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Аж до цього дня він був цілком нормальною 

людиною. Він прокидався о сьомій годині ранку, 

якомога нечутніше, щоб не заважати своїй дружи-

ні, яка охоче спала трохи довше, випивав горнятко 

кави, цілував восьмирічне хлопча, яке мало йти до 

школи, в чоло, і, жартома зітхаючи, зауважував 

шестирічній Марії: «Атож, наступного року ти та-

кож підеш до школи». Зазвичай ще під час його за-

бавок із малечею приходила дружина, вони щиро 

спілкувалися, іноді навіть справді розрадливо і за-

вжди спокійно, адже це було гарне подружжя, без 

непорозумінь і нарікань, вони не мали чим дорік-

нути один одному. О першій він повертався з крам-

ниці додому, навіть не особливо втомлений, адже 

те, що він мав робити, не було ні надто обтяжли-

вим, ні надто відповідальним. Він був головою 

відділу, так званим завідателем у торговельному 

домі середнього класу на Веринґерштрасе. Потому 

починався простий, смачно приготований обід, 

разом з дітьми — слухняними і милими, хлопча 

розповідало про школу, а мати про те, як гуляла з 

донечкою, після чого забрала сина зі школи. Бать-

ко ж доповідав про різні незначливі пригоди, що 

сталися у торговельному домі: про нові моделі; па-

кунки з Брюна; згадував про особливу млявість 

шефа, який з’являвся у крамниці переважно лише 

о дванадцятій; казав про якийсь кумедний випа-

док між клієнтами; про деякого вишуканого пана, 

який бозна-як опинився у крамниці в передмісті, 

спочатку поводився зарозуміло, утім потім був у 

захваті від якогось зразка краватки; розповідав про 
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панянку Еллі, яка знову мала нового залицяльника, — але його, власне, це 

не обходило, вона-бо була продавчинею у відділі жіночого взуття.

Потому він лягав на півгодинки, кидав оком на газету; о пів на третю 

він знову був у крамниці, — де особливо між четвертою та шостою мав 

багато клопоту, — і міг повністю присвятити себе клієнтам, удома ж усе 

відбувалося у звичному річищі: дружина гуляла з дітьми або навідувалася 

заміжня зовиця чи її мати; іноді він ще заставав її вдома.

Близько восьмої вечеряли, дітей укладали до ліжка ще раніше. Кожної 

другої суботи відвідували театр, третій ярус, третій або четвертий ряд, він від-

давав перевагу оперетам, утім іноді вони також дивилися серйозну виставу, 

щось з класики чи соціальну комедію, а закінчувався такий вечір скромним 

рестораном. У цей час діти були під надійним доглядом: для пані Вільгайм, 

бездітної дружини лікаря з першого поверху, було справ жньою втіхою так 

довго пильнувати дітей у квартирі, аж до повернення батьків додому.

Також і цього вечора, у суботу перед Трійцею, вони були у театрі, потім 

подружжя Губер повечеряло у готелі, а коли вони лягали до ліжка, чоловік 

був у такому доброму гуморі, що Анна зауважила, чи, бува, не переплутав 

він її з пані Константин, яка грала сьогодні головну ролю і так особливо 

припала йому до вподоби.

Наступного ранку він, адже це була його недільна звичка, вирушив на 

невеличку прогулянку: трамваєм доїхав до Сиверинґа, дійшов до Драй-

маркштайну, де він перестрів доброго знайомого, постояв із ним і побазікав 

про гарну погоду, потім сам помандрував донизу до Нойвальдеґу. Він пере-

тнув маленького моста, що він робив уже сотні разів до цього, перед ним 

розляглася широка велика левада з групами розкішних дерев, яку він боз-

на-як часто бачив, а його погляд випадково привернула прицвяхована до 

дерева груба дерев’яна дощечка, на якій великими чорними літерами, що 

написані ніби дитячою рукою, можна було прочитати слово «парк». Він не 

пам’ятав, чи бачив цю дощечку будь-коли раніше. Вона впала йому в око, 

але він відразу подумав, що вона висіла тут завжди, з неї було знати, що це 

геть стара дощечка. Справді-бо, це був парк, хто б брав це під сумнів, парк 

Шварценберґа, приватне володіння богемського князівського роду, проте 

уже десятиліття доступний публіці. А втім, тут було зазначено не Швар-

цен берзький парк чи приватне володіння, а по-кумедному просто: парк. 

Але ж видно, що це, понад усякі сумніви, парк. Він особливо не відрізнявся 

від довкілля, його не було закрито, не стягували плати за вхід, на нього не 

поширювалися особливі закони, це був ліс і луки та шляхи і лави, у кожно-

му разі досить надмірним виглядало те, що тут ще висіла дощечка, на якій 

написали слово «парк».

А все-таки, це мало мати якусь підставу. Либонь, існували люди, які, 

на відміну від нього, не мали такої певності, що це був парк. Напевно, вони 
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вважали це цілком звичайним лісом на луці, на взір лісу та луків, з яких він 

допіру зійшов. Мабуть, їм це мало б нагадувати, що це був парк. Зрештою, 

гарний парк, чудовий — либонь, існували люди, які вважали б це раєм, 

якби там не висіла дощечка. Ха-ха, рай. І тоді, напевно, хтось відповід но 

й повівся б — роздягнувся б і викликав би публічне обурення. Як я міг тоді 

знати, казав би він у поліції, що це був лише парк, а не рай. А тепер такого 

вже не сталося б. Це було цілком розумно, почепити там дощечку. Він пе-

рестрів пару, вже не надто молоду, огрядну пару, і він реготав так голосно, 

що вони злякалися та вирячилися на нього.

Ще не було пізно і він сів на лаву. Так, цілком точно це була лава, хоча 

на ній не було написано того, що це була лава, і загальновідома заболонь по 

той бік, цілком певно це була заболонь, чи ставок, чи маленьке озеро, чи 

море, авжеж, йшлося лише про те, як на неї поглянути, для обиденки, імо-

вірно, це було море. Для таких обиденок також слід почепити дощечку: за-

болонь. Але для обиденок не існувало жодної заболоні, до того ж вони не 

змогли б прочитати. Хоча, хтозна, міркував він далі, ми знаємо до дідька за-

мало про обиденок. Раптом одна продзижчала повз нього. Це сталося опів-

дні, їй виповнилося якраз півдня, радше п’ятдесят років… у порівнянні, 

адже увечері вона була мертва. Мабуть, вона щойно святкувала своє 

п’ятдесятиріччя. А інші маленькі мухи, що кружляли довкола неї, були ві-

тальниками. День народження, на якому він був присутній. Він почувався 

так, ніби сидів тут уже дуже довго, і позирнув на годинника. Він просидів 

тут лише три хвилини, бігме, це певно був годинник, хоча навіть на закрив-

ці не накарбували того, що це годинник. Утім, могло бути також те, що він 

марив. Тоді не існувало жодного годинника, тоді він лежав у ліжку та спав, і 

навіть обидėнка була лише сном.

Два молодих парубки пройшли повз. Чи з нього вони сміялися? З його 

глупоти? Але ж вони нічого не знали про це. А втім, мабуть, це не було так 

певно. Адже існують читачі думок. Дуже навіть можливо, що цей юнак в 

окулярах з роговими обідцями цілком точно знав, про що йому йшлося, та 

сміявся з цього. Питання полягало лише в тім, чи мав він на це підставу, 

цей молодик в окулярах з роговими обідцями? Адже цілком можливо, що 

це все справді було сном, тоді сміх цих чужинців йому також наснився.

З раптовою рішучістю він сам собі наступив однією ногою на другу, 

до того ж хапнув себе за носа. Він відчув усе цілком точно. Він волів уважа-

ти це доказом своєї притомності. Либонь, не дуже переконливим, адже 

врешті-решт йому також могли б примаритися удар ногою та хапання за 

носа. Та цього разу він хотів зупинитися.

Він рушив додому, о першій на нього чекав обід. Він почувався по-

особливому легко, він сливе біг, він ширяв, не лише образно. Завжди буває 

частка секунди, впродовж якої кожному земля висувається з-під ніг.
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Він сів на трамвай. Той летів ще хутчіше за нього, таємнича ця елек-

трична сила. Було пів на другу. обидėнка святкувала зараз своє п’ят де ся ти-

п’ятиріччя. Будинки проминали повз нього. Отже, тепер він мав пересіда-

ти. Він знав точно, що мав тут пересідати. Дивовижно, знати все. А якби він 

забув, що мешкає на Андреасґасе? Андреасґасе чотирнадцять, другий по-

верх, квартира дванадцять. Авжеж. Як усе вміщається в один мозок. Він 

також знав, що завтра о восьмій годині ранку він має бути у крамниці. Він 

бачив це перед собою, він бачив краватки, бачив кожен зразок. Тут була 

синя в червону смужку, тут у цяточку, тут краватка у жовтому тоні. Він ба-

чив їх усі, а також він бачив назву відділу: краватки, хоча ж кожен знав, 

що це були краватки. Цілком розумно, що там на дереві почеплена дощеч-

ка «парк». Не всі люди мали таку бистродумність та прозірливість як він, 

щоб відразу дізнатися, що це парк, а це краватка.

Він стояв перед дверима свого помешкання. Він не постеріг ні того, 

що він висів із трамваю, ні того, що він пройшов крізь свій провулок, що 

увійшов через будинкову браму, що зійшов по сходах. Можливо, він злетів. 

Сів за стіл. Це була каструля з супом, а також полумисок для супу, ложка, 

виделка, ніж. Він знав це про всіх них цілком певно. Для нього не слід чі-

пляти позначок. Він дуже старанно спостерігав за всіма предметами. Все 

збігалося. І він розповів про обиденку, яка допіру святкувала свій день 

народження. Вона мала велику асамблею. Слово завібрувало в повітрі. 

Ніколи в житті він не вимовляв цього слова. Звідки воно виринуло? Куди 

воно знову порине?

По півдні він уже не міг спати. Він ліг на канапу в їдальні, коло нього 

не було нікого. Він узяв свого записника. Це напевно був його записник, а 

не його гаманець чи портсиґар, і він написав на аркуші «сервант», на іншо-

му «шафа», на іншому «ліжко», на іншому «крісло». Він мав писати це кіль-

ка разів. Потому почепив ці аркуші на серванті, на шафі, прокрався до 

спальні, де його дружина відпочивала по обіді, і, за допомогою шпильки, 

почепив папірця «ліжко». Він пішов раніше, ніж вона прокинулася зі свого 

пообіднього сну. Далі він вирушив до кав’ярні і читав газету, радше лише 

намагався. Все надруковане, що він бачив перед собою, здавалося йому за-

плутаним і заразом заспокійливим. Тут були імена, позначки, які годі бра-

ти під сумнів. Але речі, до яких мали стосунок ці імена, були далеко. Було 

цілком дивно думати, що існував зв’язок між якимсь словом, яке тут над-

рукували, наприклад, театр в Йозефштадті, і будинком, що розташований 

десь на іншій вулиці. Він читав імена виконавців. Наприклад, Дюбоне, ад-

вокат — пан Маєр. Цього пана Дюбоне, що було найдивнішим, зовсім не 

існувало. Його хтось вигадав, але тут його ім’я надрукували. Проте пан 

Маєр, який грав Дюбоне, — існував насправді. Можливо, він уже часто пе-

рестрівав на вулиці цього пана Маєра, навіть гадки не маючи, що це був 
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саме пан Маєр. Він, бігме, не мав жодного напису, коли йшов вулицею. І 

так щодня він перестрівав сотні людей, про яких він не мав аніжоднісінь-

кої гадки, звідки вони прийшли, куди вони йшли, як їх звали, може, один з 

них, ледь не за рогом, помер від серцевого нападу. Наступного дня в газеті 

також, либонь, зазначили б, що пан Мюлер, чи як його звали, помер. Але 

він, пан Губер, і гадки не мав би, що перестрів його за п’ять хвилин до його 

смерті. Землетрус у Сан-Франциско. Про це також писали тут у ґазеті. Але 

крім цього землетрусу, про який написано в газеті, був ще також геть ін-

ший, справжній. Далі його погляд привернули оголошення, об’яви. Були 

крамниці, які він знав. На тому чи тому оголошенні перед ним водночас 

випростовувалася будівля, у якій він знав чи передбачав, що розташована 

та крамниця. Інші ж лишалися мертвими. Він не бачив нічого, крім над-

рукованих літер.

Він звів очі. Біля каси сиділа панна Маґдалена. Так, її так звали. Це 

було дещо незвичне ім’я для касирки у кав’ярні. Він завжди чув лише ім’я, 

яке вимовляв офіціант. Сам він до неї ніколи не звертався. Ось вона сиділа, 

дещо тлуста, вже зовсім немолода, повсякчас заклопотана. Він ніколи нею 

анітрохи не цікавився. А зараз зненацька, лише тому, що він на неї випад-

ково поглянув, вона вирізнилася серед усіх інших. Кав’ярня була досить 

заповнена, тут було щонайменше шістдесят, сімдесят, вісімдесят, може, сто 

людей. Він знав імена щонайбільше двох чи трьох. Незбагненно, що ця 

байдужа касирка раптово стала важливою особою. Просто тому, що він по-

глянув на неї. Про всіх інших він не знав нічого, всі були її тіньми. Також 

його дружина, його діти, всі вони були майже нічим у порівнянні з панною 

Маґдаленою. Наразі питання полягало в тому, яку наліпку слід причепити 

до неї. Маґдалена? Панна Маґдалена? Або сидяча касирка? У кожному разі 

було неможливо піти з цієї кав’ярні до того, як він її слушно позначить. 

Заспокоювало знання про те, що там назовні, на дощечці, написано слово 

«парк». Усі місця, якими він сьогодні мандрував, зникли ніби за запоною. 

Їх більше не існувало. Він полегшено зітхнув, коли подумав про дерев’яну 

дощечку. «Парк».

Тим часом він допив свою чорну каву, офіціант прибрав чашку з блюд-

цем і склянкою, перед ним була порожня біла мармурова плита. Він мимо-

волі взяв свого олівця і написав великими літерами на плиті: «стіл». Від 

цього йому також трохи полегшало. Але скільки ще треба зробити?

Коли він знову повернувся додому, всі наліпки, які він поначеплював 

на різні предмети, було вилучено. Його дружина запитала, що йому, влас-

не, спало на думку. Він відчув, що поки що не має її втаємничувати, і ска-

зав, що це був лише жарт. А втім, це все-таки був корисний жарт, чи не так? 

Малеча має вчасно звикнути до того, щоби знати про всі речі та всіх людей, 

як їх звати. Яке жахливе сум’яття панувало у світі. Ніхто не второпає.
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Я (новелета)

По обіді прийшла свекруха із заміжнею зовицею. У той час, як вони 

пили каву з Марією (його дружиною), він використав нагоду, підписав ци-

дулки «свекруха», «зовиця» та почепив їх на пальта. Вони не помітили цьо-

го, коли йшли.

Наступного ранку він опоряджає одяг сина і доньки, перед тим, як 

вони пішли до школи, цидулками.

У крамниці він доповідає шефу, пропонує йому: скрізь треба нагатити 

цидулок, наприклад, також на краватках. Навіть кольори треба позначати. 

Сіра краватка, червона, адже існують дальтоніки. Він також наполягає на 

тому, що треба назвати окремих продавчинь.

Він повертається додому, обурений тим, що всіх цидулок знову при-

брано. Діти повертаються зі школи, він заспокоївся, тому що знайшов на-

ліпки, які з якихось міркувань не вилучили.

Тим часом дружина викликала лікаря. Коли той увійшов, йому назу-

стріч вийшов хворий з цидулкою на грудях, на якій великими літерами 

бу ло зазначено: «Я».


