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^Зовсім недалеко звідси, в кін
ці довгої вулиці сусіднього вели
кого міста (де в центрі стоїть уні
вермаг), жив молодий маляр. 
А що він малював картини, а не 
фарбував стіни у квартирах, то 
люди називали його живописцем, 
або художником, або просто Пі- 
кассо. Сам він говорив мало, а 
коли озивався, то здебільшого 
казав ось що: «Я маляр, до то
го ж поганий». А втім, він міг 
малювати краще за всіх інших 
малярів цього міста разом узя
тих, бо був він не тільки скром
ний, а й обдарований. І немає 
тут нічого дивного, бо нездари 
завжди знімають галас навколо 
своєї особи, а коли вже накида
ють, стільки слів, що перед ними
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виросте купа речень, го піднімаються на неї, мов на п’єдестал, бо 
інакше їх навряд чи хто й помітив би.

І цей молодий маляр мріяв про картину, подібної до якої ще ніхто 
ніколи не малював. Він хотів, щоб вона була дуже гарною, ні, не про
сто гарною, а такою, щоб усі, хто гляне на неї, добрішали, навіть ті, що 
до того ніколи не були добрими. На картині мали бути зображені люди 
і звірі, рослини й каміння, море і гори, хмари й сонце і взагалі майже 
все, що є на землі. Та він не тільки мріяв, а й почав малювати ту кар
тину. Один рік він малював людей, другий — звірів, третій — рослини, 
четвертий — каміння, п’ятий — море, шостий — гори; він, як бачимо, 
був дуже працьовитий. Робота ця тривала вже сьомий рік. А що для 
хмар, як кожному відомо, потрібно багато білої фарби, то він замість 
того, щоб купити собі пляшку яблучного сидру чи шматок шварцвальд- 
ського вишневого торта, купував собі звичайно тюбик цинкових білил. 
Уранці, опівдні та ввечері він їв хліб із смальцем, потрушений сіллю, 
а коли якась хмаринка виходила в нього особливо гарною, то ці бутер
броди смакували йому, як шварцвальдський вишневий торт із сидром. 
У нього завжди було мало грошей,— якщо вони взагалі були,— зате 
він мав багато боргів. Проте він не почував себе обійденим долею, 
а нещасливим і поготів.

Одного чудового дня (він якраз малював біло-пухнасту літню 
хмарку) до нього подзвонив один з його сусідів. Удень він працював 
на газовому заводі, а вечорами вудив пліток. Отже, він питав, чи не 
можна купити картину — справжню, намальовану олійними фарбами, 
бо, мовляв, у його дружини незабаром день народження. «Може, хма
ру?»— запропонував молодий маляр. Сусід, однак, похитав головою: 
його, власне, більше влаштував би ставок з очеретом, і щоб призахідне 
сонце виблискувало золотом на хвильках, а на скелястому березі сидів 
рибалка. Після кожного з цих слів молодий маляр щулився, мов від 
удару, а що був він не тільки обдарований, скромний і пильний, але 
й не вмів говорити «ні», то й пообіцяв намалювати картину, на якій 
буде ставок з очеретом і призахідне сонце виблискуватиме золотом 
на хвильках, а на скелястому березі сидітиме рибалка. О, він розумів, 
як хочеться сусідові мати таку картину.

За тиждень картина була готова; вона ще не просохла, і в ательє 
пахло свіжою олійною фарбою. Увечері прийшов сусід, і картина йому 
дуже сподобалася. Він крадькома засунув між тюбики з фарбами кіль
ка купюр, оскільки маляр відмовився брати за картину гроші. Це була 
немала сума, та все ж її не вистачило на оплату боргів. І коли наступ
ного дня до маляра подзвонив чоловік з протилежного боку вулиці (він 
побачив у сусіда картину, і йому теж закортіло мати таку саму), той 
дав згоду ще раз намалювати той самий сюжет. Але тільки раз і не 
більше, сказав він сам собі, а потім малюватиму далі біло-пухнасту 
літню хмарку, а затим ще рік — сонце, і тоді, врешті, я намалюю свою 
картину — оту, з людьми і звірами’ рослинами й камінням, морем і го
рами, хмарами і сонцем і взагалі майже всім, що є на землі. А тим ча
сом всюди поширилася чутка, що в нього можна придбати картину, 
на якій ставок з очеретом, і призахідне сонце виблискує золотом на 
хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка. І слава про маляра 
дійшла аж до самого кінця довгої вулиці. І коли він продав третю 
картину, то вже зміг заплатити всі свої борги, і йому ще навіть зали
шилося трохи грошей. І, власне кажучи, тепер він міг би вже й не 
малювати отих картин, але люди щодалі частіше звертались до нього, 
а він, як ми знаємо, не вмів говорити «ні» До того ж виявилося, що
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мати гроші — річ досить приємна: він тепер їв не хліб із смальцем, 
потрушений сіллю, а купував собі вранці пакетик молока й чотири білі 
булочки, опівдні ходив обідати в ресторан, увечері пив пиво, заїдаючи 
смаженою картоплею з яєчнею із трьох яєць. Минув ще якийсь час, 
він пив уже не пиво, а вино, і то шампанське. Напівготова біло-пух
наста літня хмарка потріскалася— він малював тепер тільки картини, 
на яких був ставок з очеретом, і призахідне сонце виблискувало золо
том на хвильках, а на скелястому березі сидів рибалка. Заробляв він 
тепер непогано, і гроші складав до картонної коробки з-під черевиків. 
Марка долучалася до марки, й незабаром картонна коробка з-під че
ревиків зробилася затісною. Тоді він одніс гроші до банку. їх зібра
лося багато, і він подумав, що непогано було б купити десь на околиці 
будиночок. Отже, він день за днем малював і складав гроші, сказавши 
собі: як тільки куплю будиночок на околиці, тоді таки перестану ма
лювати ставок з очеретом, де призахідне сонце виблискує золотом на 
хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, і малюватиму далі 
свою біло-пухнасту літню хмарку, а потім ще рік — сонце. О, нарешті, 
я намалюю свою картину — оту, з людьми і звірами, рослинами й ка
мінням, морем і горами, хмарами і сонцем і взагалі майже всім, що 
є на землі.

Коли він став власником будиночка на околиці, зійшлося багато 
друзів. Він ніколи не думав, що має стільки друзів. З друзями попри
ходили й жінки. Одна з них йому дуже сподобалася: вона була молода, 
мала небесно-голубі очі, білосніжні зуби й вишнево-червоний рот. І йо
му схотілося одружитися з нею. Проте на такі речі потрібні гроші. 
І він малював тиждень за тижнем і збирав гроші на весілля. При цьо
му він говорив собі: як тільки стане моєю молода жінка з небесно- 
голубими очима, білосніжними зубами й вишнево-червоним ротом, тоді 
я перестану малювати той ставок з очеретом, де призахідне сонце ви
блискує золотом на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, 
і малюватиму далі свою біло-пухнасту літню хмарку. О, нарешті, я на
малюю свою картину — оту, з людьми і звірами, рослинами й камін
ням, морем і горами...

Та коли він одружився з молодою жінкою, їй захотілося мати не
величке ясно-зелене авто з відкидним дашком. 1 він тепер говорив собі: 
як тільки придбаю невеличке ясно-зелене авто з відкидним дашком, 
я пере... стану малювати ставок з очеретом, де призахідне сонце ви
блискує золотом на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, 
і малюватиму далі свою... літню хмарку, а потім ще рік — сонце... 
О, нарешті я намалюю свою... картину, оту, з людьми і звірами... Про
те він нічого не переставав, а малював далі й збирав гроші на: 
авто більше за перше,
будинок з двома ванними кімнатами й фінською лазнею в підвалі,
авто швидкісніше за перше,
опалювальний плавальний басейн в саду,
авто, набагато більше за друге,
дачу над озером з човном і гойдалкою,
ще одне авто, набагато швидкісніше за перше,
і на все інше...

На такі речі потрібні гроші. І він малював рік за роком і збирав 
на все це гроші. При цьому він говорив собі: як тільки матиму авто, 
більше за перше, будинок з двома ванними кімнатами й фінською 
лазнею в підвалі, авто, швидкісніше за перше, опалювальний плаваль
ний басейн в саду, авто, набагато більше за друге, дачу над озером
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з човном і гойдалкою, і ще одне авто, набагато швидкісніше за перше, 
й на все інше, тоді я пере... стану малювати цей ставок з очеретом, де 
призахідне сонце виблискує золотом на хвильках, а на скелястому 
березі сидить рибалка, і малюватиму далі... малюватиму... свою... літню 
хмарку... О, нарешті я намалюю... свою картину... Проте він не міг пере
стати, бо:
дружина потребувала нового вбрання,
авто потребували бензину,
будинок потребував нового даху,
плавальний басейн потребував нових кам’яних плит,
дача потребувала оновлення фасаду,
і все інше потребувало усього іншого.

А на все те потрібні гроші. Тож він малював десятиліття за 
десятиліттям і збирав гроші на вбрання, бензин, новий дах, нові ка- 
мяиі плити, на оновлення фасаду дачі й на все інше. При цьому він 
час від часу говорив собі: як тільки я усе це придбаю, тоді я пере... 
стану малювати цей ставок з очеретом, де призахідне сонце виблискує 
золотом на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, і малю
ватиму далі... малюватиму свою... свою... хмарку далі... далі...

Тим часом молодий маляр зробився — інакше воно й не могло 
бути — старим. Однак він усе ще чогось прагнув: чогось найкращого, 
найбільшого, найшвидкіснішого, наймодернішого, найновішого, наймо
лодшого. А що небесно-голубі очі, білосніжні зуби й вишнево-черво
ний рот його молодої колись дружини не залишилися такими ж голу
бими, такими ж білими й такими ж червоними, то він узяв собі зовсім 
молоду дружину з небесно-голубими очима, білосніжними зубами й 
вишнево-червоним ротом. Проте, незважаючи на все це, сам він мо
лодшим не став. Навпаки, лікар заборонив йому водити авто й курити, 
багато їсти й пити, плавати й надто палко обнімати свою зовсім мо
лоду дружину. Тепер він утішався життям набагато менше, ніж колись, 
хоча мав два авто, великий будинок, плавальний басейн, дачу, зовсім 
молоду дружину і дуже багато грошей. І коли його зовсім молода 
дружина з небесно-голубими очима, білосніжними зубами й вишнево- 
червоним ротом пішла від нього, бо познайомилася з юнаком, який 
хоч і не мав грошей, зате міг водити авто й курити, багато їсти й пити, 
плавати й палко обнімати її, старий маляр почав замислюватися. І для 
цього він мав тепер досить часу: дружина пішла, йому не дозволяли 
водити авто, а також курити, багато їсти й пити і плавати, та й друзі 
більше не приходили. Він ніколи не думав, що в нього так мало дру
зів. Тоді він став пригадувати, що саме він збирався намалювати, коли 
перестане малювати ставок з очеретом, де призахідне сонце золотом 
виблискує на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка. Що ж 
це мало бути? Що? Та марно він намагався щось пригадати. Він забув 
усе, геть-чисто все. З цього приводу він вельми засмутився, і ніхто 
не міг допомогти йому пригадати свою картину — оту, з людьми і зві
рами, рослинами й камінням, морем і горами, хмарами й сонцем і 
взагалі майже всім, що є на землі. І так жив він самотньо у своєму 
безлюдному домі: у плавальному басейні плавали жаби, авто іржа
віли в гаражі, на дачі над озером витанцьовували миші, і коли він ще 
не помер, то живе й лосі.

З німецької переклав 
Богдан ГАВР И ШКІВ




