
Королю, отак він і сказав, «королю», така земля справді
існує.

Коломбін дуже зрадів, що Веспуччі його не зрадив, підбіг до

нього, обійняв і вигукнув:

Амеріго, любий мій Амеріго!
А люди подумали, що це так зветься та земля, і назвали її

Америкою.

Тепер ти справжній мужчина, сказав король Коломбіно-

ві, і віднині ти зватимешся Колумбом!
Всі захоплено дивилися на нього й шепотіли між собою: «Він

відкрив Америку».
І всі повірили, що справді є така земля. Та Колумб не був того

певний, усе своє життя він сумнівався в цьому й не наважився

ніколи спитати мореплавця, чи вона й справді існує.
Невдовзі до Америки поїхали й інші, а незабаром гуди поїхала

сила-силенна людей, і ті, що поверталися, розказували:
«Така земля справді існує!»

Я, сказав мені той, від кого я чув цю історію, ще ніколи

не був в Америці, і не знаю, чи існує така земля. Можливо, люди

тільки так кажуть, щоб не розчарувати Коломбіна. І коли двоє

розповідають про Америку, вони ще й сьогодні підморгують один

одному й майже ніколи не називають її цим іменем, а здебільшого
мимрять про якісь «Штати» або про «Країну за океаном».

Можливо, людям, які подорожують до Америки, хтось

розповідає в літаку або на кораблі історію Коломбіна, вони якийсь час

десь переховуються, а тоді повертаються і розповідають про
ковбоїв та хмарочоси, про Ніагарський водоспад, про Міссісіпі, про

Нью-Йорк та Сан-Франціско.
На всякий випадок усі вони розповідають одне й те ж саме:

розповідають про речі, які знали ще перед подорожжю, а це дуже

підозріло.
Але люди й досі ще сперечаються про те, хто ж несправді був

отой Колумб.
Щодо мене, то я це вже знаю...

ИОРГ ШТАИНЕР

МОЖЛИВО, ЦЕ БУЛА ЖИРАФА

Мати моя вела щоденники (останній запис зроблено 1967 року),
використовуючи для цього зошити фірми «Ребер», а згодом

оправлені календарі торговельного доку «Жакоб де Комб». Ці її

щоденники я читаю охоче. Вона ховає їх у коробці з-під капелюха в

дзеркальній шафі їх там аж двадцять зошитів. Я читаю їх і бачу,
що мати в квітні 1915 року під час епідемії грипу вступила до

школи-інтернату монастиря у Менцінгені (дати збігаються).
«У черниць французькі імена», розказував їй на вухо брат

Фріц, що віз її до школи.
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У щоденнику записано: Фріц любив домашню локшину й

почищені горіхи.
Якби я й раніше цього не знав, то міг би тепер прочитати:

«Батько помер 3 листопада 1965 року о 16 год. 45 хв.», а в рік його

смерті фірма «Жакоб де Комб» припинила розсилати на різдво свої

подарункові видання; відтоді мати користувалася лінійованими
шкільними зошитами.

Останній запис у щоденнику зроблено 10 квітня 1967 року:
«Фрау Ретлісбергер прийшла надвечір на музику й грає Черні».

Запис цей дуже розбірливий, зроблений почерком
монастирських учениць 1915 року, почерком, який був у моєї матері понад

п'ятдесят років.
Моя мати не користується окулярами, вона знає стенографію,

завжди була найкращою ученицею. Коли я пишу їй із-за кордону,
раз у раз критикує мій почерк:

У пана Зоммера ти писав краще, каже вона. У твоїх
зошитах кожна літера була наче вигравірувана. Як міняються ці діти!
І чого це ви так міняєтесь? Раніше ти писав гарні оповідання, а

тепер пишеш такі погані. Людям це не подобається, вони в них нічого
не розуміють; те, що їм не до вподоби, вони не розуміють. Коли ж

ти нарешті знову напишеш щось гарне?
Я часто розповідаю матері про себе різні історії, але вона

слухає їх неохоче.

Мати знає, що інколи я можу випити чарку вина, і це їй не

подобається.
А чи багато випив ти у Сан-Франціско? питає вона мене.

Ні, відповідаю я їй, у Сан-Франціско п'ють пиво, пиво

Міллера, з консервних бляшанок. А тих, що п'ють вино, у Сан-Фран-
ціско можна перелічити на пальцях.

Мати хитає головою. Мої оповідання для неї не оповідання:
вона любить описи, до того ж є слова, які вона ненавидить

(приміром «користолюбець»), бо має про все свою власну думку.
Зважай на те, що говориш, каже вона мені нині не

можна нікому вірити; у Швейцарії кожен має право говорити, що хоче,
але несе за це матеріальну відповідальність. Раніше ти писав гарні
оповідання, але тепер у тебе сім'я, отож будь обережний, не

наражай на небезпеку своїх дітей.

«У нашого вчителя рот золотий, як сонце, коли він сміється,
так писав ти в четвертому класі».

Діти ще й тепер пишуть чудові літературні вправи-твори. Як

нападає снігу на три сантиметри, вони пишуть: «Нападало багато

снігу». «Спляча красуня стала бабусею, пише дівчинка, принц став

дідуганом. Якщо вони не вмерли, то живуть ще й досі».

Подорожуючи, я посилаю матері листівки.
З Америки я послав їх їй аж дві: на одній із них був

зображений зоопарк у Сан-Франціско, а на другій кольорові робітники,
що будують міст.

Я знаю наперед, що скаже мати, коли, повернувшись з

подорожі, я відвідаю її.

Твій почерк важко розібрати, скаже вона, на листівці
немає дати, до того ж ти завжди посилаєш мені зображення хижих

звірів.
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З датами я справді неточний, чого не можна сказати про матір.
Ще під час війни вона й батько листувалися з родиною одного
інженера з Фрейбурга в Німеччині. Щонеділі посилали одні одним
листівки з гірськими краєвидами. У маминому щоденнику немає згадки

про цих друзів з Фрейбурга. Та я знав, що вони разом відвідали
Мюнхен незадовго перед війною й з цієї подорожі привезли мені
плюшове звірятко (можливо, це була жирафа). У щоденнику про це
нема жодного слова, яке збігалося б із моїми спогадами.

Я гортаю щоденник і думаю собі: «Як то воно було, коли

асфальтували садову доріжку, а батько кричав під дверима: «Вони

розбомбили Фрейбург!», а мати дозволила мені нарешті годувати
живими черв'яками чорного дрозда, що випав з гнізда на клумбу
тюльпанів? Що потім сталося з отим чорним дроздом?»

Але замість цього я читаю про першу нічну тривогу: «Дітей ми

негайно розбудили й повели до льоху. Але потім ми їх уже туди не

брали. Звикаєш до всього, до того ж льох не бомбосховище, та

й діти спокійніше спали в своїх ліжках».
Я шукаю в щоденниках підтвердження того, що ми не були

байдужі; пригадую, як батько заснув на дивані, накрившись газетою, і

відлежав праву руку. Він простягав праву руку й пробував
ворушити пальцями. А якось згодом, п'ючи воду, він упустив склянку. Мати

глянула на нього й сказала: «Може б, ти пішов до доктора?»
У щоденнику про батькову хворобу вперше згадується тоді,

коли вже запізно було оперувати йому голову.
Мати моя була мужня жінка в щоденнику вона майже не

пише про себе.

Про це варт було подумати, коли я посилав їй листівку з

краєвидом з-за кордону.

«Люба мамо, Сан-Франціско це прекрасне місто. Все тут
набагато дорожче, ніж у нас; таксі з аеропорту до готелю коштує
вісім доларів. Якщо мандрівник щось хоче побачити, до його послуг

туристський маршрут: іспанська каплиця японський чайний

садок Тихий океан. Шофер охоче назве тобі ціни будинків;
найдорожчі будинки частенько фотографують. Завтра я вилітаю до

Швейцарії, можливо, буду вдома раніше, ніж оця листівка».

Як умістити стільки тексту на листівці? Краще, мабуть, написати:

«Привіт із чарівної Каліфорнії». Дати ставити не треба, зате

надписати: «авіапоштою».

Я вирішив узяти листівку з Мостом Золотих воріт; кольорові
робітники фарбують його в червоне. Мій батько охоче будував би

мости, але він мусив працювати на підземних спорудах; Міст
Золотих воріт будували переважно швейцарці.

Коли я відвідав матір, листівка «авіапоштою» була вже в неї.

Не дивись на мене, наче очманілий, каже мати. Ти був і

залишився волоцюгою. Почерк твій важко розібрати. Що б подумав
пан Зоммер? Я тебе знаю, каже вона й сміється. Хто знає тебе

краще, ніж я? Мене ти не обдуриш. Раніше ти писав гарні вірші, фрау
Штеклі теж так каже. Пригадуєш отой вірш про канатоходця? Ми з

тобою завжди розуміли одне одного, адже так?

З німецької переклав
Аркадій ПЛЮТО
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