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Естер Кінськи народилася 1956 року в місті 
Енгельскірхен, німецька письменниця і пере

кладачка. Живе у  Берліні та у  Баттоны 
(Угорщина).

МЕЗЬОХЕДЬЄШ
З німецької переклала Анна Пінчук

Маленький потяг прямував з Баттоны до М езьохедьєша повз порожні поля, вкриті 
стернею. Він чахкотів, мов заморений звір. Зусібіч -  величезний безкрайній простір, 
земля темна й суха. Трактори здіймали хмари пилу, що осідали лиш е кілька годин 
потому. У небі кружляли хижі птахи, а в стерні роїлася дрібна звірина. Тут і там 
вздовж поля мляво блукали поодинокі згорблені постаті у пошуках залишків зерна, 
їхні велосипеди були розкидані край поля. Свої знахідки вони складали у грубі 
біло-сірі мішки із синтетичної тканини. На безкраїх порожніх просторах ці збирачі 
здавалися крихітними цятками.

На вокзалі у Мезьохедьєші стояло безліч потягів, червоно-жовті вагони, що 
поодинці курсували вздовж кордонів і начебто зупинялися в прикордонних се
лах. Поодинокі подорожуючі завжди мали змучений вигляд, наче задуха, холод, 
далечінь, світло чи темрява висмоктали з них усі сили.

На вокзалі я зайшла у кафе. Слово «Сентраль» полискувало чорними залізними 
літерами на білій стіні. Більшість столів у приміщенні були зсунуті в куток. Кельнер 
та кельнерка вмостилися на підвіконні спиною до зали і розглядали вокзал, цукрову 
фабрику й тонку смужку горизонту, який жеврів жовтими й лазуровими барвами 
десь поза залізницею. М айже всі страви в меню були викреслені. Кельнерка стов
бичила переді мною і мляво знизувала плечима, реагуючи на мої спроби втамувати 
голод. Згодом вони з кельнером про щось пошепотілися на кухні, вона байдужо 
поставила на стіл якусь страву і так само байдужо почовгала з порожньою тарілкою 
назад. Щ ойно стемніло, кафе «Сентраль» зачинилося. На вокзалі зосталися лиш е 
два вагони в очікуванні на останню  поїздку цього вечора. Над цукровою фабрикою 
на околиці М езьохедьєша зійшов місяць. Тьмяний місяць на тьмяному небі.

В іншій невеличкій кнайпі я знову побачила кельнера та кельнерку з ка
фе «Сентраль». Сидячи за стійкою, вони пили червоне вино з низьких матових 
келихів і без жодного подиву злегка мені кивнули. Я помітила, як їхні ноги поволі 
сплітаються під столом.
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лним столом їв чоловік. Його пальці та губи лиснилися від ковбаси, а пляшка 
та склянка масніли від жиру. Він відірвав добрячий шмат від пухкого бухан-

ця. А коли вгризався зубами в ковбасу, то різко шарпався вперед і видавався звіром, 
що жадібно хапає сполохану здобич. Ковбасоїд розповідав про циркову виставу у 
своєму селищі, всі реготали. З музичного автомата лунали пісні славетного короля 
шлягерів. Чоловік опустив туди мідяк, і автомат заскреготав тремтяче високим го
лосом Джиммі Замбо. Ковбасоїд провів ребром долоні поперек горла. Так, король 
був мертвий. У цій маленькій кнайпі всі підспівували зі сльозами на очах, усі тан
цювали, обхопивши одне одного за стан і кружляючи по колу, наче в хороводі. Це 
коло то вужчало, то ширилося, оберталося то праворуч, то ліворуч. Якийсь чоловік 
з гуркотом хрьопнувся на табурет поряд зі стійкою і вмить вскочив назад у танок. 
Ковбасоїд, уже добряче п ’яний, мастив жиром стегна і спини сусідів по танцю, туж
ливо всміхаючись, поглядав на стелю. Король шлягерів усе співав і співав. Пізно 
вночі, коли всі були виснажені, власниця зачинила двері, ковбасоїд сів на велосипед. 
У прохолодних вологих сутінках пахло осінню, землею, буряками та кіньми.

Наступного дня в М езьохедьєш приїхав цирк. Ж нива добігали кінця. Обабіч 
вулиці, поміж спаленого бадилля та зів’ялих кущів кукурудзи робочі потирали свої 
широкі долоні й проводжали поглядом цирк. Навколо гавкали собаки, діти виши
кувалися вздовж дороги, вимахуючи руками, і бігли за вагончиками аж до луків, де 
мали розбити намети. Із кліток з тваринами лунало глухе гуркотіння та воркотання, 
завивання та іржання, що вороже висіло в повітрі й на якийсь час поглинуло навіть 
собачий гавкіт.

У темряві на сходах своїх освітлених вагончиків сиділи циркачі, вони вечеряли, 
часом вигукуючи щось нетутешньою мовою, яку часто сприймали за цирковий жар
гон, балакали, сміялися.

Глядачі нетерпляче чекали першої вистави. Над відкритим куполом шатра навис
ло сутінкове небо. Першим номером був виступ майстра самозвільнення, такого ху
дого, що він міг би прослизнути крізь ґрати своєї клітки, в ’язнем якої начебто був. 
Під кінець він проніс цю клітку на витягнутій руці вздовж першого ряду. Публіка 
аплодувала, проте ніхто не знав напевне, що саме викликало аплодисменти: потер
пання від голоду чи гнучкість та сила.

У небі над шатром засяяли перші зорі, коли на манеж виїхала наїзниця. Пізніше, 
коли йшлося про цей вихід, усі одностайно відзначили її красу. Згодом вона ви
ступала у різних образах та вбраннях, навіть у ролі заклинательки величезної змії. 
Заворожена гострими звуками невеличкої флейти, змія поволі обвивала плечі ар
тистки, не маючи наміру завдати їй жодного болю.

Насамкінець на сцені з ’явився приборкувач звірів. Над його верхньою губою вмости
лися розкішні закручені чорні вуса, що мали б надати обличчю якоїсь пристрасності, 
тоді як пишнота й королівська врода левів мала зачарувати публіку. Серця розчарова
но стиснулися, щойно на арені знову з ’явилася наїзниця в своєму трико -  глядачі жод
ного разу не зааплодували, хоча вони й заборгували їй це, особливо коли вона довела 
свою хоробрість, стрибнувши через палаюче кільце і спритно приземлилась на руки 
у тирсу. Цим і завершилась вистава, проте тріумфу, якого так очікували актори та ди
ректор цирку, не сталося. їхні поклони на манежі не мали особливого успіху, й опісля 
млявих поодиноких оплесків натовп вмить розсіявся. Більшість глядачів розійшлися 
по кнайпах, там вони мовчки пиячили або про щось бубоніли.
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Наступного дня на телеграфних та ліхтарних стовпах з ’явилися листівки з на
писом «М ертвий лев. Нова програма». Проте ця обіцянка нікого не звабила, раптом 
здалося, буцімто лев -  це було єдине, на чому тримався цирк, наче всі сподівання та 
мрії покладалися виключно на нього, а тепер вони просто розтанули в повітрі.

Саме тоді похолоднішало, скрізь виднілися хмари диму, що здіймалися над са
дами, адже багаття властиві цій порі року. Неподалік стояли палії і спостерігади 
за полум’ям, аж поки воно зовсім не зникало, лишаючи по собі лиш е попіл. Осінні 
вогнища були слухняними, навіть дещ о зніяковілими, а коли вони перетворювалися 
на суцільний жар, їх притрушували землею.

Циркові актори ліниво розтягнулися в прохолоді збляклої осінньої трави й позира
ли на хмари, поки тварини гарчали та гавкали у своїх клітках, а вітер тріпотів у пра
порцях і шарпав обвислу линву, натягнуту від верхівки шатра до паркану. Ввечері 
засяяв ліхтар, проте ніхто не прийшов. Роззяви з велосипедами вешталися віддаля 
й поодинці майже тонули у спадаючих сутінках, поглядали на цирковий намет, наче 
хотіли стати свідками якоїсь невдачі.

Одного холодного дощового дня шатро поволі осунулось, підпори похилили
ся, змоклі линви провисли. Тварини принишкли, артисти споглядали з-за дверей 
своїх вагончиків цей сірий день і шатро, що все дужче припадало до землі. Цього 
вечора всі вони опинилися у кнайпі. Стиха шурхотів дощ. Циркачі безперестану 
пили. М айстер самозвільнення підвівся і гупнув рукою по стійці. «Цирк сконав!» 
-  рикнув він. Його товариші схвально кивали головами, «цирк сконав, так-так, 
цирк сконав», -  бубоніли вони поміж собою, та й інші гості, що ходили до цирку, 
підтакували, наче хтось питався їхньої згоди.

БАТТОНЬЯ
З німецької переклала Тетяна Власова

Навпроти жила літня пані на ім ’я Ольга. Вона мала глибокий та гучний го
лос. Вечорами Ольга сиділа на лавці перед будинком і перемовлялася з людьми 
на вулиці. Іноді до неї приєднувалися інші жінки. Горбані, одягненій у фартух з 
оборками, дозволялося сидіти поряд з Ольгою на лавці, а інші жіночки приносили 
стільці з собою. Так вони без упину розмовляли у згасаючих променях літнього 
сонця, поки надворі не ставало вже зовсім прохолодно. Першою йшла горбаня. З 
високо піднятою головою, дивлячись червоними очима та щільно стиснувши губи, 
проходила вона повз моє вікно додому, готувати вечерю для свого брата.

Одного дня Ольга померла. Коли її ховали, всі жінки вулиці їхали на чорних вело
сипедах до сербського кладовища. Кожна мала букет із жоржин, жовтих маргариток 
та дрібних айстр.

Далека родичка взялася прибрати будинок Ольги. Вона роздарувала та продала всі 
її речі, люди приходили з тачками й забирали одяг, посуд і казанки.

Тривалий час Ольга працювала офіціанткою в одному далекому місті. Вона по
знайомилася з кельнером, з яким розважалася у вільний час. Та пристрасть до му
зики батьківщини жила в ній завжди, особливо вона любила акордеон. Ольга дуже
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поважала всіх акордеоністів і, звичайно, розповідала про це кавалеру. Кельнер одру
жився з нею, вона повернулася з ним додому, з собою привезла й взуття, яке носи
ла, працюючи офіціанткою, -  чорні шнуровані напівчобітки до литки з відкритими 
пальцями та п ’ятою. Невдовзі чоловік помер, і Ольга почала працювати в буфеті 
кінотеатру Баттоньї, де вона знову змогла носити своє взуття. Буфет був дуже 
тісним, Ольга передавала через маленьке віконце горнятка з чорною кавою, келиш
ки з вином, лимонадом, неочищений арахіс, що ріс на величезних полях навкруги, 
і варену кукурудзу. Качани кукурудзи годинами плавали в теплій воді у великому 
чорному казані.

Кінотеатр Баттоньї зараз занедбаний. На фасаді висить давно згасла вивіска 
«M ozi», а всередині пахне пилом, розігрітим у променях кінопроектора, й 
арахісом. Лінолеум на підлозі покоробився, підвіконня всіяні засохлими мухами. 
За кінотеатром росте занедбаний сад, а в ньому на величезному горісі живуть сови, 
вдень вони незворушно сидять на гілках, мов товсті обрубки у рідкому листі. Коли 
ж настає вечір, вони розправляють крила і з тихим свистом кружляють у темряві.

Був вересень, і лелеки вже відлетіли. Поля тепер належали чаплям, що мерехтіли 
серед трави, мов білі та сірі тіні в передсвітанковій млі. У Кевермеші залишився 
один молодий лелека, він стояв на краю порожнього гнізда і дивився вниз на плети
во гілок. Під ним, на вулиці, сиділи цигани, насолоджувалися останніми сонячними 
променями, палили сигари, точнісінько як у пісеньці про трьох циган, знайомій мені 
з дитинства. Для лелеки то була перша зима, тому все близьке здавалося йому тепер 
чужим, адже він залишився сам, а в цю пору року його серце мало би бути не тут.

Цьогорічні лош ата тупцяли неподалік від кобил або, прив’язані до підводи, моти- 
ляли головами, намагаючись підлаштуватися до ходи, і слухняно брели поряд.

Усе здавалося блідим, безбарвним та розмитим, наче вже нічого було косити та 
обривати. Світло-брунатні корови паслися посеред пожухлого очерету, всі кольори 
немов змилися, а бездітні кози, молочно-білі, лежали, прив’язані на траві між вули
цею та доріжкою, тоді як молодих цапків відводили на забій.

На полях залишилися тільки соняш ники, чорно-коричневі, вони шелестіли 
напівсухим листям. Потемнілі квіти повісили голови і стояли, наче покинуті війська, 
земля розтріскалася, і з тріщин стирчали вигнуті зів’ялі патики. В останні свинцево- 
сиві спекотні дні їх віддалені ряди зникали за горизонтом.

Зрізане кукурудзиння було скидане в купи, як на городі в моїх сусідів. Ті купи сто
яли рядком, наче воїни в гостроверхих шоломах, забуті, загублені, які, можливо, за
чахли під цими шоломами, залишені в якомусь очікуванні, розпатлані й непотрібні, 
вони триматимуться, допоки їх не знесе холодним вітром та не засипле зимовим 
снігом.

Ночами було чутно собачий гавкіт, навкруги розливався аромат осені. Цілими 
днями люди палили хмиз та бадилля, а запах диму огортав ніч.

Час від часу мене знаходив Зоран. Він приносив мені відростки кактусів та давав 
поради. Мені не були потрібні його рослини, тому вони залишалися на веранді, де 
вітер вкривав пилом блідо-зелені щупальці кактусових коренів.

Зоран нерішуче стояв на веранді, як непроханий гість, розповідав про смерті і не
щастя в селі та про свою майбутню подорож до Нью-Йорка.

-  Я працюватиму зі своїм другом, -  казав він, -  ми будемо реставрувати замки.
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Іноді він вживав німецькі слова.
-  Де ти вивчав німецьку? -  одного разу запитала я його.
Зоран працював у Німеччині.
-  Я був бригадиром, -  сказав він. -  Я будував бункер.
Зоран керував бригадою угорських робітників під час будівництва захисного бун

кера. Замовника -  хазяїна ковбасного заводу -  вид працюючої бригади на якусь мить 
робив щасливим, коли він думав про захист, який це зухвале укріплення дало б йому 
в разі великої небезпеки. Я намагалася уявити собі Зорана з його очицями та пере
кошеним ротом командувачем, коли його підлеглі працюють у ямі, край якої дістає 
їм до стегон, плечей або шиї. На задньому плані мені бачився німецький ландшафт, 
вкриті темним лісом гори, річкові долини, обрамлені деревами, безіменні краєвиди з 
неясними сіро-зеленими контурами, як картинки з дешевих календарів та листівок.

Зоран розповів мені і про свою хворобу. Він сів на стілець і, жестикулюючи рука
ми, показав невеликі горбики, це були медикаменти, які він приймав. Потім майже 
ніжним жестом окреслив у повітрі щось опукле та обережно посадив це уявне щось 
собі на голову, до цього він додав слово, яке я не зрозуміла. Він показав на відросток 
кактуса, який приніс, потім знову на голову і заплющив очі. В нього росла в голові, 
так раніше казали, з якоюсь біологічною ніжністю, рослина, що укорінилася, випу
стила гілки, листя, навіки сховала від сонячного світла свої бліді квіти всередині 
організму і розвивалася, хижа рослинка.

Зоран приніс мені ключ від єврейського кладовища.
-  Ти можеш його оглянути, -  сказав він таким тоном, ніби воно належало особи

сто йому. В дитинстві ми бавилися в піжмурки там, серед могил.
Єврейське кладовище тяглося при виїзді з села, вздовж дороги, що вела до 

Кевермешу. Ворота були завжди зачинені, проте паркан мав багато дірок. Невеликий 
пагорб був усіяний надгробками, поміж яких вилися вічнозелені ліани та росли 
кущі, вкриті червоними ягодами. Напіврозвалений склеп зберіг залишки написів 
на івриті, літери розташ овувалися дугою, під якою виднілася величезна діра, крізь 
неї можна було бачити небо і горизонт. Кладовище було великим та майже пустим. 
Казали, що тут ставалися повені, річки виходили з берегів, рівень ґрунтових вод 
постійно піднімався та спричиняв вимивання останків тіл і просідання могильних 
плит, які замулювалися та зникали.

РИБИНА
З німецької переклала Аліна Онопрієнко

Тут є струмки, болота, джерела та калюжі, але жодної річки, не кажучи вже про 
велику воду. Проте одного літнього ранку посеред головної вулиці з ’явилася риби
на. Така величезна риба водиться хіба що у повноводних ріках, вона була завдовжки 
з чоловічу руку, важка та блискуча, наче її щойно витягли з води, рот був відкритим 
і дехто ще начебто бачив, як вона хапає ним повітря. Про таку рибину тут знали 
хіба що з розповідей, тому навколо неї швидко зібрався натовп зацікавлених. Вона 
мала рожеве забарвлення, з коричнево-сіруватими плямами різної форми, черево
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біле, місцями проглядали коричнево-червоні цятки. Її колір і форма мали незвичний 
вигляд на тлі сірого пороху наших земель. Паща була роззявлена, гострий зубець на 
кінчику губи загнувся усередину темно-червоної порожнечі. Розчепірений спинний 
плавець звисав на бік, а біля хвоста був ще один -  маленький і гострий. Здавалося, 
що хвіст складається з цупких осклілих п ір’їн, він мав би слугувати крилом, мож
ливо, це й насправді так, може, саме завдяки хвосту рибина потрапила у ці краї, де 
в жодній водоймі не водиться така риба. Хоч хтось і стверджував, що вона все ще 
намагається хапати ротом повітря, за першого вранішнього гомону цього спекотно- 
го літнього дня можна було спостерігати лиш е за нерухомою рибиною. Але навіть 
зовсім не рухаючись, вона не здавалася мертвою, мабуть, через те, що тут ніхто не 
бачив такої рибини живою.

Спочатку луска рибини повільно ставала скляною, потім -  матовою, косе око, 
звернене на нас, потьмяніло, паща більше не зяяла -  натомість здавалося, що зябра 
вивернулися назовні. Від кроків перехожих здійнялася пилюка й осіла на рибині 
тонкою плівкою. До черева поприлипали маленькі камінці. Сонце пекло дуже га
ряче, і всі шукали затінку, щоб у прохолоді спостерігати за рибиною звіддаля. Із 
затінку рибина на сонці була схожа на горбик землі трохи світлішого кольору, хмар
ку з чимось перемішаного пороху.

На сліпучому світлі здавалося, що тіло рибини на дорозі мерехтіло й навіть 
збільшилося. Але то були не відблиски розпеченого повітря, то роїлися численні 
мухи, які зачули рибину й пополудні, коли сонце опустилося нижче і люди знову по
чали збиратися, здійнялися великою чорною хмарою. Рибина дуже змінилася. Її тіло 
стало нерівним, місцями воно округлилося, а місцями запало, і майже непомітні 
плями, здавалося, розчинилися під поглядами перехожих. Це повільне тління було 
роботою численних личинок, які заполонили рибину.

Був чудовий вечір. Високо в небі, що спочатку стало світло-фіолетовим, а коли 
сонце зайшло -  лазуровим, співали пташки. Як буває літніми вечорами, подув те
плий вітерець. Вдалині гавкали собаки. У садках сміялися жінки, співала дитина. 
У поступово згасаючому світлі дня хаотичне кишіння помітно товстіших личинок 
стало єдиним м ’яким, тихим, плавним рухом, у якому то піднімалося, то опускалося 
розпухле, не лиш е мертве, а й позбавлене своєї рибинної сутності тіло, з кожним 
рухом межа між рибиною та личинками стиралася; зникала межа між чужим, чи
мось незнайомим та незбагненним, що випадково потрапило у цю місцину, й чи
мось звичним серед пилюки та каміння на цій дорозі. А коли зовсім стемніло, за
лиш илося щось, Загублене, Полишене, Байдуже, щось розтоптане перехожими чи 
розчавлене колесами, воно навіть могло стати перешкодою на шляху, те, що більше 
не мало назви та відійшло у безмежну даль.

Наступного дня мухи, хробаки та мурахи об’їли рибину до кісток, котрі ще деякий 
час лежали, а згодом теж зітліли. Найдовше тримався хвіст. Коли здавалося, що він 
уже розкришився або зник, він виринав на узбіччі знову і знову. Так хвіст жив своїм 
життям, повністю незалежно від рибини, на суходолі, переживаючи пригоди, які за
вше трапляються з чужинцями, і лиш е затяжні осінні дощі змили його геть.
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М’ЯСНИК
З німецької переклав Олексій Оболенський

У ярмаркові дні до Баттоны по м ’ясо приїздили румуни. їхні автівки стояли 
вздовж головної вулиці, під каштанами та липами, чоловіки сиділи за кермом і ку
рили у відкриті вікна, а жінки скуповувались -  передусім м ’ясом. Усі були ласими 
до м’яса. Після закупів вони теревенили перед магазином, оглядаючи сумки своїх 
співрозмовниць, сумки, наповнені м ’ясом, кістками та нутрощами, з яких сочилася 
багряна юшка.

М ’ясник був маленьким на зріст, мав широкий рот, у кутиках якого застиг ви
раз болю, прояв незмінного ураження, що аж ніяк не проходив. Він їхав швидко, 
порожні пляшки з-під пива брязкотіли у велосипедному кошику. «Тринадцять пля
шок», -  сказав він у пункті прийому склотари. «Так, тринадцять», -  підтвердила 
дівчина і видала папірець із сумою за пляшки. М ’ясник підвів голову із зачесаним 
назад, пригладженим сивим волоссям і покрокував геть із гордістю пораненого. Час 
від часу його брала досада, вираз обличчя ставав похмурим, жести -  роздратовани
ми й повільними, а голос -  тоншим. Кожна маленька свиняча ніжка, яку він брав до 
рук, зважував і загортав у сірий папір, нагинала його до землі все нижче, аж поки він 
не замикав свій магазин, навіть якщо то був ще ранок. «Я п ’ю, коли хочу», -  казав 
він і виставляв за двері всіх ласих до м ’яса.

Без м ’яса масний прилавок був порожнім і темним. Двері до чорної холодильної 
камери були відчинені, м ’ясник пив. Він сидів у барі, яким заправляла скнариста 
дружина залізничного кондуктора. Повітря у барі було важким, сам він скидався на 
картинку в каталозі, де зображена сільська пивниця у якійсь західній країні, хоча 
жадібна хазяйка мріяла позбутися всього сільського.

М ’ясник сидів на одному з ослонів, спиваючи з рук свинячу кров і колючі залиш 
ки курячого пір’я, а зі свідомості -  сіро-багряні окости й блідо-білі оцупки кісток; 
тут він забував про огидні суперечки, коли йому бракувало дрібняків, щоб дати ру
мунам решту з великих купюр, коли покупці стежили за його руками, що тремтя
че зминали гроші, наче ті йому не належали, і коли вони, нетерплячі й сповнені 
недовіри, простягали руки до його каси. «Не думай нас надурити, -  казали вони 
тихо своєю угорською або ж просто поглядом, -  ми ж знаємо, що ти хочеш нас наду
рити», -  а самі аж слинилися від радісного передчуття придбаної свинини, пругкого 
жирного м ’яса, блідавого сала і темної печінки.

М ’ясник пропивав у барі цілі дні. Крізь скляні двері у зачинений магазин пада
ло світло і відблискувало на тьмяному металі порожнього прилавка. Над ним са
мотньо висіли голі гаки для м ’яса, у неосвітленому кутку ледь виднілися банки з 
консервацією і пачки блідувато-жовтої вермішелі. М ’ясник старанно розтирав вузькі 
долоні над склянкою зі шнапсом, шкірився, прислухався до розмов, розповідав про 
своє, поглядав на ласих жінок, які сиділи поміж чоловіків, він і сам міг би лестити 
і притискатися, коли наставав час іти додому, але спершу із заплющеними очима 
мугикав пісеньку, частково для акордеоніста, частково для ласих жінок, і наспів ще 
бринів у повітрі, доки він не казав: «Цю пісню зараз уже теж не співають».

Одні говорили, що м ’ясник був євреєм, інші, що його звати так і отак, бо це ж 
єврейське прізвище, хоча таке прізвище могло походити звідки завгодно. Але
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м ’ясник мусив бути євреєм, бо людям це подобалось, вони хотіли складати римівки, 
які почасти переходили у кпин, про печаль у кутиках його рота, про його руки, що 
тремтіли над купюрами, про його самотнього батька, який їздив селом на великому 
велосипеді і займався дрібним ґешефтом.

По кількох днях запою м ’ясник полишав стан сп ’янілого блаженства. Він відкривав 
магазин, кривувато і безтурботно посміхався у бік вулиці, виходив на дорогу, де че
кала вантажівка, рішуче брав м ’ясні туші, котрі йому простягали з темряви фурго
на, закидав на плечі тваринні окости, з яких стирчали кості, наче розхитані зуби у 
старому роті, й відносив їх у свій магазин.

ҐОТТЛОБ
З німецької переклала Ольга Свиріпа

Ґоттлоб -  кладовищне селище. М имоволі погляд відривається від дороги і тяг
неться вздовж цвинтаря, понад глибоко проїждженим путівцем аж до останніх мо
гил і скупчення хрестів на краю до відкритого поля. Навпроти кладовища заправ
ка, поруч -  блакитні клітки із газовими балонами. М іж бензоколонками байдикує 
чоловік у комбінезоні, «заправщик», -  подумала я, подивившись на нього; раптом 
це слово здається мені таким старим, розпадаючись у моїй голові на частини, тоді 
як у цій селищній полуденній тиші чужинець навіває його мені, це блакитне слово з 
запахом нафти і пилу. Двоє циганських дітей тягнуть підводу з порожніми газовими 
балонами і цистернами, пси вовтузяться в канавах.

Німецькі кладовища під високими деревами, овальні фотографії оплакува
них, жінки зі строгими зачісками і холодними поглядами, чоловіки з жорсткими 
комірцями і густими вусами. Виключно ті, хто помер давно: Фредерик, Гертруда, 
Пауль, Отто, Оскар, Герман. Час, вітер і негоди стерли багато портретів. Всюди 
бліднуть лиш е порожні овали з сірого каменю, обличчя перетворюються на глузливі 
гримаси, осліплені тріщ инами, вони роз’їдені іржею або вицвілі до світлої пля
ми, без залишків чітких рис. Поміж могил зарості фіалок, до надгробних каменів 
притулені минулорічні троянди; пожовклий чагарник, не струхлий, лише зів’ялий 
і висохлий. За німецькими могилами -  румунські, поміж сонячними плямами і 
гравієм. Раніше, коли ще існували німецькі похоронні комуни, кожен присутній, 
пригнічений тужливими словами священика, кидав жменю землі на могилу і по
тому сунув до німецького трактиру по скорботу і втіху. Водночас на румунському 
кладовищі -  у затінку, з благословення православного священика -  розпивалося со
лодке вино або шнапс і поїдалася випічка. Там була їж а для кожного, хто прийшов 
на це прощання, хай би навіть через голод.

На кладовищі було тихо, тільки у віддаленому кінці біля румунської могили сто
яли дві жінки. Біля заправки гриміла автівка з газовими балонами. За кладовищем 
простягався луг, необроблений, можливо, осиротіле поле. Залишки зими все ще 
проглядали серед трави, подекуди виднілись ранні квіти, декілька хмарин кидали 
тінь, у далечі виднілися кілька дерев, навколо порожня долина, блакитні контури
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дальніх поодиноких будівель, такі слабкі і тремтливі на вітрі, що він міг би знести 
їх одним подихом, заповнюючи їхнє місце небом. М ені спав на думку вираз «туга 
за домівкою». «Красиво», -  подумала я. Чи відома мені туга за домом, потреба у 
певній місцевості, до якої належиш, спорідненість, що затьмарює всі інші потре
би, яка раптово стирає усе інше й враховує лиш е цю належність? Ні, я не знала 
цього відчуття, і навіть тут, у зовсім незнайомій місцевості, яка не могла бути мені 
приємною або неприємною, із цими могилами, іменами, частково пошкодженими 
портретами незнайомих людей за моєю спиною і тривожними слідами вітру у траві 
переді мною, -  саме тут я могла уявити, як відчувається туга за батьківщиною, не у 
мені самій, як туга за рідним місцем, якого не було, а просто, наче в чужому серці і 
саме за цим місцем, за цим світлом, за цим поглядом удалечінь, за вигином дороги 
та розкиданістю тіней, весняної непогоди і шумом крил великих птахів.

Я поїхала далі, до Булгарусу, Єча-М ари, Єча-М іки і Карпінсу, маленькі селищ а 
із довгими, обсадженими деревами, дорогами, що ведуть ген за горизонт. Поміж 
ними -  ямисті алеї із кіньми, підводами та мандрівниками з блукаючими поглядами. 
Цвіли вишні, довгі ряди стовбурів між будинками і дорогою змащені білим вапном, 
-  тиждень румунської Пасхи, в канавах біля краю дороги димівся хмиз підрізаних 
дерев, вдягнуті у чорне жінки і дівчата поверталися з церкви.

Затемна я прибула до Німецького Сінпетру, у згасаючому світлі витали речі, які 
зазвичай лежать на землі, повітря було сповнене ритмічними ударами дерева об 
дерево, короткими ритмами, що нашаровувались одне на одного, повторюючись і 
віддаляючись. Ж інки виходили з-за воріт і нерухомо стояли, огорнуті сутінками і 
барабанним шумом. Незграбний вечірній спів, який ніяк не хотів стихати, -  спроба 
звуком подолати притягання між предметами.

«Била1, -  раптом сказала мені дівчинка, яка сиділа під виш нею біля краю дороги, 
де я зупинилася. Досі я не помічала її. -  Це била, коли не можна бити у дзвони».

Розумне дитя, яке знає, як пояснити власний світ чужинцю.
«Ти візьмеш мене з собою?» -  запитала вона і, схопивши свою маленьку сумку, 

підсіла до мене в авто.

ЗУПИНКА
З німецької переклала Юлія Кажан

Колись давно я їхала гористою місцевістю. Було це влітку, дні стояли спекотні, 
небо було блакитне, іноді навіть розжарено-біле, а ввечері воно сяяло над горами 
всіма барвами веселки. У купе дзиж чали мухи, пасажири дрімали. Поїзд зупинявся 
на кожній маленькій станції, і з кожною зупинкою людей у вагоні більшало. Ж інки 
з кошиками, чоловіки з торбами, цілі родини з валізами, літні подружжя з клітками

1 Стародавній сигнальний інструмент, виготовлений із дерева або заліза. Звук, що служить сигна
лом для оповіщення жителів населеного пункту, видобувається за допомогою удару палицею або 
спеціальним молотком по поверхні інструменту.
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для птахів. Працівники станції піднімали й опускали руки та свистіли у свистки. 
Прибулі падали в гарячі обійми зустрічаючих або самотньо тягли по виснаженій 
спекою землі величезні валізи повз маленькі вокзали. Проводжальники махали вслід 
поїзду, що неквапом від’їжджав від вокзалу, або зазирали в його вікна, сподіваючись 
там когось побачити.

У моєму купе їхали двоє юнаків, які сиділи біля вікна і щось їли, стиха перемов
ляючись між собою, літня жінка в чорній сукні й товстих чорних вовняних панчо
хах, бізнесмен із маленькою пласкою валізою і золотим ланцюжком на шиї, жінка з 
поплямованим обличчям, що читала якусь пошарпану книжку, брюнет із золотими 
зубами, які блищали, коли він позіхав, та чоловік, зодягнений у світлий легкий ко
стюм. До шиби купе була приклеєна фотографія, яку вже неодноразово намагалися 
здерти, стерти, відшкребти. На ній ще можна було розрізнити контури обличчя, але 
чоловік то чи жінка, зрозуміти було вже неможливо. Фотографія настільки витер
лась, що крізь неї просвічували дерева та телеграфні стовпи, які пролітали за вікном.

Вечоріло. По коридорах вагонів сунули, шкутильгали, повзли жебраки-каліки, во
ни відкривали двері купе, просували руки, і їхні брудні долоні чекали на подаяния. 
Ю наки біля вікна давали кожному якісь дрібні гроші. Більш ість жебраків розгляда
ли їх застиглим поглядом, деякі щось бурмотіли собі під ніс, інші плювали на мо
нети і витирали об штани чи сорочку. То були звичні жести, такі ж завчені, як рухи 
провідника вагона у цупкому, завеликому на нього картузі.

Сутеніло, у вагоні увімкнули світло, і ми побачили віддзеркалення наших облич 
у брудних шибах купе, білі плями, які де-не-де перекривало вицвіле фото. Поїзд 
зупинився у цілковитій темряві, ззовні доносився шум лісу. «Аварія!» -  залунало 
в коридорі. Залізничники з яскравими білими лампами ходили туди-сюди вздовж 
поїзда, їхні кроки шурхотіли гравієм. Вони робили зауваження допитливим паса
жирам, які вистромлювали голови з вікон або навіть намагалися вийти з поїзда. 
Вагонами ширилася тривога, люди перемовлялися, ділилися припущеннями. Юнаки 
біля вікна теж спочатку стривожилися, але потім почали розповідати один одному 
різні історії, щоб згаяти час. Історії були короткими, і незабаром вони звернулися до 
інших пасажирів купе: «Розповідайте і ви щось!»

Бабця в чорних вовняних панчохах закивала головою. «Я щойно поховала свого 
родича», -  повідомила вона.

Бізнесмен удавав, нібито спить, при цьому він так міцно стискав ручку валізи, аж 
суглоби пальців побіліли.

«Я родом із дуже рівнинної країни, -  почав розповідати чоловік у легкому костюмі, 
-  гадаю, що тут, у горах, я можу про неї розповісти».

У моїй країні немає ні гір, ні моря. Вона розкинулася, як океан, від обрію до обрію. 
Влітку вдалину можна дивитися, лиш е прикривши очі долонею, яскраве світло 
сліпить та склеює повіки. Погляд ковзає почорнілими соняшниковими полями та 
луками з низенькою жорсткою травою. Над полями, тріпочучи крилами, кружляють 
птахи, у променях сонця вони здаються зовсім білими, а тоді злітають увись і ста
ють чорними. їхні дзвінкі голоси наповнюють повітря хмаринками тихого свисту. 
У тіні будинків бродять собаки, а кішки сплять десь у затишку. Дивишся, дивишся, 
і уявляєш собі, що там за горизонтом: сірувато-голубі розпливчаті обриси великих 
міст. Лагідні ландш афти у всьому їхньому розмаїтті, де можна займатися чимось 
іншим, цікавішим, ніж просто дивитись. Чи, наприклад, гавані, що відкриваються
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назустріч морю, з маленькими різнокольоровими човнами, якими веслують 
мешканці прибережних поселень, з білими кораблями, нерухомо застиглими біля 
причалів, величезними, наче цілі фабрики, з кранами, які майже торкаються хмар, з 
цілими вежами вицвілих та поржавілих контейнерів з товарами і пожитками, про які 
вже ніхто не знає, чи то їх уже розвантажили, чи вони ще чекають на завантаження. 
Там кружляють чайки, і якщо уявити собі чайку, що пронизливо кричить від жадоби 
та неспокою, тоді якось по-особливому відкриваєш для себе тишу цієї рівнинної 
країни, де процвітає неквапливість.

Узимку часто немає жодних інших справ, окрім спостерігати. Стоїш собі просто 
біля вікна і дивишся, а хтось, буває, закутається у пальто і вийде за двері, однак 
важкі шапки затуляють огляд. Усі птахи стають чорними і безшумно шугають повз 
тебе. Собаки гавкають зі своїх зимових схованок, кішки сплять на підвіконнях. 
Соняшників уже немає. Неозброєним оком намагаєшся розгледіти якісь обра
зи на вузькій лінії горизонту, але нічого не видно. І все ж ти стоїш і дивишся, як 
з’являються на короткий час і знову зникають яскраві образи, а потім скоряєшся 
ночі й лежиш із розплющ еними очима в холодній темряві.

З часом очі звикають до порожнечі зимової країни, і якось вранці ти розумієш, що 
в цьому ландшафті, покритому тонким шаром снігу та інеєм, усе має своє місце -  
кожна штахетина, кожна травинка, кожна нерівність ґрунту, що лежить під паром.

На цих останніх словах поїзд рушив, а чоловік у світлому костюмі раптом за
мовк, ніби зніяковівши від власної розповіді. Ж інка у чорному тихенько похропува
ла. Обидва пасажири біля вікна уважно дивилися на власне віддзеркалення у шибі. 
Голосно гукаючи, залізничники з лампами з насипу застрибували в поїзд, що на
бирав швидкість.




