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КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО КОЛУМБА

Якщо вже ти так допитуєшся, чому я не хочу приятелювати, ба на
віть вітатися з тобою, я тобі поясню; тільки, будь ласка, не нарікай 
і не кажи, що я копилю перед тобою носа.

Пригадуєш, що було в таверні? Пригадуєш сеньйора з гарним шкі
ряним портфелем? Цей портфель упав мені в око, і я наважився спита
ти, чи його тут куплено, і сеньйор відповів — ні, не тут, а в Мексіці. Ми 
з тобою були в цивільному, і в кишенях у нас дзвеніли грошики. Ми 
вже добряче хильнули, і нам кортіло потеревенити, тож я й спитав 
сеньйора про портфель — чи тут він його купив і чи дорого коштує. 
А він сказав, що привіз портфель із Мексіки і що коштує він немало. 
Тоді я спитав, яка та Мексіка, і, хоч сеньйор, певне, був не з балакучих, 
проте, як чоловік вихований, зайшов зі мною в розмову. Те, що він роз
повідав, мені видалося цікавим, а тобі, мабуть, нудним, бо ти став патя
кати про мексіканський фільм, який бачив торік чи позаторік — так, 
наче з нього дізнався про Мексіку більше, ніж з уст сеньйора, що бачив 
цю країну на власні очі, бо два місяці мандрував по ній. Тільки такий 
йолоп, як ти, міг собі це дозволити,— але про це я тільки між іншим.

Потім до таверни зайшов хлопець з гітарою, і з ним — якийсь ста
течний добродій.

Тим часом сеньйор з портфелем випив уже дві-три чарчини, і язик 
у нього розв’язався. Виявилось, що родом він із Саусе-де-Батові, і сіль
ське життя знає куди краще, ніж ми. А ти, хоч як приндився перед ним, 
був дурень-дурнем.

Розмовляли про щось — а може, й сперечалися — і гітарист зі 
своїм супутником. Коли це гітарист покликав до їхнього столу сеньйора 
з портфелем і попросив, щоб той вирішив, хто з них має слушність 
у суперечці. Не все зрозумів я з тої суперечки, але основне вловив: 
один говорив, що англосаксонська раса вища за латинську, а другий — 
що латинська нічим не поступається перед англосаксонською. Сеньйор 
з портфелем сказав: не тому раса вища, що висотує кров з інших на
родів... А тобі, бевзю, чомусь убилося в голову, що сеньйор з портфе
лем — комуніст, і, урвавши його на півслові, ти загорлав: «Що ви знаєте 
про раси? І що варнякаєте про Колумба, коли нічого про нього не
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знаєте? Єдиний, хто тут знає все про Колумба, це я! А ви мовчіть!» 
Сеньйор з портфелем у першу мить здивувався — він-бо тільки мимо
хідь згадав про Колумба,— але тут-таки сказав: «Гаразд, я мовчатиму; 
говоріть про Колумба ви». А що може сказати про Колумба такий бов
дур і невіглас, як ти?! Хіба ти'коли читав що-небудь, опріч вивісок на 
крамницях? Ти тільки й міг сказати: «Колумб відкрив Америку». Оце 
все, що ти сказав, і тобі заціпило. Але ти не зміг уже прикусити свого 
язика, і без кінця повторював: «Я багато знаю про Колумба, багато 
знаю про Колумба!»

Сеньйор з портфелем заплатив за вино й намірився йти; було ясно 
— він не хоче більше з тобою говорити; а ми всі сиділи ні в сих, ні в 
тих і пекли раків...

Пам’ятаєш, як лаяв я тебе за твою дурість, але тобі було байдужі
сінько!..,

А тепер скажу про головне. Днями я зустрів на вулиці сеньйора 
з портфелем: він упізнав мене — я помітив це по його очах; я хотів при
вітатися, але він, дивлячись просто себе, пройшов повз мене, як повз 
стовп. Він, звісно, подумав, що я — такий тип, як і ти. Дуже я засму
тився й образився... А позавчора знов зустрів його — в таверні, — і він 
знов удав, що ми незнайомі. Я підійшов до нього й сказав: «Даруйте, 
сеньйоре, але я хочу, щоб ви знали: я не відповідаю за чиюсь дурість; 
я був того вечора з солдатом, який патякав про Колумба, але це зовсім 
не означає, що ми з ним — одного поля ягоди. Прошу вас — коли я ві
таюся з вами, вітайтесь зі мною і ви». Сеньйор вислухав мене й спокій
но сказав: «Гаразд, друже, забудьмо цю історію». Він пригостив мене 
вином, а потім ми довго розмовляли. О, він таки знає про Колумба!

Ну, то ти зрозумів, чому я не хочу приятелювати з тобою? По-пер
ше, тому, що вважаю твою поведінку негідною; по-друге, не хочу черво
ніти від сорому, коли той сеньйор знову побачить нас удвох. Ти повинен 
зрозуміти: хоч я чоловік і маленький, мені хочеться водитися з людьми, 
а не з покидьками. Хай нам з тобою пощастило, що ми наділи мундири 
й тому маємо сякі-такі гроші, хай! Але інакше ми здохли б з голоду... 
Хай із тебе цього досить, а мені воно зовсім не до душі; при першій 
же нагоді я начхаю на службу. А ти ходиш, мов павич, козиришся, 
пащекуєш про те, в чому й зовсім не тямиш, і все це через мундир, цей 
нещасний солдатський мундир! А якби ти не був таким нікчемою, ти 
помітив би — ніхто не заздрить ні тобі, ні твоєму мундирові.

Я говорив тобі про це й раніше, щоправда, не так гостро, але ти на 
мої слова чхав. Ти зробився справжньою паскудою, смердиш так, що 
аж дух забиває. Хоч із Колумбом, хоч без Колумба — все одно смер
диш. Що ж до мене, то я щасливий, що познайомився з порядним 
сеньйором і що він поважає мене. А тобі кажу відверто: я зневажаю те
бе, бо ти й щербатого гроша не вартий. Одно слово, я — людина і сол
дат, а ти — солдат і паскуда!..

З іспанської переклали 
Лев ОЛЕВСЬКИИ та Ірина СИДОРЕНКО
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