рано спускаються сутінки, і д-р h. с. Карл Майзегайєр заходжуєть-
ся помалу «розминати пальці». Фройляйн фон Віттенгопф ці ворожі 
підступи відвертає сильним ударом натренованої руки масажистки.

— Але ж послухай, дівчинко...
— Досі я не мала честі дозволяти панові консулу «тикати» на 

мене...
— Ну гаразд, зробимо це пізніше і трохи врочистіше. Привід якось 

уже знайдеться...
Але фройляйн фон Віттенгопф твердо переконана, що ніякого при-

воду не знайдеться. Пан Майзегайєр щосили натискає на газ, і машина 
на пекельній швидкості, роблячи круті віражі й люто завиваючи, знову 
мчить до стоянки перед «Гранд-готелем». Гру можна починати. Страви 
італійської кухні вишукані, німецьке рейнське вино, правда, дороге 
(«Але ж не годиться пити тут якісь помиї!»), зате розібратися в меню з 
такою досвідченою в кулінарії дівчиною буде, здається, не важко. А 
потім — бай-бай... Спальня поруч.

Єдине, що бентежить шефа ФБТ, це публіка в готелі. Жодного тобі 
відомого німецького боса, як оце Ш. М. з його випещеними постільними 
секретарками, як, скажімо, Б. Ф. В... Ні, це не може не насторожувати. 
Оці хлопці з наманікюреними нігтями й елегантно накрученим, не дуже 
довгим волоссям, в офіційних чорних костюмах і в ніжно-рожевих з 
рюшами або в строкатих, модних яскравих кольорів сорочках... Дівча-
та — волосся в кожної спадає на плечі, нігті й повіки немов посріблені, 
а обличчя спотворені грубим шаром косметики — особливого бажання 
осквернити невинні свої вуста розмовами не виявляють. У всій величез-
ній залі панує урочиста атмосфера вишуканої нудьги.

Через вулицю перед «Гранд-готелем» напнуте полотнище з напи-
сом: «Societe Internationale des Coiffeurs Gardone Riviere»3, а нижче — 
дати восьми днів християнського літочислення. Біргітта перекладає 
босові, що сьогодні почав працювати міжнародний конгрес перукарів. 
Про його міжнародний характер свідчать і намоклі під дощем прапори 
цивілізованих західних націй; з прапорів на голови перехожих падають 
важкі краплі.

Після третьої пляшки рейнського вина пізнього врожаю шістдесят 
сьомого року, яке час від часу уже шукає собі акустичний шлях нагору, 
в шефа розв’язується язик.

— За моїх часів таких називали ще «цирульниками». Мати поси-
лала нас до майстра Вахтельборна, і той обчикрижував нам машинкою 
всю голову. Влітку залишав три міліметри, взимку — півсантиметра... 
Тепер таку зачіску назвали б, мабуть, «їжачком». Майстер брав за неї 
тридцять пфенігів, його учень — десять. Бо цей часом прищипував 
вухо. Мій однокласник Пауль Гуннебауер пішов до Вахтельборна в 
учні, його наука почалася з підмітання обстриженого волосся. За те, 
що учень прищипував комусь вухо, він діставав від майстра теж у 
вухо. То було вигідне ремесло. Коли я тепер читаю: «Вимоги фабрич-
них учнів», — для мене все стає ясно. Нехай би спробували роззявити

1 «Нюрнберзькі мейстерзінгери», «Загибель богів» — опери Ріхарда Вагнера
2 «Дер Штюрмер» — друкований орган нацистсько! партії.
9 «Міжнародна асоціація перукарів Рів’єра Гарда» (ф ранц .).
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рота в моїй фірмі, я б їм показав... Бо коли літа науки перетворюються 
на літа хазяйнування, тоді з учнів виходить таке, як з оцих хлопців у 
дівчачих кофточках.

За сусіднім столиком до цих слів уважно прислухається якийсь мо-
лодик з головою римлянина. Раптом його губи зневажливо кривляться. 
«Не хлопець, а картинка», — думає Біргітта фон Віттенгопф і легенько 
хитає головою, недвозначно показуючи цим, що не поділяє поглядів 
свого співтрапезника. Римлянин усміхається до неї.

Консул нічого цього не помічає. Його шлунок починає нагадувати 
про себе дедалі гучніш, і, щоб заглушити ці його протести, Карл Майзе- 
гайєр так само гучно плескає себе по череву й робить висновок:

— Мені тут уже з душі верне. Пора нагору. Ходімо...
Фон Віттенгопф провадить політику обструкції, і це викликає в 

Майзегайєра гостру реакцію.
— Ти підеш нагору...
— Прошу не «тикати», пане консул!
Молодик за сусіднім столиком чує її відповідь і показує це вигуком 

«Ого!»
— А я кажу, підеш! Мій номер ти знаєш!
— Звичайно, по ньому я знайду свій.
— Двері будуть незамкнені...
— Я не прийду. В мене почалося...
Останні слова вона промовляє дуже тихо, щоб молодик за сусід-

нім столиком їх не почув. Ця блискуча ідея спала їй на думку якраз 
вчасно. Карл Майзегайєр втуплює в неї лютий погляд. Такий погляд 
він мав, очевидно, колись давно, коли був у ЙОГО відбірному загоні. 
І саме тоді, коли треба було винищувати певні «ферменти розкладу» !.

— І коли ж воно почалося?
— Сьогодні...— бреше Біргітта, сподіваючись відвоювати собі так 

кілька спокійних днів.
Німецький пан — авжеж, бо він таки її пан! — підхоплюється з 

стільця і мало не на всю залу викрикує найпопулярнішу цитату з 
Гете1 2. Присутні в залі іноземці просять знайомих перекласти цитату 
на їх рідну мову. На столику падають два келихи. На хоробру фрой-
ляйн ллється вино. Після того, як тевтонський супостат відступає, од су-
сіднього столика підбігає молодик і серветкою висушує мокрі коліна 
юної дами. Висушує навіть трохи вище, ніж треба. Потім рекомендуєть-
ся: Болеслав Ціхановський, власник «Салону Болі» в Берні. Народив-
ся в маєтку під Краковом.

Решта ночі минає дуже весело. Двоє молодих людей п’ють разом 
«Бардоліно», вино з-над озера Гарда — легке і м’яке, сповнене, як і 
його назва, поетичного аромату. «Бардоліно» п’ють тепер за всіма 
столиками.

Поляк із Берна починає декламувати мовою оригіналу вірш «Ars 
amandi»3 — краще від нього цього не зробив би й справжній римля-
нин, — потім переходить на швейцарський діалект німецької. Сілезка 
аристократичного походження, що тимчасово живе в Лугано, сміється.

1 Цей термін належить Адольфу Г. (1889— 1945) (прим . авт.).
2 Очевидно, автор має на увазі слова з історичної драми «Гец фон Берліхінген»: 

«То поцілуй мене нижче спини!»
3 «Мистецтво кохання» (лат .) — поема давньоримського поета Овідія.
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Вона вже й не пригадує, коли ще їй було так весело. В кожному разі» 
не за останні двадцять чотири години. Для неї сходить сонце...

СОНЦЕ СВІТИТЬ УСІМ 
( з а  в и н я т к о м  о д н о г о )

Він прокинувся і відчув, що болить голова. Від німецького вина. 
Хто знає, як тут його зберігають... Постукав у стіну. Може, вона ще 
передумає і прийде? Жодного звуку. Ну звісно, німецька аристократія... 
З такими краще не зв’язуватись. Усі знають, скільки вони напаскудили 
за тринадцять років !. Та стривай-но, моя блакитнокровна дівчинко, на 
кораблі ти ані сховаєшся, ані відкрутишся від мене. Там тобі оті вигад-
ки не поможуть.

Екс-консул султанату М’боро розсуває важкі штори й примружує 
очі. Пізня осінь, а сонце таке яскраве. І ще стільки квітучих троянд! 
Тут навіть з порами року не так, як у людей... Холодний душ йому тепер 
не завадить. Пан Майзегайєр підставляє під струмінь своє з вигляду ще 
зовсім не старе тіло. Він може витримати й холодніший душ. Відкручує 
кран— і скрикує. Згори на нього разом з хмарою пари падає окріп. Яке 
свинство, адже на крані написано «холодний»! Типові італійські штуч-
ки! Оце таких мали ми союзничків...

Це вже опіки третього ступеня, хай йому чорт! У фройляйн фон 
Віттенгопф є, звичайно, якась мазь. Треба накинути халат. Карл що-
сили гупає в її замкнені зсередини двері. Ніяких ознак життя. Отже, 
уже встала й пішла. Цього ще бракувало... Черевики перед дверима 
екс-коисула стоять почищені. В одному з черевиків стирчить лист. Пере-
сланий з Лугано. Зворотної адреси не зазначено. Але рука материна. 
Нічого доброго цей лист не віщує. Шефиня пише рідко. Чоловік у хала-. 
ті сідає на ліжко — чорт, і на сідницях повискакували пухирі!

І що ж пише та причинна? Не хоче більше-цього терпіти? Щоб за 
нею назирав Клапгенгст?.. Клапгенгст, який мав «посадити її на лан-
цюг», як висловився він сам, Карл Майзегайєр. «Ні, сину мій, так ми 
не домовлялися». Матінка має ще власний рахунок у банку. Вона ще 
попоїздить по світу. Тобто вона вже їздить. Але де — не пише. А Клап-
генгст осел. Усе вибовкав старій!

— Алло, портьє, дайте мені нуль-нуль-сорок один-дев'яносто один... 
Так, так. Лугано, певна річ. Три-двадцять чотири-одинадцять... Атож, 
двадцять чотири-одинадцять — це буде готель для іноземних туристів. 
Ви що, не вмієте рахувати до трьох?.. Алло, Лугано? Фройляйн, ска-
жіть, будь ласка, по-німецькому... Контора Клапгенгста? От і добре... 
А де ваш шеф? Поїхав? І не знаєте куди?.. Так, так, звичайно, говорить 
консул Майзегайєр. І нащо тільки я плачу цьому чоловікові такі гроші, 
коли він навіть не каже, де я можу його знайти?! Звісно, ви в цьому не 
винні — тільки не вдавайте, що ображені... Гадаєте, він може бути в 
Бекенгорсті?.. Гаразд, я зателефоную в Бекенгорст. А якщо Клапгенгст 
подзвонить до вас, то чотири-п’ять найближчих днів я буду в Гарда, 
«Гранд-готель»... Так, до побачення!

— Алло, портьє, а тепер зв’яжіть мене з Бекенгорстом... Атож, Фе- 1

1 Період «третього рейху».
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деративна Республіка. Б-е-к-е-н-г-о-р-с-т... Диктую по літерах: Берта, 
економіка... Атож, економіка, тобто господарство... Ну, хазяйнувати, не 
розумієте? О господи, ці йолопи й по літерах не тямлять... Ну гаразд, 
потім я сам зійду вниз...

Нічого собі починається день!
Але продовжується він іще гірше.
Вкритий пухирами та опіками бос німецької економіки простує, 

широко розставляючи ноги, до ресторану. Довкола нього чути веселий 
різномовний гомін...

— Кельнере, де та дівчина, з якою я сидів тут учора? Ми з нею 
ще випили три пляшки пізнього врожаю шістдесят сьомого року... Не 
бачили й нічого не знаєте?.. Так. Каву! (Адже вона тут нічого не вар-
та.) І троє варених яєць. Сир? Гаразд. Тільзітський? Ні, тоді краще вже 
ваш «горгонзола».

— Та-ак, пане портьє, а тепер зв’яжіть-но мене з Німеччиною. З 
Бекенгорстом. Ось послухайте: Берта, економіка... «Е», «е»... Ельзас? 
Ні, не Ельзас, а Бекенгорст!.. Гаразд, bene, так, так... Бекенгорст, 
еФБеТе? Дівчино, дайте мені швиденько Керцля. Немає? Тоді Кольцо- 
па... Слухайте, а чого це ви так грубо відповідаєте? Хто ви така взага-
лі? Новенька на фабриці? Це мене не обходить. Я ВАШ ШЕФ!.. Таке 
може сказати кожен? Та це ж просто нахабство! Ну стривайте ж, 
хай-но я вернуся! Ви в мене не такої заспіваєте!..

Алло, Кольцоп?.. Звичайно, я... Що там за лахудра сидить у вас на 
комутаторі? Якась нахаба!.. ЗІ МНОЮ!.. Я, власне, хотів поговорити 
з Керцлем... Немає? Це мені та коза вже сказала. Де, де? У Бургенлан- 
ді? А хто його посилав до того Бургенланда? Клапгенгст? Слухайте, у 
вас там що — все пішло шкереберть?.. Вам Клапгенгст хто — шеф? Від 
МЕНЕ надійшло таке розпорядження? Цього не може бути!..

А ви знаєте, до речі, де моя мати? Поїхала? Я й без вас це знаю. 
Від сьогоднішнього дня знаю. Але куди вона поїхала? Он як, вони 
там усі гадають, що я вже на кораблі?.. Я відклав подорож на тиж-
день. Але ви там хазяйнуєте так, немовби я вже на дні морському. Не 
ви, Кольцоп, я знаю. Пароплав відходить у неділю з Генуї. Так, дякую, 
самопочуття так собі. Мені ще доводиться возити з собою доглядачку. 
Але з її допомогою я вже якось оклигаю... Та коли повернусь, я наве-
ду лад у Бекенгорсті й на віллі...

Певна річ, я знаю, що на вас можна покластися. А втім, схоже 
на те, що мені пора саме тепер з’явитися на фабриці... Гаразд. Бувайте, 
Кольцоп... Портьє, запишіть на мій рахунок!.. Мені лист?.. Давайте 
сюди. «Бе. еф. Ве». Біргітта фон Віттенгопф?... Чого це їй заманулося 
писати? Що це означає?..

«Вельмишановний пане консул! Сьогодні вдосвіта я їду з Гарда...» 
їде з Гарда?.. «Не турбуйтеся за мене. Зі мною той пан, що сидів за 
сусіднім столиком. Один молодий поляк...» Он як! Уже залигала яко-
гось полячка... «Ми з ним, очевидно, відкриємо у Швейцарії перукар-
ський салон з масажним відділенням. Ваш завдаток на суму 1000 
швейцарських франків я дозволила собі повернути у вигляді чека, що 
його додаю до листа. Дякую за важливі для мене уроки, які я дістала 
завдяки спілкуванню з Вами. Вони просто неоціненні. Бажаю Вам при-
ємної подорожі. Б. ф. В.»

— Паршива потолоч, а не німецька аристократія! Портьє, негайно 
випишіть мені рахунок! Сьогодні'я від’їжджаю...
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Екс-консул заходжується пакуватись — тобто запихати до валіз 
свої манатки. Він грюкає дверцятами шаф, засуває ногами шухляди. 
З вулиці крізь відчинені балконні двері долинає веселий гамір. Строка-
то вдягнена молодь заповнює на березі два катери. Сміх, вигуки на різ-
них мовах... І всім світить сонце. В небі і в душі. Не світить воно тіль-
ки одному. Покидаючи готель, він навіть забуває попрощатися. Портьє 
знизує плечима...

Неподалік від «Гранд-готелю» стоїть дороговказ. Ліворуч — на Ве-
рону, праворуч на Ріву й Больцано... «Ах, Боцен, наш німецький Пів-
денний Тіроль... То ось як вони тепер його називають...» 1 Дорога ліво-
руч веде на південь. На Геную. Там стоять великі комфортабельні ко-
раблі для прогулянок. Дорога праворуч веде через Альпи на північ. 
До Бекенгорста і до Північного Рейну-Вестфалії. Карл Майзегайєр 
повертає праворуч. Куди ж йому ще повернути?

СВІТ ПОМИНАЛЬНОЇ НЕДІЛІ

На третій день дороги Карл Майзегайєр перейшов кордон із зем-
лею Північний Рейн-Вестфалія. Тобто не перейшов, а переїхав. На 
душі в нього стало трохи веселіше. Від єхидної посмішки риси його 
обличчя загострилися. Ще кілька годин, і він буде в Бекенгорсті... Вони 
там собі гадають, що він у каюті-люкс гойдається на хвилях Серед-
земного моря! Атож, гадайте собі, гадайте! Керцль у Бургенланді, ма-
тінка — чорти її батька знають де, а на комутаторі сидить якась шма-
кодявка, що навіть не знає свого шефа... Доведеться засукувати ру-
кави....

Після тривалої мовчанки чоловік за кермом знов починає мугика-
ти собі під ніс «Гей, чигане...»

Поминальна неділя у протестантів. Головна подія місяця, який по-
чався поминальною неділею в католиків і яку чарівно продовжили дні 
каяття й похмурих роздумів.

У селах і в невеликих містечках зранку вулицями тягнуться вер-
вечки вбраних у чорне людей. Шлях у всіх той самий: на кладовище. 
У заїзлах господині й кухарі вже обкладають фазанів шматочками 
сала, ставлять у духовку нашпиговану зайчатину, прикрашають засма-
жену оленину і м’ясо козулі брусницями, а запашних тушкованих 
хрумких куріпок — виноградними ягодами. Сезон полювання в роз-
палі, і смерть прикрашають тут так само смачно, як і на могилах. Повер-
таючись із кладовища, люди заходять до заїзду, з почуттям виконано-
го обов’язку сідають за столик з табличкою «Замовлено» — вона ще 
дужче облагороджує цей накритий білою скатертиною столик — і заду-
білими пальцями пробують, чи не холодне в склянці червоне вино.

Бос від економіки обідає в добре відомому йому провінційному за-
їзді по дорозі. Всі його найприємніші думки зосереджені на печені з 
дикого кабана, присмаченій солодкувато-кислою сметанною підливою і 
политій прекрасним червоним вином. Утіхи Півночі, що будять спогади 
про Лугано, озеро Гарда, італійські омари та виноград і німецьких дів-

1 К. М. помиляється. Назва «Больцано» виникла в епоху Муссоліні. Тепер знов 
дозволено вживати і «Боцен» (прим . авт.).
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чаток благородного походження... Серце мисливця калатає. Воно зноз 
прагне життя, сповненого здорових чоловічих радощів. Хай живе Пів-
ніч! Чим було б французьке червоне вино, якби не бременські погреби?

— Ну звісно, пані господине, додайте до рахунку ще сімдесят ма-
рок. їх вам не оподаткують. Почастуйте на них гостей... Я й сам можу 
побути за гостя. На здоров’ячко, Карле!

— Цей уже набрався! — зауважив чоловік за сусіднім столиком.
Коли великий бос минав перехрестя на розі Ланггюзенштрассе і

Борзельвег, світло на світлофорі було справді ще жовте. Але якомусь 
старому з вазоном у руках уже привиділося зелене... Тепер він лежить 
на переході «зебра», а поруч валяються буро-червоні черепки та пучок 
яскраво розфарбованого штучного вересу— все за три з половиною 
марки.

Гнів у натовпі зростає. Чути вигуки: «Ой людоньки, цей багатий 
гульвіса (довгочубий хлопець підхоплює: «Вгодована капіталістична 
свиня!») збив бідолашного дідка!»

Поліція, як завжди, з’являється там, де вона погрібна найменше.
— Ану виходьте, виходьте, добродію. Що, трошки хильнули?
З рота в Карла несе винним духом.
— І оце таке переїхало насмерть старого чоловіка...
Але «мертвий» дідусь починає дригати руками й ногами...
— О, то вій ще живий!
Поліцейський дає знак машинам проїздити. Він керує дуже обе-

режно. Жінки допомагають старому звестися на ноги, дбайливо обтру-
шують його. Штучний верес тим часом розмелюють колеса машин.

— Це я сско-ко-коріше од пе-пе-переляку,— белькоче старий.— Я 
пппросто впав сса-са-сам.

— Це в нього нервовий шок. Бачите, навіть заїкатися почав,— по-
яснює чоловік, схожий на лікаря, хоч насправді він усього лиш вчитель.

Ну ось! Карл Майзегайєр намагається засунути в кишеню жертві 
нещасливого випадку п’ятдесят марок. Він згортає банкноту так, щоб у 
натовпі всі бачили, якої вона вартості. Потім звертається тихенько до 
поліцейського і заявляє, що він консул і користується недоторканістю. 
Однак представник влади, керованої соціал-демократами, не дає заби-
ти собі баки султанатом М’боро, якого однаково вже немає. Поліцей-
ський наполягає, щоб «консул» пішов з ним до сусіднього відділення, 
де в нього візьмуть на аналіз кров.

— Цього теж прихопіть,— каже поліцейський і показує на сторо-
пілого дідуся.

Милосердні жінки хапають старого під руки. Юрба тих, що завжди 
ладні нести вінки й квіти, рушає слідом за ними. Все це нагадує справ-
жню, досить пристойну похоронну процесію.

Гордий мисливець із заїзду, позначеного в пугівнику лавровими 
листками та ліхтариком, тепер сам нагадує цькованого вепра. Ох, оці 
ще соціал-демократи! Всі вони не що інше, як замасковані комуністи... 
Прокляття, ще півтори години, і він був би вже в Бекенгорсті...

Трясця його матері, доведеться ще й дмухати в оту трубочку! Така 
сама історія сталася з ним і у Фленсбурзі. Але тоді посвідчення водія 
вдалося забрати назад. А тепер, коли його зажадали знову, Карл почи-
нає на всіх кричати й гримати. І раптом всі приголомшено застигають. 
Жертва нещасливого випадку радісно вигукує:

— Штандартенфюрер еСеС Майзегайєр!
Карл рвучко обертається:
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— У вас що, не всі вдома?
Але старого чоловіка вже годі спинити. Немов гірський потік ко-

тяться його слова. Невже пан штандартенфюрер не пригадує: тридцять 
восьмий рік, зала друкарні великого газетного видавництва?.. А він був 
у тій друкарні партійним уповноваженим.

— Ве-ве-гакль моє прізвище...
Він, мовляв, ще тримав прапор підприємства, коли пан рейхсамтс- 

ляйтер робив інспекцію...
— Його звали Ті-Тіхес...
Прізвища, вимовлені заїкою, звучали ще жахливіше.
— А одного, атож, одного тоді ще звільнили з роботи, бо він не 

привітався так, як належало вітатися по-німецькому. Стривайте, як же 
його звали?..

— Ганс Беккель,— підказує шеф із Бекенгорсга, якого повернули 
до його власного минулого так несподівано, що він почав розповідати 
про нього вже й сам.

Нараз у його пам’яті все те постало, як живе: зишикуваний персо-
нал друкарні, редактори, а за директора — один старий таємний рад-
ник (як же його звали? Ага, Процеллер!). Ось з’являється Карлів зять 
Бруно з чималим почтом — а в ньому й він, Карл Майзегайєр, у чор-
ному мундирі. І раптом отой нещасний Беккель простягає рейхсамтсляй- 
терові — колишньому своєму однокашнику — руку й каже: «Здрастуй, 
Бруно!» А Бруно на те: «Партайгеноссе Вегакль, цей чоловік іще не 
вміє вітатися по-німецькому. Подбайте, щоб він мав час повчитися цьо-
го на дозвіллі!» Так, усе знов постало в пам’яті, мов живе. А Беккель, 
на жаль, і досі живе в реальному житті... Так воно завжди — вижива-
ють не ті, кому треба.

— А ви часом не знаєте, чи живий іще партайгеноссе Ті-Тіхес?
Ти диви, цей дурень так і сказав: «партайгеноссе»!
— Помер,— буркає Карл.
— Та-ак,— тягне чоловік,— вели-икі то були часи! А тепер оті пат-

латі...— скаржиться пенсіонер Вегакль, якого з Мюнхена прибило аж 
сюди, до Північної Німеччини.— Для цих «народних котиків» не зава-
дило б запровадити трудову повинність! — Він досить-таки дотепно на-
тякає на тих, що торгують наркотиками.— А ви подивіться на теперіш-
ніх солдатів! З сі-сі-сіточками на чубах!.. А з більшовиками підписують 
угоди...

Неперетравлені помиї, що ними обивателя підгодовують нікчемні 
газетки, виливаються через край.

Майзегайєр мовчки дивиться з-під лоба на цю людину-руїну. Ста-
рий таки правду каже. Одначе бороди, довгі чуби й гашиш — це, кінець 
кінцем, явища периферійні. Решту справ, і то вирішальних, федераль-
но-республіканські економічні кола любенько прибрали до рук — у Бон-
ні, Мюнхені та інших містах.

— Поверніть, нарешті, моє посвідчення водія,— мовить звиклим 
наказувати голосом великий бос із Бекенгорста, щоб покласти край па-
тяканню своєї жертви.

Проте поліцейський общини, яка налічує 2100 душ (душ?), не 
італієць, а вестфалець, вірний своєму обов’язку перед паном Вайєром К 
Як чесний демократ, він відмовляється повернути папір. А оскільки й 1

1 У сімдесяті роки міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія 
(прим. авт.).
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начальник районної .поліції вважає його доводи слушними, то Майзе- 
гайєру не лишається нічого іншого, як викликати по телефону свого 
шофера Підерайта, щоб той відвіз його додому.

Але Підерайт подався на стадіон, де з нагоди поминальної неділі 
організовано футбольний матч. Його перелякана дружина Марта дістає 
наказ якомога швидше розшукати й прислати чоловіка до Карла Маіі- 
зегайєра. Той наказує обом — і їй, і чоловікові — тримати язика за зу-
бами. Горе їм, якщо ефект несподіваного повернення шефа в останню 
хвилину буде зіпсовано... Невже Карії не здогадується, як важко жін-
ці, а тим більше чоловікові, зберегти таємницю на стадіоні, де при-
наймні половина глядачів — робітники і службовці ФБТ?

Пригнічений похмурими думками, екс-консул Майзегайєр виходить 
після телефонної розмови з поліцейського відділення. Вегакль, у якого 
довго стримувані почуття нарешті беруть гору, викидає вслід йому пра-
ву РУКУ й вигукує:

— Хайль-хайль-хайль Гітлер, пане штандартенфюрер!

«НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО»

( З а в о д с ь к а  г а з е т а  н а  б е к е н г о р с т с ь к ій  ф і л і ї  Ф Б Т )

«Шеф повернувся!» Ця радісна звістка блискавкою облетіла всіх ще 
на стадіоні, де поминальної неділі ми вшановували пам’ять активних 
спортсменів нашого підприємства, що пішли від нас за останній рік.

Але й пан консул д-р Майзегайєр теж був вражений, коли у вівто-
рок уранці, незважаючи на брак часу для приготувань, увесь німецький 
персонал підприємства вишикувався^ щоб привітати його з поверненням. 
Пан прокурист Кольцоп висловив почуття всіх робітників і службовців, 
коли схвильовано сказав у своєму слові про вдячність, що сповнює 
серце кожного. Адже наш шеф, якого нам більш як півроку так браку-
вало, знов серед нас — здоровий, бадьорий, свіжий. Свою невеличку 
промову пан Кольцоп закінчив словами:

«Ми знаємо, що після лікування в санаторії наш вельмишановний 
шеф для цілковитого одужання ще мав здійснити морську подорож. Але 
турбота про фірму і своїх робітників змусила його завчасу повернутися 
на батьківщину, де ми й вітаємо його від щирого серця. Ми глибоко 
вдячні вам, пане консул, за ваше батьківське піклування, а також вдяч-
ні Всевишньому за те, що він знов повернув вас до нашої сім’ї».

Після цього наймолодший член робітничої сім’ї Рената Цюддель- 
майєр (з комутатора) подарувала шефові букет квітів, які той розчу-
лено прийняв.

Свято вже завершувалося, коли з’явився також пан прокурист Ер- 
він Керцль, що перебував із візитом на нашій бургенландській філії. 
Він трохи затримався в дорозі через туман у віденському аеропорту 
Швегат. Однак добрі побажання від бургенландської філії він перека-
зав згодом на невеличкому прийомі, що відбувся в кабінеті шефа».

В и р о б н и ч а  х р о н і к а .
За згодою бекенгорстського керівництва ФБТ діяльність пана ад-

воката д-ра Карлкурга Клапгенгста у фірмі надалі буде присвячена
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переважно австрійській філії. Жити пан Клапгенгст залишиться в Лу-
гано (Швейцарія). Його місце на бекенгорстській філії посяде пан ад-
вокат д-р Фрідріх Август Блюментреттер (1936 р. народження, Буль- 
бек). Наш-земляк, відданий син своєї вітчизни, пан Блюментреттер до-
кладатиме, безперечно, всіх зусиль, захищаючи інтереси нашої фірми. 
Ми щиро вітаємо д-ра Блюментреттер а в наших лавахі

Р. к.

КАРЛ МАИЗЕГАИЄР МІРКУЄ 

( м і с ц е  д і ї :  в і л л а  « Е ш е н б р у х » ,  п і с л я  2 1  г о д .  ЗО  х в . )

Чи був я зворушений? Я був злий як собака!.. І чого це люди не 
можуть тримати язика за зубами? Я хотів заскочити їх зненацька, а 
насправді вони заскочили мене... Добре, що хоч Керцля придержав ту-
ман, а то б і той сволоцюга стояв там з невинною пикою... Я йому по-
тім у кабінеті добре всипав... А Кольцопа похвалив. Хоча вірити йому 
теж не можна... Я взагалі вже нікому не вірю... А оте падло Клапгенгст? 
Геть усе доносить тому австрійці! Надсилає йому копії магнітофонних 
записів... Ні, австрійцям можна довіряти не більше, ніж італійцям. З  
очі і ті, й ті такі солоденькі, такі добренькі, а поза очі плетуть інтриги... 
Скільки дорогоцінної німецької крові пролилося за них — за одних і за 
других,— а проте, в наших поразках винуваті лише ці тюхтії... Чого ти 
вилупила на мене дурні свої баньки? Цю тигрову шкуру мені «подару-
вав» султан М’боре... Хоч у М’боре й нема жодного тигра... Той чорно- 
задий доп’яв її, видно, теж у котрогось із своїх азіатських колег. А мені 
довелося дати за неї п’ятдесят тисяч марок безвідплатної позики... До-
помога країнам, що розвиваються! Сміх та й годі...

Колись тих чорномазих виловлювали в лісах і показували на база-
рах. Там вони били в свої барабани, а напівголі негритянки трясли під 
ту жахливу музику грудьми... Все те задоволення коштувало дві з по-
ловиною марки, і не треба було тиснути їхніх спітнілих лап... А тепер 
вони корчать із себе дипломатів і державних діячів, прилітають літа-
ками, обходять почесну варту, напихають собі по саме нікуди черево — 
а тоді біжать до каси... А захочеться тобі подивитися на голі груди, то 
платиш у Санкт-Паулі1 півтори сотні марок за пляшку шампанського; 
музика там теж як із джунглів...

Ви, кретини, це з вашої вини ми втратили наші колонії... Адже там 
панував лад і чистота... Це вони все нам зіпсували — оті аристократи, 
євреї, австріяки й макаронники... Якби вони не загнали були в могилу 
Адольфа, він не тільки повернув би назад наші давні колонії, а завою-
вав би й нові... Велика Німецька Африка була вже не за горами.

А цей таки дограється, що більшовики з їхньою політикою міжна-
родних змов втягнуть його у війну!.. А втім, він теж, вважай, з австрій-
ців... Всесвітніми масштабами в політиці мислили тільки наші люди 
з СС... Отой п’яний старий дурень, що попав на перехресті мені під 
колеса, знову розворушив усе в душі... «Хайль Гітлер, пане штандар-

1 Гамбурзький квартал, де багато розважальних закладів.
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тенфюрер!..» Господи, ким би я тепер був, якби тоді все пішло, як тре-
ба!.. Карле, Карле... Великий федеральний хрест за заслуги зі стріч-
кою— це добре. Мальтійський орден, куплений в Асконі у Гойєра 1 — 
теж непогано, особливо гарний до нього плащ. Але ж усе це лише 
жалюгідна подоба ордену, до якого я належав тоді... Надто вже делі-
катно бралися ми за весь отой набрід неповноцінних... Чого зириш 
дурними своїми баньками, тигряча мордо? Бачиш, ось я наступив 
тобі на рило. Трісь — і двох зубів як не було. О, як хочеться розтовкти 
отак чоботом пику й декому з людей!.. Подвійна порція житньої горіл-
ки від Гульмана — це принаймні щось німецьке! А віскі, коньяк і таке 
інше тільки підривають наше здоров’я. І мораль... І куди це завіялася 
стара? Бач, у шафі за склом її сувеніри з Падуї! Ключі вона забрала 
з собою... А отой собака Клапгенгст підкинув їй трохи не ціле багат-
ство... Але з Блюментреттера я зроблю людину. Цьому я віжок не по-
пущу... Тут знов має запанувати дисципліна... Побачимо, як ті пани 
з ради робітничих представників прийдуть до мене з похнюпленими 
головами... А мала Цюддельмайєр, чи як там її, між іншим, нічого 
собі... Правда, трохи зухвала. А як вона перелякалася, коли збагнула, 
що відшила по телефону і справді самого шефа... Та їй, певне, ще 
трапиться нагода виправити свою помилку... Могла б помаленьку до-
служитись до становища Буллі — в усіх відношеннях... Ну-ну, поживе-
мо — побачимо... Аби лиш ота стара театральна коза, ота Фрідхен, не 
довго крутилася тут перед очима... Цього разу мати не взяла її з со-
бою, бо Фрідхен після автомобільної катастрофи й досі перебуває під 
наглядом лікарів. У неї зачепило якесь сухожилля, і тепер вона, мов 
підбита ворона, скаче по всьому «Ешенбруху». А це сковує ініціативу 
шефа в особистих справах... Слід сподіватися, що невдовзі пощастить 
спекатися цієї смішної старої карги... Здається, в неї щось накльовує-
ться з таксистом, з яким п’яні дами тоді заїхали в рівчак. Правда, одна 
рука в нього ще й досі в гіпсі — не утворюється кісткова маса, як каже 
Фрідхен. І все ж таки схоже на те, що вони крутять одне з одним 
якісь фіглі-міглі... Він удівець. Якщо кинути їм по тисячі марок як 
«допомогу тим, що розвиваються», то, може, пощастить звести їх до-
купи... «Товариський шлюб» здоров’ю не вадить... А вдома настане 
спокій, і розв’яжуться руки для власних дій... Краще вже викинути 
тисячу марок так, ніж віддати п’ятдесят тисяч на «розвиток африкан-
ських країн»... Хрясь! На тобі ще, паскудний тигре, тепер у тебе не 
лишилося жодного зуба... Тепер клацай своєю пащею... А Клапгенгст... 
До того я теж іще доберуся... Він іще поламає собі зуби на Карлові 
Майзегайєрі.

ЗИМА НА НОЙЗІДЛЕР-ЗЕЕ

Наприкінці вересня від’їздять останні комфортабельні житла на 
колесах, позначені західнонімецькими номерами К, S, В, НН...2 і об-
ладнані ватерклозетами, морозильниками, кольоровими телевізорами 
й посудомийними автоматами. Тепер над Нойзідлер-Зее, вода в якому 
ледве сягає людині по шию, гуляють викупані в озері вітри й шумлять 
в очереті так, як шуміли в доісторичних хвощах.

1 Торговець рицарськими орденами в сімдесяті роки (прим . авт.).
8 Номерні знаки автомашин міст Кельна, Штутгарта, Берліна, Гамбурга...
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Дешевого оксамитного сезону на угноєному федеральними німцями 
й покинутому березі поселяються — правда, уже з меншим комфор-
том,— громадяни віденських околиць. Шведи — нащадки гордих вікін-
гів — витримують довше за інших. Тоді як тут останні ягоди на вино-
градних лозах ще наливаються солодким соком, вдома в них о третій 
годині дня вже западають сутінки.

Тепер Нойзідлер-Зее приваблює туристів-гурманів. У ясному по-
вітрі пізньої осені їм відкриваються обрії ширші й барвистіші, ніж 
тим, що влітку сиділи тут перед кольоровими телевізорами. У ці дні 
над краєм шугають примарні орди минулих тисячоліть: кельти та іллі-
рійці, бойї і даки, маркомани, готи, герули, лангобарди й бавари. 
Вітряними ночами імператори Марк Аврелій і Діоклетіан мчать верхи 
попереду своїх римських легіонів. Чітко вицокують копитами у клу- 
сі коні турків і мадьярів. Усі вони колись тут руйнували і панува-
ли, вшановували своїх богів, молилися перед вівтарями Мітри, схиляли 
коліна перед богом сонця, що забивав бика, привозили з собою зі Схо-
ду юного і навдивовижу лагідного сина божого, вигукували з оберне-
них на мінарети дзвіниць сільських церковок ім’я свого войовничого 
аллаха.

І всі вони любилися тут, змішували кров і розмножувались, голу-
били й пестили своїх коханих, ганьбили і гвалтували. Яка ж убога 
порівняно з усім цим уява в ілюстрованих порнографічних журнальчи-
ків, призначених для наших федерально-німецьких домашніх оргій! Ці 
видання миттю зникають з прилавків газетних кіосків, як тільки бур- 
генландський люд на втіху собі знов заходжується співати і танцювати 
по-бургенландському, угорському і хорватському і в ньому бунтує кров 
його диких предків.

Але найбільшу насолоду дає подорож до Бургенланда саме тоді, 
коли починає легенько трусити сніг. Коли над останнім клаптиком пан- 
нонського степу пролітають перші сніжинки. Тоді відчуваєш подих 
Азії. Сніг тоне в озері, озеро тоне в снігу, його сковує крига, воно 
стає чужим, непривітним і більшим, ніж в усі інші пори року.

Напередодні різдва над Нойзідлер-Зее стоять три закутані по вуха 
дами. Одна з них висока й худа. І в неї кров шумувала ціле життя. 
І її ліжка не минуло велике переселення народів. Тим-то тваринне 
передчуття підказує їй, що в цьому куточку поблизу озера є щось особ-
ливе. Вона починає принюхуватися, мов собака, що взяв слід. Освіти 
вона не дістала, зате інстинкти в неї гострі, сильні й живучі.

— А мені тут подобається,— каже вона.— Часом навіть здається, 
що я в Бекенгорсті. Оця рівнина, вітер... От тільки не смердить хімією. 
Немає отих огидних височенних заводських димарів. Так, цей куточок 
нагадує мої рідні місця.

Коли Емма Майзегайєр порівнює щось із «рідними місцями», 
з порою свого дитинства, то це в неї найвища похвала. Тенеріфе, Ма-
льорка, прес-бали, вищий світ — все те для неї більше не існує. Все, за 
винятком Падуї. Бо Падуя — це також щось особливе. Падуя і взагалі 
італійці. Як і оце озеро. Шефиия ніколи не мала угорця. А шкода. Ох, 
цигани... Вона легенько облизує губи.

— Ти коли-небудь кохала цигана? — звертається вона до дами лі-
воруч, загорненої в дороге хутро.

Та ствердно киває головою.
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— Ти змерзла? — знов питає шефиня, помітивши в очах закутаної 
дами сльози.

Та заперечливо крутить головою.
— По-угорському озеро називається ferto,— каже вона.
— Ти що — плачеш?
Дама нічого не відповідає.
— Може, туга за домівкою?
У відповідь з очей дами бризкає ціла річка сліз. Вони котяться по 

щоках, по хутрі й обертаються на крижані перлини... Емма Майзегайєр 
притискає до себе невістку, якої раніше не могла терпіти, бо вважала, 
що та «прилипла до Карла, мов реп’ях». Аж тепер, у Бургенланді, вона 
пізнала її ближче.

— Бідолаха ти, бідолаха,— каже шефиня.— А тобі хотілося б вер-
нутись додому?

Графиня все киває, киває й киває головою. Вона взагалі вже 
не перестає кивати головою... Наче ота китайська іграшка, яку «у рід-
них місцях» так любили...

— То й вертайся. Вдома найкраще,— каже Емма, що сама вже 
не може вернутись туди, де вона буде вдома.

Тепер це нещасне створіння починає крутити головою і крутить 
так само довго, як щойно кивало. Що вона хоче цим сказати: не хоче 
вертатись чи не може, бо тепер їй туди зась? Важко людину збагнути, 
ще важче дати їй пораду.

— Ми, Майзегайєри,— мовить шефиня,— ми нещасне поріддя. 
Справдешніми Майзегайєрами були, мабуть, лише мій старий та 
Мінхен. Я навіть не можу тобі пояснити чому. Сама я теж, звичайно... 
Однак у дітей справжньої майзегайєрівської крові я ще не бачу... 
Тим-то я весь час і шукаю решту — може, хоч у тих проклюється щось 
наше... А Карл, Додді, Евеліна... Власне, з усіх тепер поставали такі 
собі бюргери...

З них, може, тільки Додді була не зовсім бюргеркою. Але й вона 
вже давно в своїй піццерії тільки те й робить, що наживає гроші... 
Часом, коли мені не спиться, я думаю, що винні в цьому батьки. Може, 
з Герібертика щось і вийшло б — щось справжнє. Адже його батько 
був пастор, а коли чоловік стоїть перед позолоченим вівтарем і роз-
мовляє з самим господом богом, то в цьому є щось особливе.

— Ох, дівчинко, дівчинко,— каже Емма до вже не зовсім юної 
невістки, яку Карл так і не повів до подружнього ліжка, й лагідно 
поплескує її по заплаканих щоках.

Нарешті в розмову втручається й третя дама. Останнім часом ніс 
у неї трохи загострився, а що тепер на морозі його кінчик почервонів, 
то враження вона справляє не дуже приємне. В старому лижному 
костюмі вона скидається на якесь опудало. І що тільки Карл Майзе-
гайєр знайшов колись у Буллі Шмітт?

— А мені тут, власне, зовсім не подобається,— каже Буллі.— Кру-
гом усе таке одноманітне, сіре, холодне. І взагалі...

Підсумок «і взагалі» звучить як остаточний вирок, прокляття цьому 
азіатському степу. Особливого щастя Буллі Шмітт тут справді не за-
знала. Спершу один негідник від неї втік і підкинув її в тепленьке 
сімейне гніздечко своєму єдиноутробному братові. А тепер і цей на-
кивав п’ятами й повернувся до своєї штірійської лахудри.

«Ні, дівчинко, з нами, Майзегайєрами, тобі не дуже пощастило»...
Так міркує шефиня. її думки, здається, передаються й Буллі. Адже
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існує якесь навіювання. Бо й та раптом починає плакати. Схлипуван-
ня ліворуч, схлипування праворуч, а посередині безпорадно стоїть ве-
лика стара мультимати. І що ж вона робить? А те, що роблять усі 
безпорадні, бажаючи втішити людину, яку спіткало нещастя: вона по-
чинає плести таке, що й купи не тримається... Каже, що дві гарні 
молодички не повинні поводитися так по-дурному через якихось недолу-
гих чоловіків. Навіть коли прізвище в них Майзегайєр, не варті вони 
цих сліз. Що-що, а це вона, мовляв, добре знає.

Однак та, що стоїть праворуч, плакати не перестає. Чогось без-
глуздішого, ніж Емма додає, годі й придумати:

— Колись і для тебе настане весна!
І раптом — хлип, хлип! — у колишньої особистої секретарки Карла 

Майзегайєра десь із глибини грудей вихоплюється:
— Та я плачу від щастя!..
Почувши це, Емма Майзегайєр застигає, як дружина Лота *. От 

тобі й маєш — тепер вона взагалі нічого вже не розуміє... Та оскільки 
на певні жіночі настрої шефиня має шосте чуття, їй раптом сяйнула 
думка:

— Керцль? — запитує вона.
— Ервін,— киває головою Буллі.
Обидві мають на увазі того самого чоловіка — Ервіна Керцля, 

тридцяти семи років, любителя пива і м’ясних страв, футбольного 
болільника і палкого телеглядача.

Ервін Керцль, прокурист бекенгорстської філії, останні місяці час-
тенько навідувався до Бургенланда. Спочатку у суто службових 
справах. Згодом любитель пива вподобав місцеве вино. Отоді між ними 
все й сталося. Між Буллі й Ервіном...

На згадку про Ервіна Керцля Буллі стає, здається, тепліше, а ніс 
у неї трохи заокруглюється. Вже двох Майзегайєрів викреслила вона 
з свого життя. А плодюча родоначальниця цього сімейства навіть тіши-
ться з того і по-материнському цьомкає Буллі в мокрий і холодний пи-
сок (літературно: цілує в щічку).

Над Нойзідлер-Зее спадає вечір. Сонце ховається в очерет на спо-
чинок. А куди піде майзегайєрівська рідня?

ГОЛОВНИЙ ПІДГЛЯДАЧ 

( Т е ,  щ о  в  д у ж к а х ,  м о ж н а  п р о м и н у т и . )

Відкрити дужки. (Звичайно, ВІН знає все. Але вірить лише тому, 
що побачить сам. Те, що він побачить, складає ЙОГО знання... Своє ді-
ло ВІН робить надійно з 1641 року. Саме тоді іспанець Луїс Велес де 
Гевара написав свою історію, а пізніше це ще раз зробив француз Ле- 
саж 1 2. Але чому про НЬОГО не написав жодний німець? Може, в Ні-
меччині сатира не популярна?

1 Згідно з біблійною легендою дружина Лота, покарана за надмірну цікавість, 
обернулася на соляний стовп.

2 А. Р. Лесаж (1668— 1747), «Le diable boiteux» («Кульгавий чорт»), 1707. (П р и м .
авт.)
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А втім, щось на зразок ЙОГО автобіографії під назвою «Від кай- 
зерського двору до імперської канцелярії» 1 (1934) існує. Тоді кульгавий 
чорт пропхався був на скорочене тисячоліття до німецької історії. Та 
відколи його з неї випхали, довіра до НЬОГО дуже похитнулась.

Та, може, він усе ж таки ще випливе на новій хвилі захоплення 
Ісусом Христом, отой милий старий спокусник, що любить укладати 
угоди, «князь того світу», ладний показувати всім його принади, кухар- 
чаклун і придворний порнограф німецького доктора Фауста! Але ВІН 
і так завжди мав досить роботи— розкривати покрівлі, зазирати в гор-
щики та в ліжка, виконувати обов’язки головного підглядача в епоху, 
коли з веж уже не милуються краєвидами, бо висотні будинки однаково 
закривають собою весь світ. Однак пора нам іти далі.) Закрити дужки.

Телеглядачів ВІН любить. Усі вони його, дияволові, діти. Ліниві, 
спокійні, товсті, у повстяних пантофлях і з духовним профілем, па-
ралізованим угорі газетою «Байєрнкурір»1 2, а внизу — «Санкт-Паулі- 
нахріхтен»3. А наскільки інший профіль мали ми раніше, при Веддер- 
копі!4. А тепер тільки й чуєш: «роз’єднана нація», «багата держа-
ва»... Та по два детективні телефільми щодня.

Певна річ, німецький чорт теж має свого іноземного робітника. 
Той походить із сьомого кола Дантового пекла (добра давня школа). 
На нього й покладено обов’язки розкривати покрівлі — на сучасних бу-
дівлях це не така вже й важка робота. А обов’язки зазирати в горщики 
та в ліжка взяв на себе шеф особисто. Часом це навіть дає йому задо-
волення. Скажімо, коли йдеться про Майзегайєрів. Особливо на різдво. 
Та ще в Штірії, в краю «немовляти Христа». Досить лише хвостатому 
італійцеві зняти над Гезойсом десятибальний вітер, і покрівельна дран-
ка з будинку Гохлантшнерів уже летить у бурхливу річку Енс. Симво-
лічно, звичайно. Цього дня все відбудеться символічно...

Особливо це стосується всеосяжної любові до сім’ї і до ближніх, 
розпаленої ще на початку літа торговою рекламою і доведеної на свят-
вечір телебаченням та радіо до палахкотіння. В хід пущено всі дзвони, 
органи, хори хлопчиків, фотоархіви та фонотеки.

У капличці св. Иодока в Гіфлау, в цьому куточку християнського 
Заходу ще панує лад. Під теплою білизною і національними вовняни-
ми курточками б’ються непіддатливі на спокуси серця, промениться 
очищене сповідями і не вкрите сірою полудою сумління... Це дух неве-
личкого тісного світу — світу воскових свічок і ядрового мила. А муд-
рі штірійські гімни про тиху святу ніч славлять немовля з біблійного 
Віфлеєма. І раптом до хору вливається — чи скоріше виливається з 
нього — голос Регерль із Гезойса — давно вже дорослої, енергійної 
сільської жінки, що їй доля судила стати дружиною фабриканта і по-
пасти між простолюду Бургенланда. її голос — та й не тільки голос — 
від дотику до живлющої матері-землі зміцнів і заразом зробився різ-
кішим, наче металевим. Він ріже вухо і воднораз ощасливлює Леополь-
да Майзегайера, що повернувся до своєї Регерль і до Тончерль.

Польді, Регерль і Тончерль... На серці в сатани стає гаряче-гаря-
че, коли він простує за цією трійцею у сніжній віхолі. Штірійська різд-
вяна ніч, і чорт у снігу... його кінські копита вмить розтоплюють білу

1 Книжка Геббельса, міністра пропаганди у фашистській Німеччині.
2 Друкований орган ХСС.
3 Західнонімецьке порнографічне видання.
4 Видавець мистецько-політичного журналу «Профіль» (прим . авт.).
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ковдру до самої землі. Абат Бенедикт Кегльгель у своєму вельми корис-
ному трактаті «Хай буде з нами бог, або Як прогнати злого духа» (Лінц, 
1869) твердить, що в чортів ноги повертаються на 180 градусів, так що 
їхні сліди, як треба для конспірації, завжди можуть вести від церкви. 
Але в нашому випадку така конспірація зовсім ні до чого, бо австрій-
ські Майзегайєри й так повертаються з всеношної в Гіфлау до двору 
Гохлантшнерів, тобто йдуть від каплиці св. Иодока.

Цей похід особливо важливий, бо дорогою з грудей бургенланд- 
ського фабриканта Леопольда Майзегайєра вихоплюється одне з тих 
бездонних, як прірва, зітхань, що йдуть із незвіданих глибин душі і в 
альпійському епосі та драматургії завжди знаменують собою перелом 
у долі героя.

Л е о п о л ь д  ( т я ж ко  з іт х а ю ч и ) .  Я залишаюсь.
Р е г у л а .  Назавжди?
Л е о п о л ь д .  Назавжди...
Д і в ч и н к а .  Татусю, з нами залишаєшся?
Л е о п о л ь д  ( к и в а ю ч и  г о л о в о ю ) .  Так, з вами. З найдорожчим, що 

я маю на цьому світі...
Р е г у л а .  А ота прусська хвойда?
Л е о п о л ь д .  Ох, то сам чорт підставив мені ногу...
( Р а п т о м  Л е о п о л ь д  с п о т и к а є т ь с я , б о  ц і є ї  м и т і В І Н  і  с п р а в д і  п і д -

с т а в л я є  й о м у  н о г у . )
Л е о п о л ь д .  Спіткнувсь я... Ти можеш мене простити, дружинонь-

ко?
Р е г у л а .  Я молитимуся всім святим, щоб вони дали мені силу 

простити тебе.
Д і в ч и н к а .  Це маленький Ісус Христос знов подарував нам те-

бе, тату.
Л е о п о л ь д  (т я ж к о  з іт х а ю ч и ) .  Мабуть... А мого батька я моли-

тиму, щоб він дав мені своє чесне ім’я. Я впаду на коліна перед його 
дружиною.

Р е г у л а .  Ти назвеш її «мамою»?
Л е о п о л ь д  ( т я ж к о  з іт х а ю ч и ) .  Назву.
Д і в ч и н к а  ( р а д і с н о ) .  І тоді в мене буде нова бабуся?
Р е г у л а .  Так, справжня бабуся.
Д і в ч и н к а .  А від неї теж нестиме, як від пана Фельдеса?
Л е о п о л ь д .  Ні, Тончерль... Звичайно ж, ні.
Р е г у л а .  Ми замолимо все зло у преподобних черниць Гіфлау. 

І ти вже ніколи не носитимеш прізвища Майзегайєр.
Д і в ч и н к а .  А яке?
Л е о п о л ь д .  Навратіл...
Д і в ч и н к а .  Гарне!..
Р е г у л а .  А фабрика? Ота, що в Бургенланді.
Л е о п о л ь д .  Продав... Це мій подарунок тобі на різдво. Ти чуєш 

дзвони? Я починаю нове життя... Стану землеробом. Оратиму свій рід-
ний, святий клапоть землі, засіватиму його і таке інше.

Р е г у л а. А хто ж її купив? Хтось із Бургенланда?
Л е о п о л ь д .  Клапгенгст. Він ще доконає отого мого брата-вітро- 

гона.
Р е г у л а .  Він ніколи не був тобі справжнім братом.
Л е о п о л ь д  (т я ж к о  з іт х а ю ч и ) .  Ніколи...
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Д і в ч и н к а  ( р а д і с н о ) .  Дядечко Карл подарував мені таку гарну 
ляльку! Торік на різдво. Вона каже «мама» і вміє робити піпі.

Л е о п о л ь д .  Я подарую тобі ще кращу, Тончерль...
Д і в ч и н к а  ( к а п р и з у є ) .  Але щоб вона вміла робити піпі!
Р е г у л а .  Тончерль, не гнівай тата. Адже сьогодні святий вечір...
В І Н  п о д у м к и  в і д з н а ч а є ,  щ о  о д н и м  М а й з е г а й є р о м  с т а л о  м е н ш е ,  

і  д е к л а м у є  т р о х и  з м і н е н і  р я д к и  з  «Ф а у с т а »  Г ет е:

Далось його із лиха пут 
Шляхетний дух розкути.

О п у с к а є т ь с я  с н і г о в а  з а в і с а .

Д і м  Г о х л а н т ш н е р і в .  В І Н  п і д г л я д а є  з г о р и  к р і з ь  з і р в а н у  п о к р і в л ю .
Е п і л о г  у  л і ж к у .

Л е о п о л ь д .  Бісеня моє, крихітко!
Р е г у л а. Ти і її так називав?
Л е о п о л ь д .  Що ти!..
Р е г у л а .  Заприсягнися всіма святимиї
Л е о п о л ь д .  Присягаюсь!..
Для Леопольда Майзегайєра клятва і в ліжку — святе діло. Вій 

підіймає праву руку вгору, а лівою переводить клятву в землю (тобто 
в підлогу) — випробуваний спосіб. Після цього ні небо, ні пекло не по-
чувають себе скривдженими.

Л е о п о л ь д .  Назвемо його Йозефом — хлопчика, зачатого цієї 
святої ночі!

Р е г у л а .  Гаразд, Йозефом... Польді!!!
ВІН уже якось подбає про те, щоб це був не хлопчик, а дівчинка. 

Марія? А ЙОМУ однаково! Чужоземний чорт ставить покрівлю на міс-
це.

ТУРЕЦЬКІ РОЗДУМИ ОДНІЄЇ ВСЕ ЩЕ ПОВАЖНОЇ ДАМИ

— Такого у вас, пане господар, мабуть, іще не було: щоб святого 
вечора в ресторані опинилися три самотні жінки... Ви повелися дуже 
порядно, що не виставили нас за двері... Ви теж самотній? Так воно й 
буває в родинах... Спершу до тебе ходять, ходять — а тоді йдуть і не 
вертаються... Я теж давно вже зайва на цьому світі... Ні, співчувати ме-
ні не треба — я не тужу. Хотілося б тільки ще трошки пожити. Треба ще 
дещо владнати... Бо й те в сім’ї не так, і те не так... МИ, МАЙЗЕГАЙ- 
ЄРИ! Колись я думала, що це неабищо... А виходить — купа лайна... 
Все кришиться, розпадається... Ну, звісно, пане господар, іще по од- 
ненькій! Це зіллячко у вас непогане. «Турецька кров». У вас у Бурген- 
ланді без турків ніщо не обходиться... Я розкажу вам з цього приводу 
одну історію.

З дев’ятсот чотирнадцятого до дев’ятсот вісімнадцятого року наш 
кайзер був із турками в спілці — ними там правив султан. І коли наші 
війська здобували якусь велику перемогу — в перші роки таке ще трап-
лялося,— то разом з нашим прапором на ратуші чіпляли і їхній: черво-
ний, з зіркою і півмісяцем.
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То про що це я, власне, хотіла розповісти?.. Ага, зразу після 
1918 року в наше місто справді приїхав турок! Ціла сенсація, скажу я 
вам. Адже тоді було не так, як тепер, коли без турків наша Федера-
тивна Республіка потонула б у смітті... Ніхто так до пуття й не знав, 
звідки взявся той хлопець.

Жіноцтво за ним просто скаженіло! Адже в багатьох чоловіки не 
вернулися з фронту чи були ще в полоні, а інші після всіх отих страхів 
вже не могли робити своє діло так, як треба... Отож їхні жіночки поча-
ли бігати за турком... Чули ж бо про гареми, багатоженство... То, 
власне, було й усе, що ми взагалі знали про турків...

Спершу Мохамед трохи маніжився — мабуть, удома в них було 
щось пристойніше, ніж наші тюрінгські провінційні молодиці. Але ж 
голодний чорт і муху з’їсть... Кінець кінцем він таки розібрав смак 
у тих «мухах», і в місті ще й тепер, либонь, бігають Мохамедики... Але 
це ще зовсім не історія. Історія тільки починається.

Так от, турок — або мусульманин, як себе ще називав Мохамед — 
має й інші потреби, а не тільки ті, що їх задовольняли молодиці. Так 
би мовити, потреби духовні. І ось ті духовні потреби стали його гніти-
ти. Одне слово, почав він шукати церкву, щоб нарешті поговорити з 
своїм богом. Про нашу протестантську церкву святого Иоганна він уже 
знав. По неділях там збиралися знатні люди, корчили сердиті міни — 
це має врочистий вигляд,— а як виходили надвір, видно було, як нетер- 
питься їм допастися до свинячої печені та тюрінгських фрикадельок... 
Наш турок туди і не потикався. Та була в місті ще одна, зовсім неве-
личка католицька церква, і ходили до неї переважно поляки, що пра-
цювали влітку в довколишніх маєтках. То були такі самі маленькі 
люди, як і наш турок, а жінки закутувалися строкатими хустками, як 
у себе на батьківщині. І ось Мохамед вирішив, що католицький бог 
не дуже дріб’язковий, а може, навіть союзник турецького бога, як кай-
зер Вільгельм союзник султана.

Отож схопив турок під пахву невеличкий килимок — таку собі по-
стилку, трошки більшу від тієї, об яку витирають ноги,— і чимчикує до 
католицької церкви. Постелив він той килимок попереду коло вівтаря, 
і як увійшов священик,— а був то один молодий капелан на ім’я Перш- 
ледер, що походив з Айхсфельда, досить-таки суворий священик,— то 
побачив Мохамеда, що лежав ниць на підлозі, бив поклони перед вівта-
рем, витягував руки і щось бурмотів по-своєму собі під ніс...

Господи боже! Можна собі уявити, як це вразило Першледера. 
Для нього ж бо існував лише один бог, і то чисто католицький — 
в єпископстві Фульда вони там страх які набожні. Капелан — у крик, 
а тоді висмикнув з-під Мохамеда килимок та бідолашного турка по 
голові ним, по голові, а молоді польки як заверещать — вони подума-
ли, що священик виганяє з костьольчика диявола. Зчинився такий гар-
мидер — просто жах. Коли турок зі своєю постилкою вилетів за двері, 
в костьолі заспівали «Великий боже, славимо тебе...»

Потім у католицькій парафіяльній газетці п’ятого району писалося 
щось про «блюзнірство» і «опоганення костьолу». Підписався якийсь 
«П.» *. І з Фульди мусив приїздити сам вікарій і заново освячувати 
костьол. А Мохамеда відтоді наче підмінили. Той випадок, видно, вра- 1

1 Очевидно, Першледер (прим . авт.).
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зив його до глибини душі — а може, то він просто постарів і втратив 
сили. Одного дня Мохамед зник, і молодиці, в якої згодом ще знайшло-
ся дитя, не дісталось ані пфеніга, бо в берлінському консульстві теж не 
знали, куди він подівся. А в Туреччині стільки Мохамедів, що наш 
загубився серед них як голка в сіні...

Сама я, до речі, з турком ніколи нічого не мала. В тому ділі їхні 
чоловіки теж не дуже різняться від наших, до того ж і я жінка горда. 
Я не люблю, коли біля одного чоловіка крутиться табун жінок — це 
вже нагадує курник. Зате коли біля однієї жінки упадає табун чоло-
віків— о, тут уже є щось неповторне.'А Емма завжди була за непов-
торність... Тож вип’ємо за неповторність, пане господарю!..

ДИЯВОЛЬСЬКИЙ MULOTSCHAG 1

Спочатку трьом жінкам без чоловіків і одному чоловікові без жін-
ки було так само нудно, як читати посібник з сексу для початківців. 
Але потім з’явилася «Турецька кров». Згодом — розповідь шефині. А 
тоді господар приніс свою скрипку.

Він почав цигикати як справжній циган. Чорт його знає, де він 
навчився. (ВІН таки й знає: у першого скрипаля циганського оркестру 
Єньо Пертіса.) З усіма отими протяжними ритардандо, хлипами, зіт-
ханнями, риданнями і солов’їними трелями. Емма Майзегайєр назва-
ла те цигикання «шаленим дрейфом», хоч це був звичайнісінький 
чардаш. І раптом графиня завела під ту музику по-угорському 
«Araszep», а шефиня підхопила по-німецькому «На світлім березі 
Заале сміло й гордо стоять замки». Проте Емма не потрапила в лад, 
і на слові «стоять» її спів урвався. І все ж таки дует у них вийшов 
на славу. Вже трохи підпила Буллі, для якої цього свят-вечора весь 
світ зійшовся на Керцлі, підперла підборіддя руками, лікті поставила 
на залитий вином стіл і втупила погляд просто себе.

Це був, як висловилася графиня Піссуварі, справжній mulotschag, 
а коли угорка називає таку вечірку в Австрії та ще в товаристві німців 
mulotschag, то це таки mulotschag. Бо для угорки він — вершина п’я-
них веселощів.

Отож тепер mulotschag влаштували три різного віку дами і один 
жвавий вдівець, куховарка якого подає найхрумкіші в усьому Бурген- 
ланді смажені курчата. І ця їхня гульба триває від святого вечора до 
святого ранку. Господарева скрипка виявляється справжньою циган-
ською чорною скрипкою, змайстрованою якимсь сільським Страдіва- 
ріусом (читай Штрадіваріушом) і залишеною тут циганським першим 
скрипалем замість плати.

Нараз двері відчиняються, і до ресторану входить височенний 
похмурий чолов’яга з густою чорною бородою. Буркнувши привітання, 
він замовляє півпляшки червоного вина й татарський біфштекс із 
коньяком на «підливу».

— Скидається на Квальтінгера 1 2,— каже господар.

1 Споте, угор. mulotsag — розваги, гульба.
2 Гельмут Квальтінгер — відомий сучасний австрійський актор театру і кабаре 

(прим. авт.).
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Може, це й справді Квальтінгер. А може, й ВІН чи його іноземний 
робітник із сьомого кола пекла. Жадібно проковтнувши присмачений 
коньяком біфштекс, здоровань раптом устає, підходить до цимбалів, 
бере молоточки, і вони в нього починають підстрибувати, метатися й 
гриміти по струнах у такому шаленому темпі, що решті гостей забиває 
дух, а Буллі прокидається і навіть забуває про свого коханого Керцля. 
Цієї святої ночі музика приходить не з високих небес, а з найнижчих, 
найменш святих сфер. Задиханий господар ледве встигає за нею своїм 
смичком, а угорська Ержебет тупає по підлозі, наче та менада.

Графиня рвучко закидає голову назад, і її волосся розсипається по 
обличчю. Вона молодіє просто на очах — Емма Майзегайєр від подиву 
аж рот розкрила. її невістка немовби визбирує звуки на розмальованій 
народними візерунками стелі й співає, щебече, пускає трелі. Потім гра-
финя починає кричати. Щось по-своєму, по-угорському. Господар каже:

— Ти що, здуріла? — І додає щось теж по-угорському. Мабуть, 
те саме.

Чорнобородий розуміє його і звертається до графині:
— Я проведу тебе. Коло Мербіша лід витримає. Сьогодні прикор-

донники п’яні — і тут, і там.
Буллі Шмітт, збита з пантелику незрозумілою угорською мовою, 

підводиться і заявляє, що хоче подзвонити. Господар кладе скрипку 
і виявляє готовність показати їй телефон. Обоє не вертаються. Графиня 
Піссуварі,— а може, її звати й не так,— надіває своє хутро. Чорно-
бородий,— може, його звати й Квальтінгер,— натягує на голову свою 
хутряну шапку. Шефиня кутається у вовняну шаль і виходить слідом 
за ними.

Надворі тихо-тихо...
П е р ш а  л и с и ц я .  Добраніч!.
Д р у г а  л и с и ц я .  Добраніч!
Різдвяна ніч.
Зледеніле галуззя на деревах бринить, мов струни арфи...
Туман, що напливає з-над озера, ковтає обох — реемігрантку і її 

чорта-хранителя.
Емма Майзегайєр тужно шморгає носом. Іще на одній Майзегай- 

єриі доведеться поставити хрест. Не на найгіршій.

ЖАЛІБНИЙ МАРШ НАПІВБОГАМ

Початок цій історії поклав Дітер Кольман, син біллерштедтського 
вахмістра. То Дітер підбурював фабричних учнів. Воно й не дивно, 
адже його батько — зареєстрований член СДПН. Якось наприкінці 
листопада перед адміністративною будівлею бекенгорстської філії ФБТ 
з’явилися патлаті хлопці і влаштували демонстрацію під гаслом «Фаб-
ричні учні — не фабричні раби» проти нового крутого курсу шефа. Від 
будь-яких переговорів з демонстрантами великий бос рішуче відмовив-
ся. І тепер до його кабінету долинає знизу:

Консуле, сяйни, мов сонце, 
вигляни до нас в віконце!

Тільки-но трохи збентежений Карл Майзегайєр підійшов до вікна,
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як унизу знявся страшенний свист. І зразу ж свистуни почали хором 
скандувати: «Зіг хайль, штандартенфюрер! Зіг хайль!!»

Потім над їхніми головами з’явився плакат: «Пляйтегайєр 1 над 
Майзегайєром». Огидний птах, намальований нижче, мав риси обличчя 
шефа ФБТ. На іншому плакаті під написом:

Ти яструб, вішальник, напасник,
Фабричних учнів рабовласник! —

було видно ще одного, набагато чорнішого птаха, який тримав гербо- 
ваний щит зі свастикою. У школі Дітер Кольман завжди мав з малю-
вання «відмінно». Про його хист говорив іще один плакат, на якому 
з яйця саме вилуплювалася гадюка і було написано:

Майзегайєри гуртом 
несуть яйця із душком.

Принаймні репортер, що крутився серед збунтованих хлопців і раз 
у раз клацав, фотокамерою, був задоволений.

Коли екс-консул, почесний голова і д-р h. с. Карл Майзегайєр, 
що, ледве стримуючи лють, стояв за шторою, упізнав репортера, перед 
очима в нього попливли червоні круги. Ульріх Беккель! Той самий Уль- 
ріх Беккель, що останнім часом працював на «Шпігель»! Тільки цього 
ще бракувало! Коли б хоч була під рукою фабрична охорона, яку Карл 
завів кілька років тому. О, то надійні старі кадри, які ще у війну 
навчилися тримати в руках зброю і набули в Росії досвіду боротьби 
з партизанами...

Однак тоді хтось тут щось пронюхав, і згори надійшло таємне 
попередження. А торгова палата написала йому про «небажані розмо-
ви», і ту організацію довелося розпустити... Але тепер шефа ФБТ не 
могло стримати ніщо. Він подзвонив своєму адвокатові Блюментретте- 
ру, щоб той викликав черговий наряд поліції. Однак Блюментреттер не 
та людина, що покірно виконуватиме накази. Його відповідь була 
коротка: «Ні». Поліція проти демонстрантів? Ні, поліція проти демон-
странтів — це ще гірше.

— Грім би її побив, цю демократію! — кричить великий бос у труб-
ку і вимагає від біллерштедтської поліції допомоги. Адже йому загро-
жує «фізична розправа»!..

Коли Кольман-старший прибув на патрульній машині з трьома 
поліцейськими (один із них шофер) до місця подій, він застав там 
самих патлатих хлопців,— син поступово привчив його до своєї розкіш-
ної зачіски,— які вигукували віршики — щораз нові й нові. А коли 
вахмістр побачив художню продукцію свого сина, він навіть певною мі-
рою залишався.

— Та-ак,— мювив він до підлеглих,— для поліцейського втручання 
тут, власне, підстав немає.

Підлеглі теж не побачили нічого такого, що вказувало б на «фізич-
ну .розправу».

— Диви, он твій старий! — гукнув один із учнів до Дітера Коль- 
мана.— Може, відлупцюємо лягавих? — Він перший помітив поліцію,

1 Гра слів. Him. «Plertegeier* означає «збанкрутілий стерв’ятник» (мається на 
увазі німецький імперський герб).
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що, здавалося, приїхала просто подивитись на все, а не втручатись. 
Машину вахмістр зі своїми людьми поставив на відстані пострілу, яко-
го ніхто, правда, й не сподівався.

— Ет, облиш їх,— відповів Дітер. — Ці старі пшикуни нічого 
поганого нам не зроблять. Паперові тигри, та й годі.

На цьому все й скінчилося. Ні барикад, ні штурму директорського 
кабінету в адміністративній будівлі. Ранній імлистий вечір передчасно 
кладе край революційним забавам патлатих хлопців. Після цього 
класово-свідомий учень Дітер Кольман іде до фабричної крамниці й 
купує дружині «паперового тигра» — коробку «Білого велетня» *, про 
який та просила. Дітер — не червоний велетень. Однак свої плакати 
він забирає з собою, щоб почепити над ліжком. І ні він, ні його това-
риші більш не дадуть шефові скривдити себе. Це ясно...

А для Карла Майзегайєра цей імлистий день стає початком три-
валої ночі. Робітники довідуються, що різдвяні премії їм зменшать, і 
настрій у них падає. Вони розуміють, що «вимушені заходи проти 
скорочення прибутків фірми» — це не що інше, як прихована помста за 
бунт фабричних учнів. Зрештою, так воно і є. Доходить до попереджу-
вального страйку. Дирекція змушена піти на поступки. Однак люди 
залишились невдоволені. Так звана «робоча атмосфера» зазнала від-
чутної шкоди.

Наприкінці листопада шеф ФБТ ще раз вибрався пополювати на 
куріпок. Але то було не полювання, а жалюгідна пародія на нього. Не 
зосталося й сліду від чоловічих утіх у мисливській хатині з Клапгенг- 
стом, який був, власне, крутієм, хоч і бравим чоловіком. Або з отим 
могутнім басом, у якого, на жаль, виявилась така прикра гандж...

Шофер Підерайт, що його великий бос узяв за компанію до мис-
ливської хатини, умів виконувати накази і на кожен масний жарт сухо 
відповідав: «Так, шефе». Прокурист Кольцоп, що запобіг хазяйської 
ласки, відколи Керцль погруз у брудних махінаціях, був стрільцем 
таким самим нікудишнім, як і шофер. Кольцоп належав до правління 
біллерштедтського Товариства захисту звірів, і почуття колективного 
сорому, що стало його другою вдачею, тепер поширилось на рибалок, 
різників і потенціальних убивць із місцевих мисливських товариств. 
Із прокуристом можна було хіба що в карти пограти. Саме задля цього 
Карл Майзегайєр і запросив його з собою — третім партнером на той 
випадок, коли мисливцям, може, доведеться якось збавити годину-дві.

Однак та година-дві розтяглася на цілий день. Спочатку попід 
вікнами хатини поповз легенький, потім дедалі густіший туман. Почес-
ний голова земельного Товариства мисливців походжав край лісу з 
рушницею напоготові у супроводі свого безрадісного почту. В тумані 
щось пролопотіло крилами. Наш мисливець бахнув угору, а Кольцоп 
скрикнув. Кумпель, мисливський пес, поклав до йіг господаря під-
стрелену ворону.

Події, що сталися потім, обернулися для господаря вілли «Ешен- 
брух» новим приниженням. Те, що Підерайт скористається з нагоди 
завдати й без того підмоченій репутації шефа ще більшої шкоди, можна 
було передбачити. «Майзегайєр полює ворон!» — малюнків фабричного 
учня Кольмана на цю тему тепер сподівайся напевно. Але святенник 
Кольцоп повівсь як мерзотник. Він просто-таки змусив шефа якнай-
швидше відвезти нещасного птаха, в якого звисало прострелене праве 1

1 Сучасний пральний порошок (прим . авт.).
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крило, до ветеринара Гюттебома, першого голови Товариства охорони 
звірів, у Біллерштедт.

Нехай би хто спробував раніше сказати цьому повноцінному арій-
цеві, чоловікові мисливської породи, що одного дня він особисто, на 
власній машині повезе до ветеринарної лікарні якусь задрипану воро-
ну, котра всю дорогу противно каркатиме і обпаскудить світлі шкіряні 
сидіння зеленкуватим послідом! Але Карл Майзегайєр, який так любив, 
усіх «брати на ланцюг», із дня на день чимдалі дужче відчуває, що сам 
опиняється на ланцюгу — чи то пак, що той ланцюг зашморгом затя-
гується в нього на шиї. І знайдеться чимало людей, які радо поможуть, 
затягти той зашморг ще дужче...

Далі події розвивалися надзвичайно бурхливо. У розділі «Промис-
ловість» одного товстого німецького інформаційного часопису з’явилася 
стаття під назвою «Загибель напівбогів». Автори наводили вбивчі фак-
ти, які свідчили про занепад підприємств ФБТ і які частково прихову-
валися навіть від головного боса фірми. «Настав,— писалося в статті,— 
кінець усім отим «імперіям ручних візків», заснованим хитрими чи 
позбавленими докорів сумління — або хитрими й позбавленими докорів 
сумління воднораз творцями епохи «економічного чуда». Про заснов-
ника фірми ФБТ і колишнього нацистського діяча Бруно Тіхеса відомо* 
що свої перші дефіцитні товари — назбирані на військових складах 
каструлі — він розпродав не з ручного візка, а швиденько розвіз по- 
селах на старій побитій машині. Спритному і досвідченому в найбрудні- 
ших махінаціях Тіхесові через п’ять років пощастило відкрити в Бе- 
кенгорсті перші майстерні, а згодом закласти основи того, що потім 
розбудували і кінець кінцем пустили на вітер його нездари-спадкоємці.

Для обмежених, недалекоглядних промислових босів,— писав далі 
часопис,— у ці дні остиглої кон’юнктури настала остання година. Ці 
надуті пузирі, що піднялися до напівбогів суспільства, тепер лопають 
під звуки маршу — жалібного маршу із «Загибелі богів». Стаття так 
і кінчалася: «До Валгалли *, панове! Щасливої дороги!»

Цю статтю, як і попередні, супроводжували наклепницькі фото-
знімки з давнього минулого майзегайєрівського роду. А на знімках 
бунту фабричних учнів виразно можна було прочитати всі гасла-про- 
тести на плакатах Дітера Кольмана.

Коли в понеділок уранці господар вілли «Ешенбрух» прочитав ту 
ганебну писанину, він мало не сказився і, подзвонивши д-ру Блюмен- 
треттеру, зажадав негайно подати скаргу в суд на всіх і на все. На 
редакцію часопису і на Ульріха Беккеля, що виступив, очевидно, го-
ловним інформатором.

Але там, де колись Карлкурт Клапгенгст виявляв розуміння й по-
слух, новий адвокат лишався байдужий. Він взагалі відмовився щось 
робити в цій справі. За кілька тижнів його діяльності у фірмі в нього, 
мовляв, склалося вкрай безнадійне враження про організацію і фінан-
совий стан ФБТ. І тепер йому лишається тільки порадити панові Май- 
зегайєру уникати будь-якого публічного розголосу і якомога тихіше 
продати те, що ще можна продати, щоб урятувати бодай центральне 
підприємство в Бекенгорсті. Коли Блюментреттер згадав про «ампута-
цію з метою зберегти життя», терпець у Карла Майзегайєра увірвався. 
Він жбурнув трубку і на всю обвішану килимами та портьєрами віллу 1

1 Валгалла — у давньоскандінавській міфології палац бога Одіна, де живуть за-
гиблі воїни.
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«Ешенбрух» вилаявся так, наче він не екс-консул, а юний студент- 
соціолог.

Цієї нещасливої хвилини до кімнати ступила Фрідхен. Побачивши 
набрякле, як після апоплексичного удару, обличчя оскаженілого гос-
подаря дому, вона враз пригадала свій досвід сестри-жалібниці тих 
часів, коли ще мандрувала з театральною трупою по світу, і кинулася 
до ванної кімнати. Там в аптечці зберігалися ліки.

Схопивши пляшечку валеріанки, Фрідхен підбігає до побагровіло-
го господаря, накапує трошки тої пахучої рідини в чайну ложечку і 
намагається влити йому в рот. Але Карл в нападі згубної впертості 
вибиває з рук економки ложечку з ліками, а те, що лишається в пля-
шечці, виливає їй межи очі. Проте це не заспокоює ні його, ні її. 
Фрідхен плачучи вибігає на вулицю. Це вже не людина, а вулкан за-
паху.

Кілька бекенгорстських котів, що саме здійснюють вечірній про-
менад, повертають голови і йдуть слідом за жінкою до будинку так-
систа.

КОЖЕН — МАИЗЕГАЙЄР

ЗО грудня у віллі «Ешенбрух» лопнула водопровідна труба. Іржа-
ва вода просочилася крізь стелю у спальні і почала капати на ліжко 
господаря. Постіль набрала вкрай непривабливого вигляду. Майстри 
у старому році не прийшли. Підерайт закрутив на пошкодженій трубі 
кран. Та труба вела якраз до ванної кімнати. На додачу до всього на 
тобі ще й це!

Напередодні Нового року туман, що підіймався з сусіднього бекен- 
горстського болота, зробився густий, як молоко. Надвечір його почали 
освітлювати спалахи білих і червоних ракет, що з шипінням пролітали 
над віллою. Шибки у вікнах деренчали від вибухів петард. О третій 
годині пополудні фабричні учні ФБТ провели генеральну репетицію. 
Репетицію ще одного бунту? Мабуть, уже сама ця репетиція була 
бунтом.

Цехи та їхні контори у святкові дні були зачинені. Працював лише 
телефонний комутатор. Чергувала на ньому Рената Цюддельмайєр, 
наймолодша серед робітників і службовців ФБТ.

Карл Майзегайєр почував себе у власному домі, немов у в’язниці. 
Прислугу він на ці дні розпустив. Харчувався тим, що було в холодиль-
нику, та багатими запасами в погрібку. В косих поглядах домашньої 
прислуги йому ввижалася недовіра, а може, й ненависть. Адже всі ці 
люди — шпиги й таємні агенти його ворогів. І насамперед отого три-
клятого австрійського кодла Майзегайєрів. Ніхто не знав, якого дідька 
мати й досі стирчала на Нойзідлер-Зее.

Настає новорічна ніч, а він у віллі сам-самісінький... Треба згаяти 
час. Але як?.. «Санкт-Паулі нахріхтен» і сторінку оголошень у ній 
Карл вивчив до останнього рядка, вже вкотре перечитав «Дичину й со-
баку» та «Німецьку мисливську газету».

Колись новорічну ніч Карл Майзегайєр любив над усі свята. Віллу 
«Ешенбрух» переповнювали гості. Приїздили найбільші промислові 
боси з околиць на сто кілометрів, великі землевласники, комунальні
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політики, часом навіть представники земельного уряду, дами й ті, що 
хотіли б ними бути. Шампанське лилося рікою. Все це супроводжу-
вали найкращі зразки німецької музики. В кого тоді не мліло серце! 
І ніхто не бачив нічого поганого в тому, що господар вілли, бувало, 
ненадовго зникав десь із милим дівчам... А тепер на те ліжко крапає 
гидотна іржава вода. Ковдра, мабуть, просякла водою, наче губка.

Треба придумати собі яку-небудь роботу — це найкращі ліки. 
Може, подзвонити через комутатор матері?

Цюддельмайєр з’єднує його з Еммою Майзегайєр.
— Алло, мамо!..
— Слухаю тебе, хлопчику! (Невже старій так важко відвикнути 

від оцього «хлопчику»?!) Як ся маєш?
— Препаскудно!
— Занедужав?
— Та ні, але мені всі і все осточортіло. Я навіть нікого не за-

просив.
— Дарма, хлопчику, минеться. Це в тебе клімакс. Я пережила 

його прекрасно. Потім, коли він скінчиться, все піде знов чудесно.
— Якби ж то!.. А пригадуєш, як ми святкували Новий рік у три-

дцять другому? Скільки було надій!.. Поки Бруно не підлив мені в пиво 
горілки. От свинство...

— А чому б тобі не приїхати до мене? Як ото сидіти там самому... 
Знаєш, яке тут вино! Вже від самого аромату хміль у голову б’є. Сьо-
годні вночі тут буде грандіозна пиятика! Спеціально для цього через 
кордон перейшли цигани. Тут відкриють нову бочку з вином... Це було б 
якраз для тебе — «Грай, чигане!»

— Мене це вже не тішить... А ти, до речі, могла б знов спокійні-
сінько понаглядати тут за господарством. А то все розвалюється. Що 
ти там робиш і досі у тих словаків?

— Я тут чудесно відпочила. Та й тебе ж не було вдома... У січні 
я повернуся.

— Ну гаразд, мамо, тоді бувай здорова!
— Алло, хлопчику, в тебе справді щось сталося? Алло! Алло!
Клац.

(М агн ітоф он н и й  зап и с  КХ 328).
«Санкт-Паулі нахріхтен»... «Німецька мисливська газета»... «Дичи-

на і собака»... Крап, крап, крап на ліжко поруч... Гарматний постріл! 
Жахливий гуркіт! Західнонімецьке радіо: «Дев’ята симфонія» (диригує 
Клемперер)... Голландія». «Дев’ята симфонія» (диригує Менгельберг)... 
Данія». «Дев’ята симфонія» (диригує Гансен)... Телебачення». «Дев’я-
та симфонія»... (Цигикають скрипки, віолончелі, якийсь кумедний чо-
ловік підскакує з паличкою в руці (Бернштейн)... Справжнісінький 
терор! Хоч яку станцію ввімкнеш — скрізь ця ідіотська симфонія! Тіль-
ки починається не водночас... Клац, клац! Краще вимкнути. Так можна 
збожеволіти! Фьоююіііі — ракета розсипає різнобарвні вогні...

Треба набрати 01 — фабрику.
— Рената?
— Слухаю, пане консул!
— їдь до мене на віллу!
— Але ж моє чергування кінчається тільки через годину.
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—  їдь сюди! Я тобі що кажу?!
— Гаразд, шеф...

(М агн ітоф он н и й  зап и с  КХ 329)
Рената дівчина смілива. Знає вона і що таке кар’єра. Вона не ве-

редлива. Отож, діставши наказ, сідає у свій «ФІат-500». З усіх вікон 
вілли «Ешенбрух» у туман ллється біле матове світло. Перед будин-
ком бовваніє якась постать. Під ногами в Ренати вибухає петарда. 
Хтось кличе її зміненим голосом:

— Ренато! Ренато!
Не біда! її наречений живе аж за Нюрнбергом. Шеф сам відчиняє 

двері.
— Заходь. Роздягайся.
Вона невинно зводить на нього погляд... Ну, звісно, поки що шеф 

має на увазі лише пальто.
— Сідай.
Крісло розраховане на зад генерального директора. Невеличка 

Цюддельмайєр потопає в ньому вся... Вона й справді як лялечка. Ноги 
аж до... Настрій починає підійматися.

— Давай цокнемося!
— Так рано шампанське? Ще ж тільки шоста година...
— А ти не звикла о шостій?
Карл Майзегайєр має на увазі, звичайно, не шампанське. Рената 

це також розуміє. Та, зрештою, чому б один раз і не з шефом? Вона ж 
ковтає таблетки...

— Постав яку-небудь пластинку, дівчинко. Вони лежать он там. 
Сама вибери.

— Це довгограюча...
«О, дру-у-уже, не ця мелодія...»
— Слухай, зніми її. А ото яка?
— «Дев’ята симфонія», диригує Караян...
— Знов «Дев’ята симфонія»! Сьогодні вони доконають нею люд-

ство — і по радіо, і по телебаченню... Можеш одразу забрати її з  со-
бою. Але ж там є чимало й пристойної музики...

— Ось пластинка «На Репербані» *. Починається «Шинкаркою 
з-над Лану»...

— Оце воно! Ну, за твоє здоров’я, дівчинко!
Карл Майзегайєр розходиться. Щодо вина і щодо Ренати. Такого 

крісла вистачить і на двох...
— Ой, не треба!
«Такого диво-дня, як нині...» (Який чарівний дует!)
— Ходімо, Ренаточко, ніч теж може бути дивом...
— Ой, що це?! Щось капає!
— Та це труба лопнула...
Ба-бах!
— Я так злякалась!
— От кляті!.. Не бійся, штори тут щільні... О, який милий ліфчик! 

ЕФБеТе?
Збоку вишитий метелик... Це нагадує про Бургенланд... І треба ж — 

саме про Бургенланд!

' Репербан — вулиця в Гамбурзі, відома своїми розважальними закладами.
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— Скинь його, скинь.
— Прошу вас, заберіть руку...
— Послухай, мала, чого ти виламуєшся? Ти ж сучасна дівчина...
Звичайно, Рената дівчина сучасна. Та кому приємно з таким ста-

рим паном...
— Ось бачиш... «Як га-а-рно, га-а-рно в лісі»... А теперечки ми...
Трах! Бах! Гуп! Гуп! Гуп! Від такого гуркоту волосся стане дибом

і в найміцнішого чоловіка. Страшний суд о двадцять п’ятій хвилині на 
сьому!.. А Всевишній, як на те, не дав йому чоловічої снаги. Чорт заби-
рай, такого з ним іще не було!..

— Ну чого ти? Що таке? Чого ти вдягаєшся?.. Послухай, це тобі 
може дорого обійтися...

— Вам теж! Старий цап!
Рената заходиться плачем і вибігає з кімнати. В передпокої хапає 

пальто, хутряну шапочку — і шукай вітра в полі.
— Вернися! Вернися, кажу! От стерво!
Фюююііі! В тумані на землю сиплються золоті іскри...
Хряснули дверцята машини.
— Гей ти, зупинись!.. Ренато!!!
З усіх боків долинають крики. Немов глухі голоси привидів у 

тумані.
МАИ-ЗЕ-ГАИ-ЄР! МАЙ-ЗЕ-ГАИ-ЄР! МАЙ-ЗЕ-ГАИ-ЄР!
Трам-та-ра-там... Барабанний дріб! Трам-та-ра-там. Трах! Бах! 

Бах! Бах!
Перед очима спалахує і пролітає далі світло... Яке сліпуче світло!.. 

Фюююііі! Що там завиває позаду? Треба тікати!.. Звідусюди голоси: 
МАЙ-ЗЕ-ГАИ-ЄР! МАЙ-ЗЕ-ГАИ-ЄР! МАИ-ЗЕ-ГАИ-ЄР!!!
Гуркіт, ракети... Господи, де я? Це ж наче облава на вовка... Вони 

хочуть зацькувати мене. МЕНЕ! Оті гангстери, головорізи! Я вам пока-
жу!.. Де моя вілла? Все проковтнув туман... Скоріше в темряву... Пек-
ло позаду. Попереду тиша і спокій... Під ногами щось чвакає... «Обе-
режно, хлопчику, так можна промочити ноги й попасти на той світ...» 
Так завжди казала мати... На той світ? Дурниці! Та хто мене туди 
спровадить? Смерть спровадить... Але ж я, здається, стою в болоті... 
Скоріше назад! Бекенгорстське болото... Я більш не можу так гнатися... 
Чорт забирай, кольнуло в грудях... Десь там, де серце... «Хай живе 
наш Карл, у нього божий дар!..» Боже мій, адже це пісеньки ще тих 
часів, вони тільки змінили слова — заради мене... Там, власне, йшлося 
про Макса... «Танці з вихилянням і погойдуванням заборонені. Місце-
вий відділ поліції...» Таке оголошення висіло на дверях материного ре-
сторанчика... Але як він вихилявся! Старі товсті дами, а він — їхній 
найманий партнер... А потім — сільські дівчата в сіні... Без музики... 
Тоді в нього завжди виходило... Кляте болото! Де це я?

Карл уміє вихилятись 
і гойдатись.
Хай живе наш Карл, 
у нього божий дар!

Ох, вихилятись... Вихи-лятись... Мелодія в’язне... В’язне... Ноги 
в’язнуть... «Хай живе наш Карл!..» Тоді такі черевики називали «шимі». 
Гостроносі... Лаковані... Але бігти в них важко... Калатають дзвони... 
Чого це вони?.. «У нього божий дар!..» Ой, рятуйте!.. Мамо!.. «І гойда-
тись...» РЯТУ!..
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Тихо хлюпнула вода. Розігнулися й зашелестіли кілька гілочок ве-
ресу... І знов тихо... Фабричні учні вже повистрілювали всі свої припа-
си... Тепер хлопці никають навколо вілли «Ешенбрух»... Гавкає мислив-
ський пес Кумпель... О, дивіться, он хтось лежить!.. Якийсь старий..* 
Втопився в болоті?.. Посвітіть сюди... Мій батько виглядав так само — 
у нього стався інфаркт...

Ось ця хвилина й настала — Карл Майзегайєр віч-на-віч із фабрич-
ними учнями. Він завжди уникав такої зустрічі...

— Але ж ми цього не хотіли,— голосно каже один із хлопців, уже 
готуючись до допиту.— Віднесемо його до вілли?

— Ні, нехай лежить... Треба викликати швидку допомогу...
В таких випадках це найрозумніше, що можна зробити. Дітер Коль- 

ман знає це від батька...
У блідих спалахах останніх червоних ракет машина швидкої допо-

моги з синім вогником на дашку відвозить Карла Майзегайєра до ок-
ружної лікарні в Діпермоорі. Чергова медична сестра, в жилах якої 
також шумує новорічне шампанське, відразу наказує нести пацієнта з 
морг... Нема вже сенсу класти його на застелене свіжою білизною ліж-
ко... Сестра звично складає йому на грудях руки. По-католицькому... 
Опиратися він уже не може... Решту зроблять компетентні службовці. 
Дата і час: перше січня, нуль годин сорок п’ять хвилин.

О першій ночі шефині нарешті вдається додзвонитися з Бургенлан- 
да. Кінець кінцем повинна ж вона спитати у свого хлопчика, що з ним 
насправді. Але трубки у віллі ніхто не бере... Це Емму заспокоює... От-
же, Карл або поїхав до когось зустрічати Новий рік, або вже добряче 
набрався й заснув. І те, й те її влаштовує...

Шефиня повертається до свого веселого бургенландського товарист-
ва. Молоточки витанцьовують на струнах цимбал. Плаче, ридає скрип-
ка. Емма Майзегайєр підспівує:

— «Грай, чигане! Грай, чигане!»
Потім вона каже:
— Це улюблена пісенька мого синочка Карла.

Внаслідок трагічного випадку 
новорічної ночі помер наш вельмишановний шеф 

пан консул, д-р h. с.
ШАРЛЬ МАЙЗЕГАЙЄР 

назв, фон Штайн-Штеллєнберг, 
почесний голова, кавалер Великого хреста султана* 
ту М’боре, Федерального хреста за заслуги та ін-
ших високих нагород. До останньої хвилини життя 
всі його помисли зосереджувалися на турботах про 
добро і щастя робітників та службовців фірми.

Від імені бекенгорстської філії ФБТ 
д-р Ф. А. Блюментреттер, 

Роберт Кольцоп.
Похорон відбудеться 3 січня в новій частині діп- 
пельсгаген-бульбекського кладовища.

« В е с т ф а л ь с ь к и й  м и с л и в е ц ь », 112-й рік видання, № 18.
«Ріжковий оркестр Товариства мисливців землі Північний Рейн-
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Вестфалія під керуванням диригента Цепа востаннє просурмив над мо-
гилою свого високошановного почесного голови, фабриканта Карла 
Майзегайєра, нагородженого медаллю «За вірність».

На діппельсгаген-бульбекському кладовищі (нова частина) голов-
ний лісничий Піппельганс у надгробному слові вшанував світлу па-
м’ять цього зразкового мисливця, останнє полювання якого на рідній 
вестфальській землі закінчилося так трагічно. Нехай же пухом буде 
йому ця земля.

П-с».

РЕКВІЄМ ПО КАРЛУ

— Бачиш, Фрідхен, ось ми й знов сидимо удвох. Востаннє ми з то-
бою лежали разом у рівчаку. Ох і набралися ж ми тоді! Пригадуєш, я 
ще розказала тобі перед тим історію про отого елегантного директора 
іподрому? Тепер усе те, либонь, минуло назавжди — і гарні історійки, і 
випивки. Правда, можна ще часом відкоркувати невеличку пляшечку — 
так би мовити, для душі. Останнім часом у Карла завелися чималенькі 
запаси сливовиці. Це зіллячко трохи нагадує угорську абрикосівку...

Ну-бо, Фрідхен, за Карла! Гниють тепер його кості десь у Діппель- 
сгагені... А він так не міг терпіти гнилі... Ох, як я тепер докоряю собі! 
Подумати тільки: я розгулюю в тому Бургенланді, веселюся з цигана-
ми... А його тут засмоктує болото. І це там, де всюди стоять таблич-
ки: «Заповідник. Входити заборонено! Небезпечно для жцття!» Ти це 
розумієш? Звісно, вночі та ще в туман він міг не помітити таблички... 
А його робітники плещуть язиками, нібито в нього ночувала ота мала з 
комутатора — Цоссельмайер чи як там її. Ти бачила, як вона ревла на 
похороні? Може, люди й правду кажуть...

Ти знаєш, тепер я б йому того навіть бажала — щоб наостанку він 
трохи розважився. Бо як цьому настає край, найкращі дні твого життя, 
вважай, позаду... Правда, вряди-годи й потім трапляються приємні роз-
ваги... Як згадаю, бува, про Падую... Ти теж, Фрідхен? Ну, не рюмсай, 
дівчинко. Проти мене ти ще досить молода. Тільки не вимагай від жит-
тя у своєму віці забагато... Радій хоча б тому, що ніколи не мала дітей. 
Щоправда, в мене вони вискакували, як корок з пляшки шампанського. 
Так завжди казав Трюбеталь, наш старий медичний радник... Але по-
тім, коли вони прощаються з цим світом, на душі стає з біса тяжко... 
Діти раніше від матері — а може, навіть онуки...

Колись я мала шістьох синів. І всі — справжні Майзегайєри. Хоч 
куди хлопці. А тепер що? Карл помер, Ебергард не вернувся з фронту, 
австрієць не хоче мене й знати — йому, бач, потрібна краща баба для 
його дочки. Двох взагалі нема. Хтозна-де вони... Отой макаронник вия-
вився фальшивим синочком. А в дівчат теж сам чорт не розбере... Дод- 
ді в Південній Америці навіть заміж виходила. Не те щоб по-справж-
ньому. Як кажуть, через дорогу навприсядки. Його звали Альварес. 
Потім виявилось, що він із кримінальних... Додді про нього вже й не 
згадує.

Але я хотіла розповісти тобі ще щось. Про Аргентіну, куди ми пе-
реїхали відразу після війни. В Евеліни там знайшлася дівчинка — від 
Тіхеса. На той час, у. сорок п’ятому, вони були вже розлучені. Але це 
сталося скоріше з причин політичних— адже потім у духівниці він зга-
дав і її. А дівчинка народилася шостого серпня, у мене й досі в кален-
дарі стоїть хрестик. її назвали Гайдрун— по-давньогерманському, бач.
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Тоді була така мода. Ти подивися нині на всіх отих Адольфів, Генріхів 
та Германів, народжених після тридцять третього року. Зразу скажеш, 
шо за птиці були їхні батьки...

Удома в нас просто під кладовищем стояла богадільня. Це було 
дуже зручно. По-перше, старі люди, позираючи з вікон на могили та 
хрести, потроху звикали до думки про той світ. А по-друге, похорон, 
оскільки до кладовища було зовсім близенько, місту майже нічого не 
коштував, та й повітря там було свіже, чисте... Дякую тобі, Фрідхен, це 
зіллячко зогріває і тіло, і трохи душу...

Отож, на чому я спинилася? Ага! Жила в тій богадільні одна ста-
резна бабця — називала себе «Святою Мінною» і казала, що вона — 
китайська імператриця. Певна річ, ніяка вона була не імператриця. 
Батько знав її родичів, селян із Брайтгайма. Згодом та Свята Мінна 
почала плести щось несусвітне — видно, в неї не вийшло із хлопцем,— 
але шкоди нікому не робила. Спроваджувати її до божевільні в Роді 
не було потреби... Отож, коли на кладовищі відбувався похорон, Свята 
Мінхен виходила надвір і гукала: «Я анголятко! Пан Ісус Христос шле 
вам з раю щирі вітання!» У нас її вже знали, а декому бабця навіть 
подобалась — мовляв, і розвеселить, і сльози поможе стримати.

Але людям багатшим, котрі запрошували рідню з великих міст — 
із Песнека чи Г'ери,— Мінна була як більмо на оці. І одного дня панові 
суперінтенданту терпець урвався. Біля свіжої могили тепер ставав 
старший вахмістр Фреліх, і як тільки з’являлася Свята Мінна, він за-
ганяв її назад до комірчини. Пізніше, коли старенька розходилася ще 
дужче, трунареві,— а він наглядав і за старими в богадільні,— доводи-
лося замикати двері й зачиняти вікна. Бо вона кричала згори: «Спу-
скаюся із неба я на землю!» й інші дурниці. Часом зо сміху і справді 
вмерти можна було, а пожартувати трошки на похороні, як на мене, 
зовсім не зайве. Особисто мені було б теж приємніше, якби в мене на 
похороні ви сміялися, а не поливали труну сльозами. Тому, хто лежить 
у труні, вони ні до чого... Можете так і написати в некролозі на мене...

Будьмо здорові, Карле! Ти був славний хлопець... І

І ЩЕ ОДНА ПРИКЛЮЧКА ВИПИТИ

Це був великий реквієм по Карлові Майзегайєру у віллі «Ешен- 
брух». «Смерть і перетворення», але під музику Иоганна Штрауса. На-
прикінці шефиня вже й сама була немовби трохи перетворена. Після 
шостої чарки сливовиці. Саме тоді й прийшов листоноша. З листом із 
Шотландії.

— Читай уголос,— наказала Емма Майзегайєр економці.— У мене 
все пливе перед очима.

Не від сліз, звичайно,— від сливовиці. «П’яний зиз»,— назвав би 
цей стан матері покійний Карл.

— «Люба бабуню»,— почала читати Фрідхен.
Після цього «бабуню» у грудях шефині розлилося щось тепле- 

тепле.
— «Досі ми ніколи тобі не писали. Але адвокат повідомив нас, що 

в тебе помер син. Ми щиро тобі співчуваємо. Адже підколи ти переста-
ла бундючитись, ми так полюбили тебе, Білла і я. Тепер ми вважаємо 
тебе першокласною бабцею. У нас немає більш нікого на світі, і тому 
ти й наша бабуся. Цей інтернат уже сидить нам у печінках. Серед учи-
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телів-мучителів тут стільки ж паскуд, як і в Німеччині. Видно, скрізь 
те саме... Скоро ми, мабуть, дамо звідси драла. Щиро тебе вітаємо.

К у р т , В і л л а » .

Коли Фрідхен кінчила читати, шефиня заплакала. Але тепер не з 
туги за Карлом, а з радості за всиновлених онуків. Скидалося на те, 
що вони помалу ставали справжніми Майзегайєрами.

— З Курда-Удо, яким я, стара шкапа, колись так пишалася, виріс 
справжній Курт,— промовила стара дама.— Ім’я і коротке, і пасує до 
прізвища Майзегайєр. А з «Сибілли» вони зробили «Віллу». Шик! Та 
я однаково не знала, як правильно писати їхні імена. Тепер мені треба 
лише пильнувати, щоб вони не утнули якоїсь дурниці. Уже, бач, збира-
ються «дати драла»... А я не хочу, щоб та жменька Майзегайєрів, що 
лишилася, розбрелася по світу. До речі, можеш сьогодні ж таки замо-
вити квиток на Мюнхен. Треба поглянути, що там роблять дівчата з  
своїми макаронниками. В піццерії справи в них ідугь, здається, блиску-
че. На похорон не приїхало жодне. Тільки вінок прислали завбільшки 
з колесо від воза. А на стрічці золотий напис: «Останній привіт від за-
журених сестер». Ще й записку поклали: мовляв, не можемо зачинити 
аж на три дні ресторан. Ну гаразд, Карлові вже однаково. Але ж я 
повинна їх трохи підштовхнути, щоб Лінхен кінець кінцем вийшла за 
свого Бертля. Все ж таки я маю право погуляти на весіллі... Ну, то ще 
по одненькій, Фрідхен! За весілля!..

РОЗДУМИ ШЕФИНІ НА ЛЮТНЕВОМУ СОНЦІ В МЮНХЕНІ

Вона була з тих, хто відчуває наближення фену. Таке з нею бува-
ло вже й раніше. Вночі вона погано спала, серце калатало, а ноги хо-
лоли. І оті кошмарні кольорові сни! Задрімає на п’ять хвилин, враз 
прокинеться, і їй здається, що вона проспала цілих п’ять годин. Так ба-
гато всього насниться. І не тільки приємного. За половину перемуче-
ної отак ночі в голові пройде половину життя.

Була вже одинадцята година дня, фен розгулявся не на жарт, і 
швабінгську Леопольдштрассе осявало якесь дивне світло. Будинки й 
міські вежі наче позбиралися докупи, кольори поприбирали ядучих 
відтінків, кров трохи відлила від голови шефині, і тепер там народжу-
валися і вмирали чудні комбінації звуків.

Додді прийшла з кондитерської і запитала:
— Принести ще морозива, мамо?
Але шефиня відповіла:
— Ні, краще чашечку міцної кави. Щось у мене трохи підкачало 

серце...
— То, може, зайдеш усередину?
— І не подумаю. У цей ваш собачий фен тільки й радості, що по-

гріти у лютому кісточки на сонці!
Вона трохи закинула голову назад і, аж сопучи від задоволення, 

підставила обличчя сонцю, що світило, немовби зеленої неділі...
Оце і є те, що робить життя в Мюнхені таким принадним і таким 

небезпечним. Німецька плоть ще спить зимовим сном, і з погляду меди-
цини в ній відбувається те, що й має відбуватися в цю пору року. Свя-
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тий Петро відсиджує на небі свої робочі години, мов радник у бавар* 
ському міністерстві в справах культів, якого призначили з ласки Май-
ера чи Губера і який намагається добути до пенсії, не завдаючи собі 
клопоту запроваджувати необхідні реформи. І раптом ВІН 1 підкладає 
свиню мюнхенському населенню, тільки невеличку частку якого станов-
лять мюнхенці. ВІН набирає повні легені середземноморського повітря 
і дмухає через альпійське пасмо.

«О, яке прекрасне місто!» — думає про Мюнхен Емма Майзегайєр, 
шо в товаристві дочок помалу забуває про свій бекеигорстський клопіт.

Про те, що сталося в її сімейці останнім часом, вона й гадки не 
має. Енріко виявився справжнім італійським вундеркіндом. Одного чу-
дового дня йому спало на думку продавати морозиво... У Німеччині його 
називають просто «морозиво»; не дивно, що й смак у нього здебільшого 
простий, звичайнісінький. Бюргерсько-порядний. Зате «gelati» і «cassa- 
ta» — це не морозиво, а музика. Музика й сонце. Саме таке воно на 
смак. Пасує і до фену, і до Леопольдштрассе. І той, хто відкриє тут 
gelateria, як оце Енріко й Додді, забезпечить себе на все життя.

Двері закладу не зачиняються ні вдень, ні вночі, а коли літо спе- 
котне, як оце 1971 року, в касах ніде не бряжчить так солодко і при-
ємно, як у ПІвабінгу.

Колись шефиня також жила у Швабінгу «тисячоліття» — певна річ, 
не всю тисячу років, а на кілька сторіч менше. Але тоді справжній Шва- 
бінг уже був в еміграції — у зовнішній і внутрішній. Під тополями на 
Леопольдштрассе гупали важкі чоботи, а від Воріт звитяги могутньо 
котилася слава Пруссії до Палацу полководців, «скупі оздоби»1 2 якого 
вже поповнив Геслерів капелюх зі свастикою, і мюнхенські громадяни 
мали право (мусили!) підіймати перед ним руку для привітання, хоча 
їхні такси не мали права підіймати ногу...

Уривки споминів про ті дні прохоплюються крізь висохлий мозок 
замріяної Емми Майзегайєр.

— Ти не хочеш трохи полежати? — питає Додді, завваживши за-
стиглий, порожній погляд матері.

— Та, власне, ні,— відказує старенька сирена.— А ти знаєш, думки 
в мене вертаються все назад і назад... Так буває, коли вже не бачиш, 
що в тебе попереду...

Наближається дванадцята година дня. О цій порі в закладі, де по-
дають морозиво, дуже тихо, бо мюнхенці за традицією обідають рівно о 
дванадцятій, і навіть в установах, на радіо і т. д. півгодини кожен при-
свячує готуванням до цієї омріяної події дня.

Господиня кондитерської Додді, що в душі і досі ще сподівається 
стати кінозіркою, вибирає вільну хвилину і підсідає до матері. Та ро-
бить висновок з деяких роздумів, що виникли під впливом фену.

— Як добре подумати,— каже вона,— то ви піднялися страшенно 
високо. Ти повинна мені руки цілувати за те, шо я знайшла цього фаль-
шивого братика Енріко... Ти мені вдячна?

Додді сміється.
— Звичайно, хлопець він хоч куди. Розквітнув тут як первоцвіт після 

дощу... Просвітління на нього зійшло на головному вокзалі. Ти лиш по-
дивись, який персонал він звідти переманив. Аж чотири кельнери, і всі 
з ніг до голови в білому — такого не побачиш у жодній великій ресто-

1 Див. розділ, присвячений Бургенланду. Стор. 115. (Прим, авт.)
2 Вислів мистецтвознавця Генріха Вельфіна (1864— 1945). (Прим, авт.)
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рації в цілому Швабінгу. І на кухні те саме. Наш заклад розквітає, 
скажу я тобі... І банковий рахунок росте...

— Для початку Емма теж дала вам кругленьку суму...
— Я знаю, мамо. Але ж я поділилася з Евеліною порівну, а ти 

зайди тепер до їхньої забігайлівки на Оккамштрассе! Вони й досі ква- 
цяють руки в тісті. Кругом стоїть сморід, а тротуар перед піццерією за-
валений брудними паперовими тарілками. У нас категорія «А», і це 
стосується й нашої публіки. А Лінхен вище отих патлатих, яких сама не 
може терпіти, так і не піднялася.

— Може, в цьому винен Бертль?
— Звичайно, він теж. Став схожий на справжнісінького діда-мо- 

роза. Але моя люба сестричка теж завжди була ні риба, ні м’ясо. Ти й 
сама це добре знаєш. Розворушити чоловіка вона ніколи не вміла. Бру-
но хіба ж чого так бігав за мною!

Думки, що проросли в голові Емми під теплим лютневим феном, 
мати з дочкою підігрівають далі на легенькому вогні пристрастей.

— Але ж тепер взаємини між вами непогані?
— Коли сестри живуть одна від одної окремо, то здебільшого вони 

миряться. А особливо, як кожна має свого чоловіка... Я вже й сама не 
знаю, чого мені так хотілося обкрутити саме Бертля. Тепер він має, 
нарешті, спокій. Лінхен уже вгамувалася назавжди. В її віці...

Після п’ятої чарки шефиня доходить сумного висновку. Кохані доч-
ки живуть одна з одною — чи то пак, одна без одної — у мирі та зла-
годі, а от із італійським весіллям нічого не виходить. Воно могло б ста-
ти ще однією чудовою вершиною на схилі її років; весілля з самими ма-
каронниками... Але з того, як видно, вже нічого не вийде. А шкода.

— А завтра — ка-ка-карнавал! — промовляє Емма й примружує 
очі.

І чого це люди так кумедно петляють поміж столиками? Це, ма-
буть, через фен...

— Матусю, ти п’яна,— каже досвідчена Додді,— Я прозеду тебе. 
Завтра тут буде на що подивитися. Треба, щоб ти добре виспалась. 
Якщо цей чудовий фен не стихне, то на Булео 1 ти побачиш багато ці-
кавого. А тепер гайда спатоньки!

І Додді по-материнському підхоплює матір попід руки.
— Гопля! — вигукує шефиня встаючи. (Ой, як гойдається земля від 

поїздів метро!) Рушаючи, вона заводить: — «Собор наш святого 
Петра...»

Далі слова вона забула. Звісно, знов через фен!
— Додді, що він там далі робить, отой собор?
— Стоїть! — коротко відповідає господиня кондитерської.
— Гм, стоїть,— повторює шефиня, що колись була в цьому місті 

мало не шляхетною дамою.— Це добре.
І засинає навстоячки.

КА-КА-КАРНАВАЛ

Якщо такі речі взагалі можна порівнювати, то вівторок, останній 
день мюнхенського карнавалу, ще дужче просякнутий — а отже, й отру-

1 Бульвар Леопольд (прим. авт.).
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єний — феном, ніж Трояндовий понеділок1. Водії автобусів і трамвайні 
вагоноводи, виконуючи свої небезпечні службові обов’язки, сердито 
зціплюють зуби: мало цього фену, то на тобі, ще й всілякі дурні та при-
чинні: охоплені незбагненною жадобою смерті, вони лізуть сьогодні про-
сто під колеса! А в боксерів та футболістів раптом з’являються про-
сто-таки гамлетівські комплекси.

Шефиню в її кімнатці на Оккамштрассе розбуджують холостою 
стріляниною екзотично вбрані ковбої: свято, і їм не треба йти до шко-
ли і в дитячий садок. З кухні піццерії проникає міцний дух часнику. 
Евеліна, заспана, пом’ята і невмита, приносить нагору листа. Від Фрід- 
хен. Та пише:

«Як ся маєш, люба шефине? У нас тут справи кепські. Минулого 
тижня «Ешенбрух» продали — ти, мабуть, про це вже знаєш. До пуття 
ніхто не знає, хто там житиме. Кажуть, віллу купив Клапгенгст, його 
з Блюментреттером тепер водою не розіллєш. Балакають, що в «Ешен-
брух» вселяється Керцль — він уже офіційно заручився з Буллі. От 
сміху буде, коли вона стане господинею вілли в такий спосіб, у який 
їй не вдалося стати з твоїм сином Карлом. Кольцоп роботу кидає. Вид-
но, з Керцлем він більш не може жити в злагоді.

Як бачиш, скрізь зміни. Тільки в мене немає нічого нового. Нічого 
особливо втішного. Макса, мого таксиста, справжнім чоловіком на-
звати не можна. Мені довелося зайняти ліжко, що лишилося ще від 
його покійної дружини, тільки постелити свіжу білизну. Але я й досі не 
можу до цього звикнути і весь час соромлюся. Роздягаюсь аж після 
того, як він погасить світло. Потім він знову вмикає світло й читає га-
зету. Я ніколи навіть не думала, що чоловіки вночі так шарудять і гур-
кочуть. Адже про таке я знала тільки з світських вистав, де я була суф- 
леркою. Але ж там усе було таке гарне! Ліжко з балдахіном, шовкові 
простирадла, все таке рожеве чи блідо-голубе... Там ніколи не говорили 
простих, грубих слів, навіть як ішлося про те, чого ми однаково вже не 
робимо. Сказати правду, наш шлюб — це Иосифів шлюб у пенсійному 
віці, як у таких випадках висловлюються католики.

До речі, на тому тижні дзвонили діти з Шотландії. Але Цюддель- 
майерка каже, що насправді вони дзвонили не з Шотландії. Хотіли по-
говорити з тобою. Але де вони — не сказали. А сама ти знаєш?

Ох, як чудесно було влітку в Італії! Я часто згадую ті дні... Хоч мо-
ряк і виявився пройдисвітом. Схоже на те, що коли я працювала в ман-
дрівній трупі, в мене вселився бродяжний дух. Якщо я раптом стану 
тобі потрібна, я приїду. Щоб доглянути тебе і взагалі...

Щиро тебе вітаю
Т в о я  Ф р ід х е н » .

— Базіка! — мовила шефиня і потяглася.— Розніжена стара дівка! 
З боку шефині це вже невдячність. Але слів на зразок «щоб догля-

нути тебе» Емма не любить. Минулої ночі вона спала до того легко, 
неначе пливла над землею; так можуть спати в розпалі фену лиш люди, 
що відчувають навіть наближення цього вітру.

— Щоб не тріщали кістки,— каже Емма і присідає десять разів. 
Суглоби в шефині потріскують, вона сопе як ковальський міх.

Потім сходить униз на кухню до Евеліни і п’є каву. В Додді кава кра-
ща. Бертль неохоче місить тісто на піцци.

1 Передостанній, найвеселіший день карнавалу.
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Шефиня рада, що нарешті виходить на свіже повітря лютневого 
ранку. Покружлявши алеями Англійського саду, вона знов повернула 
до кварталу Швабінг і рушила в бік Леопольдштрассе. Тут на не! нале-
тіла юрба дітей, вбраних у пошиті з різнобарвних клаптів костюми. 
Якесь анголятко в нічній сорочці і з блискучими картонними крильця-
ми за плечима хапнуло жменю конфетті й жбурнуло межи очі шефині.

— Свині! — зойкнула Емма.
— А ти стара диктаторка! — гукнув їй хлопчик у костюмі сажо-

труса.
Пополудні на Леопольдштрассе гуляє чорт із малими чортенятами. 

В «Gelateria Pisa» Еммі Майзегайєр ледве-ледве вдається роздобути з 
допомогою Додді вільний стілець. Довквла неї кипить, вирує життя. 
Дорослі поводяться ще більше по-дитячому, ніж самі діти. Чотириріч-
ний вусатий іспанець кружляє в танку без музики. Секс-дівиці пропо-
нують свої принади в найкращому вигляді. Але найбільшим попитом у 
хлопців користуються ті, що в костюмах старих бабів. Царівна-жаба з 
жабою в клітці показує на шефиню й каже:

— Ти тільки поглянь на неї!
її супутниця в костюмі астронавта щось говорить їй на вухо в кар-

тонний рупор. Яка бридота! На кілька хвилин шефиня знов стає по-
важною світською дамою і менторським тоном каже:

— Посоромтеся!
Крім того, ще ж не минув рік жалоби.
Але божевільний карнавал у Швабінгу на жалобу не зважає. Не-

хай ті, у кого на думці покійники, сидять собі вдома. До Емми доходить 
це вже після третьої чарки горілки. Вон?« купує в рознощика зелену па-
перову шапочку і натягає на свою перуку.

— Ух-ха!— вигукує вона, коли якийсь блазень смикає її за гумову 
поворозку.

Поміж столиками по-гусячому проходить невеличкий оркестр чер-
вононосих клоунів з бубонами й тарілками.

— Вставай, діво! — гукає до Емми бувалий лицар, голова якого 
обвішана кришками від консервних банок, і тягне колишню господиню 
вілли «Ешенбрух», цю жваву сімдесятирічну бабцю, танцювати.

Емма й справді починає крутитися навколо себе самої.
— Гоп-гоп! — кричить пришелепкуватий лицар.
— Чи ти здуріла? — гукає Додді, побачивши матір в самісінькій 

гущі танцюристів.
Сонце гріє, фен віє, духова музика гримить. Усе довкола крутить-

ся. Крутиться навіть тоді, коли шефиня вже знов сидить на голубому 
стільці.

— Ну, старенька, це ти вже трохи перебрала,— каже вона сама 
до себе.

І раптом вона згадує те місце в листі, де Фрідхен пише про дітей. 
Мабуть, вони таки дали драла з ю ї Шотландії і хотіли поговорити з 
нею. А тепер хтозна, де вони. її сонячний настрій враз тьмариться. Емму 
проймає дрож.

Небо затягують якісь моторошно-розкошлані хмари. Ясно-білі на-
пливають на темно-сині. Стає холодно. Кондитерська порожніє.

— Що з тобою? — запитує Додді і пильно дивиться матері в очі.
— А що зі мною може бути? — відказує та і криво посміхається.
Увечері температура в неї підіймається до 38,9°.

136 ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєрн



ВЕЛИКИЙ ПІСТ

Сталося це якраз у середу на першому тижні великого посту. Про-
гноз погоди обіцяв, що фен ущухне. На зміну яскравим утіхам мюнхен-
ського карнавалу приходять сірі будні. Пускається мокрий сніг, крупа, 
звичайно вдягнене звичайне людство починає недобре кашляти і знов 
гине у звичайних автомобільних катастрофах та від забрудненого над 
усяку допустиму міру повітря.

Для Емми Майзегайєр ця середа триває аж до половини березня. 
У неї важка форма грипу. Схоже на те, що це китайський вірус, який 
дає помірну температуру, але непомірний кашель.

Підозріливо обмацує Емма поглядом своїх дочок, які поперемінно 
приходять до неї. Шефиня силкується збагнути, що в їхніх очах. Чи не 
промайне там смертний вирок? їй здається, що їхні погляди промовля-
ють: «Ну звісно, в такому віці...».

І все ж таки шефиня одужала. Дев’ятнадцяте березня стало пер-
шим днем весни, днем, коли вщух ненависний фен. «Антициклон з боку 
Азорських островів»,— повідомив прогноз погоди, і відразу ж природа 
розпустила всі свої квіточки й листочки. В Емми швидко минула га-
рячка. Помалу верталася жадоба життя. Шефиня знов вийшла погуля-
ти в Англійський сад, де патлаті хіппі на пагорбі перед круглим хра-
мом уже вигрівали свої зади.

Один із них рушив їй назустріч. Куделі по самі плечі, щоки поза-
падали.

— Чи ви не дали б мені двадцять пфенігів на булочку? — звернув-
ся він до шефині.

Вона дала йому п’ятдесят пфенігів і сказала:
— Купи собі три булочки. Тобі це треба.
І раптом хлопець скрикнув:
— Бабуню?!
Емма Майзегайєр розгублено витріщилася на нього.— Я к— не-

вже це?... Ні, в його обличчі таки є щось знайоме...
— Господи, то це ти, Курде-Удо? — питає вона.
— Не Курд-Удо, а лише Курт.
У груди Емми б'є гаряча хвиля. З яким трепетом вона притисла б 

зараз цей уламок такої безрадісної юності до свого великого серця. Але 
з усіх боків на них уже здивовано поглядають люди... І все ж вона не 
витримує і гладить його по голові; йому це, видно, подобається.

— Ти хоч би голову помив,— каже Емма.
Сплутані, давно не чесані патли викликають у неї неприємне від-

чуття.
— А де ж твоя сестра? — питає вона.
Курт, паросток аристократичного роду з Карінтії, закладає паль-

ці в рот і свистить.
— Білла жебрає он там,— пояснює він, перше ніж устигає підійти 

дівчина.
— І ви з цього живете?
— Звичайно, живемо,—стримано відповідає . Курт фон Штайн- 

Штеллєнберг.— Але з отого задрипаного інтернату в Шотландії ми втек-
ли. А це вже неабищо!

Дівчина досить гарненька, з неї, безперечно, ще може щось
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вийти. Волосся не таке довге, як у брата. До того ж воно, здається, по-
мите.

— У фонтані «Ведекінд»,— каже дівчина, коли шефиня, таки притис-
нувши це чистіше створіння до грудей, питає, де Вілла вмивається.

— А в якому готелі ви живете?
— «Моноптерос», — в один голос відповідають сестра з братом.
«Моноптеросом» називається невеличкий гарненький храм у мюн-

хенському Англійському саду; цей храм викликає думки про давню Гре-
цію і служить притулком удень і вночі тим, хто вирішив посмердіти з 
протесту проти відразливо смердючих грошей суспільства благоденства. 
Проти батьків, котрі купують щораз більші машини, і матерів, котрі чіп-
ляють на себе щораз більші діаманти. Ці хлопці й дівчата часто бринь-
кають на гітарах, іноді кумедно, мов блазні, скачуть, щоб шокувати при-
лизаних, чистеньких громадян, які вийшли в неділю погуляти. Часом во-
ни курять гашиш. Часом ганяють одне за одним. Залазять по двоє до 
спальних мішків. Весняного неба над ними доволі...

Певна річ, карінтські діти не такі вже й безнадійні пройдисвіти. Для 
цього вони, мабуть, ще надто юні. Курт з Віллою, власне, ще не мають 
проти кого протестувати... І коли названа бабуся каже: «Ходімте зГ 
мною»,— вони йдуть.

— Кого це ти привела? — питає Евеліна, коли мати з’являється з 
обома в «Італійській зірці» на Оккамштрассе.

— Братика й сестричку,— відповідає Емма.
— Не може бути!..— злякано вигукує високоповажна господиня піц- 

церії.
Тепер вона вирішує, що мати зовсім збожеволіла. Але та починає 

щось розповідати, пояснювати і насамперед робить усе, щоб діти після 
такого не вельми гостинного прийому не накивали п’ятами знов.

І Емма Майзегайєр дечого таки домагається. Хлопець і дівчина вми-
ваються, зачісуються і стають зовсім іншими людьми. Евеліна від подиву 
аж брови зводить. Потім дітей садять обідати, і вони наминають усе, що 
стоїть у меню піццерії згори донизу. Після цього бабуся йде із знайдени-
ми внуками до універмагу й одягає їх. І то досить розважливо: у голубі 
джинси, светри і таке інше. Нічого дорогого. Діти поглядають на себе в 
дзеркало і ніяково усміхаються.

Потім усі троє ідуть до «Gelateria Pisa» їсти морозиво. Сьо-
годні тут з самого ранку панує радісне весняне пожвавлення. Додді снує 
поміж столиками.

— Агов, Додді! — гукає шефиня.— Твої родичі хочуть з тобою при-
вітатися!

Додді постукує пальцем себе по лобі й біжить з порожньою тацею 
до приміщення. Там вона заявляє Енріко, що матір пора вже відвезти 
до божевільні. Цього разу шефиня, здається, вкрала десь двох дітей! І 
Додді з повною тацею знову мчить надвір. Мати, Курт і Вілла одержу-
ють по порції морозива з фруктами.

— Слухай, а воно смачне! — каже Курт до бабусі.
Емма сяє — адже до неї звернулись, як до рівної! Домогтися тако-

го визнання з боку молоді — це нині неабищо! Додді ніколи слухати 
матір. Весна настала, так несподівано, в кафе передчасно почався сезон, 
а персоналу не вистачає. Додді аж схудла від цієї біганини. Власне, для 
неї це й краще...

Минає кілька днів, і від столика до столика уже бігає з тацею і в
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білій курточці молодий карінтський барон Курт фон Штайн-Штеллєн- 
берг. А на кухні миє посуд баронеса Білла. Така собі граційна сучасна 
дівчина.

Бабуся Емма захоплено дивиться на молоду майзегайерівську змі-
ну, що з’явилася так несподівано. Курт у білій кельнерській курточці має 
такий самий чарівний вигляд, як колись у мереживній пелеринці при-
служника в костьолі. Відвідувачі теж оцінюють це належним чином і да-
ють йому більші чайові.

Зате клімат у Мюнхені ніколи не буває постійним. У квітні погода 
знов псується, і Курт із Віллою доходять висновку, що їхні нові родичі 
досить небезпечні люди. Тільки баба в них просто чудо, її можна було б 
навіть узяти з собою. Коли настане день...

Цей день настає у травні. Літо несподівано починається раніше, ніж 
звичайно. А охочих поласувати морозивом тепер стільки, що навіть ше- 
фині не знаходиться вільного місця на повітрі, де Додді хоче бачити ли-
ше грошовитих відвідувачів. Матуся Емма мусить задовольнятися столи-
ком у приміщенні, де повітря прохолодне й несвіже. А Енріко того само-
го дня навіть проганяє одного відвідувача, який замовив лише малу 
склянку світлого пива. Бо той чоловік — тільки лиш іноземний робітник. 
Італієць. Скривджена теща аж кипить од злості. Щоб отак повестися з 
своїм земляком!

— Нікс земляк,— пояснює Енріко.— Неаполітано!
З цього Еммі стає зрозуміло, що й у них, на Півдні, є свої пруссаки, 

і свої баварці. Щоб лаятись один з одним.
Через кілька днів Білла з Куртом не виходять на роботу. Новенькі 

елегантні речі вони покинули на квартирі, а своє старе дрантя знов на- 
тягли на себе. В записці стояло: «Чао, бабуню! Ти просто чудо!»

Шефиня розревлася так, як не плакала з самого дитинства. Навіть 
як помер Карл. Вона помчала до «Моноптероса». Оббігла всі місця, ві-
домі громадянам міста й поліції як пристановище хіппі. Ніякого сліду. І 
знов доведеться викреслити зі списку Майзегайєрів ще двох. Назавжди. 
Бо Білла і Курт наче крізь землю провалилися.

Замок у Карінтії переробляють на розкішний готель з чотирма веж- 
ками й кольоровими дворянськими гербами на дверях номерів. Путівник 
«Варта» приділяє цим деталям особливу увагу.

ЩЕ ОДИН ЛИСТ ДО БЕКЕНГОРСТА 

( і  т е р м ін о в а  т е л е г р а м а )

«Фрідхен, золотко!
Я вже давно мала б знов написати тобі листа. Але в нас тут була 

своя біда, а в березні я злягла і вже думала, що мені рясту більш не 
топтати. Тепер, однак, усе знов о’кей, і на старості літ я вирішила спро-
бувати ще раз пустити коріння.

А тепер читай уважно, я опишу тобі, як минають тут останні дні 
(сподіваюсь, їх набереться ще не одна тисяча!) мого життя. У Додді, 
як ти знаєш, забігайлівка просто шик. А тепер гляди, щоб у штанці не 
напудила: задля сміху я тут корчу з себе вельможну даму! Пригадуєш,
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колись я серйозно брала собі в голову оті дурниці з «вищим світом», 
прийомами й кохтелями 1 (от ідіотське слово!) Для цього розуму багато 
не треба, а розумній людині воно дуже скоро обридає. Але коли удаєш, 
що сприймаєш усе це серйозно — ото кумедія!

Одне слово, уяви собі Емму в такому вбранні: чорний крислатий ка-
пелюшок з усякими там блискучими витребеньками (нині це знову в мо-
ді, як у дев’ятсот десятому році), на плечах боа з пір’я, а на руках та на 
шиї — ціла купа усякого скла й залізяччя. Тепер «Габленц» продає це 
добро й тут, у Баварії... Беру целофановий мішечок і згрібаю в нього з 
столиків у «Pisa» недоїдки вафлів, а тоді вирушаю в Англійський сад чи 
на Кляйнгессельлоерське озеро. Там я годую качечок, гусенят, лебедів — 
все оте дурненьке птаство. В рукавичках, звісно. Кляте птаство до того 
любить вафлі, що накидається на них, як ото люди на бенкеті, влаштова-
ному на кошти платників податку, котрим із того столу не дістається ні-
чого...

Одне слово, корчу з себе вельможну даму. То спіймаю міністерсько-
го радника на пенсії і заведу балачки про баварські озера та замки, а 
то директора школи, теж пенсіонера,—цей розказує мені про порядок 
та порядність.

Але ж ти, Фрідхен, знаєш: я все життя більше була за непорядок і 
непорядність. Того ж я весь час і вчащаю до «Моноптероса» (по-моєму, 
це слово пишеться так), щоб трохи подивитися на хіппачів. Може, ду-
маю, вернуться Курт із Віллою. Але вони не вертаються...

А взагалі мені тут живеться, можна сказати, непогано. І здоров’я 
нічого. Тільки ж не можна вимагати від старого тіла надто багато. Особ-
ливо такого, що йому не під силу. Та це однаково давно вже минуло. 
Евеліна каже, що я помалу стаю справжньою дивачкою. А й це не най-
гірше. Мюнхен теж не найгірше місто. Тільки не хотілося б засиджува-
тись на одному місці й підшукувати собі затишну місцинку на вічне по-
селення десь на Південному, Північному, Західному чи Східному кладо-
вищах, як часто роблять старі жінки. Мене й досі вабить широкий світ.

Фрідхен, може, ще станеться чудо, і ми з тобою знов поїдемо до Ан- 
тонія і його чернички на густі макарони. Може, на моє вісімдесятиріччя? 
Не так уже й довго ждати. Ти знаєш, що я надумала? Того дня я хочу 
засвітити рівно 80 свічок, щоб вони горіли і полум’я тремтіло, як біля 
саркофага нашого святого в Падуї. Стати святою це мені, звичайно, не 
поможе. І померти теж. Але все ж таки приємно буде.

Не забувай Карлової могили. Принось часом на неї що-небудь із 
лісу — гілочку дуба чи ялини. Недавно я читала в «Дичині й собаці», 
що серед мисливців так годиться.

Вітай свого старого і скажи йому, щоб унЬчі раніше гасив* світло.
Т в о я  Е м м а » .

Отак живеться шефині на порозі її вісімдесятиріччя. Вона ще спо-
дівається чуда... У таких чудо й буває. Весною цього ж таки року в Ка- 
реччі помирає старий Бертлів дядько. Відколи Додді з Евеліною розді-
лились і кожна завела власний заклад та власного чоловіка, ніхто вже 
про того дядька й не згадував. Та несподівано від одного флорентійсько-
го нотаря надійшов рекомендований лист — досить товстий, зі справжні-
ми офіційними печатками. В ньому повідомлялося, що Умберто успадку-
вав у передмісті Кареччі, община Флоренція, чималеньку ділянку землі

1 Коктейлями, звичайно (прим, авт.).
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разом із чотириповерховим будинком та правом торгувати спиртними на* 
поями. Це було й справді зовсім непогано.

А на думку Евеліни, це було навіть дуже добре. Піццерія їй остогид-
ла, а запаху патлатих та їхніх дівуль-нечупар вона вже просто не може 
терпіти. А перед баварськими свинячими ковбасками в Кареччі, безпе-
речно, відкривається майбутнє. А ще як пощастить переманити до себе 
туристів від Некермана і всяких там розкішних магазинів, то сестричка 
Додді з її морозивом тільки кусатиме собі лікті. Бо кінчається сезон, і 
нікому її морозиво не потрібне.

Евеліна ділиться з матусею Еммою своїми планами, та в захваті.
— Я їду з вами! — вирішує шефиня, хоч її ніхто ще й не запрошує.
Проте дочка не заперечує. На перших порах потрібно буде чимало

працьовитих рук. А серед усіх отих італійців мати принаймні буде ще 
однією душею, що розмовлятиме по-німецькому.

— Але спершу ми відгуляємо весілля,— заявляє шефиня, що за-
любки почала б збиратися в дорогу хоч зараз.

Бертлеві й Евеліні таки й справді час уже одружитись. У країні, де 
й комуністи доброчесні католики, у цьому ділі Має бути порядок.

«Вінчання з пастором, із целіндером для Бертля і по-католицькому», 
— як колись давно сказала була Евеліна.

Відтоді вони вже давно знов повернулися до лона церкви. Тепер, на-
решті, має здійснитися і все інше. Тільки з «калатанням дзвонів і цер-
ковним співом», певно, вже нічого не вийде. Для цього молодята трохи 
застарі...

Та хоч і сама наречена вважає себе немолоденькою, її мати про се-
бе такого аж ніяк не скаже. Вона поспішає до двадцять третього мюн-
хенського поштового відділення на швабінгській Леопольдштрассе і б’є 
в Бекенгорст таку телеграму:

« В і н ч а є м о с я  к р а п к а  Е м м а »

Службовець, що приймає телеграму (з доплатою за терміновість!), 
трохи недовірливо позирає з-під окулярів на літню даму. Але навіть сам 
адресат, Фрідхен, прочитавши цю телеграму, оторопіло опускає руки.

ВЕСІЛЛЯ ПО-ІТАЛІЙСЬКОМУ

Сподіватися на особливу прихильність туристів Кареччі не випадає. 
Над селом завис міцний дух формаліну, карболки та надгробних ридань. 
На останній зупинці флорентійського автобуса сходять лише ті, хто при-
їздить відвідати своїх хворих чи покійних родичів. Люди привозять з 
собою багато квітів, засвідчуючи ними живим і мертвим те саме...

Евеліна з Умберто мають оселитися на схилі пагорба, що здіймаєть-
ся над давнім сільцем Кареччі з іще давнішою церквою із сірого тесано-
го каменю. В будинку покійного дядька Беппо колись жили якісь слуги 
дому Медічі. Відтоді до нього не дуже докладали рук; стіни пооблуплю-
вались, каміння з них повипадало, вицвілі віконниці поперекошувалися. 
У саду залишилось кілька кривих і всохлих маслин і два сумні кипариси. 
В будинку скрізь пахне пліснявою.

Єдина людина, яку ця невтішна картина не бентежить, — Емма 
Майзегайєр.
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— А ви знаете, що я тут знайшла? — звертається вона до своїх 
дітей. — Справжнісіньку пральню! Залізний казан, дерев’яні балії, 
пральна дошка, навіть дерев’яні черевики! Мені вже аж не терпиться 
закачати рукава.

Приходять майстри. Не приїздять, а приходять... Для федеральних 
німців це щось нове. Майстри співають, насвистують і — що просто 
неймовірно! — роблять усе вручну. Емма Майзегайєр переймається їх-
нім веселим настроєм і починає підспівувати. Вона співає пісеньки сен-
тиментальні і соромітні. Хто за своє довге життя частенько мав діло з 
усілякими студентами-корпорантами, той знає таких пісеньок до лиха.

Отож «Нашу любу господиню...» змінює «Nella notte bruna»1 і нав-
паки. Чудові дні! Червень. Спека. Будинок оновлюється на очах. Кіль-
кох старих місцевих диваків, які ще в Беппо пили своє Ьіапко2 чи 
пего3, не бентежить розгардіяш у тратторії, і вони завертають на те-
расу. Часом котрийсь із них падає із струхлявілого стільця. Раз у раз 
вітер сипле їм у склянки порох і вапно.

Через місяць тратторію «Stella (Того» — тут «Золоту зорю» немає 
потреби перехрещувати на «Italian star» — годі впізнати. Минає ще мі-
сяць, і її вже можна відкривати. Контракти на поставку пива з мюн-
хенської броварні «Левенброй» і з дортмундської «Дортмундер-акціен» 
підписано. Вже надходять стільці з фірмовими написами, скляні рек-
ламні щити й барвисті парасолі з назвами безалкогольних напоїв. Ше- 
финя торжествує, а Евеліна з Бертлем перед цією чистотою і свіжістю 
майже побожно схиляються.

Вінчання призначено за день до відкриття тратторії. В селі тільки 
й розмов: Умберто, небіж покійного Беппо Пескаторе, одружується з 
німкенею і знов відчиняє шинок, що за останні роки занепав так само, 
як і його власник. «Весілля в інтимному колі», — стоїть у небагатьох 
шлюбних повідомленнях, надісланих до Німеччини. Так воно, власне, й 
задумано. Але спробуйте зробити що-небудь в «інтимному колі» серед 
такого охочого до розваг народу!

Певна річ, про вінчання в білому не може бути й мови, хоча шефи- 
ня відмовляється від цієї ідеї дуже неохоче. Адже на перше своє він-
чання з Бруно Тіхесом Евеліна вбиралася в коричневе; біблію тоді за-
міняла «Майн кампф», а хрест — свастика. Пальці молодята тоді ви-
кидали рішуче вперед («Такий великий я!»), а не торкалися ними чола 
й грудей, благаючи божої милості. Ні, милість їм тоді не була потріб-
на. Але потім — вибачайте...

Тепер усе доводиться надолужувати: хреститися, бити поклони, роз-
махувати кадилом... Послушники майже такі самі гарненькі, як і ті, що 
в Карінтії, і, видно, теж добрі шибеники. Священик весь у золоті, але 
горло в чоловіка наче іржаве: він весь час щось хрипко тягне і моно-
тонно бубонить собі під ніс. Зате це не заважає приємним сонним дум-
кам возноситись до голубого, як синька для білизни, літнього тоскан-
ського неба, що зазирає в церкву крізь розбиту шибку.

Шефиня стає навколішки, як це роблять поруч досвідчені місцеві 
жителі, і, як і вони, схиляє голову та складає руки. В думці починає лі-
чити: один, два, три... Цікаво, чи Бертль лічить по-італійському?

Кадила тут не шкодують, і коли змовкають останні кволі звуки вет- * *

1 «Темної ночі» (італ,).
* Біле вино (італ.).
8 Червоне вино (італ.).
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хого органа, в Емми вже аж у голові паморочиться. Старенький свяще-
ник дає цілувати ручку і щось бурмоче. Сам він, звичайно, знає, що бур-
моче. Церковний служник збирає величезні банкноти — і що в них за 
гроші! — пильнуючи, мов наглядач, щоб його ніхто не обминув. Шефиня 
дає йому блискучу федерально-республіканську срібну монету із зобра-
женням Макса Планка К І чому це, міркує вона, не випускають монет з 
нашим федеральним Густавом 1 2? На поштових марках у нього такий при-
ємний сумний погляд... А коли ж цей Планк взагалі був президентом? 
Після сорок п’ятого у них там мало що розбереш.

Перед дверима церкви лежить безліч яскравих квітів — італійські 
паперові фабрики в цьому ділі досягли неабиякого успіху. Проте квіти 
призначені аж ніяк не для молодого подружжя Пескаторе — їх принес-
ли оті зажурені, вбрані в чорне люди, що чекають наступного заходу в 
церкві. Старенький священик бурмотітиме своїм іржавим голосом і пе-
ред ними, певно, те саме, що бурмотів під час вінчання, а хлопчики-по-
слушники знов думатимуть про завтрашню футбольну зустріч «Прато» і 
«Форлі»! Тосканійська душа вболіває за «Прато». Одна з таких душ уже 
покинула тіло, і тепер на прощання належить покурити їй кадилом.

Це, власне, невеличка вада Кареччі: його тісні й круті вулочки ве-
дуть до великих флорентійських кладовищ, і все, що безнадійно зали-
шає ворота лікарень і клінік, неминуче попадає сюди. Відчуває це і ве-
сільне товариство. Двома таксі, прикрашеними скромними букетиками 
квітів, воно повертається від церкви до своєї тратторії...

Несподівано весільному поїздові доводиться зменшити швидкість. 
Попереду під гору їде катафалк, розкішно оздоблений посрібленими ан-
гелочками, пальмовим гіллям і канделябрами. Зверху — справжня тро-
пічна оргія квітів. На таке тут грошей не шкодують.

— Аж моторошно,— каже Емма Майзегайєр.
їхати з молодою за катафалком — це в її рідних краях вважали ли-

хим знаком.
Події, що відбуваються у «Золотій зорі» в наступні години, нагаду-

ють найкращі часи осі Берлін—Рим. Мандоліни бриньчать, італійська 
волинка пищить..

Молодь співає модних американських пісеньок, люди в літах — дав-
ніх, але теж колись модних італійських, а коли у німецької молоді ви-
никає бажання почути улюблену пісню свого дитинства, старе й молоде 
починає «Санту Лючію»... Хоч усі тут неаполітанців не можуть терпіти.

Дороге в цій країні пиво (дорожче за вино!) всім дуже подобається. 
Адже це справжній «Доорнкаат» і «Штайнгерер»! Проте упиватися ніх-
то собі не дозволяє. Коли веселощі досягають апогею, сільський жартів-
ник старий Тоніо приносить якусь гумову річ і починає її надувати. В 
нього виходить великий гарний лелека. Загальному захвату немає меж. 
Тим часом прийшов і дон Ісідоро, священик, що вінчав молодих. Він си-
дить коло шефині, сміється гучним хрипким басом «а ля Верді» і штов-
хає Евеліну ліктем під бік. Та не знає, що й думати.

Зате Емма Майзегайєр — на неї німецький алкоголь вплинув най-
дужче — підхоплює старого чоловіка з круглим коміром під руку і почи-
нає разом із ним розгойдуватися по-рейнському в лад пісні «Пий, пий, 
братику, пий». Слова шефиня пам’ятає добре. Дон Ісідоро незнайому 
пісню мугикає без слів.

1 Макс Планк (1858— 1947) — німецький фізик-теоретик.
2 Густав Хейнеман.
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Надвечір, коли всі вже трохи стомлюються, до тратторії заходять 
ті, що повертаються з похорону. Спершу вони нерішуче спиняються на 
порозі. Але потім хтось із весільних гостей упізнає серед прибулих свого 
знайомого і пояснює йому, що тут діється. Одні висловлюють добрі по-
бажання, другі — співчуття, і ті, й ті пускають сльозу". Незабаром свиня-
чі ковбаски та пиво «Левенброй» з’являються й перед засмученими про-
щанням із покійником учасниками похорону, що поволі вертаються до 
життя. Увечері ніхто вже напевно не знає, що його привело до «Stella 
сГого» — радість чи горе.

Але ясновидющий погляд шефині уже побачив, яке майбутнє чекає 
цю пивничку, що стоїть при дорозі на кладовище. Вона знає ще з дому: 
тому, хто кинув на труну трохи землі, хочеться якомога скоріше сполос-
нути руки у вбиральні найближчого заїзду. А потім у людини виникає 
бажання сполоснути й душу. І сама кава тут, звісно, не поможе.

їсти і говорити по-німецькому 
в Умберто.

Тратторія «Stella d’oro»
(50 139) Кареччі—Флоренція 

Тел.: 42-10-91

(Рекламне оголошення, розклеєне на деревах і телефонних стовпах у 
флорентійському кварталі, багатому на клініки та лікарні. Тираж 10 000 
примірників.)

СТРІМКИЙ ЗЛЕТ

Оголошення, поначіплювані на стовпах, деревах, а також на стінах 
«Віа дель Перголіно», не зовсім зрозумілі. Що в них — можливість, за-
прошення чи майже категорична вимога? Однак своє діло оголошення 
роблять. Середній туристський споживач — його шлунок ніяк не наси-
титься справжніми німецькими стравами, а італійське тістове барокко 
йому чуже — знаходить тут справжню розкіш. Німецькі жінки, німецька 
смажена ковбаса, німецьке пиво і німецькі пісні — все майже як у нео-
фіційній другій строфі федерально-республіканського гімну.

Так, так — справжня смажена ковбаса, а не тільки тоненькі свинячі 
ковбаски! Це була ідея шефині, і Бертль, довіряючи її інстинктові, регу-
лярно одержує по лінії «Спільного ринку» від біллерштедтського різника- 
емігранта велику кількість цього справді тюрінгського делікатесу. Під 
пильним наглядом Емми Майзегайєр Умберто Пескаторе вчиться смажи-
ти ковбасу, а що на деревне вугілля тут ідуть пінії, кипариси і навіть ви-
ноградна лоза, то середньонімецька страва набуває особливого півден-
ного присмаку.

Невдовзі Емма Майзегайєр у ролі «шефині тедески» заживає в Ка-
реччі популярності і слави. Вона чудово вміє ладнати з дітьми і виливає 
на них свої незадоволені комплекси баби. А того, хто вміє догодити ді-
тям, в Італії люблять і матері, а відповідно й «nonnes» — бабусі, які в
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родинах усьому голова. Ця стара дама носа не задирає, це видно й з то-
го, як вона крутиться у пральні при тратторії. Вона тут командує цілою 
бригадою веселих молодиць і навіть сама підв’язує спідницю. Звичайно, 
не так високо, як колись, і без будь-яких еротичних задніх думок. Шефи- 
ня розмахує великою дерев’яною мішалкою, чалапає в дерев’яних чере-
виках по калюжах води і глибоко вдихає запах справжнього мила...

Правда, Бертль уже нахваляється придбати сучасні пральні машини. 
Він ще сам смажить свої південно- і середньонімецькі ковбаски, в 
тратторії подає ще сама Евеліна, а шефиня грає роль салонної дами й 
вишукано вітається з відвідувачами. Вона проводить їх до столиків, по-
магає дітям скинути пальтечка, ставить у куток мокрі парасольки.

Німцям, принадженим сюди оголошеннями на стовпах чи вже й доб-
рою славою закладу, в цих залах дихається вільно. Завдяки німецькому 
повітрю, напоєному духом німецьких страв, та рідним краєвидам у позо-
лочених рамках на стінах, у цій незбагненній країні забувається багато 
прикрощів і кривд...

— Фройляйн! — розлягається в залі, й Евеліна поспішає, як Додді, 
на поклик. А якось завітав цілий німецький чоловічий хор. Після тре-
тьої склянки пива спраглі співаки завели на терасі «Із юних літ, із 
юних літ»...

У шефині на очі навертаються сльози. Далеко внизу пливе в літ-
ньому серпанку баня собору Брунеллескі *.

— Тільки тут починаєш по-справжньому цінувати свої німецькі 
церковні вежі, — каже диригент до шефині.

Він служить у банку і дещо знає про долю бекенгорстських під-
приємств. Шефиня довідується, що їх просто «розтягли». Всі приєдна-
ні підприємства повідпадали, стали самостійними або їх приєднали до 
інших концернів. А сама фірма тепер називається не «ФБТ», а «К і К» 
(«Клапгенгст і Керцль»). Новий технічний директор, дипломований ін-
женер Гольтенбрінк, своє діло, здається, знає. Підприємства знов на 
піднесенні.

Все це шефиню зацікавило, але не дуже схвилювало. Бо до Май- 
зегайєрів воно більш не має ніякого стосунку. Свою пайку Емма вже 
давно одержала і надійно її вклала. А тут, у Кареччі, зменшена сімей-
ка починає свій новий прекрасний злет. Стрімкий злет. У голові шефині 
народжуються все нові й нові плани.

— Треба, щоб ти поставив кегельбан,— каже вона Бертлеві,— у 
Кареччі ж немає жодного. А гра на кегельбані викликає спрагу. Та й 
жінки залюбки пускають чоловіків грати — там вони завжди під на-
глядом. І вигуляються трохи, і ні до чого поганого не додумаються.

Бертль замовляє у місцевого архітектора проект кегельбану. При-
слухається зять і ще до однієї поради шефині. На другому поверсі про-
сторого будинку обладнують «Спеціальний салон» — для тих, що в 
журбі повертаються з кладовища. Там їхнє жалобне вбрання не бенте-
жить решту відвідувачів, та й самі вони почувають себе вільніше. Цей 
«Спеціальний салон» Бертль рекламує в новому оголошенні рідною мо-
вою, обведеному тоненькою чорною рамкою і розклеєному на кладови-
щенських брамах та мурах, а також неподалік від них. Цей захід теж 
завершується успіхом.

Лиш одне поки що не вдається тосканським Майзегайєрам: прина-
дити туристські автобуси. В Кареччі з його запахами карболки та фор- 1

1 Філіппо Брунеллескі (1377— 1446) — італійський архітектор.
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маліну організатори екскурсій не бачать нічого привабливого. І все ж 
одного дня шефиня радісно вбігає з тераси на кухню і гукає Бертлеві:

— Ідуть чотири автобуси!
Припавши до вікна на кухні, немов до бійниці, Емма голосно ко-

ментує наближення цих блискучих лакованих чудовиськ. Двісті чоловік 
— це щонайменше. Бертлк накладає на всі гратки ковбас і ковбасок...

На автобусах великі написи: «Юна швабка», «Степова овеч-
ка» і «Майнцський парубок». Всі чотири зупиняються перед тратторією. 
Ще кілька хвилин, і у великій залі зручно влаштовуються чотири водії, 
їхні пасажири залишилися десь унизу, у великій Флоренції.

Однак увечері водії розповідають керівникам груп про близькі 
серцю кулінарні розкоші, відкриті ними на північній околиці міста. 
Отож на другий день із чотирьох автобусів уже виходять дванадцять 
дам і панів. Мине два-три місяці, і нерівною бруківкою натужно підій-
матимуться до тратторії вже сорок автобусів щомісяця, а настане день, 
коли їх приїздитиме по два десятки щодня. Вони привозитимуть по де-
в’ятсот—тисячу відвідувачів на місяць.

Отакі рожеві мрії плекає шефиня, скеровуючи стрімкий злет своєї 
родини до душних приміщень тратторії. Але доля не любить таких по-
будованих на піску розрахунків і може безжально їх перекреслити, на-
віть коли їхня авторка стоїть на порозі свого вісімдесятиріччя.

Та поки що в «Stella сГого» все гаразд. Німецьких клієнтів, правда, 
небагато, але ж які! Час од часу вже навідуються й дехто з мешканців 
однієї з великих старих вілл, що містяться серед широченних парків на 
звивистій вуличці. В Кареччі цю віллу називають «Замок гліциній». На-
лежить вона одній чарівній дамі, нащадку якогось відомого композито- 
ра-класика, що на власний смак оточила себе «paying guests» 1. А смак 
у тої дами непоганий, бо в її товаристві обертаються митці і банкіри, 
архітектори і видавці, екстравагантні старі і привабливі молоді дами, 
німці, голландці, англійці, французи, святі, грішники і грішниці.

Отож незабаром і в цьому вишуканому колі розходиться чутка про 
німецький шинок з усілякими вітчизняними делікатесами й кумедною 
старою господинею, — а всі вважають, що заклад належить саме ше- 
фині, — і від «Замку гліциній» до «Stella сГого» дедалі частіше виру-
шають компанії на «оздоровчу прогулянку». Вони спонукають веселу 
німецьку бабцю розповідати історії та історійки з її життя, а ввечері 
переповідають їх у колі гостей вілли. Один старий письменник старан-
но все те занотовує.

Якось у вересні цей письменник зібрався пополудні з дружиною 
трохи прогулятися.

— А там вишоко дертишя вгору? — питає гарна дама із жвавими 
очима, якій сучасна мода дозволяє вигідно виставляти напоказ свої все 
ще довгі стрункі ноги.

— Ні, думаю, що не дуже.
— Ти ж бо жнаєш: у наш у Данії лажити по горах я не жвикла.
— Ні по яких горах там лазити не треба... Мені просто цікаво по-

глянути на ту дивачку господиню. Може, пощастить зробити там і кіль-
ка знімків до моєї статті.

— І жадля цього ти ладен жамучити на шмерть бабу твоїх ону-
ків! 1

1 Платоспроможними гостями (а н гл .) .
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— Ой, Кірстен, якщо та пані Пескаторе справді виявиться дивач-
кою, то ти будеш другою...

Коли обоє заходять до великої зали «Stella d’oro», то застають 
зовсім мало відвідувачів. Тільки крізь стелю чути веселий тупіт якоїсь 
компанії, що саме повернулася з кладовища. До них не підходить, а 
підпливає стара дама.

— Боже поможи! — вітається вона, як звикла вітатися в Мюнхені.
Це привітання особливо подобається північним німцям та атеїстам.
Трохи захеканий пан, що стоїть поруч із стрункою дамою, якій це

«лазіння по горах» взагалі не коштувало зусиль, вражено зводить по-
гляд. Потім вигукує:

— Пані МайзегайєрМ.

— Так, пані Майзегайєр, подумати тільки...
— Атож, пане доктор...
— Цього року мені минуло шістдесят п’ять.
(«І нащо ти ляпаєш цій ошобі про швої шістдесят п’ять? Тобі ж їх 

ніхто не дашть».) 1
— О, докторчику, тоді ви годитеся мені в сини. Мені скоро стукне 

вісімдесят...
(«Че й так видно! Не треба підкрешлювати».)
— Тоді ми з вами були, так би мовити, сусіди. Отак ваша пральня, 

а напроти, в шкільному дворі,— ми, малишва. Ваші хлопці часто плю-
вали на нас, ха-ха-ха!.. 2

(«Не бачу в цьому нічого смішного. Мені було б гидко витирати ту 
шлину».)

— А в мою Лінхен ви, хлопці, всі були закохані по самі вуха. Бру-
но якось сховав її в класі під партою... У вас був такий кумедний вчи-
тель Горго... його стара, до речі, ніколи не прала в мене білизни — 
така була скнара! А як вона гола купалася в ставку!.. Потім вона роз-
казувала, що ви тоді почервоніли по самі вуха...

(«Він ще й тепер червоніє. Ніяк не подорослішає, хоч уже й шам 
дід!»)

— До речі, щодо Бруно. Він мав свої грішки...
(«Тількц грішки?»)
— Але латиніст казав: «Про мертвих кажуть тільки добре»...
(«А чому, влашне? Прошто не рожумію. Пашкуда лишається паш- 

кудою, навіть коли на його могилі роштуть квіточки».)
— Ну, а ваш Карл?
— Торік і він покинув нас... «За трагічних обставин», — сказав у 

надгробному слові ігумен із Бюссельгевде. Не знаю, чи вам відомо, що 
тепер ми католики?

(«Про че Ульріх уже подбав...»)
— Прийміть і мої співчуття...
(«Я мала б уже давно ж тобою розлучитишя. Таке брехло!.. 

Знаємо ті «трагічні обштавини»: штарий чап хотів поласувати мо-
лоденькою дівчиною... Ти й шам казав, що його місце вже давно на 
кладовищі».) * *

1 Тут і далі в дужках подано думки датчанки К. (Прим, авт.)
* Про це й наступне див. відповідні розділи у попередньому романі (прим. авт.).
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— Час усі рани лікує, пані Майзегайєр. А тепер дозвольте щиро 
вас привітати. Ваша Евеліна така хазяйка, і зять симпатичний... А 
який прекрасний будинок!

(«Не жять, а жморщене городнє опудало. А яка жахлива картина, 
отой краєвид у пожолоченій рамі! Шмаком вони тут не похва- 
лятьшя».)

— Так, докторчику, ми з вами ще гарно доживемо віку.
— Ваша правда, пані Майзегайєр.
(«А от і не правда! Нам іж тобою ще жити та й жити. У тебе ще 

вше попереду».)
— І чим дужче старієш, тим приємнішими стають спогади про мо-

лоді літа. Наше миле містечко, любий серцю Нойштадт...
(«Якщо ти зараз не перештанеш брехати, я вштану і піду звід-

ній! Не місто, а осяче гніздо,— завжди казав ти.— Шамі обмежені 
міщани...»)

— А ви ще пригадуєте свого директора, отого маленького, з гост-
ренькою борідкою? Славний був чоловік! Під час канікул він завжди 
дозволяв мені розвішувати в шкільному дворі білизну...

— Так, педагог старої школи! Молодця! Палкий патріот! З дев’ят-
сот чотирнадцятого по дев’ятсот вісімнадцятий...

(«Він виховував ваших хлопчів так, що вони добровільно йшли на 
війну, А коли гинули, він кажав: «...гордо...» Тобі було б не до гордо-
щів, якби наш Уллі поклав голову жа Федеративну Решпубліку...»)

— По-моєму, в цьому навіть краса нашого віку...
(«Чого це «нашого»?)
— ...і багато чого бачиш в іншому світлі. Людина відвикає судити 

інших надто поквапно й суворо...
(«О, ці дурничі я тобі виб’ю ж голови!..»)
— Недавно чоловічий хор співав тут «Із юних літ, із юних 

літ». Для мене ця пісня й досі одна з найкращих. На другому місці 
після Пауля Лінке... Ви пам’ятаєте, докторчику, «Світлячки» і «Замки 
на Місяці»? Вам теж вони подобаються?

— Господи, чому ж ні, пані Майзегайєр? Тепер ці супермодні ком-
позитори — Штокгаузен та інші... Колись у пісні принаймні була ме-
лодія...

(«Якщо ти й далі підшпівуватимеш оцьому лайну, то в мене тер-
пець таки увірветьшя».)

— А ти все чогось мовчиш, Кірстен...
— Хто мовчить, той не бреше... Принаймні вголош. Як че шкажав 

ваш Гете — у нас теж його чашом штавлять на шчені в Кебенгавні: 
«Брехня і правда»?

— «Вимисел і правда»...
— Ну, тоді вимишлюй шобі далі ж пані Майжегайєр. А мені пора 

шходити вниж на вечерю...
— О, звичайно, мені теж пора!.. їй-богу, це була така несподівана 

зустріч! В наші роки це дуже приємно. Після того, як стільки людей 
вже пішло від нас...

(«Щодо декотрих, то й шлава богу... Але ошоба вона таки потіш-
на. Цього принаймні не можна не вижнати...»)
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ПРОГУЛЯНКА ДО ЛА ВЕРНИ

Щороку навколо «Замку гліциній» у Кареччі знов і знов розкві-
тають фіолетові та білі гліцинії, і тоді тут вирує справжня оргія спо-
кусливих запахів. Вони бентежать серця гостей цього дому, сповнюють 
їх пристрастю й тугою. Переважно тугою, звичайно, бо пристрасть те-
пер живе тільки в книжках. Кірстен через рік після першої зустрічі 
з Майзегайєрами знов приїздить із чоловіком до Кареччі. Отож тепер 
Беккелі частенько вирушають крутою вуличкою нагору до «Stella 
d’oro». Переважно зранку, поки сюди не ринув дедалі більший потік 
організованих туристських груп. Майзегайєрівська тратторія вже давно 
стоїть у їхніх програмах. Кожен наперед смакує задоволення, прочитав-
ши в каталозі таку платну рекламу:

— --------- ----------- -------- -----------------— '— ' — ~— ~—  — -  ~—  ;

НЕЗАБУТНЯ ГОДИНА НА ПАГОРБІ В КАРЕЧЧІ
Там, де колись знаменитий рід Медічі влаштовував свої 

казково багаті бенкети, завсідниками яких були такі великі 
1 митці, як Мікеланджело і Браманте, нині ми пропонуємо вам 
1 усі розкоші Тоскани! Милуючись згори Флоренцією та банею 

її відомого собору, ви водночас смакуватимете делікатесами 
справжньої німецької кухні і найкращими гатунками ні- і 
мецького пива в ресторані «Stella d’oro», керованого ні-
мецькими 1 фахівцями. Однак на ваше бажання вам подадуть 
також італійські національні страви та добре місцеве вино.
В затишних залах ресторану вас чекає приємний відпочинок 1 
у дусі німецької та італійської життєрадісності.

ВАС ЗАПРОШУЄ
РОДИНА ПЕСКАТОРЕ-МАИЗЕГАИЄР 

; L-.___ _____ ______ _________________-_______________ „____________ _ [

«По-моєму, це сказано надто гучно», — писала Додді в листі з 
Мюнхена, а шефиня від себе додала, що про «життєрадісність», мабуть, 
і справді не варто було згадувати — «з огляду на відвідувачів, що по-
вертаються з кладовища». Та оскільки те оголошення написав для неї 
доктор Беккель, міняти в ньому вона нічого не захотіла. А Додді, зви-
чайно, не дуже подобалося, що саме Евеліна зі своїм нудним Берт- 
лем доскочила так далеко, — ще хтозна, чи «Stella d’oro» з часом не 
потьмарить слави «Gelateria Pisa» на мюнхенській ЛеОпольдштрассе. 
Принаймні в Кареччі там у них відвідувачі не вибувають цілий рік...

Не минуло й року, як у «Stella» виникла потреба взяти ще одного 
кухаря і двох кельнерів. У підвалі поставили автоматичні пральні ма-
шини, і пані Майзегайєр, хоч як вона шкодувала, довелось забиратися 
звідти разом із своєю жіночою бригадою. Однак вітати клієнтів їй, 
певна річ, ніхто не міг перешкодити, і Евеліна з приводу цього казала 
своєму Бертлеві:

— Ти знаєш, наша старенька сирена для відвідувачів, мов той 
придворний блазень. З вілли багато хто приходить сюди лише заради 
неї. Беккелі теж.

1 Це не зовсім так (прим. авт.).
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Тут Евеліна мала рацію. З погляду реклами матінка Емма була 
прибутковою статтею в балансі великого щастя дому Майзегайєрів.

Проте щастя — річ особлива. Його властивість минати і зраджу-
вати всім людям завжди охоче описували в баладах письменники і не-
охоче, з огидою — учні в шкільних творах.

Одним із найпопулярніших творінь людських рук є нині автомаши-
на. На особливе бажання Евеліни сім’я Пескаторе купила собі («Дод- 
ді лусне від заздрощів, як почує!») двомісне спортивне біле авто з чер-
воними шкіряними сидіннями, а спереду і ззаду — улюблена фірмова 
зірка.

— Шикарна таратаєчка! — сказала матінка Майзегайєр, коли 
Бертль підкотив машиною додому.

На свідомих свого федерально-республіканського становища гостей 
справляла надзвичайне враження та обставина, що тепер стіну будин-
ку прикрашав і герб німецького автомобільного клубу.

В «шикарній таратаєчці» місця для тещі не знайшлося. Може, так 
було задумано з самого початку. Коли одного невимовно прекрасного 
травневого дня — в «Stella d’oro» того понеділка був вихідний — вся 
родина вибралася на фатальну прогулянку до Ла Верни, шефиню по-
садили в досить скромний «фольксваген-0815» Беккелів.

День випав такий, що птаство просто не могло не цвірінькати, ще-
бетати й витьохкувати, а люди — співати і веселитися. Ла Верна — ма-
ло відоме тосканське чудо; серед його скель росте листяний ліс, і на-
провесні його молоді ясно-зелені листочки заглушують звичайну для 
тих місць приємну, темну вічну зелень. Луки, що розкинулись обабіч 
крутої звивистої дороги вгору, заливає вже інша, соковита зелень, а 
серед посірілих від часу селянських будівель рожево цвітуть яблуні й 
біліють вишні.

Цього вихідного у «Stella d’oro» понеділка настрій у п’ятьох ту-
ристів з Кареччі дуже піднесений, коли вони блукають нерівними бру-
ківками, проходять під брами й потрапляють у довгі коридори й галереї 
святої обителі.

— Майже як у Саксонській Швейцарії, — заявляє шефиня, дивля-
чись на вкриті зеленню скелі, і це порівняння досить-таки вдале.

Бертль також дуже радий нагоді поїсти з інших тарілок та горщи-
ків, не з власної тратторії, і добрий настрій товариства переходить у 
цілковиту згоду й гармонію. Обідають вони у тратторії біля самого під-
ніжжя скель. Евеліна зриває в парку ранню троянду і встромляє її в 
петельку на костюмі Кірстен.

— Колись ви мали з нами до біса клопоту,— каже вона.
Чутлива до таких жестів Кірстен вважає, що це просто чарівно

з боку молодої Майзегайєрки. А матінка Емма навіть цілує Кірстен у 
щічку й додає:

— Ми, Майзегайєри, буваємо досить милими каналіями!
Може, це признання шефиня робить під впливом доброго вина,

що підносить її душу, мов ту пташку, високо над скелями. Навіть 
Бертль випиває того вина на чвертку більше, ніж звичайно. Теща сва-
риться на нього пальцем і каже:

— Ну-ну, не забувай про свою сім’ю!
Але Бертль, як і всі власники машин, самовдоволено вихваляє свій 

кабріолет. Цього він навчився у Федеративній Республіці.
Правда, часто буває так, що можливості двигуна автомашини зов-
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сім не відповідають можливостям розуму її водія. До Бертля це ще 
дійде або й взагалі не дійде. Він залишається з дружиною в тратторії, 
коли зовсім непитуща в таких випадках Кірстен сідає за кермо свого 
слухняного «фольксвагена» (згідно з спідометром він пройшов 
85 000 км). Доктор, як завжди, виконує роль «другого пілота» і дорогою 
червоніє за Кірстен, коли та пускає непристойні шпильки на адресу ін-
ших водіїв. А шефиня на задньому сидінні щоразу гучно регоче — їй по-
добається, коли справжні дами не дуже перебирають словами.

Умберто Пескаторе має намір випити ще склянку вина. До Біббієни 
він наздожене старенький «фольксваген» напевне.

— Тільки не жени! — кинула йому теща на прощання.
Зять пустив ці слова повз вуха...

Газети присвятили сім’ї Пескаторе всього кілька рядків — зовсім 
унизу, дрібним шрифтом («Вісті з провінції»), А оскільки цього разу 
йшлося про дві людські жертви, то Евеліні з Бертлем дісталося навіть 
на два-три рядки більше, ніж звичайно в таких випадках. Автоцистерна, 
що йшла з Равенни і вигулькнула з правого боку, особливої шкоди не 
зазнала. Бертль дивився ліворуч.

На другий день шефині не дозволили заглянути в домовини, при-
везені до тієї самої невеличкої церкви, де рік тому Евеліна з Бертлем 
повінчалися. Те, що лишилося на дорозі до Біббієни від людських 
тіл,— бляху, скло, кров і нафту відокремити одне від одного було не-
можливо,— старанно розклали у дві домовини порівну. Решту пожеж-
ники змили брандспойтом. ч

Від сірої парафіяльної церкви Беккелі рушили стареньким своїм 
«фольксвагеном» з шефинею на задньому сидінні за катафалком кру-
тою вуличкою вгору до кладовища. Священик з іржавим голосом зро-
бив усе, що належало, а послушники тим часом встигли радісно обміня-
тися думками з приводу перемоги футбольної команди «Борго ді сан' 
Лоренцо» над «Емполі».

Емма Майзегайєр тупо дивиться на гору паперових квітів, срібних 
ангелочків, пальмове гілля й засвічені канделябри. В найвужчому і 
найкрутішому місці катафалк уповільнює швидкість — попереду з’яв-
ляється шлюбна карета, запряжена двома білими кіньми. Об’їжджати 
тут не можна. Візник повплітав у батіг квіточки...

«Я теж мріяла про таке весілля»,— думає шефиня, яка від болю 
не може плакати.

Традиційні поминки в тратторії «Stella сГого» після цього похорону 
не відбуваються.

ДЕСЯТЬ МАЛЕНЬКИХ НЕГРЕНЯТОК

•Це, власне, зовсім не дитяча історія про те, як нещадно поглуми-
лася доля з десятьох так званих «багатонадійних» молодих людей за 
винятком одного. А з нього все починається з самого початку і кін-
чається, певна річ, знову сумно.

Шефиня безпорадно дивиться на останнє своє негренятко — Додді 
з Мюнхена...
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За все мусиш розплачуватись. Але щоб аж так...
— Справжня Ніоба *,— каже ерудований доктор Беккель, що ра-

зом з своєю Кірстен залишився в «Замку гліциній» до самого літа.— 
Щоправда, у тієї боги забрали відразу чотирнадцятьох дітей.

— Шкільки їх, влашне, ця Майжегайєрка мала?
— Не знаю. Та вона, мабуть, і сама добре не знає.
«Stella сГого» роботи не припиняє. Персонал тут старанний і надій-

ний. Тільки шефиня вже не та життєрадісна дама, що вітала колись 
відвідувачів. Тепер це їй просто над силу. Найнеобхідніші справи залаго-
джує Фрідхен — трохи сором’язливо й байдуже, не звертаючи уваги на 
гумор членів чоловічих хорів і кегельбанного клубу. Як поводитись у 
таких випадках, вона навчилася ще на сцені.

Вже оголошено, що тратторія продається, і одна західнонімецька 
торгово-туристська фірма зацікавилась умовами купівлі. Але Емма 
Майзегайєр ще вагається. Може, продати будинок і забезпечити себе 
на старість? Чи залишитись у ньому жити? Хай буде, що буде. Одна-
ково незабаром усе вийде на останню дорогу. А вона тут не довга. Тро-
хи піднятися нагору...

Одного дня приходять Беккелі і запрошують Емму на прогулянку. 
Разом із Фрідхен їм нарешті вдається визволити стареньку з полону 
передсмертних видінь і випровадити на вулицю.

На вигоні, вкритому після дощової ночі свіжою зеленню, розташу-
вався цирк. Без намету. Кілька рядів поставлених півколом лавок, а 
позаду — скільки завгодно стоячих місць. Звідси глядачі здебільшого 
вшиваються, коли починають збирати гроші. Враження цирк справляє 
не вельми блискуче. Кілька пофарбованих у коричневе фургонів, неве-
личкий намет на двох чи трьох коней. Теж невеличких. Для чогось ве-
ликого тут місця немає.

— Я хочу підійти ближче,— каже Кірстен.— Колишь у Юлланді 
я бачила один чирк. То був прекрашний чирк. Вони вші були там ж 
одної великої родини.

Ці циркачі належать, видно, також до однієї сім’ї, хоч у програмі 
стоять різні чужоземні прізвища. В цирку часто так роблять — це 
справляє враження.

Спочатку шефиня спостерігає програмні номери без видимої ціка-
вості. Маленькі коники тюпають по колу, оббігають один одного, а ди-
ректор Еміліо Спаццоні, літній чоловік у червоному фраку і з невелич-
ким черевцем,— його ім’ям названо цирк,— ляскає хлистом. На голо-
в і— старий капелюх. З гучномовця лунає зовсім не військовий марш.

— «Марш Радецького»,— зауважує доктор Беккель.
Років п’яти дівчинка в балетному трико грайливо зіскакує з при-

ступки фургона, посилає ручкою на всі сторони світу поцілунки і легко 
вистрибує на поні, голова якого оздоблена червоними та білими пір’ї-
нами. Потім зіскакує на землю і знов вискакує на спину коника, що все 
тюпає і тюпає по колу. Глядачі оживають.

— Чарівно! — каже шефиня своїм задиханим супутникам.
Це перша ознака життя заціпенілої душі.
— «Анджеліна, легковажне щастя»,— читає пан Беккель у про-

грамі. 1

1 Легендарна фрігійська цариця, мати сімох синів і сімох дочок; втративши всіх 
своїх дітей, обернулася від туги на скелю.
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Коли поні зникають у наметі-конюшні, а пан директор — у фургоні, 
з’являється м’язистий чолов’яга, в якого одна тарзанська шкура затуляє 
стегна, а друга — половину широких голих грудей. Франческо Спаццоні. 
Мабуть, брат директора. В усякому разі, дуже схожий на того. Цей роз-
риває ланцюги. Номер теж не зовсім новий. Тріщать залізні кільця і 
людські суглоби...

Трохи старші підлітки з сирітського будинку поприкипали очима 
до стегон, грудей та сідниць ще молодої на вигляд особи жіночої статі, 
в якої ці частини тіла прикриті тільки блискучою лускою.

Блискуча дама час від часу подає силачеві то те, то те, потім від-
ступає назад і щоразу застигає в позі пам’ятника.

Наступний номер у невеличкій програмці названо «Світовий атрак-
ціон». Нижче у квітчастій рамочці стоять слова: «Quarto Spazzoni» l . 
Із знайомих приготувань видно, що виступатимуть акробати — повітря-
ні і на трапеціях. Між стовпами натягують линви, чіпляють кільця і 
перекладини, закріплюють страхувальну сітку. Під час цієї церемонії 
обличчя в обох чоловіків — вони схожі один на одного просто неймо-
вірно — виражають майже трагічну зосередженість.

Потім кожен непорушно застигає під стовпом, а на арену пружни-
ми стрибками вибігають два схожі на Тарзана молодші чоловіки і 
спритно, немов білки, лізуть мотузяними драбинками вгору. Згідно з 
програмою їх звати Людовіко і Паоло. Вони належать до породи тих 
чоловіків, що колись сповнювали юне серце Емми Майзегайєр солодким 
трепетом. Але тепер вона не зводить погляду з тих двох старшого по-
коління, що застигли під стовпами; по їхніх напружених обличчях вид-
но, який небезпечний для життя наступний номер. Дві молоді пари — 
а ті четверо, безперечно, подружжя — показують на кільцях і трапеціях 
карколомні номери. В найнебезпечніші миті їхній виступ супроводжує 
барабанним дробом смаглявий хлопчик років дванадцяти. А оскільки 
одна з двох жінок, які перекидаються в повітрі й падають чоловікам 
просто в руки, також має темно-смагляву шкіру і своєрідні риси облич-
чя, то можна зробити висновок, що це — мати й син.

— Оце клас! — коментує німецький пан.— Справжній світовий рі- 
вень.

— Мене аж страх бере, як подивлюся на них,— додає Фрідхен.
Шефиня не каже нічого. Але не тому, що їй тут усе байдуже.

Видно, як вона від хвилювання зчіплює пальці, як важко дихає. А ко-
ли ті четверо цілі-цілісінькі стрибають одне по одному на страхувальну 
сітку, вона гаряче плескає в долоні. Всі щасливо повертаються до 
життя. Ті, що на арені, і стара дама серед глядачів...

Після антракту жваві коники знов виконують кілька гарних, хоч 
і звичайних, вправ — тепер уже без тої дитини — і ще раз зривають 
оплески. А дівчинка Анджеліна тим часом готується до найголовнішо-
го номера, розхваленого в програмці епітетами в найвищому ступені 
з окличними знаками. «Неповторно! Вперше! Сенсаційно! Неперевер-
шено!» Це лише кілька з тих вигуків, якими так щедро списаний арку-
шик італійської програмки.

А цей номер, названий «Десять малих негреняток», важко повто-
рити вже хоча б тому, що рідко в якій цирковій трупі знайдеться цілий 
десяток малолітніх виконавців. Крім того, дотепно придумано і їхній 
вихід на сцену. 1

1 «Четверо Спаццоні» (італ.).
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Спочатку на манеж, посиланий перед цим тирсою, виступають два 
височенні на зріст чоловіки в класичних клоунських масках. Вони схожі 
між собою так само, як і пан директор та його брат-важкоатлет.

Обидва клоуни до того ж в однакових довжелезних, унизу дуже 
широких червоних майках, а зваживши на їхній зріст, неважко здога-
датися, що вони досить уміло тримаються на хідлях. Клоуни неквапно, 
в лад цирковому маршу обходять малу арену.

Після цього шефиня вирішує зазирнути до програмки доктора, що 
сидить поруч.

— «Десять малих негреняток. Показує «Те Міцегірс компані»,— 
вимовляє вона, бо читати по-англійському не вміє.

Ганс Беккель теж зазирає до програмки, читає й вигукує:
— Тут написано: «Компанія «Майзегайєри»!
Ту ж мить в Емми Майзегайер вихоплюється такий пронизливий 

зойк, що одна з сестер-жалібниць, на яку тут покладено обов’язки ліка-
ря невідкладної медичної допомоги, підбігає до неї з блискучою коро-
бочкою.

Під однією з широченних майок щось починає вовтузитись, клоун 
падає, і з-під нього вилазять четверо чорних і. кучерявих негренят, на-
ляканих диким зойком шефині. На них такі самі довгі червоні майки, 
як і на дорослих клоунах. Поки той, що впав, зводиться на ноги, з-під 
другої широченної майки згідно з програмою вискакують ще п’ятеро 
негренят.

Фрідхен і доктор Беккель міцно тримають з обох боків шефиню, 
що тремтить усім тілом. Довкола неї регіт переростає в справжню 
оргію. Адже страшенно смішно спостерігати, як на манежі дев’ятеро 
малюків одне поперед одного перекидаються через голову, звиваються 
в повітрі, досконало виконують дрібні циркові номери і, мов блохи, 
спритно вислизають із рук двох здоровенних клоунів, що силкуються їх 
упіймати.

Фрідхен зауважує:
— Але ж їх тільки дев’ятеро!
На що доктор відказує, що десяте, мабуть, застудилося або вивих-

нуло ніжку*
Цієї хвилини з намету-стайні хтось виходить. Це та мати з темно- 

смаглявою шкірою, вбрана тепер у чудернацький одяг няньки. Вона 
штовхає поперед себе надміру великий дитячий візок, з якого десяте 
негренятко посилає всім ручкою поцілунки. Потім дев’ятеро малюків 
прилаштовуються за візком і вервечкою проходять по арені. Обидва 
клоуни тим часом знов стають на хідлі й рушають слідом за дітьми.

Публіка вищить від захоплення, шаленіє, плескає в лад музиці.
Шефиня не підскакує й не плеще в долоні. По щоках у неї котяться 

сльози. Коли номер закінчується, вона розгонистою ходою, що робить 
честь її рокам, перетинає манеж, наздоганяє одного з червоних клоунів 
і слідом за ним зникає у фургоні.

її троє приятелів безпорадно перезираються.
— «Компанія «Майзегайєри»,— ще раз каже Ганс Беккель і хитає 

головою.— Невже це можливо?..
Так, це можливо. Через півгодини Емма Майзегайєр виходить з 

фургона, на якому написано: «Цирк Спаццоні». Вона трохи хитається. 
Потім каже:

— Близнюки! Еміль і Франц. Людвіг і Паудь їхні сини, решта троє
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виступають в інших цирках. У мене дві невістки, десять онуків. Тільки 
тут шістнадцять штук Майзегайєрів! Людвіг і Пауль мої внуки, а «де-
сять маленьких негреняток» — правнуки... Самі Майзегайєри! Лю-у- 
донь-ки! І всі — від директора іподрому, всі, так би мовити, випурхнули 
з його фургона. Це прекрасно, що він дав близнюкам моє прізвище!

Фрідхен трохи шокує поведінка старої подруги, яка робить такі 
непристойні натяки в товаристві цього подружжя з вищою освітою, і 
запоруку майзегайєрівського успіху економка тактовно переносить до 
сфери метафізики. Вона каже:

— Це завдяки свічці, яку ми поставили святому Антонію.
Фрідхен мужньо долає свої протестантські упередження щодо

трохи сумнівного культу святих.
— Фрідхен, а видатки таки оплатилися!
Троє земляків одне по одному обіймають шефиню. Беккелі і Фрід-

хен мало що тямлять. Коли вони починають розпитувати про подробиці, 
Емма відповідає:

— Це цілий роман...1
Кірстен хоче знати тільки одне:
— Але хто ж чі Шпаччоні?
— Немає ніяких Спаццоні. Просто моїм хлопцям дешевенько ді-

стався фургон з таким написом. Та й у програмі воно краще звучить! 
Але наше прізвище вони зберегли. Як воно вимовляється по-англій-
ському, пане доктор?

— The Miceguyer’s,— каже Ганс Беккель доброю англійською мо-
вою німецької гімназії.

— Геніально!
Шефиня стоїть, гордо підвівши голову, немов імператриця у ви-

гнанні, яка досі годувала себе власними гіркими сльозами, описувани-
ми в ілюстрованих часописах, а оце тепер з «блиском і блаженством» 
повертається на трон предків.

Потім вона, зітхнувши, промовила:
— Ми, Майзегайєри!

ЕПІЛОГ

( я к и й  н і ч о г о  н е  п о я с н ю є )

Десять коників «Цирку Спаццоні» тягнуть п’ять його фургонів. 
Після тритижневих гастролей у Флоренції—Кареччі поні знов запря-
гають, і вони гребуть копитами перекопану землю. Цирковий кінь зав-
жди радіє, коли вирушає в дорогу. На нових луках нова паша...

У два фургони вантажать кілька стільців, стовпи, трапеції та лин* 
ви, а в трьох розміщуються артисти. їхня сім’я поповнилася ще одним 
членом. Із заднього віконця одного з фургонів — драбинку вже втяг-
нуто всередину — дивиться вниз на трьох своїх приятелів Емма Май- 
зегайєр.

Фрідхен нестримно ридає і все намагається схопити її руки.
— Це ж просто божевілля! — раз у раз примовляє вона.

1 Тому його й не треба розповідати в цьому місці (прим. авт.).
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— Тим-то я так і роблю,— відповідає шефиня.— Обидва мої хлоп-
ці овдовіли, тобто жінку Еміля переманили до іншого цирку. А для 
грубої роботи їм тут потрібна баба. Подумай лише, скільки тут самого 
прання...

Рукостискання... Рукостискання... І нема йому кінця-краю.
Рушає перший фургон. Другий...
— А вісімдесят свічок на твій день народження? — гукає Фрідхен, 

вже коли рушає і третій фургон.
— Нічого не вийде,— відповідає Емма Майзегайєр на прощання.— . 

Може спалахнути пожежа...
— Но! — замахується батогом директор Спаццоні, вроджений 

Еміль Майзегайєр.
— Як я їй жаждрю,— каже датчанка Кірстен.— Вше на південь, 

на південь...

ПІСЛЯСЛОВО ДО ЕПІЛОГУ1

А ми? Ми залишаємось вундеркіндами, дітьми чуда.

З  н ім ецької переклав  
О лекса  Л О Г В И Н Е Н К О

П Р О  Р О М А Н  ГУ ГО  Г А Р Т У Н ГА  «МИ, М А Й З Е Г А Й Є Р И »

Західнонімецький письменник Гуго Гартунг, який помер 1 9 7 2  року, залишив 
велику за обсягом творчу спадщ ину, що складається з романів, оповідань, драм, 
радіоп’єс, репортажів тощо. Спадщина ця нерівноцінна, частина творів з  неї швид-
ко втратила своє значення — разом з тими скороминущими подіями та явищами, 
безпосереднім и відгуками на які були ці твори. Радянському читачеві відомий ро-
ман Гартунга «Ми — вундеркінди» (1 9 5 7 ), який з ’явився сперш у в російському 
перекладі (під назвою «Дети чуда», 1 9 6 9 ), а потім і в українському (1 9 7 8 ). В і-
дома у  нас також екранізація цього роману, здійснена зр азу  ж  після його виходу  
в світ. Нині «Всесвіт» завершив публікацію перекладу останнього, виданого вже 
посмертно, роману Гартунга «Ми, Майзегайєри» (1 9 7 2 ), який є почасти продов-
женням «Вундеркіндів».

Гуго Гартунга цілком можна віднести саме до західнонімецьких письменни-
ків, хоч більша частина його досить тривалого життя пройшла до появи на гео-
графічній карті Ф едеративної республіки. Народився він 1 9 0 2  року, з  19 2 2  по 
1 9 2 8  рік вивчав театрознавство, історію мистецтва й літератури в Лейпцігському. 
Віденському та Мюнхенському університетах. По закінченні університету працю-
вав актором, драматургом і журналістом у  Мюнхені, після захоплення влади Гіт- 
лером — літературним співробітником в театрах провінційних міст. До активної 
творчої діяльності Гартунг вдається вже після розгрому фашистського третього 
рейху, і можна сказати, що лише з  цього часу він стає письменником у повному

1 Власне, цілковита дурниця. Але важлива (прим . авт.).
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