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З німецької перекл 
Юрій МИХАЙЛК

Оскар їхав у тисняві серед робітників і перекупок спочатку автобусом до 
Айзфельда, потім ранковим поїздом до Темара, а там пересів на вузькоколійку. 
На дорогу до Шлейзінгена він згає години дві за умови, якщо ніде не буде 
затримки.

Спочатку з ним у купе сиділи дві селянки, й Оскар увесь час намагався 
дивитись у вікно, щоб вони, бува, не зайшли з ним у розмову та ще, чого доброго, 
не стали допитуватись, куди та чого їде. «Мої плани не для чужих вух,— подумав 
він,— адже я ще й сам нічого не знаю напевне». Від Гільдбурггаузена він вже їхав 
сам.

У Весрі Оскар звернув увагу на свої пом'яті штани, які він перед поїздкою 
старанно був випрасував. У нього аж піт виступив на лобі. Оскар трохи ослабив 
вузол краватки, яку привіз йому Бішоф з райцентру, й голосно прокашлявся, щоб 
позбутись почуття невпевненості, але горло ніби перехопило від хвилювання.

В Раппельсдорфі Оскар востаннє витяг з кишені папірець з багатократ 
виправленими чотирма реченнями, які збирався виголосити при зустрічі. 
В присутності жінок він завжди розгублювався, тому вирішив бодай цього разу не 
осоромитися. Далі він мусив покластися на долю, бо машиніст локомотива вже 
натиснув на гальма, й, заскреготавши колесами, поїзд зупинився біля перону 
маленького провінційного містечка Шлейзінгена.

Все це належало неодмінно пам'ятати.
Перейшовши колії, Оскар розпитав у чергової на переїзді, куди йому йти, і, 

залишивши ліворуч замок Бертольда, пішов, спотикаючись, праворуч — до 
шинку. Для сміливості він вихилив подвійну порцію горілки, потім, щоб не було 
запаху, запив м'ятним лікером і, нарешті, щоб позбутись неприємного присмаку 
в роті, капнув на язик кілька ренських крапель.

— «Розумний чоловік починає справу зранку»,— згадав шинкар давнє 
прислів'я і, послинивши олівець, нашкрябав у рахунку третій хрестик.
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Оскар закотив манжет, якусь мить дивився на поблякле штучне скло 
годинника. Час було вже рушати. Сплативши рахунок, він узявся за капелюх.

— На все добре.
Вже в порозі Оскар несподівано спинився, знову повернув до шинку 

й нерішуче став біля шинквасу, а коли шинкар вийшов з кухні, Оскар хрипко 
проказав:

— Плитку шоколаду з начинкою!
Подавши шоколад, чоловік провів Оскара лукавою посмішкою аж на вулицю.
«І. Шнайдер»,— прочитав Оскар на табличці старезних дверей у провулку 

Мьонхгассе, 9. Він постояв, старанно причесався й знову хотів був дістати той 
папірець із нашкрябаними чотирма реченнями, але, зрештою, поборов цю спокусу 
і, витерши спітнілу руку об холошу, натиснув на кнопку дзвінка.

Коли приймаєш важливе рішення, в пам'яті раптом зринають усі подробиці, 
стаючи на мить чимось найважливішим. Тріщини в пересохлих дверях, нарос
таюче порипування сходів, скрегіт засуву — все це лишило незгладимі враження. 
Тим часом двері будинку з гуркотом відчинилися й Оскар побачив перед собою 
товсті скельця окулярів та два ряди майже кінських зубів.

— Ви до кого? — почув Оскар.
Ті чотири неодноразово виправлених речення ніби застряли в горлянці. Оскар 

ледве спромігся вичавити з себе:
— Я прийшов по об'яві.
— Ви спізнились,— усміхнулися до нього кінські зуби,— комод уже 

продано.
Ні, не задля комода згайнував Оскар майже дві години на дорогу. Його 

привело сюди оголошення про шлюб. І, щоб пояснити мету свого приїзду, він 
витяг із задньої кишені штанів листа, обшарпаного, просяклого потом.

— «І. Шнайдер»,— прочитав він адресу відправника.
Товсті скельця окулярів раптом зблиснули, зуби сховалися за губами.
— То це ви?.. А я чекала на вас лише завтра.
Оскар знову розгублено глянув на двері й простежив найбільшу тріщину. 

Лише через якусь мить до свідомості Оскара дійшло значення її останніх слів.
— Сьогодні легше з транспортом,— пояснив він,— відірвавши нарешті 

погляд від навскісної дірочки, з якої випав сучок. Тоді побачив її почервоніле 
обличчя в окулярах. Оговтавшись трохи, Оскар із заклопотаним виглядом дістав 
плитку шоколаду й тицьнув їй у руку.

— Це вам, фройляйн Шнайдер,— мовив він раптом охриплим голосом, 
відчуваючи, що й сам червоніє.

— Ні, що ви! Не треба! — прошепотіла фройляйн Шнайдер.
Вона не взяла шоколаду, й Оскар розгублено тримав його кінчиками пальців, 

не знаючи, що робити. Обоє мовчали, поки фройляйн Шнайдер скрикнула:
— О боже! Чого ж ми стоїмо? — й метнулась крутими сходами нагору.
Йдучи слідом, Оскар мовчки дивився на її худі литки, щасливий, що бодай не

треба нічого говорити, бо він, власне, вже й не знав, що йому казати.
— Гарно у вас,— мовив він уже в кімнаті, обережно сідаючи на запропонова

ний стілець. А згодом, коли вони пили чай, Оскар поцікавився:
— Ви ж, мабуть, теж працюєте?
На якийсь час він знову дістав перепочинок, бо фройляйн Шнайдер 

розповідала про їхнє місто, про бібліотеку, в якій працювала, про вчителя, що 
взимку відміняв уроки в школі на ті дні, коли його дружина сушила.в класі 
білизну. Розповіла й про поета, який переселився звідкись у ці краї років двісті чи 
й ще більше тому.

Слухаючи все це, Оскар тільки мовчки кивав головою, випорожнюючи вже 
другий чайник. Він лише коли-не-коли підтакував, здивовано позираючи на її 
величезні зуби. Так минав час. На міській вежі вдарив годинник. Оскар нарахував 
до дев'яти й прослухав, як фройляйн Шнайдер запитала, чи він може ще трохи 
побути.

— Отже, вам уже треба йти?
— Куди? — запитав Оскар, чухаючи лоба, ніби спонукаючи думку працюва

ти.
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— Я проведу вас до вокзалу,— мовила вона, прибираючи чашки.
— А що я робитиму на вокзалі? — здивувавсь Оскар. — Сьогодні вже не буде 

жодного поїзда.
Фройляйн Шнайдер невпевнено запитала:
— А де ж ви ночуватимете? Адже в нашому місті немає готелю.
І тут лісоруб Оскар Франк з гуркотом відсунув трохи назад старезного 

стільця, зняв з кремезних плечей піджака, розсівся за столом і рішуче сказав:
— Я тут спатиму. Адже в твоїй об'яві написано, що ти досі не мала слушної 

нагоди, а тепер ти її маєш, фройляйн Шнайдер! Навіщо б же я цілих дві години 
гайнував на дорогу сюди?

— Що це вам спало на думку? — перелякано схопилася фройляйн Шнайдер.
Але на Оскара це не справило враження. «Вали й роби своє»,— пригадав він

пораду Бішофа. Саме так він і вирішив зараз учинити, боже поможи! Його 
величезні руки простяглись до неї, обхопили її худе тіло, поклали на диван 
і почали хапати за м'які перса. Безпорадно захищаючись, жінка вдарила Оскара 
по обличчі. Він люто стиснув її, й цієї миті щось брязнуло на підлогу. Оскар 
опинився серед блакитних черепків і вражено замовк.

— Негайно залиште мій дім! — сердито закричала жінка. Її побагровілим 
обличчям текли сльози.

Оскар, мов ошпарений, вискочив у двері, збіг сходами вниз і лише надворі 
помітив, що він у сорочці. Оскар геть знітився й повернувсь нагору. Підібгавши 
ноги й схиливши голову на руки, фройляйн Шнайдер сиділа на дивані й гірко 
плакала. Він схопив піджака, квапливо вдягся й хотів уже йти, щоб більше сюди 
не вертатися.

Та фройляйн Шнайдер, ще схлипуючи й утираючи хустинкою то очі, то носа, 
мовила:

— Сядьте, куди ж ви підете проти ночі?
Оскар мовчки скорився.
Після всього, що сталось, їм нічого було говорити. Отак вони мовчки 

й просиділи одне навпроти одного до самої ночі. Оскар крадькома поглядав на її 
запалі щоки, на конячі зуби, на почервонілі від сліз очі, на руки, в яких вона 
розпачливо м'яла змокрілий носовичок. В Оскарові поступово наростало почуття 
провини. Він обережно дістав з кишені свою плитку шоколаду й підсунув через 
увесь стіл до господині. Це нічого не дало. Десь на міській вежі раз у раз бив 
годинник. Оскар нишком рахував, а фройляйн Шнайдер стримано позіхала.

— Слово честі,— зважився нарешті озватись Оскар,— я вас і пальцем не 
торкну.

Жінка сумовито кивнула головою, потягла за блискавку на спідниці, 
роздяглася й пірнула під ковдру.

Оскар вимкнув світло й навшпиньки повернувся до свого стільця. Там він 
і просидів до ранку, сам себе картаючи за нерозважливість, кленучи Бішофа 
й називаючи його свинею.

«А що скаже вчитель Бакнікель, який написав таке чудове звернення до 
фройляйн Шнайдер? Якби не той аркушик, певне, я зараз не був би тут!» — 
розмірковував Оскар.

Уранці, коли жінка простягла йому руку на прощання, Оскар урешті набрався 
духу та й запитав:

— А ота літера «І» перед вашим прізвищем що означає?
— Ах,— винувато усміхнулась жінка,— я й забула відрекомендуватись. 

Івона Шнайдер.
— Ага! — вражено мовив Оскар, намагаючись будь-що запам'ятати це 

рідкісне ім'я. Вже сидячи в поїзді на Темар, він витяг з кишені папірець з неодно
разово виправленими чотирма реченнями і дописав унизу: «Івона Шнайдер».

Дорогою додому Оскар рахував свої збитки: «Вісім марок двадцять пфенігів 
за проїзд, сорок пфенігів за папір і конверт, три марки двадцять пфенігів за 
шоколад». Краватку, мабуть, не слід було враховувати, він міг її ще колись 
використати. А все заразом — складало добру суму, ось що вражало. Проте 
Оскара це не засмучувало, він старанно розгладжував долонями пом'яті штани.
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Нічого журитись. Він з'їздить у райцентр і купить там вазу для фройляйн Івони, 
таку саму голубу. А Бішофу, отому тупому бовдурові, скаже, що це подарунок 
для однієї дуже освіченої особи. Зрештою: що ті дві години дороги! Ніде навіть не 
треба довго чекати при пересадках.

Колись він, можливо, все-таки прокаже оті багатократ виправлені чотири 
речення: «Оскар Франк, якому Ви писали, має честь стати перед Вами. Не можна 
все життя тільки рубати дерева. Самотньому важко жити. Я хочу одружитися 
з Вами, фройляйн Шнайдер».

Розмірковуючи отак під стукіт коліс по старих коліях, виснажений 
безсонною ніччю Оскар нарешті заснув.
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У ТРАВНІ ЦЬОГО РОКУ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРО
ФЕСОР РОБЕРТ ПІТЕР ГЕЙЛ, ПЕРЕБУВАЮЧИ В КИ
ЄВІ, ПЕРЕДАВ НАШІЙ РЕДАКЦІЇ СВОЮ КНИГУ 
«ОСТАННЄ ПОПЕРЕДЖЕННЯ», ЯКА ЩОЙНО ВИ
ЙШЛА З ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ. У НІЙ ВІН ТОР
КАЄТЬСЯ ПРОБЛЕМ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В СВІ
ТІ, РОЗПОВІДАЄ ПРО ЛІКУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ 
ПІД ЧАС АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, ПРО 
ДОСВІД, ЯКОГО ВІН НАБУВ ПІСЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ 
В КИЄВІ ТА ЧОРНОБИЛІ. РЕДАКЦІЯ МАЄ НАМІР 
У НАСТУПНОМУ РОЦІ ОЗНАЙОМИТИ ЧИТАЧІВ З 
ЦІЄЮ КНИГОЮ.

Заставки в номері Олега Блащука

Н а  о б к л а д и н ц і :

В. Парала «Війна з багатоликим звіром». 
З crop. кари кату ри з тижневик і в *Свст
соціалізму ' (ЧССР), *Вохснпост» (НДРі. 
•Паіс семаналь» ІІспанія), *Ой.\еншпі • 

гель* (ПАРІ•

Р е д а к ц і я :
Іван БІЛИК,
Олександр БОЖКО,
Олександр БУЦЕНКО,
Наталя ДРОБОТУН,
Олекса ЛОГВИНЕНКО,
Степан НАЛИВАЙКО,
Дмитро ОНКОВИЧ,
Микола РЯБЧУК,
Ярослава СОБКО,
Орест СУХОЛОТЮК,
Олександр ТЕРЕХ.
Художній редактор 
Володимир ПИСАРЕНКО.
Технічний редактор 
Ніна БАБЮК.
Коректори:
Галина КОЛІНЬКО, Ірина ОСАДЧА.

Здано до набору 06.05.88. Підписано до друку 06.07.88 БФ 19377 
70X108 А. Офсетний друк. 16,8 умов. друк. арк. 22,15 умов, 
фарбовідб. 25,2 обл.-вид. арк. Тираж 50110 прим. Зам. 02424.

Адреса редакції: 252021. КиІв-21, вул. Кірова, 34. Телефони: 
головний редактор — 293-13*18, заступник головного редактора, 
відповідальний секретар — 293-06-13; відділи: художньої літера
тури — 293-28-88. 293-27-10. 293-29-61. поезії -  293-28-88 кри
тики — 293-29-61; публіцистики і україніки — 293-27-10: худож
нього оформлення — 293-27-60.

Рукописи обсягом до одного друкованого аркуша не повер
таються.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Укра
їна», 252047, Киів-47, проспект Перемоги, 50.

«ВСЕСВІТ» («Весь мир» — «Всзсвит»), журнал иностранной ли
тературы. Ne 8, 1988 (на украинском языке). Литературно- 
художественный и общественно-политический ежемесячник 
Орган Союза писателей Украины, Украинского общества друж
бы и культурной связи с зарубежными странами и Украинского 
республиканского комитета защиты мира Журнал основан в 
1925 г. Адрес редакции: 252021, Киев-21, ул. Кирова, 34. Изда
тельство «Радянський письменник». 252054, Киев-54, ул. Чка
лова. 52. Комбинат печати издательства «Радянська Україна». 
252047, Киев-47, проспект Победы. 50.

Текст набрано із застосуванням вітчизняного фотонабірного 
комплексу «Каскад»

Master
Spot




