
Le château tremblant

Non siamo più tornati al Chateau Tremblant, ed è un peccato.
Ci dev’essere un motivo, chissà, forse lo scopriremo, una mattina,

svegliandoci, e sarà tutto chiaro, come averlo saputo da sempre.
Era un giorno di calura intensa, ricordo, e passavamo lenti, con

i finestrini abbassati, sul lungo ponte metallico, non sapevamo
davvero dove andare, quell’estate ci saziava con le sue giornate
africane, le sue notti corte, in cui proseguire la veglia era una felice
condanna, sino all’alba, senza mai desiderare il sonno, mai essere
tentati dalla stanchezza.

L’avevi scorto con un’occhiata distratta, e ne ripetevi il nome,
lentamente, come una filastrocca: Le-Cha-teau-Trem-blant-Le-
Cha-teau-Trem-blant…

Era un invito troppo suadente, alla fine del ponte presi la strada
a destra che scendeva verso il fiume, all’ombra dei platani.

Parcheggiai la macchina, e ci sedemmo sotto la pergola, non c’era
nessun altro, eravamo soli davanti al fiume, e questo ci bastava.

Quel giorno, tutto si sfaldava nella luce, il colore dell’acqua, il
ponte, i muri delle fabbriche sull’altra riva, il rumore vano di un
macchinario in movimento, la tristezza interrotta di quella ban-
lieue, come uno spettacolo sospeso che annunciava l’imminenza
di una nuova rappresentazione.

Eravamo seduti a guardare l’estate, come nella grande sala
vuota di un cinema, senza l’incomodo delle parole, la banalità
della musica, e tutti e due avevamo qualcosa da cercare, in quella
scena, qualcosa in cui ritrovarci, ognuno solo, con un vago, deso-
lato motivo per essere altrove, una sottile, quieta ragione per re-
stare, con il tempo sospeso del proprio passato ancora da
concludere.
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Le château tremblant1

Ми так і не вернулися в «Тремтячий замок», а шкода.
На це, мабуть, є якась причина: хтозна, може ми ще поба-

чимо його якось вранці, пробудившись, і все стане ясно, немов
ми завжди це знали.

Пригадую, був дуже спекотний день, і ми повільно проїз-
дили, опустивши віконця, довгим металевим мостом, ми
справді не знали, куди їхати, те літо наснажувало нас своїми
африканськими днями, своїми короткими ночами, коли не-
спання було солодким вироком, ми не спали аж до зорі, геть
збайдужілі до сну, не зазнаючи жодної спокуси від втоми.

Ти помітила його неуважним оком, і повільно, немов лі-
чилку, стала повторювати цю назву: Трем-тя-чий-за-мок,
Трем-тя-чий-за-мок...

Запрошення було надто переконливе, і в кінці моста я звер-
нув праворуч на дорогу, яка в затінку платанів сходила вниз
до річки.

Я припаркував машину, і ми вмостилися в альтанці; не
було більш нікого, ми були самі, перед нами лиш річка, і цього
нам було досить.

Того дня все розсипалося у світлі – колір води, міст, мури
фабрик на протилежному березі, марний гул якоїсь працюю-
чої машинерії, завислий смуток цієї периферії, немов призу-
пинена вистава, яка провіщала неминучість нового видовища.

Ми сиділи і дивилися на літо, мов у великій порожній залі
кінотеатру, не справляючи собі незручності словами чи ба-
нальністю музики, і ми обоє шукали щось у цій сцені – щось,

1 Le château tremblant (фр.) – Тремтячий замок.
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La ragazza del bistrot era uscita, con il suo vestito a fiori, con
passi leggeri, pareva divertita, l’onda dei capelli scuri scivolava
ribelle sulle pieghe del sorriso.

Ricordo, il mio pastis ben freddo, ma mi sfugge il profilo della
tua mano, che s’avvicina al tavolo di marmo, e ghermisce, con
mossa studiata, la leggerezza indifesa del bicchiere.

Chi poteva vederti, non passava nessuno, sul ponte, il suo pro-
filo vuoto resisteva, sospeso, nella grande luce, come un esile tra-
foro poggiato per gioco, dai bimbi, sopra un rigagnolo, era lì,
fermo, inutile come tutto, in quell’ora senza direzio-ne, abbando-
nata, come quel sospiro doloroso di macchinario, che ritornava
sopra l’acqua, e ci ricordava la vita, il suo stantuffo implacabile,
nel buio, il suo lamento senza riposo, la sua rassegnazione.

Dovevamo dire qualcosa, ricordo, tutti e due sentivamo il bi-
sogno di una voce, in quella dimenticanza, la necessità di spiegare,
finalmente, quei gesti che non capivamo, quelle parole che ci sfug-
givano, senza ragione, temevamo di sbagliare, non riuscivamo a
deciderci, sino a che un treno era comparso nella solitudine fragile
di quella boscaglia, alle tue spalle, aveva lanciato un fischio di mi-
niera, cupo, dalla distanza irraggiungibile della sua fatica, e tu
avevi sospeso una parola nel respiro, sembravi spaventata dall’evi-
denza di tutto, non eri più in grado di opporti, non avresti mai sve-
lato il pudore di quella sola parola.

Abbiamo lasciato passare l’urgenza imprevedibile di quell’ap-
parizione, insieme all’imbarazzo lieve della sincerità, ci siamo av-
volti, di nuovo, nelle spire nebbiose del silenzio, sicuri di dovercene
andare, presto, ma di potere un poco restare, come se un intervallo
ci trattenesse in quella pace, e l’insistenza trascorsa delle cose si
fosse placata, sino a concederci quell’ora invisibile, quella sospen-
sione di ogni attesa e rincorsa, quel radunarsi di parvenze, cosi lim-
pide e sollecite nell’aria immobile, calda, tramata di vapori.

No, non ce ne siamo più andati dal Chateau Tremblant, ed è un
peccato.

Me ne sono accorto, giorni or sono, con grande ritardo, ho visto
ancora tutto calcinato nel sole, al di là del canale, ed era l’inizio
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у чому могли б віднайти себе, кожен був сам по собі, і кожен
мав свою, неясну і розпачливу причину бути деінде і ледь від-
чутну, безмовну причину залишитися, а навколо зависав час
нашого власного минулого, яке ще треба завершити.

Дівчина, яка обслуговувала нас в бістро, вийшла легкими
кроками у своєму квітчастому платті, їй, схоже, було весело,
а хвиля темного волосся неслухняно зсувалася на зморшки її
усмішки. 

Пригадую свою холодну ганусівку, але не можу згадати об-
рисів твоєї руки, яка наближається до мармурового стола і за-
вченим жестом підхоплює безпомічно легку склянку.

Хіба тебе міг хтось бачити, мостом не проходив ніхто, його
порожній силует стримів, підвішений у яскравому світлі,
немов випиляна лобзиком ажурна конструкція, яку діти, граю-
чись, перекинули через струмочок; він твердо стояв там, не-
потрібний, як і все інше, в ту безцільну пору, покинуту всіма,
як оте болісне машинне зітхання, яке знов і знов лунало над
водою, і його невблаганний поршень десь там, у темряві, його
безнастанний лемент і смирення нагадували нам про життя.

Ми, мабуть, щось говорили, пам’ятаю, обоє ми відчували
потребу в голосі у тому забутті, нам конче треба було пояс-
нити врешті ті жести, яких ми не розуміли, ті слова, які тікали
від нас без причини, ми боялися, що помилимось, не могли
наважитися, аж поки у крихкій самотності хащ за твоєю спи-
ною не з’явився потяг, поки він не видав свій похмурий шах-
тарський свист, що долинав з недосяжної відстані його потуг,
і твоє слово зависло у подиху, немов тебе перелякала очевид-
ність всього, ти більше не була здатна опиратися і вже більше
ніколи б не спромоглася скинути покров із цнотливості цього
єдиного слова.

Ми дали проминути неочікуваній терміновості цієї з’яви
разом з легкою бентегою щирості, і нас знов огорнули туманні
витки мовчанки, ми були впевнені, що скоро нам доведеться
піти геть, але ми ще трохи можемо залишитись тут, немов
якись проміжок часу тримав нас у цьому спокої, а колишня
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del nostro viaggio solitario, della deserta ricerca senza più par-
tenze, della sfiducia nelle parole, e nelle spiegazioni.

Siamo ancora smarriti nella sua stanza chiara sotto i platani,
davanti a quel fondale troppo vero e vuoto per illudere la vita, rin-
corriamo, in ritardo, la delusione, per non aver capito, aver atteso
soli quell’uscita che non c’era, come avrebbe potuto, quando tutto
il vasto mondo si frantumava intorno a noi, e nulla più rimaneva
in piedi, nulla restava uguale, come il boato scuro del ponte, sotto
le ruote, che allora taceva, e non avrebbe più chiamato?

È un singolare ospite, Le Chateau Tremblant, non ci fa rim-
piangere nulla di questo tempo mancato, di questa compagnia te-
nace e respinta, di questa salvezza che non vediamo, ci lascia tutti
i suoi sortilegi per pensare di essere altrove, la suggestione di
troppe vaghe lontananze, la banderuola delle direzioni intercam-
biabili, concede troppo alla nostra irrequietezza, non ci lascerà
sfuggire alla liberta, è cosi sottile questa catena, che non riusciamo
a vedere dove poterla spezzare.
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наполегливість речей заспокоїлася настільки, що дала нам цю
невидиму годину, це припинення всякого очікування і наздо-
ганяння, це збіговисько подоб, таких прозорих і прудких у не-
рухомому, гарячому, сплетеному з випарів повітрі.

Ні, ми так і не вернулися з «Тремтячого замку», а шкода.
Я зрозумів це багато днів потому, з великим запізненням,

у мене перед очима все ще стояв краєвид, випалений сонцем,
те місце за каналом, це був початок нашої самотньої подорожі,
наших порожніх пошуків, які вже не вимагали від’їздів, нашої
недовіри до слів і пояснень. 

А може ми все ще блукаємо його світляною кімнатою під
платанами, перед тою глибиною, занадто правдивою і порож-
ньою, щоб увести в оману життя, може, запізніло женемось
за розчаруванням, бо ми не зрозуміли, бо сподівалися на
вихід, якого не було, хоч і міг бути, коли цілий широкий світ
розлітався на шматки навколо нас, і ніщо вже не трималося
купи, ніщо не було таким, як раніше, як темний гул мосту під
колесами, який тоді мовчав і більше не заволає?

Він особливий господар, цей Тремтячий Замок, він не дає
нам шкодувати ні про що у цьому зниклому часі, у цьому чіп-
кому і знехтуваному товаристві, у цьому спасінні, якого ми не
бачимо, він залишає нам усі свої чари, щоб ми могли думати,
що ми деінде, залишає очарування багатоликої і невиразної
далечіні, вимпел взаємозамінних напрямків, він надто поступ-
ливий перед нашим неспокоєм; він не дозволить нам втекти
від свободи, цей ланцюг такий тонкий, що нам годі розгледіти,
де б можна було його розірвати.
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