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ПРИГОДА З ЧОВНОМ

Родина Вітті жила на Повороті — чудовій 
сонячній місцині. У них була найкраща 

ферма й найкращий будинок на Острові, відомий як «дім Мері-Нишпор- 
ки», хоча законним його власником був Джек Том, чоловік Мері, яко
му дружина не принесла в посаг нічого, крім двох кам’янистих нивок 
на вершку пагорба, де за три роки першого шлюбу вона вигострила 
свою силу, наче бритву.

Мері мала б почувати себе щасливою. В неї був Джек Том, неквап
ливий, дужий і веселий чоловік, який міг зігріти дім навіть холодної но
чі, і син Джон, викапаний батько. Та одного вечора, коли панотець, 
спинившись у них, щоб висповідати всіх на їхнім кутку, похвалив їхню 
оселю — гарний, критий шифером будинок, з його хлівами, сажами та 
білими молочарнями — і сказав, що вона, мабуть, дуже щаслива жінка, 
Мері позирнула на нього з подивом. Потім перевела погляд на Джека 
Тома, що вибивав люльку об поличку каміна, насмішкувато позираючи 
на дружину.

— А знаєте, панотче, — озвався Джек Том, — бідолашна жінка 
вродилася з хробаком у нутрощах.

— Хробаком, Джеку?
— Хробаком гризоти, панотче. Він не дає їй спокою. І вночі, і 

вдень, і вранці усе вона вишукує собі якогось клопоту.
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— Ні, я б цього про неї не подумав.
— А як би ви подумали, коли в неї на обличчі завжди такий спо

кій? От сидить вона перед вами, і може здатися, що на умі в неї тільки 
оте плетіння, але дайте їй п’ять хвилин часу, і вже вона клопотатиметь- 
ся, чи гуски досить висіли, щоб на завтра вам на обід їхнє м’ясо не бу
ло тужаве, та ще й вискочить до молочарні помацати їх або ж подасть
ся в долину на поле подивитися, чи не забрели вівці в овес...

Вони посміялися з Мері, а вона у відповідь усміхнулась. Та за п’ять 
хвилин уже поклала плетіння на стілець і зникла.

Отак у неї було завжди. Вона віддавалась довколишньому життю 
з чисто материнською пристрастю. її чутлива душа тяглася до стихії, 
до полів. Вона підносилась і спадала разом зі ртутним стовпчиком. Чо
ловіка та сина Мері сприймала шостим чуттям. Вона ніколи не ставала 
між ними, а навпаки, зближувала їх між собою, немовби вони мусили 
пройти крізь її помисли, щоб зробитися реальними для самих себе. Во
на знала, чого вони хочуть, раніше за них самих, а вечорами, коли син 
і чоловік сиділи з нею, перше ніж піти спати, її темні очі стежили за 
ними, наче й не стежачи, і говорила вона мало, тільки вряди-годи кида
ла на них погляд від свого плетіння, мовби прагнула пересвідчитися, 
що й поза нею вони живуть так само, як і в ній.

їй не треба було багато часу, щоб відчути, як сином оволодів но
вий неспокій. Вона не заговорила про це, аж поки не побачила: немає 
жодної ознаки, що ця тривога облишить сина. Та навіть і тоді вичікува
ла, не бажаючи вірити самій собі. Аж ось одного вечора Джек Том сам 
заговорив на цю тему, коли вони сиділи біля каміна, а Джон повер
нувся пізно.

— Ти, мабуть, був у Муртагів, Джонні?
— Ні.
— То, може, в Гліннів?
— Ні. Чого я там не бачив?
Джек Том влучно чвиркнув у вогонь.
— Ну, а чи не пора б тобі загнуздати якусь гожу дівчину? Не по

ра б тобі зробити свою матір бабусею?
Мері сполохано звела очі й побачила, що чоловік підморгує їй. 

Потім подивилася на Джона, але той набивав собі люльку і не виявляв 
ніяких ознак збентеження.

— Доведеться їй ще трохи зачекати, — озвався син. — Бо маю 
собі на думці спершу трохи світу побачити. Ви, гадаю, обійдетеся без 
мене якийсь місяць. Хочу поглянути на місто. Святий боже, воно мая
чить перед моїми очима по той бік затоки, відколи я ще пішки під стіл 
ходив, і, чи повірите, оце тільки місяць, як я став задумуватися, що ж 
то воно за світ за отими двома шпилями, які відбиваються у воді, коли 
дивишся з нашого пагорба.

Джон припалив від розжареної торфини люльку. Джек Том спокій
но покурював. Але плетіння Мері лежало неторкане в неї на колінах. 
Джон провадив, пожвавлюючись:

— Учора я нарахував аж шість пароплавів, що зайшли в затоку, 
а вийшли вісім. У тому місті, мабуть, чималий рух, і мені соромно, що 
за своє життя я не ступив туди і ногою, бодай глянути, на що воно 
схоже.

— То ти, зрештою, не один такий,— поквапно, чи не надто поквап
но докинула Мері. — Мало хто з Острова бачив коли те місто. А хто и 
бачив, ніякої користі з того не мав.
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Джон не відповів їй одразу. Джек Том сказав:
— Нікому не зашкодить побачити світ.
Мері похмуро зиркнула на чоловіка.
— А користь йому від того буде?
Джон якийсь час мовчав. Попахкував люлькою, мов і не розчув. 

Мати чекала його відповіді, плетіння все лежало неторкане на колінах,’ 
та Джон дивився на вогонь. Море надворі глухо шуміло, вітер там по
вернув проти відпливу. По той бік затоки, де лежало місто, тепер, пев
но, розтікалося біле сяйво.

— Ти, мабуть, цілий вечір просидів на пагорбі, — сказала мати, 
заохочуючи сина до розмови. — Міг би знайти собі краще діло, аніж 
приглядатися до кількох ліхтарів на тому боці затоки. І що ти робити
меш у тому місті цілісінький місяць?

Син обернувся до матері.
— Ось над цим я й міркував сьогодні ввечері. І вирішив, що таки 

треба піти й подивитись. Вирушу в понеділок: Сіно зібрано, ріпу попро
ривано, і, гадаю, ви без мене якийсь час обійдетесь.

Джон пішов із дому в понеділок удосвіта. Мати, усе ще тамуючи в 
душі глухий протест, зготувала йому сніданок. Та, проводжаючи сина 
за двері, вона тричі бризнула на нього свяченою водою і твердо дзьоб
нула його поцілунком. А коли Джон пішов, вибралася на пагорб, звід
ки їй видно було, як він простує єдиною дорогою, що вела з Острова. 
Бачила, як куриться з їхнього димаря та з інших димарів, як виглянуло 
сонце і, мов сірник, підпалило сірий ранок; бачила, як займається 
день — і раптово* й водночас поволі, — як з будинків виходять люди, 
а з дворів — худоба. Так і стояла, поки син зник між камінням дамби, 
а тоді спустилася вниз майже не думаючи про буденну хатню роботу, 
яка чекала на неї.

Джек Том пахкав біля хвіртки вранішньою люлькою.
— Провела Джона? — Чоловік дивився на неї лагідно, проте спо

кійно. Вона стояла перед ним, уся напружена.
— Якби ти мовив хоч слово, він би викинув дурощі з голови й ли

шився вдома.
— Бог з тобою, жінко, — сказав чоловік. — Не в Америку ж він 

подався. Молоде, нехай прогуляється.
— То не прогулянка — пустити його до чужого міста.
— Та ну тебе!' Хочеш, щоб він сидів у колисці, як немовля, чи що? 

Дій, жінко, корів та перестань вічно розпалювати себе, як на пожежі!
Якусь хвильку Джек Том дивився на дружину, поглядом лагідним, 

майже ніяковим.
— Джонні добрий хлопець, — сказав він, — і ми маємо дякувати 

за нього богові.

Повернувся Джон аж за місяць. Мати побачила його перша. Вона 
якраз поверталася від обори з двома бідонами молока, коли телята, що 
тицялись мордами у ворота, кинулися до неї, і їй довелося похапцем 
проскочити зовнішню хвіртку і ляснути нею за собою, а потім обійти 
будинок і зайти всередину через передні двері. Щойно обминувши бічну 
стіну, вона побачила Джона. Чекала, як була, з бідонами в руках. Він 
свиснув і прискорив ходу, обличчя його, коли підходив, розчервонілося. 
Вона не знала, що сказати, коли він узяв у неї бідони і поцілував її.

У ньому аж вирували новини. Він чудово провів цей час. Мати кра
яла йому скибками шинку і смажила з яйцями, а він розповідав і роз
повідав про все бачене, про людей, з якими зустрічався, а вона не так
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слухала, як надивлялась на сина і припрошувала його їсти. їй не хоті
лося слухати, їй досить було дивитись на нього.

Лише за годину вона схаменулася, що телята десь там гасають по 
оборі, а двері у хлів відчинені, і вони можуть добратися до корів. На 
цю пору троє чи четверо сусідських чоловіків завітали на вечірню ба
лачку, тож вона сама вийшла позаганяти телят і повиводити корів. Ко
ли повернулась, кухня була повна сусідів і аж гула від розмов. Вона 
засвітила лампу, сіла біля каміна і почала плести — обличчя в неї зно
ву було спокійне. Раз у раз нишком позирала на сина, бездумно всмі
хаючись, коли сміявся він чи хтось інший, або приязно заговорювала до 
котрогось із сусідів, щоб той почував себе, як удома. Ніколи ще її не 
бачили такою привітною.

Від того вечора уся атмосфера в домі змінилася. Сусіди взяли собі 
за звичай зазирати погомоніти, а в неї відновилась охота слухати, втра
чена за першого шлюбу, коли вона жила на пагорбі. їй захотілося, щоб 
люди почували себе з нею невимушено, тож вона навчилася відриватись 
від своїх власних клопотів і брати участь у щовечірніх балачках, які 
складались у нескінченну місцеву сагу. З минулого виринали якісь іме
на, і вона пригадувала, що чула їх із уст свого батька, відшукувала в 
своїй пам’яті ту чи іншу подію і кивала головою, а часом навіть викла
дала спокійним голосом власну версію. Потроху вона почала подобатись 
чоловікам, і вони стали підколювати її жартом-другим у манері Джека 
Тома. На те вона лише спокійно всміхалась і плела собі далі, не перей
маючись тим, що не вона, а Джон і Джек Том перебувають у центрі 
уваги, і радіючи, що Острів гуртувався у розмовах довкола її сина. Йо
му важко буде розірвати такі тенета і вирватися з цього дружнього ко
ла, де він посів своє місце. Отож Мері гостинно вітала чоловіків, які 
сповнювали її дім гамірними розмовами, і нишпорила у себе в пам’яті, 
щоб докинути і свою частку спогадів. Засвічувала лампу, милувалася 
тим, як полиці зблискували фаянсом, а стіни — каструлями, і вмощу
валася зі своїм плетінням коло каміна, щедро усміхаючись до неголених 
облич чоловіків довкола себе, що гомоніли і курили люльки, пускаючи 
великі кільця диму, які висіли сизими німбами довкола кожної голови. 
Вона хотіла, щоб Острів міцно полонив її сина, і він навіть не марив 
би колись покинути його.

Власне, Острів був не островом, а тільки півостровом, що відбіг від 
суходолу на вході в затоку і через милі дві звужувався до ширини дам
би, а далі роздувався, мов пляшка, у родючий пагорб, вкритий сіножа
тями та ріллею. Чужі люди бували на Острові рідко. Подорожні лиша
лися в невеликому рибальському порту на великій землі, що для Остро
ва правив за ринок; мало хто зважувався на важку десятимильну доро
гу до розкиданого селища, а тим більше непривітною розбурханою за
токою до невеличкої дамби. Тим-то Мері неабияк здивувалася, зіткнув
шись одного вечора у себе на порозі з якимсь молодиком без капелюха. 
Привітавшись щирою ірландською мовою, він спитав її про сина. Вона 
одразу посадовила його, пригостила кухлем молока, а потім стала обе
режно розпитувати. Він був балакучий і веселий, але вперто говорив до 
неї ірландською мовою, яку вона майже забула. їй пощастило випитати 
тільки те, що познайомився він з Джоном у місті і провів з ним багато 
вечорів, а оие завітав провідати. Приплив з міста під вітрилом.

— Джон казав, що я й за рік не навчуся правити вітрильником, — 
засміявся гість. — То де ж він, цей базікало, щоб мені взяти його за 
комір та потягти на дамбу? Я запхаю йому в горлянку кожне його 
слово.
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Жартівлива розгківаність молодика викликала в Мері чемну усміш
ку. Та коли вона побачила ту шкаралупку з неймовірно високою щог
лою, причалену до стіни молу, обличчя в неї перемінилось.

— Цей човен, як на мене, не для моря,— промовила вона.— І ви в 
ньому сам один?

— Та в цьому ж уся принада, мем. У небезпеці...
Він запнувся, побачивши вираз, що набіг їй на обличчя. Але вона 

не сказала нічого. її поривало кинути йому стару гельську приказку 
про дурня та море, але вона стрималася — почасти з властивої острів’я- 
нам чемності, а почасти тому, що та приказка торкалась її особистих 
спогадів. Вона чула, як пробурмотів її крізь бороду один старий тієї 
ночі, коли її батька принесли додому в старому вітрилі, і потім чула ці 
слова ще не раз, коли молодих чоловіків, подзьобаних смертю та соло
ною водою опускали в землю на старому кладовищі поблизу маяка.

— Хлопцеві досить просто напитати собі смерті, — сказала вона,— 
не шукаючи її аж так ревно. Я думаю, вашій матері з вами нелегко.

На мить його обличчя зробилося непроникним. Потім він здвигнув 
плечима.

— Може, й так, — відповів він. — Та, зрештою, чоловік повинен 
жити своїм життям, а не життям старої жінки.. — його обличчя знов 
розквітло усмішкою. — Якщо я й згоден триматися за спідницю, то 
тільки самого господа бога. — Він велично підніс догори руки, і очі в 
нього засяяли. — Боже праведний, жінко, що може бути кращого для 
чоловіка, як вирватися за межі самого себе у. широкий світ. Гляньте 
на цей світ! Він — мов завжди відчинені двері, які чекають, щоб ти 
щось зробив... щось таке... щось таке... Клянуся богом, я знову сів на 
свого улюбленого коника, і ви ще подумаєте, ніби я збожеволів. Краще 
скажіть мені, мем, де Джон, — я хочу зараз же його бачити!

Ведучи гостя в поле, вона думала про нього, але з чемності не дала 
навіть взнаки, як він вразив її. Тільки раз гостинна усмішка збігла з її 
обличчя — це коли вони обминули пагорб і перед ними відкрився широ
кий краєвид на море та далекі гори. Хлопець рвучко спинився, по вінця 
сповнений сонячним днем.

— Це найпрекрасніше місце на світі, — стиха мовив він. — По
гляньте на море!

Тоді вона не стрималась і сказала:
— Ті, що з моря живуть, надивились на нього вдосталь. Ах, госпо- 

ди-боже, хай з морем мають справу ті, хто мусить, бо як воно зламає 
угоду, то в жоден суд на нього не подаси.

її вразило, з якою радістю зустрів Джон цього молодика. З подиву 
він мало не схопив його в обійми. Очі в нього сяяли. Потім, ніби зга
давши про острівний звичай, Джон одразу став поважний і чемний. Ма
ти бачила, що син дуже радий. Вона скромно покинула їх і поспішила 
додому готувати постіль.

За десять днів, що Чужинець прожив у її домі, він так і не здога
дався, що подумки вона й далі називала його «отой чужинець». Він, 
звичайно, не збагнув, що Джонова мати незлюбила його, чи, власне, 
побоювалася, — так дбала вона про його вигоди, така була запобігливо 
гостинна. Він справив на неї сильніше враження, ніж їй би хотілось. 
У полі, де він підсобляв на збиранні вівса, йому було далеко до Джека 
Тома, Джона або першого-ліпшого іншого чоловіка з Острова, та коли 
увечері до них сходилися сусіди погомоніти біля каміна, його гострий 
розум стрибав на всі боки, мов фехтувальник. Він танцював по різних 
історіях і розтинав їх, виявляючи глибинну суть. Відкривав острів’янам
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факти з книжок і коментував їхні власні саги. Розкладав усе по полич
ках часу і барвистими календарями розвішував перед острів’янами 
давні події, пробуджуючи в них цікавість до свого минулого. Детально 
оповідав їм про славнозвісні суди над феніями і цитував довгі промови, 
виголошені ірландцями перед тенденційно набраними присяжними. По
тім перейшов до новітніх часів і розповів про рух за визволення, що 
сколихнув усю країну. Він змусив їх по-новому подивитися на Ірландію, 
повідав про мету боротьби, яку ще не довершено, а лише розпочато; він 
навчив їх розуміти речі, що виходили за межі їхнього побуту. Перше 
ніж він відплив, майже кожен хлопець на Острові запалився бажан
ням піти в добровольці. Але він на це не погодився. Мовляв, нехай вони 
ще поміркують місяць-другий, а потім Джон приїде до нього в цій 
справі.

Він відплив на своєму крихітному човні, карколомно вихонувши бі
ля дамби вітрилом, аж у острів’ян пробігли по спині мурашки і всі за
гукали до нього, даючи поради. У відповідь він підняв прапорець, яко
го вони досі ніколи не бачили, — триколірний, зелено-біло-золотий, — 
і вутле суденце застрибало під свіжим бризом по хвилях.

Та коли гість поїхав, Мері збагнула, що він залишив тут велику 
частку самого себе. Острів начебто згадав, що він зовсім не острів, а 
куточок великої землі, де розгорталися чи ось-ось мали розгорнутися по
дії. Вечорами хлопці почали збиратися на пагорбі, свідомі того, що на 
тисячах інших пагорбів по всій Ірландії теж збираються хлопці. Поча
ли вивчати військову справу, і Джон годинами просиджував біля лам
пи, схилившись над невеличкою книжкою. Іноді сорок, а то й п'ятдесят 
молодиків виходили по чотири з-за рогу будинку. Іноді вона бачила, як 
вони повзали у полі по-пластунському. Іноді чула в темряві гучні слова 
команди і впізнавала Джонів голос. І це було їй не до душі. Але вона 
ніколи нічого не говорила. Це тільки нова гра, казала вона собі, тіль
ки й того. А Джек Том сміявся.

— Наш Острів тепер чисто тобі ляльковий театр, — казав він, 
спльовуючи.

— Це не накличе на них поліцію? — спитала вона.
— А певно, адже вся Ірландія захопилася муштрою, і вони мусити

муть припинити це негайно, якщо взагалі хочуть припинити.
Це її на якийсь час заспокоїло. Потім Джон став приносити додо

му тижневу газету, і те, що він звідти читав, розтривожило Мері знов. 
Запеклі бої в Європі, англійські перемоги, німецькі перемоги, потужна 
російська машина. Події підступили до самісінького її порога, і коли 
зимовими вечорами під свист вітру над морем вона чула, як іде муштра* 
її іноді заполоняв сліпий жах. Газети лічили забитих цифрами на па
пері, які нічого для неї не означали, та коли Джон вигукував на пагорбі 
«Стій!» та «Покласти зброю!», в неї вистачало розуму збагнути, що від 
муштри один крок до війни та смерті. Тож одного вечора вона приму
сила себе заговорити з ним.

— Не до душі мені, що ця газета надходить у наш дім, Джоне.
— Чому, мамо?
— Надто в ній багато тієї світової колотнечі. Ми тут далеко від 

великої війни, — провадила вона значуще, — якщо, звичайно, сидіти
мемо тихо. — І повторила, щоб натяк дійшов з цілковитою ясністю: — 
Якщо сивітимемо тихо.

Син розшнуровував черевики, пахкаючи люлькою.
— Ти, мабуть, невдоволена, що я беру участь у муштрі? Чи не так?
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— Муштра — це тільки початок, — відповіла вона. — Початок вій
ни. А чого нам воювати тут, на Острові? Хіба нам чогось бракує?

— Англійці нас гноблять, — неквапно промовив Джон, — і ми не 
можемо вважати себе чоловіками, поки не повстанемо проти них і не 
витуримо їх звідси.

— Я не бачу на Острові ніяких англійців, Джоне.
— Вони є в Ірландії, мамо, а ми хіба не частина Ірландії? Ми такі 

самі люди, як і вони. Нема чого давати їм правити нами.
Плетіння лежало Неторкане в неї на колінах. Вона шукала слів, 

які переконали б сина, а очі в неї були сумні й серйозні.
— Англія надто могутня для тебе, — промовила нарешті. — Станеш 

хіба одним із тих, хто згинув у тюрмі або на шибениці. Заради мене, об
лиш ту муштру. Я можу просити в тебе цієї послуги у віддяку за те, 
що народила тебе на світ.

Він замислився, і вираз його відкритого обличчя свідчив, що він 
зважує її слова не з простої чемності. Потім похитав головою.

— Я не можу, мамо. Я б соромився самого себе, якби не зробив то
го, що велить мені мій обов’язок.

Якусь хвилю вони мовчали, і ця мовчанка бентежила обох. У кур
нику надворі здавлено кукурікнув спросоння півень, у кімнату долинав 
шум моря. Джек Том витрусив попіл із люльки і ліниво мовив:

— Ну, якщо ви вже полагодили між собою світові справи, то, мо
же, ішли б спати, та й мені пора.

Мері встала.
— Час нам лягати, — сказала вона.
Присипала вогонь попелом, щоб жар зберігся до ранку, але поки 

з тим закінчила, озвалася ще раз.
— Доведеться мені побалакати про тебе з Чужинцем, — сказала 

вона. — Він тебе в це затягнув, то я подбаю, щоб він же й витяг. У не
ділю він приїде, правда ж?

Син підвівся й вибив свою люльку.
— Атож, приїде, — відповів він. — Та тільки шкода твого заходу. 

Я вже дорослий і з дитячих штанців давно виріс.
Джон відвернувся від матері і пішов до своєї кімнати.

Нагоди поговорити з Чужинцем їй так і не трапилось, бо в неділю, 
замість примчати з бризом на Острів і з’явитися потім з половиною 
місцевих хлопців слідом, він котив на велосипеді передмістями Дубліна, 
у понеділок був на центральному поштамті з гвинтівкою на плечі1, у 
п’ятницю те плече розтрощила куля, а наступного понеділка він уже ле
жав у тюремному госпіталі і за три місяці став в’язнем одного з таборів 
у Англії. Об’явився він тільки через два роки, і вона тоді не сказала 
йому нічого, крім традиційних слів привітання і традиційних розпиту
вань про родину. Цього разу він гостював три місяці. Три пальці в ньо
го не ворушилися, та утримання своє він відробляв, до вечірньої роси 
працюючи з Джеком Томом і Джоном у полі. Потім вони з Джоном 
кудись зникали. Іноді ходили до моря й поверталися з низкою дрібної 
тріски або окунців. Джон сміявся, а той другий усе кумедно бідкався.

— Царице небесна! — вигукував Джон. — Моряк не потребує пра
порця, щоб знати, звідки віє вітер. Нащо ж у нього шкіра на обличчі, 
друже, або на потилиці — якщо задуває з корми?

1 Мається на увазі Великоднє повстання («Червоний Великдень») 1916 року, при
душене англійцями.
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А Чужинець із сміхом обертався до Мері.
— Я знову дав маху з вітром, мем. Нам замалим не довелось ви

биратися плавом.
Серце в неї завмерло.
— Джон не вміє плавати, — сказала вона.
— То ще веселіше було б нам топити один одного.
— І чого ти, Сьомго, цього не облишиш? — часто сміявся Джон.— 

Тепер, коли тебе потурили зі школи, перед тобою світле майбутнє сіль
ського наймита, але в човні, друзяко, у тебе взагалі ніякого майбутньо
го, бо ти природжений самогубець.

І Джон, для якого Чужинець уже не був чужим, аж заходився 
реготом, радіючи з власної дотепності.

Не раз Мері кортіло спитати в Джона, де вони пропадають тими 
вечорами, коли пізно вертають додому і пропускають молитву, яку 
щодня проказувалося в кухні на ніч. Проте вона не спитала. Не зва
жилася відкрито вламуватись до цього нового Джона, що так спокійно 
простував власним шляхом. Він був сам собі господар. До неї ставив
ся, як і раніш, але якось ніби віддалився. Так наче перебрався з її го
лови у свою власну. Вона невідривно стежила за ним спокійними тем
ними очима, і їхні нерви ніби торкалися — така між ними виникла на
пруженість. Вона вирішила якийсь час не робити нічого. Зрештою, ве
ликодня поразка та роки ув’язнення мали ж навчити Чужинця здорово
го глузду. Та й муштрою вони тепер не займалися. Цього вона була 
певна.

Але одного дня, за тиждень після того, як Чужинець відплив своїм 
крихітним човном до міста, до неї в кухню ввалилося двоє здоровенних 
полісменів у темно-зелених мундирах, начебто щоб уточнити дані про 
цьогорічну оранку, проте насправді, як вона за хвилину-другу збагнула, 
в куди темнішій справі. Один з них сів за стіл і дістав паку бланків, 
другий наче возом перевіз свою тушу до плетеного стільця при каміні, 
відставив убік кийка і вмостився якнайвигідніше. Обидва поскидали 
кашкети і обидва з гідністю прийняли по великому кухлеві сколотин, що 
вона їм запропонувала, бо сонце висіло в небі, мов розпечена золота ку
ля, і земля пітніла гарячою курявою.

— Гарна у вас оселя, мем, — промовив бундючний полісмен на пле
теному стільці, коли сколотини трохи остудили його.

— Це добра, але скромна садиба, сер,— відповіла вона, несамохіть 
удоволена. — Та ми люди винахідливі і, богу дякувати, даємо собі ра- 
ДУ-

— Велика у вас родина, мем?
— Маю одного сина, але він вартий двох. Та й чоловік не дуже від

став від нього, хоч уже й підтоптаний.
— Велике це діло мати доброго сина. Авжеж, велике діло.
Другий полісмен затримав олівець у повітрі, поплював на нього і

спитав, скільки в неї акрів під картоплею, скільки під вівсом, її ім’я та 
прізвище, ім’я та прізвище чоловіка. Поки він усе це неквапно заното
вував, той бундючний розстебнув комір і тішився відпочинком.

— Це справжнє благословення, — озвався він знову, — мати в до
мі доброго сина, і в наші часи це велика честь для кожної жінки, якщо 
тільки вона здатна тримати його в руках. Велике це, кажу, діло не 
спускати з нього очей і напучувати його. Є така давня приказка: «Куди 
нагнеш саджанець, туди похилиться й дерево». У цім глибока мудріст* 
затямте, глибока мудрість. Які в хлопця уподобання, мем?

— Які що, сер?
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— До чого він схильний, мем?
— Не знаю, сер, хіба до тяжкої праці та, може, вполювати коли в 

неділю кролика.
— Ха! Здорове і поважне уподобання, мем. Я й сам, пригадую, до 

служби в поліції розважався по неділях майже так само. Пильнуйте, 
щоб він нічого іншого не робив, мем, і не знатиме ваш син лиха, не ма
тиме неприємностей із законом. Не спускайте з нього очей — це ой як 
важливо, бо часи нині лихі. Спробуй угадати, чи не злигався він з кот
римсь із тих шалапутів, що потай гасають по країні, підбурюють до 
громадянської війни та морочать порядних хлопців базіканням про сво
боду Ірландії. Та ж ми сьогодні вільні, як ніколи, господарі на своїх 
фермах за оренду платять лише мізерну частку того, що ми платили ко
лись. їм би, тим хлопцям, пожити за часів, які ви, мем, може, пригадує
те, коли податки гнули нас до, землі. Хто нас від них звільнив, як не 
Англія? Вона зробила це відкрито, в парламенті. Хіба не правда, мем?

— Може, й так, — відповіла вона. — Хоч я чула, що це було зов
сім інакше. Хочете чаю? Я залюбки поставлю для вас чайник. Це мені 
не важко.

— Жаркувато для чаю, — сказав бундючний. — Але я завжди ла
ден постраждати заради чашки доброго чаю.

Вона приготувала чай для обох полісменів, а ті тим часом нама
галися щось випитати у неї хитрощами. Це їм не вдалося, і врешті бун
дючний заговорив навпростець.

— Я чув, мем, у вас тут нещодавно жив якийсь сумнівний тип.
— У нас працював один хлопець, — визнала вона.
— Міський жевжик, га? Підбурювач усяких заворушень?
— Якщо він такий, — спитала вона, — то чому ж він не в тюрмі?
— На те, може, є причини, мем. Державні міркування.
— Ви його шукаєте?
— Може, й шукаємо, мем. А може, й ні. Він зараз тут?
— Ні, його нема з минулої неділі.
— Гм. Це узгоджується з нашими даними. Вам відоме його нове 

місцеперебування, мем?
— Ні, не відоме.
Полісмени підвелися і, здавалось, ущерть виповнили собою кухню. 

Надягли кашкети і, пригнувшись у дверях, вийшли на осоння. Мері по
бачила, що приїхали вони на велосипедах.

— Ну-ну, — зарохкав бундючний. — Ми з вами прощаємось. І, ма
буть, варто лишити вам добру пораду, адже ви жінка порядна. Женіть 
отого нічного птаха від свого дому і від свого сина, а то накличе він на 
вас біду.

Вони поїхали геть по тихому осонню, залишивши позад себе неаби
як наполохану жінку. Вона забула про їхню тупість і пам’ятала тільки, 
з якими грубими хитрощами вони підступалися до неї. За тими показ
ними мундирами грізно маячили смерть і тюрма, що зловісно постали 
перед нею в її тихій оселі. Довго вона сиділа пригнічена; потім зібра
лась на силі і взялася до своєї роботи, може, тільки з трохи непроник- 
нішим виразом обличчя, трохи швидша й рішучіша в рухах.

Коли вона вийшла загнати корів, чорний пароплав плив на піьн'гч 
протокою. Вітер південно-східний, машинально відзначила вона. Бічний 
вітер, як пливти з міста. Вона знов подумала про Чужинця. Острів 
прозвав його Сьомгою, бо так звався його хисткий човник, але для неї 
зін назавжди залишиться Чужинцем, громом з ясного неба, навроченим
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лихом. Немов у відповідь на її думки його суденце випорснуло з-за па
роплава, ризиковано проскочивши в його кільватері. Маленькі вітрила 
шарпалися й лопотіли на вітрі. На мить серце в неї завмерло від стра
ху за хлопця та природженого жаху перед морем. Потім, коли вітер 
підхопив човен з корми і він легко полинув з роздутим вітрилом, вона 
подумала, що то було б легким порятунком для неї та її сина, якби Чу
жинець зачерпнув бортом води й пішов на дно. Ця думка не покидала 
її, ні коли вона заганяла корів, ні коли пішла шукати сина. А як зна
йшла його, ця думка вже й не страхала її.

— Хай він у дім не заходить, — сказала вона Джонові. — його 
шукає поліція.

— Вона вже давно шукає його, — спокійно відповів син. — Тепер, 
коли вони тут побували, якийсь час не приходитимуть. Можна сміливо 
дати йому притулок.

Мати глянула на сина страшними очима. Уста її застигли, мов гра
ніт.

— Якщо нога його ступить у мій дім, — мовила вона, — я донесу в 
поліцію.

— Як знаєш, — відказав син, і обличчя в нього теж застигло.— На 
Острові досить осель, де з радістю дадуть йому притулок.

Тієї ночі Джон повернувся додому пізно, без Чужинця. Вранці вона 
спитала в нього, де Чужинець. Син не відповів.

Поліція прийшла за тиждень, цього разу більшим числом і з гвин
тівками за спиною. Перетрусили дім, прибудови, а також три-чотири 
сусідні будинки і забрали з собою Джона. За ті два дні, що його не 
було, мати пережила пекло. Вийшла на поріг, коли він повернувся, але 
замість зустріти його, як їй хотілося, — з розкритими обіймами і стуле
ними вустами, — мовчки сіла біля каміна і відвернулась. Та він зро
зумів, що з нею діється, і повернув її обличчя до себе для поцілунку. 
Вона так і не скинула з себе тієї маски, хоча очі її вразили Джона не
самовитим блиском.

Того вечора вона сказала йому:
— Тобі Доведеться облишити всі ці дурощі, Джоне. Я нього не мо

жу витримати.
Це уперше за своє жи^гя зізналася вона у власній слабкості. Син 

сумно дивився на неї, зсунувши кашкета на потилицю, аж світло лампи 
впало на козирок і перетворило його на осяйний німб.

— Я знаю, мамо, — сказав Джон знічено. — Я знаю. Та тільки це 
станеться ще не раз. Багато разів, напевне. І я з цим нічого не можу 
вдіяти.

На тому він одсунув свій стілець і пішов спати.

Відтоді вона мимоволі стежила за Протокою. Часом бачила той 
крихітний вітрильник, а частіше вгадувала, що він прибув, із Джонової 
поведінки. Він припливав тепер не з міста, а з однієї із численних бух
точок, що впадали в затоку, і вона взяла собі за звичку вечорами ходи
ти до дамби пошукати очима того човна, перш ніж лягть: спати. Вона 
більше не думала про Чужинця, як про людину. Він був для неї якоюсь 
химерною силою, що навально вдерлась у її життя, його обличчя стер
лося в свідомості Мері. Іноді він прибирав у її уяві людської подоби, 
але частіше це було просто вітрило, човен, що припливав і відпливав 
з лихим наміром. Вона більше не думала про нього, як про гостя, якого 
приймала й годувала під своїм дахом. Не могла навіть уявгти, що вона
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його колись знала. І, може, саме тому зважилася вчинити те, що зрепь- 
тою вчинила.

Бо одного вечора, коли те вутле суденце лежало на стелюгах, ви
тягнуте з води, вона спустилася до нього з якимись інструментами, жму
том просмоленого паперу і жменею корків. Вона провозилася зі своїм 
ділом, хоч яке воно там було, не більше ніж півгодини, та коли скінчи
ла, човен перетворився на плавучу домовину.

Вона, як звичайно, проказала разом із Джеком Томом молитву, але 
спати не пішла. Сиділа біля каміна зі своїм плетінням, дослухаючись, 
як усе сильніше задуває південно-західний бриз, відчуваючи своїми нер
вами, як приплив відступає перед вітром і море відкочується від землі. 
Усе це мовби діялося в ній самій, бо вона розпросторилася над цією 
ніччю, аж поки море зашумілр у неї всередині, а птахи стали бродити 
по її берегах. Три лебеді низько шугнули над домом, і все її єство за
бриніло музикою, коли вони пролетіли крізь її груди. А потім вона за
дрімала.

її пробудження було гвалтовним. Щось таке сталося в ній, чого во
на ніяк не могла збагнути. їй довелося з хвилину поміркувати, поки 
пригадала, де вона і чому вона тут. Перше, що впало їй у вічі, був 
ланцюжок настінного годинника. Потім циферблат. Потім стрілки.

І тут вона збагнула. Збагнула все.
Але не зойкнула, не зронила ні звука, що міг би розбудити Джека 

Тома у сусідній кімнаті. Поволі, немов балансуючи з кошиком на голо
ві, підвелася, зазирнула у порожню Джонову кімнату, потім ступила до 
дверей і вийшла надвір. А далі кинулась бігти. Дрібні краплі стьобали 
її по обличчю, на південному заході жевріла над обрієм мокра зірка. 
Перед нею виринали мерехтливі обриси всяких предметів. Вона бігла й 
бігла. І весь той час вона знала, що побачить. А проте квапилась, 
обернувшись у єдину палку молитву, що летіла від землі до неба. Вона 
линула вгору, розбризкуючись наче фонтан, судомно хапаючи ротом 
повітря. І ось дісталася до дамби.

Човна не було.
У першому ж домі їй сказали те, що вона уже знала. Так, Джон 

поїхав із Сьомгою, побачивши, що море надто бурхливе для такого не
вправного моряка, як Сьомга. Ті люди ніяк не могли зрозуміти, чому во
на так цим перейнялася, чому вискочила fc почала безцільно блукати 
берегом, тужно голосячи, аж поки підняла усіх собак на багато миль 
довкола селища. Та острів’яни були острів’яни. Отож жінки розворуши
ли вогонь у камінах, а чоловіки повставали з ліжок, повдягались і поза
шнуровували черевики. Це не вперше матері примарилась синова 
смерть у морі, і такий сон найчастіше справджувався.

І коли на обрії, мов сіра спина Тшта, виринув світанок, вони стояли 
на пагорбі й дивилися на море. Але так нічого й не побачили. І нікого 
не знайшли. Не знайшла нічого й Мері-Нишпорка, хоч вона стояла на 
пагорбі та никала берегом ще три роки по тому, аж поки вмерла.

І може, так воно й краще З

З англійської переклав 
Еміль ХОМЕНКО




