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ДОБРI СУСIДИ

Новини про Волтера Берfланда не дуже зацiкавили мiсцев4х (вони з Пет-
Ti переlхали до ВашинIтона два роки тому i зараз це мапи нiчого спiльного
iз Сёнт-Полом), але дрiбне дворянство Ремзi-Гiлда не настiльки бупо вiддане
своему MicTlt щоб не читати газету uНью=Йорк таймс>. Якщо вiрити довгiй
i невтiшнiй icTopii <Таймс>, робота tsоптера зчинила чимадо гадасу в амери-
канськiй стопицi. Його cTapi сусiди докпаrrи немадо зусипь, щоб змирити-
ся з епiтетами, наведеними стосовно нього у <Таймо (<зарозумiпий>>, <<пи-

хлтиiI>>, (зневажае мораль>), та спiввiднести ш iз тим щедрим сrryжбовцем
rомпанii (3M>l iз рум'яним обличчям та постiйною усмiшкою, який дiста-
вався мiсця роботи, що на Самiт-авеню, ведосипедом HaBiTb у дютневий снiг;
цавапося дивним, що iВолтера, якиit турбувався про довкiлдя бйьше за
.фiнuiс> та мав сiльське походженн я, виникпи проблеми саме через те, що
BiH дивився крiзь пальцi на вугйьну промисдовiсть та зневiDкав седян. YTiM,
вони завжди пiдозрювади, що з тими Берfландами не все гаразд.

Волтер та Петтi буrи першопрохiдниками Ремзi-Гiлпа - вони стаrrи пер-
цIими мододими фаriвцями, хто придбав будинок на Бар'ер-стрит вiдтодi, як
сrариilt Сент-Пол вiдчув на собi важкi часи (i це тривадо вже тридцять poKiB),
Вони нiчогiсiнько не заплатиди за свй будинок у BiKTopiaHcbкoмy стидi, про-
те покдади десять poKiB на вiдчайдушнi спроби вiдновити його. ,Що того, як
-rx це вдапося, одна дуже рiшра особа пiдпапила rхнiй гараж i, доки вони
його вiдбудували, двiчi вдирапася до rxHboi машини. 3асмагдi байкери рпi-
талися на пустир на iншому боцi вупицi, щоб випити шлiцf та посмакувати
сарделькilми з часником;'ixнi двиryни годосно ревйи вдосвiта, доки одного

разу Петтi вийшла на вулицю в спортивному костюмi й спитала: <Гей, хлоп-
ф, знаgге що?> Петтi не злякався HixTo, аде вона буrа видатною атдеткою ще
за шкiльних часiв, та й потiм у колеркi, тому мада особливу, вIIастиву спорт-
сменам хоробрiсть. 3 першого ж дня, як вони осепипися в цьомурайонi, вона
постiйно привертада до себе уваry. Висока, неймовiрно молода, iз волоссям,
зiбраним у <xBicT>, вона штовхала перед собою коляску повз (роззутi> маши-
Еи та пивнi IuIяшки по забдюваному, старому вхсе cHiry - Bci спрiлви ii дня
Еаче дежапи у сумка(, що висiди на копясцi. Позаду Hei можна було побачити
обтяженi дитиЕою пiдготовки до ранкови]( спрtlв, теж обтяженик дитиною;
а попереду Hei - нацiонапьне радiо, куховарську книгу, пелюшки, будiвель-
ку сумiш та емуtьсiйну фарбу; потiм - казку на добранiч i вино сорту кЗiн-

| МММ - американська iнновацiйно-виробнича компанiя, засновапа в 1902 р. в США
ч rггатi MiHHecoTa. - Туtп i ёапi прuмimкu перекпаёачп.

2 Сорт пива.



фандель>. Вона вже уосqбпювала все те, на що житёлi вулицi дише починали
перетворюватися.

Ранiше, коди ще можнабуло iздити Еа <Вольво-240> iнe соромитися цьо-
го, загадьitою метою Bcix уРемзi-Гiллi бупо заново навчитися топо, заради
вiдсутностi потреби вчому батьки рушили до передмiстя: наприкдад, як
примусити мiських копiв tsиконувати свою роботу; чи як зчlхистити байк вiд
дуже напрлегдивого крадiя; коли вiдiгнати п'яцичку Bifl меблiв у палiсадни-.
ку; як заохотити в}rIичних KoTiB робити cBoi справи в сусiдську пiсочницю;
а також як визначити, чи варто взагалi витрачати грошi на ремонт у мiсцевiй
школi. Також iснували й сраснiшi питання, на зразок, що можна сказати про
пелюшки? Чи вони кращi за iншi? I чи насправдi й у наш час можна замовити
додому молоко ускпяних пдяшках? Наскiльки бойскауги прийнятнi з полi-
тичноi точки зору? Або, наприкпад, чи булгур'насправдi такиirуя<е необхiд-
ниifl Ще мають переробляти акуIчrритори? Як поводитисяв разi, коли бiдна
кодьорова людина звинувачуе тебе в тому, що ти нищиш ii двiр? I чи правда,

що керамiчний посуд фiрми <Фiеста> мiстить небезпечну кiлькiсть свинцю?
Яким складним мае бути кухонний фiльтр для води? Чи завжди машина

реаry€, kоли натиснути на газ? Що краще подати жебраковi:'iжу чи нiчого?
Чи можливо взагалi виростити неймовiрно rrрiшиlrьних, упевIIених у собi,
щасливих i розумних дiточЬк, щодень працюючи з ранку до ночi? Чи можна
молоти KaBoBi зерна увечерi, апитц каву з них - враццi, чи треба робйти
це вiдразу ж? Чи мав хоч хтось за всю iсторiю Сент-Пола приемний досвiд
спiлкування з покрiвепьником? А з MexaHiKoM, що добре тямить у <Вольво>r?

Чи у Bcix <<Вольво-240> затинае трос стоянкового гальма? А той перемикач
iз загадковим написом на щитку управлiння, якцil видае пречиовий звук,
схожий на тiкаfiня швейцарського годинник4 аде, здаеться, Hi до чого не
пiд'еднуеться; ну до чого BiH?

Попри Bci питання, Петтi Берfланд була справжнiм джерелом, соняч-
ним джерепом соцiокупьтурного пидк)4 працьовитою бджiлкою. Вона була
однiею з небагатьох матусь-домогосподарок у Ремзi-Гiллi й ду.же неохоче
вiдгукувапася добре про себе i погано - про iнших. Вона казъла, що ко.rlись
одне з BiKoH, на яких вона замiнила раму, напевно, <обезголовить> ii. Побою-
валась, що, <1ймовiрноD, iT дiти помруть вiд трихiнозу через свинину, яку вона
недосм.Dкипа. Вона гадапа, чи рiдина дrul зIIяI"тя фарби; до якоi вона мапа
(звичку>, якось повЪзана з небаЖанням ((взагалi>l читати кЕи)кки. 3iзнава-
дась, що iй <заборонили>> }добрювати квiти Волтера пiсля того, що трапи-
llось <минулого разу>. Проте декому ця ii манера самонесхвалення була не

до душi - хтось бачив у цьому певну побпаждивiсть, нiбито Петтi навмисно
перебiльшуе cBoi незначнi недолkи, жадiючи почуття менш успiшних до-
могосподарок. Але бiльшiсть людей,знаходили ii соромпивiсть щирою або,
принаймнi, кумедною; та в будь-якому разi ва>кко вiдмовитися вiд спiлку-
вання iз жiнкою, вiд якоi вашi дiти в такому захватi i яка пам'ятае не дише
rxHi днi народх(енн я, апе i ваш iакож, яка часто стукае вам у дверi, щоб,пере-



патентному бюро, а на ш попередне мiсце, на тому боцi рiчки, взя/Iи iншу лю-
дину, iз такими ж добрими зв'язками. Орендованwiтбудинок на Бар'ер=стрит
по сусiдству з Берfландами, очевидно, входив до жньоi угоди; iнакше було 6

зовсiм незрозумiло, чому Керод погодидася жити в тому, що тодi можна бупо
пазвати пише нетрями. Раз на тиждень впiтку дитинча з пустими очима,
одягнене у <фiрмовий> комбiнезон вiддiлка паркiв та вiдпочинку, приiжджа-
по у cyTiHK.lx на позашляховику без позначок i косидо iй газон; взимку та
сама особа з'явпяпася, щоб зчистити снiг з тротуару бiля ii будинку.

На кiнець вiсiмдесятих Керол виявилася €диною у всьому районi, хто не
облагороджував свого подвiр'ячка. Вона палила <Парламент>, висвiтлювала
водосся, перетворювала нiгтi на зловiснi KirTi, годува/Iа.донькувикдючно на-
пiвфабрикатами, а по четвергах приходипа додому дуже пiзно (<Ще нiч, коли
матуся гудrI€>, - пояснювала вона таким тоном, нiби у Bcix матусь е TaKi
ночi), тикенько прокрадаючись до будинку Берfландiв, вiдчиняючи дверi
кпючем, який вони зробипи для Hei, iзабирапа KoHHi, що спала па диванi,
кци Петтi поклала ii, накривши простирадлоvr. Петтi була неосяжно щедрою

у сво€мудоглядi за KoHHi в той час, коли Керол не було вдома (вона працюва-
па, або ходида по магазинах, або займалася своiми четверговими справами),
тому Керол зробила з неi безкоштовну няньку. Також Петтi не могда не по-
мiтити, що на ii щедроти Керол вiдповiдае зневажанням ii доньки, Джесiки,
сюсюканням iз Ti сином,Щжоуi (<Як щодо ще однiеi обiймашки вiд маленько-
го серцеца?>); iз Воптером вона цзагапi вела себе набагато вiльнiше, Hi;K це
дозводяють звичайнi сусiдськi стосунки: у cBorx тонких, як павутиння, бпу-
зil( та на височезник, наче в офЩiантки, пiдборах вона вихвалJIда завзятiсть
та хазяйновитiсть BorrTepa i пирскала вiд cMixy пiсля будь-якоi його фрази.
Проте найгiрше, що.зумiла Петтi сказати про Керол за Bci цi роки, так це
те, що життя у матусь-одиначок дуже складне i що коли Керол i поводилася
iнодi дивно, то шлшd д/UI того, аби засистити себе.

Щля Сета Полсена, котрий згадував Петтi занадто часто, як на думку його
др}i{сини, Берfланди були лiбералами з вiдчуттям глибокоi провини, яким
потрiбно вибачати BciM, щоб не соромитися впасного щастя, i яким бракуе
хоробростi визнати власнi привiпеi. Однак ця Сетова теорiя мала серйоз-
ний недопiк: Берfпанди аж нiяк не бупи лривutеЙованими; единим майном,
наскiльки це знапи сусiди, уних був булинок, та iйого вони вiдбудувапи
власними руками. Iншим недолiком, на який вказаIIа Meppi Поrrсен, було те,

що Петтi не вирiзняIIася гrрогресивнiстю, нiчого спiльного не мада з фемiнiст-
ками (не працювала, вiдстежувала днi народження, випiкала те дiдькове пе-
чиво) i, схоже, мала вiдразудо полiтики. Якщо в ii присутностi згадували ви-
бори або кандидатiв, вона вiдчаЙдушно, аде марно намагалася зберегти свое
звичне радiсне (я) J ставада збудженою, постiйно кивапа годовою й пiдта-
кувапа. Meppi, на десять рокЬ старша за Петтi (i на вигпяд теж), уМедiсонi
була активiсткою n1псy <Студенти - за демократичне суспiпьство>, а з9раз
дуже захопдювалась пише французьким вином <Божоле нуво>>. Коли на
вечiрцi Сет втрете чи вчетверте згадав Петтi, Meppi почервонiпа, як <Божо-
пе нуво>, й огопосипа, що утак званiй дружностi Петтi Берrланд немае aHi
свiдомостi, aHi солiдарностi, aHi полiтичноi BapTocTi, aHi гнуrкостi системноi
однорiдностi, aHi д)гху справжнього комунiтаризму, а е виключно регресивне



домогосподарське лайно, та, чесно кФкr{и, на думку Meppi, якIцо пошкре6-
ти сильнiше цю гарну-прегарну шкiрку, то Ё Петтi можна знайти щось до-
сить уперте, егоiстичне й зарозумiле! Адже очевидно, що едине вФкливе д/uI
Hei - це впаснi дiти та будинок, i нiколи - сусiди, бiднота, KpaiHa, батьки чи
HaBiTb власний чоповiк.

А Петтi i справдi в синi д}шi не чуда. Хоча.Щжесiка мало набагато бiдьше
чесноъ якими б могли пишатися i] батьки, - вона обожнювала кЕиги, цiка-
випася природою, мала талант до флейти, була сильним гравцем уфутбол,
працювада бебiсiтером, ii обожнювада HaBiTb Meppi Подсен, - саме Дхсо-
yr 6yu улюбленою дитиною, говорячи про яку Петтi не могла зfпинитися,
У своiй усмiхненiй, довiрливiй та перепрошуючiй MaHepi вона вивадювала yci
подробицi, одну за iншою, про rx iз Волтером проблеми з малим. Бiдьшiсть
з ii iсторiй набували форми скарц але HixTo не мав жодних сумнiЁiв у тому,
що сина вона обожнюе. Вона була схожа на жiнку, яка оIиакуе неприемну
поведiнку свого розкiшного бойфренда, пиIцаеться тим, що BiH розтоптав u
серце, нiби ii вiдкрите визнання цього факту було головною, HaBiTb единою
рiччю, яку воIIа вважала за потрiбне повiдомити всьому cBiTy.

- BiH нiби маленька негiдь, - рЬзповiдала вона iншим матусям, копи всю
з}lму в родинi вепися вiйни щодо Часу Сну - Щжоуi вiдстоював свое право
;Irrати спати не ранiше за Петтi та Волтера.

- BiH виказуе свое роздратування? Плаче? - питали iншi MaTyci.

- Жартуете? - всмiхалася Петтi; - Хотiда б я, щоб BiH просто плакав.
Гlпач - то нормально, врештi-решт, BiH мiг би припиня,tись,

- То що ж BiH робить? - питапи вони.

- BiH пiддае cyMHiBy сам Еаш батькiвський авторитет. Коди ми змушуе-
мо його вимикати свiтло, BiH напопягае на тому, що не мае лягати спати до
того, як свiтдо не згасне у нашiй спальнi, адже BiH нiчим не гiрший за нас, Та
присягаюся, BiH точний, як годинник: кожнi п'ятнадцять хвилин - BiH очей
не зводить з годинЕика - колснi п'ятнадцять хвипин BiH водае: <Не сплю!
Я все ще не сппю!> I в ToHi його зврить зневага чи сарказм, щось таке дивне.
Я благаю Волтера не пiддаватися iпокусi, але Hi: вже чверть на першу, i'Вод-
тер пiдводиться у пiтьмi i йде до кiмнати Щжоуi, i вони знову сперечаються
про рiзницю мiж доросдими та дiтлахами або про те, чи в родинi мае па-
Irувати демократiя, чи доброзичлива диктатура, iвони сперечаються, доки
врештi-решт зi мною не траrrдrlеться iстерика: я лежу в пiжкуй скiмлю: оБ)ць
ласка, припинiть це!>

Meppi Полсен не зil(оплювадась оповiдями Петтi. Пiзно ввечерi, заванта-
жуючи пiсля вечерi тарiпки до посудомийно1 машини, вона кинупа CeToBi,

що немае нiчого дивного в тому, що .Щжоуi в cTocyнKilx не розумiе рiзницi
мiж дiтьми й дорослими - адже його MaTip, здаеться, стрiDкдае вiд Tiei caMoi
проблеми, бо не може визначитися, до кого сама надежить. Чи сам Сет не по-
мiтив, що в оповiдях Петтi взiрцем дисциплiни € завжди Волтер, а сама Петтi
пишаеться безпорадно десь осторонь i намагаетьсяпише бути мипою?

- Щiкаво, чи вона взагадi кохае Волтера? - оптимiстично pQзMipKoByBaB
Сец вiдкорковуючи останню ппяшку. - Ну, я маю наlвазi, фiзично.

- Пiдтекст if розповiдей завжди <Мiй син - винятковий), - продовжу-
вала Meppi. - Вона завжди скаржиться на брак його уваги.



- Чесно кажучи, - вiдповiдав на це Сеъ - уцьому i попягае причина
його упертостi. Його бёзмежна настирдивiсть - це вiдповiдь на впаднiqть
Волтера.

- Кожне сдово ii про нього - це нещирi хвастощi.

-А ти сама, що ж, нiколи не )рмилась? - пiддражнив ii Сет.

- Можливо, й хвалилась) - вiдповйа Meppi, - yTiM, менш за все я пе-

реймаюся з IIриводу того, чи не сприЙмають мене iншi якось не так, I мое
почlтгя самодостатностi не запежить вiд того, наскiпьки виIuIтковими € Еа-
шi дiти.

-:Ги - iдеальна матуся, - знову пiдколов i] Сет.

- Hi, де мiсце посiла Петтi, - гмукIтуIа Meppi, ковтн).вши ще вина. -
Мене такою сприймають дуже рiдко.

Петтi скаржилася, що .Щжоуi все занадто легко дасться. У хлопця було
зодоте волосся, BiH був красунчиком i, здавалось, мав вiдповiдi на бць-якi
питання, що йому могла rrоставити школа, нiби правипьниilвибiр uAu, ,,Бо,
<<B>r та <Г> у тестах були прописанi в його кодi ЩНК. Iз сусiдами} старшими за
нього у пЪть разiв, BiH поводився iз надприродною дегкiстю. Коли шкопа або
скаутська органiзацiя змушували його iти цродавати шоколаднi батончики
або лотерейнi бiлети по сусiднiх дом.lх, BiH чесно зiзнавався iM, що товар

у Еього <лайно>. BiH одягав найдратiвливiшу мидостиву посмiшку, коди ба-
чив iграшки або iгри, якi iншi хлопцi мади, а йому Петтi та Волтер купувати
вiдмовлялися. Абп позбавитися вiд цiеi посмiшки, його друзi напопятапина
тому, щоб BiH користувався yciMa iграшками, що мади вони, тому BiH став
завзятим геймером'- iце при тому, що його батьки категорично не схва-
лювали вiдеоiгор; BiH демонстрував енцикдопедичнi знання cyracHoi MicbKoi
музики, вiд якоi його батьки yciMa сипами намагалися зберегти його HiжHi
вушка. йому бупо десь одинадцять чи дванадцять, коди, сидflчи за стопом,
якщо вiрити Петтi, Bifi випадково (або ж навмисно) звернувся до впасного
батька <синку>.

- Ох, це не пройшло повз вуха BorrTepa, зовсiм Hi, - розповiдапа вона
iншим матусям.

- Зараз пiдлiтки саме так i спiлкlпоться мiж собою, - вiдповiдапиiit, -ставлення це в них iз реп-музики.

- Ъ ж саме сказав i Щжоуi, - повiдала Петтi. - BiH пояснив, що це прос-
то слово, пРитому- зовсiм не ганебяе. Авжеяс Волтер з ним не погодився.
А я сидiла й повторювада про себе: <Волтере, Волтере, не дiзь у це, немае Hi-
якОго сенсу сперечатись>. Але Hi, йому захотiлося пояснити) що, наприклад,
хоча (хдопчеD 

- 
й не погане сдово, все ж так не можна звертатися до дорос-

лих, i особдиво так не можна казати чорним; аде ж годовна пробпема Щжоуi
в тому, що BiH вiдмовпяеться визнавати рiзницю мiж дiтьми й дороспими;
i так ця суперечка завершилася тим, що Волтер сказав, що позбавить мапого
десерту, а той заявив, що не дуже й хотiлося, бо BiH його взагалi не любить;
а я все сидiпа i повторювала: <Hi, Волтере, Волтере, не лiзь )r цеu. I Волтер не
втримався - BiH вирiшив довести ,Щхсоуi, lцо той насправдi пюбить десерт.
Але хлопець не взяв до уваги жодного заргументiв батька. BiH брехав, але

L ГеймеР - завзятий Iравець у вiдео- та комп'ютернi iгри.
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-ar".рд*у"ш, 
що просив добавки лише тому, що так прийIuIто, а не тому, що

той десерт йому подобаеться; абiдний Волтер, який терпiти не може, коди
йому брешуть, вiдповiв на це: <Ну добре, якщо тобi десерт не подобаеться,
то ти легко п, ротрима€шся без нього цuтпй мiсЯць>, а я все думала: <Волтере,
Волтере, це погано закiнчиться>. Щжоуi вiдповiв йому: <Я i piK протримаюсь
й узагалi нiколи в життi не iстиму десерту, за винятком випадкiвj коли буду
гостити в когось i не захочуйого ображати)), - i TaKoi обiцянки було достат-
ньо, то була серйозна загроза, бо BiH такиitупертий, BiH напевно це зробить.
А я iM тодi: <Стiйте, хдопцi, тайм-ауъ десерт - дуже корисний, воно того не
варте)), що Tiei ж митi зiпсувало весь авторитет BorrTepa, в той час як уся су-
перечка була спрямована на пiдтримання цього авторитету. А я зумiла ска-
сувати все, чогQ BiH досяг.

Iншою особою, яка обожнюва.IIа Джо)ц понад усе, було дiвча Монаген,
KoHHi. Вона була дуже серйозна та мовчазна дiвчинка з бентежливою звич-
кою не зводити пог/шду зi спiврозмовника (очима вона взагапi не клiпада
i справпяла таке враження, нiби буа не вiд cBiTy цього). Опiвднi вона завж-
м приходилана кухню Петтi, допомагала розкладати TicTo для печива iro
iдеально кругпих формах, аперобила воIIа це завжди так ретельно, що масло
тануло, вiд чого TicTo вибдискувапо темним сяйвом. Втой час як дiвчинка
наповнювала одну фор*у, Петтi робипа вже одинадцять, а коди все було го-
тове, Петтi завжди питала в KoHHi дозводу скуштувати одне <<дiйсно видатне)
(мецше, твердiше, гiрше) печиво, Щжесiка, яка була на piK старша за KoHHi,
схоже, з радiстю вiддавала територiю KyxHi сусiдськiй дiвчинцi, а сама в цей
час чита.ца книжки або грапася iз мешкапцями свого TepapiyMy. KoHHi не яв-
.,:яла собой жодноi загрози будь-кому, а особливо - такiй всебiчно розви-
ненiй дитинi, як Щжесiка. KoHHi зовсiм не мала вiдчуття цiлiсностi - занад-
то загпиблювалась удетапi. Копи вона мадювала, то зафарбовувала декiлька
дi-пянок одним фломастером, а все решту запишала, як воно е, i не звертала
чваги на спонукання Петтi спробувати й iншi кодьор.и.

Постiйна прихильнiсть KoHHi до ,Щжоуr була вже давно очевидною дrul
Bcix матусь, за винятком, зда€ться, Петтi - можливо, тому, що сама Петтi
так само пюбила його. У Лiнвудському парку, де Петтi iнодi органiзовувала
спортивнi заняття у4lядtтеiт, KoHHi сiдала окремо вiд ycix на TpaBi й виплiтала
невiдомо для кого вiнКи з конюшини, i час проходив, повз Hei, доки Щжоуi не
брався до бити чи BiB футбольного м'яча попем - це миттево пробуджува-
по ii iHTepec. Вона бупанiбито уявдюваний друt,який iнодi ставав видимим.
Щжоуi, у своему вмiцнi володiти собою, розвиненому не по роках, дуже рiдко
ввФкав за необхiдне бути грубим з нею при своrхдрузях, а KoHHi, у свою чер-

ry кожного разу, коли хлопцi починапи бавитися, деМонструвала достатньо
розумудм того, щоб просто вiдступити й зникнути - без дорiкань або про-
хань..У Hei завжди лишався завтрашнiй день. Щовгий час у Hei пишапась iще
й Петтi, яка стояла на кодiнах над грядками або залiзала на драбину у заля-
панiй вовнянiй сорочцi, беру.lи на себе сiзiфову працю пiдновити фарбу на
вiкторiанськй домЬцi. Яццо вже KoHHi не могпа бути поряд iз Щжоуi, вона
намагалась, принаймнi, стати корисною ддя нього та пiдтриrчrувала компанiю
його MaTepi, копи його не було вдома,
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- То як утебе iз домашнiм заЁданням? Потрiбна якась допомога? - ли-
тала дiвчинку Петтi з драбини.

- Матуся допоможе, коли прийде додому.

- Вона, мабуть; буде стомпена, вже пiзно. А ти б могла здивувати li та
зробити Його зараз. Як дивишСя на це?

- Та Hi, я почекаю.
Коли,саме KoHHiTa Щжоуi почали займаtися сексом, не було вiдомо HiKo-

му. Сет Попсен був радий вважати (BTiM - без доказЬ), що Щжоуi тодi було
одинадцять, а KoHHi - дванаДцять, I пiдозри Сета засновувались на приват-
HocTi, яку iM надавала домiвка на деревi, що ii допомiг збудувати Волтер на
старй дикiй ябпрi на нiчийнiй дiлЯнцi. Що тоrо моменту, коли [жоуr закiн-
чиВ восьмий клас, його iм'я вже стадо постiйним о6'ектом дляпосилань ycix
суёiдськlлс хлопцiв, коли Ti вiдповiдали на пiдкреслено-невимушенi питан-
ня,батьi<iв про сексуаrrьну,поведiнку ж однокласникiв; а пiзнiше lлюдп стапи
припускати, що наприкiнцi лiта й,Щжесiка щось зрозумiла - бо раптово, без
жодних пояснень, вона стала вр:Dкаюче презирливо ставитися до KoHHi та
свого брата. Але HixTo нiколи не бачив, щоб вони проводиди час наодинцi -
до наступноi зими, коди вони почали працювати разом.

3а словами Петтi, урок, який,Щхсоуi винiс iз суперечок з Волтером, по/uI-
гав у тому, що дiти мають спухатися доросдих тому, що Ti мають грошi. I це
cTarlo наступним проявом йото винятковостi: в той час яК iншi MaTyci стог-
нади з приводу вiдчуггя власноi правоти, з яким'txHi дiти вимагали кишень-
KoBi, Петтi зi cMixoM описувала розчарування Щжор з приводу необхiдностi
просити в батька певнi кошти. Сусiди, якi наймали [x<oyr; знапи його як не-
сподiвано працьовитого прибиральника cHiry та листя, аде Петтi казала, що
в душi BiH ненавидить свiй неведичкий заробiток i вважае, нiбиприбuрання
пiдl'зних дорiжок дпя дороспих - то iппиf,r, просто ще одиIr,засiб постави-
ти йоrо в небажану запежнiсть вiд них. CMixoBиHHi шляхи заробiткiв, що ix
пропонували cкayTcbKi органiзацii: продаж передшIат па журнапи сусiдам,
вивчення магiчних фокусiв та розповсюдження квиткiв на магiчнi вис"гави,
п9шук iHcTpyMeHTiB для таксидермii Td набивання чrIед сусiдських судакiв-
призерiв, - усе це просто смёрдiпо чи рабством (пя - таксидермiст правлlя-
чого класу>), чи, ще гiрше, благочиннiстю. I так, неминре, йдри за сво€ю
метою звiльнитися вiд Волтера,,Щжоуi став пiдприемцем.

Хтбсь, можливо й сама Керол МоНаген, оплачував навчання KoHHi в ма-
ленькiй католицькiй академii СвяТоi КатеринЙ, де дiвчата вдягненi у форму
i не можуть носити жодних прикрас, за винятком однiеi каблучки (<простоi,
суцiпьноп,леталевоi>), одного годинЕика (<простого,6ез коштовнихkаменiв>)
та сережок (<проётих,.суцiльНометалевиь не довших за подовину дюйма)).
Так iталося, що одна з попуJIярних дев'ятикласниць школи Щ:коуi, цеЕт-
ральноi школи Сент-Пола, повернулася з родинноi под9рожi до Нью-Йор-
ка здешевим годинником на руцi- так-от; пiд час данчу Bci дивилися на
Hei з обожнюванням, бо на жовтому ремiнцi продавець з Канал-стритl, 3а

боr<анняц caMoi дiвчини, набив маленькi яскраво-рожевi пластиковi букви,

| Канап-сmрum - вепикатортовельна в)4мця Нижнього Манхеттена (Нью-Йорк), де

розмiщено багато маленькйх крамниць.
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що складали сдова: (Не називай мене донькоюD з пiснi <Перл,Щжем>l. Як сам

Щжоуi пiзнiше згадував у cBorx есеях на iспитах до кодеджу, BiH одразу вика-
зав iнiцiативу розшукати джерело фiнансування виробництва таких годин-
никiв та BapTicTb преса д/tя створення подiбного принту. BiH iHBecTyBaB чоти-
риста доларiв iз власних заощаджень у придбання устаткування, зробив дпя
KoHHi простий пластиковий ремiнець (iз написом <Готова до ривко), щоб
вразити школу Святоi Катерини, а потiм, використовуючи KoHHi як кур'ера,
продав екскIIюзивнi годинники майже чвертi ii шкйьних товаришiв за цiною
тридцять доларiв за штуку, доки черницi не здогадапися i-He змiнили пра-
вида одяry та не заборонили ремiнцi iз прикрашальЕими текстами. Що -як Петтi розповiла iншим Йатусям - вразило ,Щжоуi як грубе порушення
3:жону.

- Це не порушецня,- пояснював йому Волт€р,- ти нФкивався на
пгтрнiй обмеженостi торгiвлi. Я не помiчав за тобою, щоб ти скаржився на
правила, коли вони працювали на тебе.

- Я вкладав грошi, я ризикував!

- Ти користувався пазiвкою в правидах, а тепер вонИ ii закрили. Чому ти
не здогадався, що так i буде?

- То чомуж ти мене не попередив?

- Я тебе попереджав.

- Ти мене попереджав лише про те, що я можу втратити грошi.

- Ну оъ а ти tx HaBiTb не втратив. Ти лише не заробив стiльки, скiльки
хотЬ.

- Але це Ti грошi, якi я мав отримати! Я мав на них право.

- ,Щжоуi, заробляти грошi - це не право. Ти продавав тим дiвчатам мо-
тлох, який iM не був потрiбен iякиiт багато хто з них не мiг собi дозвопити,
Саме тому в школi KoHHi е форма одягу - вони хбчуть, щоб yci мали piBHi
права.

- Так, Bci, oKpiM мене.
Iз того, як Петтi переказувала цю розмову, насмiхаючись над невинним

обуренням Щжоуi, Meppi Полсен зрозумiriа, що Петтi HaBiTb не здогадува-
,]ась, чим ii син займався iз KoHHi Монаген. Аби переконатися в цьому, Meppi
зffiснила розвiдку. Що, на д}мку Петтi, KoHHi отримуваIIа за свiй кпопiт? Чи
працювала вона за вiдсоток вiд прибутку?

- Так, звичайно, ми сказади йому, що доведеться вiддати iй половину за-

робiтку, - запевнила жiнку Петтi. - Але BiH i сам би зробив це у будь-якому
випадку. BiH ii завжди захищав, хоча й молодший за Hei.

- BiH iй як брат...

- Насправдi Hi, - пожартувQла Петтi. - BiH набагато краще до Hei ста-
виться. Можете спитати Джесiку, що таке бути його сестрою.

- Ха-ха, це так, справдi, - зареготала Meppi.
А Сету вона того ж дня доповiпа таке:

- Щивовижно, вона дiйсно нiчогiсiнько не помiчае.

| <Перп !,жем> (<Pearl Iamn) - одЕа з чотирьох головIlих груп (поряп з <Alice in
Chainso, <Nirvana> та <Soundgarden>) музичного напрямку (I?анх(>, популярного в пер-
шй половиtti l990-x poKiB.
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дати тарlлку печива, листrвку чи конвалrl в мменькlи ваз1 з економ_маркету
i нiколи не просить iT повертати.

Про Петтi Bci знади, що виросла вона десь дапеко на сходi, у передмiстi
Нью-Йорка, i була однiею з перших жiнок, хто отримав повну стипендiю
з баскетбоrry у MiHHecoTi, де на другцй piK навчапня, згiдно з написом на
тарiлцi, що прикрашала cTiHy домашнього кабiнету Воптера, вона потрапила
до другого скпаду нацiональноi збiрноi США. Незважаючи на ii велику зо-
середженiсть на родинi, Петтi зовсiм не була прив'язана до cBolx родиннI4к
KopeHiB. По кiпька мiсяцiв вона зовсiм не виiздvrпа iз Сент-Пода, та зовсiм
уже буrо незрозумiло, чому HixTo зi сходу не приiздив до Hei, HaBiTb ij бать-
ки. А коли Ti дуже вже настирно розпитувади, вона вiдповiдала, що обое
вони зробипи багато добра /Iюдям, iT батько мае власну юридичну практику
у Вайт-Плейнз, а мама ii - полiтик, так-так! - депутат закоЕодавчих зборiв
штату Нью-Йорк. А потiм вона повa>кно кивала головою i казада: <Так, саме

цим вони i займаються)), - i на тому тема вичерпувадася.
Особливою грою серед знайомих було змусити Петтi визнати, що хтось

повiвся (поганоD. Коли iй казади, що Сет та Meppi Полсен вдаштуваIIи ве-
лику вечiрку на честь Хелдовiна для cBotx близнюкiв та запросипи дtтей
з усього кварталу, за винятком KoHHi Монаген, Петтi пише сказала, що то
було одуже дивно>. Коди вона наступного разупобачила Полсенiв на вулицi,
вони пояснипи,що все лiто намагалися вмовити матусю KoHHi Монаген, Ке-

рол, припинити викидати недопалки з BiKHa cBoei спальнi просто в MiuIeHb-
кий басейн'rхнiх дiточок. <Так, це i справдi дуже дивно, - погодилася Петтi,
похитуючи головою, - але знаете, KoHHi в цьому зовсiм не винна>. Подсени,
тим не менш, не заспокоiлися на iT <дивно>. Вони хотiпи, щоб поведiнку цiеi
жiнки назвали соцiопатичною, пасивно-агресивною - вони хотйи почу-
ти сдово <погана>. iM бупо потрiбно, щоб Петтi обрапа один iз цих епiтетiв
i приеднапася до Еих у ганьбi на адресу Керол Монаген, аде Петтi виявилася
просто нездатною пiти далi, нiж <дивно>, а Полсени у вiдповiдь вiдмовились
запрошрати KoHHi. Петтi так розлютипася черФ цю несправедпивiсть, що
вивезла впасних дiтей, KoHHi та одного шкiльного друга до гарбузовоi ферми
i влаштувала iM поiздку на возi; апе найгiрше, що вона змогда сказати вго/Iос

про Попсенiв, - що жага помсти маленькiй семирiчнiй дiвчинцi виглядае

дуже дивно.
Кероп Монаген бупа единою матусею на Бар'ер-стрит, що жида там стiль-

ки ж, скiдьки сама Петтi. Вона прибула до Ремзi-Гiлла за допомогою того,

що ви б назвали програмою обмiпу за заступництвом, бо щI педi була секре-
таркою якогось (ведикого боса> у Паннепiнi, штат MiHHecoTa, який викинув
ii зi свого окруry саме пiсдя того, як зробив iй дитину. Щоrгрити MaTip cBoei
незаконноi дитини до платi-lкних вiдомостей власноi контори - з кiнця ciM-

десятt4х таких мiст-6дизнюкiвI та подiбних юрисдикцiй, де це досить дегко
було узгодити iз впадою, вже майже не iснувало. Кероп стапа однiею з тих
збентежених службовцiв, KoTpi кожну годину бiгають на перерви у MicbKoMy

| Мiннеаполiс - найбiдьше MicTo штату Мiпнесота, яке мае спiльний кордоЕ зi столи-
цею штату Сент-Пол; цi два MicTa називають мiстами-близнюками i часто ввaDкають еди-
ним мiським утворенням.



- Я вважаю, ти занадто цьому радiеш, - дорiкнув iй Сет. - Як можна

радiти тому, що TaKi ж батьки, як i ми, нiчого не знають про власну дИТину?
I_]e все спокуси долi, тобi так не здаеться?

- Вибач, але,це надто смiшно та надто приемно. Тож, тобi доведеться

утримуватися вiд злоi радостi за нас обох i так стримувати долю.

- MeHiii шкода.

- Ну, тодi знову вибач: я вважаю, це дуже весело.

Наприкiнцi Tiei зими мати Водтера у фанд-Репiдз знепритомнiпа вiд ле-

геневоi ембодii прямо на пiдлозi магазину жiночого одягу, де вона працю-
вапа. На Бар'ер-стрит Micic Берfланд була вiдома своiми вiзитами на Рiздво,

днi народження дiтей та ii вдасний день нар,одження, до якого Петтi завжди
водида свекруху до мiсцевоi масажистки та частувада лакрицею, австрапiй-
ськими горiхами й бiлим шоколадом, ii улюбленими дасощами. Meppi Пол-
сен згадувала ii недобрим сповом, звала u <Mic Б'янка> на честь матiнки-мишi
в окулярах, одного з персонalкiв дитячих книг Mapfepi Шарп.'У Hei було

зморщене, але колись гарне обличчя та тремтливi щепепй i руки, одна з яких
си.IFьно висохла через дитячиfil артрит. Вона була зовсiм слабка, майже калi-
ка, гiрко говорив Волтер: скалiчена життям, сповненим важкоi працi через

п'яницю-батька у придорожньому мотепi, що бiля Гi66iнга; проте вона завж-

ди волiла лишжись незалежною й виглядати елегантно у своi,вдовинi роки,
тож продовжувада приiздити на сво€му старенькому <Шевроле-кавальерп l

до магазину жiночого одягу. Тiдьки-но Петтi та Волтер отримади новину про
ii нездужання, вони одразу поспiшиди на пiвнiч, лишивши,Щжоуi на опiку-
вання його зарозумiлоi старшоi сестри, Невдовзi пiстм того, як було розпо-
чато молодiжний секстиваль, якиir Щжоуi вдаштував у своiй спальнi, щоб
виказати непокору,Щжесiцi, та який завершився лише з раптовою смертю та
похороном Micic Берfланд, Петтi змiнила свое ставлення i стала значно сар-
кастичнiшою сусiдкою.

- До речi, KoHHi, - казала вона тепер, - така мила маденька дiвчин-
ка, таке собi тихе безневинне дiвча, та з такою бездоганною матiр'ю. Знаете,
я чула, н.iбито Керол заведа собi нового друltка, який будь-кого задоводь-
нив биi здаеться, вона ще й старша за нього вдвiчi. Було б просто жalх.IIиво,

якби вони зараз по'iхади, адже Керол стiдьки всього зробила, абиприкрасити
наше життя, чи не так? А KoHHi, так-так, я i за нею скrIала 6. Ха-ха, так? вже
собi тиха, та мила, та вдячна.

Петтi вигпядапа тепер розгубленою та схудлою тiткою iз сiрим, через
Еестачу сну, обличчям. Неймовiрно тривапий час пройшов, доки вона стапа
виrпядати на свiй BiK, аде зараз, нарештi, Meppi Полсен було винагороджено
за Bci ii очiкування цього йоменту.

- Можна iз певнiстю сказати: вона все збагнула, - цiлилася думками
Meppi iз Сетом.

Втрата'rхнього щеняти остаточно ii добила, - вiдказав Сет.

- Ага, саме так, втрата, - всмiхнулася Meppi. - Бiдний, безневинний
Щжоуi, його вкрала одна маленька розумна та енергiйна особа по сусiдству.

. 1 <<Шевропе-кавапьерr> - aBTiBKa середнього кIIасу, що виготовпялася з 1982-го до
2005 року коМпанiею <,Щженерап моторс).
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- Але ж вона старша за нього на пiвтора року.

- О, лише за календарем.

- Кажи, що хочеш, - вiдrrовiв Сец - але Петтi й насправдi дуже любцпа
матiр Воптера. Авжеж, iй бодяче.

- Знаю, знаю, Сете, все я знаю. I тепер MeHi теж дiйсно ii шкода.
Сусiди, хто спiлкувався з Берfiандами ближче за Полсенiв, розповiдали,

що Mic Б'янка пишипа свою MilrleнbKy мишачу домiвку на маденькому озерi
бi.тlя фанд-репiдз Волтеровi, а не його двом братам. Казали, що мiж Волте-
ром та Петтi виникла суперечка з приводутого, що робити з бдинком: Вол-
тер xoTiB його продати itподiтмтися тими грошима з братапiи, а Петтi напо-
,UIгапа на тому, що BiH мае вшанувати бажання MaTepi винагородити його
за те, що був таким гарним сином- Молодший брат Волтера був вiйськовим
i жив у пустелi Мохаве, на базi вiйськово-повiтряних сил, а старший брат
присвятив сво€ дороспе життя, як i батько, непомiрним пиятикitм, сидячи на
шиi в MaTepi, апе знева.lкаючи ii. Воптер та Петтi завжди влiтку вiдправляли
дiтей на декiлька тижнiв до MaTepi; iнодi до них приедн}.вався дехто з друзiв
Щжесiки, i Bci вони казапи, що будинок там був простим та сiльським, але не
жахливим. Можпиво, через Петтi, яка й сама бувапа напiдпитку - ii обличчя
вранцi, коли вона вю(одида з парадних дверей, щоб забрати загорнуту в бла-
китниiт, пакет газету <Нью-Йорк таймс> та <Стар-Трi6'юн>, загорнуту в зе-
лениiц свiдчипо про значну кйькiсть випитого <<Шардоне>, - Волrтер, зреш-
тою, погодився залишити дiм як мiсце для.вiдпочинку. I в червнi, тiльки-но
завершився навчапьний piK, Пеггi забрала ,Щжоуi на пЬнiч, щоб BiH допомiг
iй викинути все зайве iз шух.tlяд, вичистити й перефарбувати все, в той час
як,Щжесiка пишилася вдома з Волтером, щоб вiдвiдувати додатковi заняття
з поезii.

Того дiта дехто iз сусiдiв (Полсенiв серед них не було) вiдправили cBolx
хлопчакiв погостювати в домi на озерi, i там вони дiзнапися, що Петтi по-
чуваеtься набагато краще. Один iз батькiв особисто описав ii Сету Полсе-
}rу - засмагду та босу, в чорному цiльному куп.rпьнику та джинсах без ре-
меня; Сету че дуже сподобалося. Yci вiдкрито нагодошувапи на тому,,яким
ув:Dкним i веселим був там Щжоуi та, це BciM здавалось, як добре BiH про-
водив там час iз матiir'ю. Вони обое запросиди Bcix гостей приеднатися До
них у складнiй грi, яку назвали <Асоцiацii>, Петтi сидiла допiзна перед те-
левiзором cBoei свекрухи, вр{Dкаючи Шоуi знанням 3MI шiстдесятих poKiB
та ciTKoMiB сiмдесятих. А коли Дж9уi побачив, що txHe озер0 не вiдмiчене на
жоднй iз мiсцевих карт - то Ilасправдi був великий ставок; бiля якого стояв
iхнiй будиночок та ще один, - BiH HapiK його Безiменним, i Петтi часто про-
мовпrIпа цю назву пiжно й сентиментадьно: <Наше Безiменне озеро>. Копи
Сет Подсен дiзнався вiд тих самих батькiв, якi.повернупися звiдти, що [жоуi
проводить довгi години за роботою, прочищаючи труби, пiдстригаючи ча-
гарники та зiшкрябуючи фчрбу, унього виникпи серйознi пiдозри, щО Петтi
пдатить Щжоуi сопiдну зарппатню за його послуги iщо вони уклапи певну

угоду. Проте HixTo не знав цього напевно.

Щодо KoHHi, то Полсени й подивитися.не могди у бiк бупинку Монагенiв,
щоб не псjбачити дЬчину бiля BiKHa. Вона й справ!рбупа дуже терпrulчою,
а ii обмiн речовин, мабуть, i зовсiм уподiбнився метабодiзму рибу взимку.
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Вечорами вона,працюваrIа, прибираючи брудниir посуд зi стопiв умерея<i
забiгайлiвок <У А. Фрост>, аде вдень сидiла на сходинках raнKy, чекаючи,
в той час як повз Hei проiя<джади вант.Dкiвки з морозивом, а надворi грались
молодшi дiти. У вихiднi вона сiдала на садqвий стiпець бiпя бдинку зрiдка
поглядаючи на енергiйну, бурхливу,6езсистемну роботу з вирубки дерев та
бцiвництва, яку вдаштував материн новий бойфренд Блейк разом iз товари-
шами-робiтниками, що HaBiTb не мади чпенства у профспiлцi; але переважно
вона просто чекаrIа.

- KoHHi, як справи, що цiкавого ocTaHHiM часом? - пит:lвся Сет з алеi;

- Ви масте на увазi, oKpiM Блейка?

- Tai, oKpiM нього.
KoHHi на мить замисдилася, а потiм похитада головою.

- Та нiчого такого, - вiдповiла.

- Мабуть, нудьryеш?

- Не д}же.

- ts KiHo ходиш? Книжки читасш?
KoHHi подивипась на Сета cBoiM звичайним немигаючим погдядом, в яко-

му читапось: <У нас немае нiчого спiльного>.

- Так; <<Бетмена>> бачила.

- Аяк там Щжоуi? Виж були дрке бпизькi, закладаюсь, ти за ним ску-
чипа.

- BiH повернеться, - вЦповiла вона.
Коли ту стару проблему iз цигарками з боку Кероп було розв'ярано - Сет

iMeppi визнапи, що, ймовiрно, трохи перебйьшрали, розповiдаючи пРо
купу Еедопалкiв у басейнi, й зреагували занадто бурхrrиво, - вони вiдкрипи
в Керол Монаген багате джерепо енцикдопедичнIд( знань у сферi полiтики
мiсцевоi демократичноi партii, а до цiеi теми Meppi мала все бiльшу й бiльшу,
прихильнiсть. Керол сухим спокiйним тоном розповiдала жахливi icTopii про
брупнi попiтичнi схеми, про затопленi й забитi труби, про шахрайство на тен-' они, про цiкаву математику й отримувала

кадась вiд усього цього, Meppi приходила,
озповiдати повчальнi icTopii про корумпо-

BaHicTb громадян, з якоюr,IчIеррi мапа найiр боротися. Годовним було те, що

- розмальована, вона продовжува-
а поспйь, piK за роком, пiдтримуючи
ькiй полiтицi.

Але потiм, раптово, вона докорiнно змiнилась. У той час з'явилась така
собi мода на змiни. Мiський мер, Норм Коlаrман, змiнив cBoi попiтичнi по
гдяди на республiканськi, а кодишнiй професiйний борець очолив владний
апарат MicTa. Каталiзатором у випадку Керол став ii новий бойфренд Блейк,
моподий водiй екскаватора iз цапиною борiдкою, якого вона зустрiпау свое-
му патентному бюро й заради якого раптово змiнила свою зовнiшнiсть. Геть
пiшrи Ii скпаднi зачiски та одяг ескорт-дiвчат: тетrер вона Ma/Ia зручнi штани,
просту коротку стрижку та MiHiMyM косметики. Вона стада абсолютно но-
вою Керол, якоi HixTo до того не бачив, по-справжньому щасдивою Керол,
яка житт€радiсно вистрибувапа з <фордЬського> пiкапа Блейка, наспiзувала
пiсень з церковного хору, ходячи туди-сюди вулицею, i з силою грюкала па-
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сажирськими дверцятами. IIезабаром Блейк почав проводити ночi в ii домi,
блF<ати по двору в майцi <Вiкiнгз>i, розшн}рованшr робочих черевикщ та
з банкою пива в руцi; а невдовзi BiH знищив yci дерева на ii.задньому дворi,
шапенiючи на своему орендованому eкcкaBaTopi. На бамперi останнього було
написано: <Ябtпиfll i маю право голосу).

Попсени, якi тiльки-но caMi завершиди затя)кний ремонт будинку, не дуже
хотiди б скаржитися на весь тоЙ гамiр та гадас, а Воптер, якиilrживпо другий
бiк, був надто милuil або зайнятий длtя цього; але коли Петтi врештi-решrт
поверн}пася додому наприкiнцi серпня, пiсля того як декiлька мiсяцiв про-
вепа за MicToM разом iз,Щжоуr, вона просто мiсця собi знайти не могла - обiй-
цша всю вулицю, кожного сусiда, з божевiльними очима обмовляючи Керол
Монаген. <Перепрошую, - казilла вона, - що тут вiдбуваеться? Хтось може
мепi це пояснити? Хто оголосив вйну дереваI\л, не повiдомивши про це мене?
Хто такий цей Поп Баньян2 на eкcкaвaтopi? В чirму справа? Чи вона бiпьше не
орендуе? Хiба можна вирубувати дерева, якщо орендуеш? Як можна зносити
задню cTiHy будинку, коли ти ним HaBiTb не володiеш? Чи вона якось викупи-
ла дiлянкр а ми цього не знаемо? Та як би iй це вдапося! Вона HaBiTb дампоч-
ку помiняти Ее може, не покпик:lвши на допомоry мого чоловiка! <Перепро-
шую, що турб)цо тебе пiд час обiду, Воптере, ме коlrи я сьогоднi спробувапа
ввiмкнути свiтпо, нiчого не вийшпо. Ti{ б не мiг зайти подивитися? Ой, ми-
rптй, поки ти тут, не допоможеш MeHi iз пiдрахуванням податкiв? MeHi вже
завтра сппачувати, а я тiдьки-но нiгтi пофарбувала)>, - казала вона. Як така
особа може викупити землю? Чцif,l вже не потрiбно розрil(овуватисяза нюк-
кю бiпизну iз <Вiкторiя CiKpeт>? Та як iй тiльки вд.l"пося зйтися з хrrопцем?
А як же ж той товстун iз Мiннеаполiса? Чи хтось мае вiдкрити йому очi?>

,Щоки Петтi не дiсiапася дверей Подсенiв, якi були одними з ocTaHHix yiI
списку, вЬна не отримапа жодноi вiдповiдi. Meppi пояснида, що Керол Мона-
ген i справдi бiльше не орендуе. Щiм Керол був одним iз декiпькох сотень, якi
управпiння житпового господарства викупидо в cMyTHi часи, а тепер розпро-
луе за договiрпою цiною.

- Чому ж я про це не чула? - здивралася Петгi.

- Ttt нiкопи не питала, - вiдповiпа Meppi. А потiм не втримадась i дода-
ia: - Ти нiколи не цiкавилась урядовими справами.

- То кажеш, вона купида задешево?

- Дуже задешево. Iнодi бувае корисно знати потрiбних людей.

- А сама ти що про це думаеш?

- Д}rмаю, це пайно - як з фiнансовоi так i з фiпософськоi точки зору, -
вiдповiла Meppl - I це одпа з причин, чомуя працюiо iз Щжимом Шибелом.

- 3на€ш, MeHi завжди подобався цей район, - подiлилася Петтi, - MeHi
подобалося жититуъ HaBiTb iз самого початку. А зараз усе тут вигдядае в Molx
очас брудним i потворним.

- Не падай духом, просто доrrрайся до нас, - порадипа Meppi ftдапаiit
дещо почитам.

| цВiкiнез> - мiннесотський футбольний клуб.
2 Поп Баньпн - мiфiчний лiсору6, якого вигадали американськi лiсоруби у I800-Ti

рки, щоб привнести трохи гарного настрою до ix важкоi роботи.
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- Не xoTiB би я зараз опинитись на мiсцi Волтера, - сказав Сет, тiльки-
но Петтi пiшла.

- Щиро рада це чути, - всмiхнулась Meppi.

- Ще MeHi здалося, чи'ти тФк чуда пiдтекст подружнього розпаду в ii сло-
вах? Ну, в ii сдовах про Керол та ii податки? Щось знаеш про це? MeHi це
здаеться дуже цiкавим. Нiкопи про це нiчого нечув. А тепер BiH ще й не зумiв
зil(истити rx прекраснийвид на дерева Керол.

- I]e все ii вiдсталi рейганiвськi погляди виннi, - вiдповiла Meppi. -
Вона вважала, нiби зможе житиу власнiй маленькiй кулi, у вдасному малень-
кому cBiTi. У власному лriльковому будиночку.

Прибуловъ яку зводили, вихiдний, за вихiдним, протягом наступних
дев'яти мiсяцiв iз купи бруду на задньому дворi Керол, була схожа на веди-
чезний утилtтарний ангар iз трьома простими вiкнами, що лише пiдкреслю-
вали розкiш BiHiдoBoi обшивки. Керол та Блейк звали прибудову <великий
зал>>l, а таке явище було тодi ддя житедiв Ремзi-Гiлла чимось незрозумiлим.
Пам'ятаючи про стару проблему з недопалками, Подсени збудувапи висо-
кий паркан iвисадили ряд декоративних ялинок, якi з того часу достатньо
пiдросли, щоб приховувати вид на дiлlянку Керол. I тiдьки Берfланди мали
змогу без перешкод насолоджуватися тим видом, тому Bci iншi сусiди нама-
гаписяуникати розмов iз Петтi, чого ранiше нiколи Ее трапJuIдося, бо Bci ба-
лачки обертались навколо того (ангара>, як вона називала сусiдську споруду.
Вони махапи iй рукою з вуrицi, вiтадися, але намагапися не зупинятися, бо
тодi розмови не уникнути. Працюючi MaTyci дiilшли висновку, що Петтi мае
забагато вiльного часу. Ранiше вона була неоцiненною, бо бавилась iз малими
дiтьми, займалася з ниI\4Iи фiзичними вправами тарукодйлям, але зараз бiль-
шiсть iз тих MaluIT були вже пiдлiтками. I чим би вона зараз не займала себе,
iй завжди впадали у вiчi або заважали гамором сусiдськi роботи. Кожнi кiль-
ка годин вона з'явдялася на порозi свого дому й крокувала заднiм двором,
роздивдяючись той великиil зал, немов тварина, чие гнiздо розтривожиди,
а iнодi, увечерi, стукала в тимчасовi фанернi дверi сусiдiв.

- Агов, Блейку, як справи?

- Все просто чудово.

- Судячи з того гадасу, так i е! Знаеш що, твоя електропидка занадто го-
досна як ддя о пiв на дев'яту. Чи Tlr не думав займатися ремонтом удень?

- MeHi це не дуже до вподоби, справдi.

- Ну, тодi - що, як я просто попрохаю тебе зупинитися?

- Не знаю. Що, як ти просто даси MeHi змоry закiнчити роботу?

- Оце вже MeHi не до вподоби, бо гапас дiйсно дуже нам заважае.

- Ха, MeHi дуже прикро, щоб ти знала,
Петтi мимоволi голосно заiрх<ала:

- Ха-ха-ха, прикро, кажеш?

- Так, слухай, я дiйсно перепрошую за гадас. Але Керол каже, що п'ять
poKiB проведа, сдухаючи галас, який iшов з вашого булинку, коли ви його
ремонтувади.

| Велuкuй зал - житлова KiMHaTa, яка поеднуе певнi функцii декiпькох традицiйних
KiMHaT (вiтальнi, кабiнету тощо). Ведикi запи набули особливоi попупярностi в амери-
канських будинках на початку 1990-х,
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- Ха-ха, не пам'ятаю, щоб вона скаржигrася.

- Ви просто робили те, що мади. А зараз я робпю те, що маю.

- Та ви ж щось жахlтиве будуете, перецрошую, але це просто потворно.
Чесно. I]e неприкрита правда. Апе мене не це турбуе, а ваша пипа,

- Ти знtлходишся на приватнiй впасностi, тому прошу тебе залишити
rdй дiм.

- Гаразд, тодi я викличу полiцiю,

- .Щавай, вперед.
I вона виходила на вудицю, тремтячи вiд безсилдя. Вона перiодично

викликала полiцiю черФ той галас, i кiлька разiв вони riaBiTb приiздили i ве-
.ти розмови iз Блейком, але потiм HaBiTb вони втомипися вiд Hei i не приiзди-
Iи на викпики до наступного лютого, коли хтось проколов yci чотири зимовi
покришки на автЬцi Блейка, i тодi вже Керол та Бпейк подзвониди до полi.
цейськоi дiльницi й направипи ii службовцiв до сусiдiв, якi весь час так час-
то скаржипися. I_(e призведо До того, що Петтi 3нову пiшла вулицею по Bcix

ryсiдах iз промовою. <<Жах.rrива пiдозра, чи не так? I вона впада на сусiдську
матусю двох пЦлiткiв. Який я страшний злочинець! Мабугь, HaBiTb ненор-
мадьна. BiH мае найбiпьчlий, найвiдразливiший автомобiдь на всiй вулицi,
y нього шипина бамперi, якi не подобаються HiKoMy з тих, хто не вважае себе

расистом, але Господи, якиil заплутаний злочин: хто ж iще, oKpiM мене, мiг це
зробити?о

YTiM, Meppi Попсен була впевнена, що то i справдi скоtла Петтi,

- Я в це не вiрю, - 9аперечУвав Сет. - Тобто вона й справдi ображена,
iше не стала б брехати.

- Bipнo, апе яйне чула, цоб вона комусь сказала, що не робила того.
Й би пройти добрий сеанс психотерапii. Було б досить корисно. Так-так, те-

рапiя та робота на весь день.

- Не розумiю, чому Волтер нiчого iз цим не робить,

- Воптер убиваеться на роботi, заробляючи нажитгя так, щоб вона сидi-
ла весь день удома та вдавапа боlкевiльнудомогосподарку. BiH добрий батько
дпя Щжесiки та певний авторитет для Щжоуi. Я б сказала, BiH дуже зайнятий.

Волтеровою найвидатнiшою рисою- oKpiM його кохання до Петтi-
буrа приемнiсть. BiH yMiB дуже добре сдухати i вважав будь-кого iншого цi-
кавiшим та бiпьш вражаючим за себе. У нього була надзвичайно бiла шкiра,
слабке пiлборiддя, кучеряве волосся, нiби вянгода, та незмiннi круглi оку-
ilяриу дротянiй оправi. BiH розпочав булувати кар'еру в <3М> як юрискон-
супьц але там успiху не досяг i загрузпув у соцiапьнiй допомозi та фiлант-
ропii, укорпоративному тупик)ь де приемнiсть ставада йому в нагодi. На
Бар'ер-стрит BiH завжди роздавав безкоштовЙi квитки на концерти Гатрil та
камерного оркестру й розповiдав сусiдам про несподiванi зустрiчi з мiсце-
вими знаменитостями, наприкдад, Гарiсоном Кейлором2, Кiрбi ПакеттомЗ та

| Вуёi Гаmрi - найвiдомiший фопк-музикант в icTopii США.
2 Гарiсон IGilltop - aKTop-KoMiK, народився у MiHHecoTi.
З КiРбi Пакеmtп - центральнийлриймаючий гравець Головноi бейсбольноi лiги, всю

свою кар'€ру програв за команду <iMiHHecoTa Твiнз>.
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одного разу HaBiTb iз ПpiircoMl, Нечlодавно, на преведикий подив, BiH пiшов
iз <3М> i став консультантом з питань розвитку в природоохороннiй органi-
зацii. HixTo, oKpiM Полсенiв, не мав жодних пiдозр щодо того, наскiльки Вол-
тер невдоволений сво€ю роýотою, але вiд природи BiH був утакому самому
за:rватi, як i вiд купьтури, а единим зовнiшнiм проявом TaKoi змiни в його
життi стада зайнятiсть на роботi також пiд час вихiдних.

I ця зайнятiсть, можливо, i стала однiею з причин, через яку BiH не втру-
чався, як того можна було очiкувати, у конфлiкт мiж Петтi та Керол Мона-
ген. У вiдповiдь на безпосередне питання про цю ситуацiю BiH дише нервово
посмiювався. <Я тут посiдаю нейтральЕу позицiю>, - вiдповiдав BiH. I цю
позицiю BiH зберiгав протягом yciei весни та лiта того року, копи Щжоуi на-
вчався на другому клlсi, а потiМ ще й наступноi oceHi, коли,Щжесiка поtхада

до коледжу на схiд, а Щжоуi задишив батькiвськиflr дiм i переrхав до Керол,
Бпейка та KoHHi.

Той переiзд був бунтарським вчинком та ножем усерце Петтi - то був
початок кiнця ii життя в Ремзi-Гiдлi. Липень та серпень Щжоуi провiв у Мон-
TaHi, працюючи в Каропiнi, на фермi головного жертводавця органiзацii, де
працював Волтер, i повернрся звiдти iз широкими чоловiчими rrдечима та
вищим на два дюйми2. Волтер, який не мав звички хвалитися, зволiв повi-

домити Полсенам на пiкпiку у серпнi, що той жертводавець зателефонував
йому й розповiв, що просто (у зzlхватi> вiд того, як безстрашно та невтомно
[жоуi ловив Te/uIT i працював з вiвцями. Петтi, тим не менш, на тому самому
пiкнiку вже зовсiм збожевопiлi вiд бодю. У червнi, до того як Щжоуi поtхав

до Монтани, вона зумiла забрати його на Безiменне озеро, щоб BiH допомiг
iй у господарствi, але единий сусiд, хто бачив 'ix там, описував жахливий
день, коли став свiдком сварки мiж матiр'ю та сином, якi терзади одне одно-
го, виставлrIючи це на загапьний огляд;Щжоуi висмiював MaHipHicTb Петтi й,
нарештi, вiдкрито назвав ii <дурноюD, на що Петтi почала кричати: <Ха-ха-
ха, дурна! Посподи, Щжоуi, нiколи не втомдююсь дивуватися твоiй зрiлостi!
Назвати MaTip дурною перед чужими людьми! []e ж так пiдiймае тебе в очах
cTopoHHix! Який же ти в мене великиil, дужий, незалежний чоловiк!>

Наприкiнцi лiта Бпейк майже завершив роботу над ве/Iиким запом й оз-
добив його усiлякимиприладами, якi так йомуподобалисьi iгровоtо пристав-
кою <Плейстейшн>, настiпьним футболом, охолодженим пивним барильцем,
телевiзором з ведичезним екраном, настiльним аерохокеем, скляною люст-

рою з IIоготипом <Вiкiнгз> та механiчнимикрiслами з вiдкидними спиЕками.
Сусiдам лишалося тiльки уявлIяти сарказм Петтi стосовно цих принад за обi-
дом, пiд час якого Щжоуi назвав ii дlryною та несправедливою, а Волтер розi-
злився й наказав, щоб Щжоуi вибачився перед Петтi, - але ту нiч, коли,Щжоуi
переметнувся до ворожого сусiдського табору, уявIIrlти не було потреби, бо
Керол Монаген митт€во скористалася нагодою й описада його: гопосно, до-
кдадно та зловтiшно - так, щоб ii почули Bci сусiди, якi не пiдтримували
Берfландiв.

l Прiнс (справжне iм'я - Прiнс Роджерс Нельсон) - американський рок-музикант,
один iз найвrшивовiших у рок-музицt.

z П'ять сантиметрiв.
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(ДжоЁ бр такий спокiйний, ну зовсiм спокiйнiсiнъкий, - розповiдапа
!iерол. - Господь бачить, BiH був абсопютно холоднокровний. Я вийшда на
зl7Iицю разом iз KoHHi, щоб пiдтримати його та розповiсти BciM, що я цiл-
IoM на його боцi, бо ви ж знаете Волтера: BiH такий делiкатний, BiH мiг би
вярirпити, Iцо мене це обтяжить. Але Щжоуi виказав велику вiдповiдальнiсть,
TTiM, як завжди. BiH просто хотЬ показати, що нашi думки в цьому збiга-
rlться, i прояснити все раз i назавжди. BiH поясiив Волтеру, що вони з Кон-
зi вже все узгодици зi мною, lя,y свою чергу, сказа/Iа Волтеру- бо я знаю,
зiн переймався через це - я йому сказада, що прогодувати його сина для
t{eнe не проблема. Бпейк та я - миж тепер родина, i ми будемо радi году-
вати ще один роъ,а,Щжоуi й ранiше допомагав по дому - смiття виносив,
пос}д мив - i завжди був охайним. OKpiM того, я сказала Волтеру, що воIIи
з Петтi завжди були TaKi щедрi до KoHHi, годувми ii i все таке. MeHi хотiлось
ЕаIопосити Еа тому, що вони дiйсно були такими, копи я не знапа, що з вдас-
Еим життям робити, i я завжди,хЬтiла вiддячити iM за все. А.Щжоуi - BiH же
гакий вiдповiдальний та спокiйний! BiH пояснив, що оскiльки Петтi припи-
Еипа пускати KoHHi в свiй дiм, унього просто немае вибору; бо BiH xoTiB би
проводити з нею час; i тут я знову втрутилася iдодала, як сидьно я бажаю
пiдтримати rxHi стосунки - якби Bci молодi дюди в cBiTi буи так само вiд-
повiдальнi, як цi двое, cBiT перетворився.6 на набагато краще мiсце - та на-
осiльки краще iM буlо б разом умоему домi, вони б почувапися в бiльшiй
безпецi, анiж коди вештаються десЬ та шукають пригод. Я така вже вдячна
]жоуi, завжди рада бачити його в себе. Так я 1м yciM i сказала. Знаю, я Петтi
ве подобаюсь, вона завжди дивлliвся на мене зверху, а на KoHHi - взагадi
црезирдиво. Все це знаю. I я знаю, на що здатна Петтi. I саме тодi вона була
.Iадна вчинити щось у своему дусi. У Hei все обличчя скривило, i вона так
Bo'iM високим тоненьким гопоском: <То ти думаеrп, BiH кохае твою дочку?
Вважаеш, нiби BiH закоханий?> Нiбито неможливо, щоб хтось такий, як,Щжо-
ri, закохався в KoHHi, бо я сама не вчипася в коледжi чИ десь там; або тому,
що в мене дiм не такий вепикиi5 чи я ciltvIa не з Нью-Йорка; або том} що
я чесно працюю, Господь бачить, сорок годин на тюкдень, на вiдмiну вiд неi.
Петтi так мене зневажiе, що у це й повiрити вФкко. Аде MeHi здавапося, Вол-
тер мене розумiе. BiH справдi дуже мипий, такий душка. I от, обличчя в нього
почервонйо, як буряк; зда€ться, BiH був засмr{ениir,апе сказав: <<Керол, ти та
KoHHi, диrцiть нас зараз, ми хочемо наодинцi поговорити iз Щжоуi>. I я цiлком
з ним згодна. Я не хотiла додавати iM ще проблем, я не з таких скандалiстiв.
Однак ДжоЁ вiдмовився. BiH сказав, що не питаеться дозволу, BiH просто
повiдомпяе 'rx, що збираеться зробити, i тут уже нема чого обговорювати.
I ось коли Волтер упав серцем. Просто впав. У нього сльози потекпи по об-
.тf!Iчю, такиit BiH був засмrIений - iя це розумiю, Щжоуi його молодшень-
Е{й, та це не його, Воптера, провина, що Петтi була такою нерозумною та
хорстокою з KoHHi, що,Щжоуi бiльше не мiг залишатися B'rxHboM} домi, Але
BiH не втримуеться i почина€ кричати, вопа€ щосиди: (Тобi лиrriе шiстнад-
цяль, i ти нiкци пе пiдеш, доки не закiнчиш школу!> А Щжоуi йоМу iTpocTo
посмiхаеться у вiдповiдь, так само холоднокровно. Каже, мовляв, закон доз-
к)rш€ йому пiти, тим бйьш - до сусiдiв. Щiлком розумно, дq речi. Хотйа б я,
щоб сама була розумною та спокiйною хоча б на вiдсоток вiд нього, коли бупа
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в його вЩi. Хючу сказати, BiH просто чудова дитинa Тому MeHi стадо трохи
шкода BorrTepa, бо BiH почав кричати все це - наприкrIад, що BiH не стане
ппатити за синове навчання в коледжi або що Щжоуiне поiде наступЕого лiта
до Монтани; а такоя(, що все, чого BiH вимагае, - щоб син приходив обiдати,
спав у своемулiжкуi взагалi залишився частиною родиl:.и. А Щжоуi йомутак:
<Я все ще частина родиниD (i справдi, BiH нiколи не вiдмовлявся вiд рiдних).
Проте Воптер почав тупотiти на кlпснi, на кйька секунд я HaBiTb злякалася,

що BiH ударить хлопчика, але йому вже терпець урвався, BiH закричав: <Заби-

раfuся, забwрай,ся звiдси, MeHi вже зле вiд тебе, забирайся!>>, а потiм BiH пiшов,
i можна було чути, як BiH наверху, в KiMHaTi Щжоуi, вiдчиняе Bci шухляди, чи
що там унього, аПеттi бiжить Еагору, iтам.вони кричать одне на одного,
а KoHHi та я обiймаемо Щжоуi, бо BiH - едина розумна пюдина в родинi, i нам
його дуже шкодц i саме тодi я зрозумiла, що найкращим виходоlvl дпя нього
i справдi буде переrхати до нас.'Волтер теrrер тупотить униз сходами, а Пет-
Ti - ми чуемо - кричить, як бох<евiльна, воIIа зовсiм розуr"r утратиJIа, i знову
Волтер починае: <Бачиш, що з матiр'ю зробив?> Усе завжди IIавколо Петтi,
yMie вона грати я(ертву. А Щжоуi просто стояв i хитав годовою, все було оче-
видно. I чого б йому хотiти жити в такому мiсцi?>

I хоча дехто з сусiдiв, без жодних cyMHiBiB, радiв з приводу того, що Петтi
зараз IIоr(инада пrrоди звеличення винятковостi свого сина, аlте факт лишав-
ся фактом - Керол Монаген теж нiкопи не пюбипи на rхнiй вулицi, Блейка
вв:iDк?ли непорядним, про KoHHi казали, що вона дивна, Ta"HixTo так i не зумiв
повiрити в щирiсть !жоуi. Чим бiльше розповсюджрадися новини про його
бунъ тим бiльше дрiбне дворянство Ремзi-Гйпа жалiло Волтера, турбу,валося
про психiчне здоровЪ Петтi та вiдчуваliо всебiчну заспокоенiсть та вдячнiСть
Боговi за те, що rxHi впаснi дiти бупи цiлком нормальнi: якi вони були щас-
пивi, коли батьки були щедрi до них; як невинно вони просипи допомогти iз
дома-шньою роботою чи есеем для кодеджу; якi догЦливiбупи,телефонуючи,
щоб розказати, де проводять свiй позашкiльний час; як вони завждихвапи-
лися своiми маденькими повсякденними бiйками; якi завжди передбачуванi
вони були у cBorx перших спробах сексу, марихуани та адкогодю. Бiль, якйй
виходив з дому Берfландiв, був sui geпeris| на Бар'ер-стрит. Воптер - який,
хотйось думати, i гадки не мав про те, як Керол описада нiч, копи BiH утратив
розум, - нiяково визнавав перед сусiдами, що вони з Петтi (зазнали ilораз:
ки) як батьки i тепер лише намагаються не сприilтмжи це близько до серця.

- Iнодi BiH приходить до нас навчатися, - казав Волтер, - аде просто за-

раз, здаетЬся, йому зррнiше проводити ночi в Керол. Подивимось, як довго
BiH протримаеться.

- А як Петтi все це переживае? - питав у нього Сет Подсен.

- Не дуже.

- Ми б хотiли запросити вас обох на вечерю,..

- Будо б чудово, - погоджувався Волтер, - але MeHi здаеться, Петтi
потрiбно на деякий час по'rхати до материного старого бдинку. Вона там усе
ремонтуе, ви ж знаете.

- Я тривожусь за Hei, - у Сета зiрвався годос.

l Безпрецеде птпий (анzл.).
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- Я також трохи хвилююсь за Hei. Але я бачив, як вона опановувапабiпь,
копи займадася спортом. Вона кодись розбила колiно на передостанньому
Kypci й провела ще двi гри в такому cTaHi.

- Хiба вона тим самим не дiйшла до операцii, яка покдала край ii Kap'epi
спортсменки?

- Ця iсторiя мала лише змiцнити ii твердiсть, Сете. Ну, про те, як вона
може терпiти бiдь.

- Так-так.
Волтер та Петтi так нiколи й не дiйшпи до Полсенiв на вечерю. Петтi по-

tхала з Бар'ер-стрит i сховапася на Безiменному озерi на всю зиму та весну,
а коди ii машина i з'явдялася на вупицi - наприклад, на Рiздво, коли Щжесi-
ка повернупася з коледжу i мала, за словами друзiв, (сповесну бiйку> з [жо-
yi, пiсля чого BiH переседився у стару спадьню бiльше нiж на тиждень, щоб
його правипьна сестра змогла провести свята так, як треба, - Петтi уникада
сусiдських зборiв, де ii випiчцi та привiтностi колись булитак радi. Iнодi до
Hei заходипи жiнки за сорок, якi, судячи з rxHix зачiсок та лозунгiв на бам-
перах <Субару>, бупи ii старими подругами з баскетбольноi команди. Пiшли
чутки, що вона знову запила, але все то були виключно здогадки: незвa>каю-
чи на свою привiтнiсть, вона так i не завела бпизькоi подруги в Ремзi-Гiлдi.

,Що Нового року Щжоуi вже повернувся до дому Керол та Бпейка (сусiди
вважади, що бiльше за в,се його там приваблювада можливiсть спати в од-
ному пiжку,зКоннi). Його друзi знали його як активного йвойовничого
противника мастурбацii, при бупь-якiй згадцi про яку BiH вкдючав ту свою
поблажливу посмiшку; BiH проголосив, що його мета - пройти по життю,
не забруднившись таким заняттям. Бiльш проникливi сусiди (в тому числi
й Подсени) пiдозрювали, що Щжоуi просто подобаеться бути найрозумнiшою
людиною в домi. BiH став принцом великого заду, дозводяючи користуватися
його принадами BciM, кого вшанував сво€ю др}жбою (та робпячи те пивне
барильце, за яким HixTo не дивився, предметом суперечок на Bcix сусiдських

родинЕих вечерях). Його манера поведiнки iз Керол межувада iз фпiртом,
а Блейка BiH причарував тим, що iM подобались однi й Ti caMi речi, особпи-
во - робочi iнструменти та вантал<iвка остаЕнього, за кермом якоi BiH на-
вчився водити машину. А з його дратiвливоi посмiшки, з якою BiH дивився
на однокдасникiв, копи Ti радiпиуспiхам Альберта fора'та сенатора Ведсто-
на2, - нiби, з його точки зору, лiбералiзм е такою ж слабкiстю, як схипьнiсть
до мастурбацii, -- можна бупо супити, що BiH переЙняв вiд БлеЙкаЙ полiтич-
Hi погляди. I замiсть повернення до Монтани все наступне дiто BiH заЙмався
будiвельними роботами.

У Bcix було таке вiдчуття - правидьно то бупо чи Hi, - що якимось чи-
ном у цьому винен i Волтер iз його приемнiстю. Замiсть того, щоб просто
притягти Щжоуi додому за волосся та змусити його поводитися гiдно; замiсть

| Альберrп lор - американський полiтик, член Палати представникiв США (|977-
1985), Сенату США (19S5-1993), сорок п'ятийвiце-президент США (1993-2001), лауреат
Нобелiвськоi премii миру за 2007 piK.

2 ВепсmонПоп - американський полiтик, лiдер (радикального лiвого> криладемокра-
тrrчноi партii. 3агинl.в у авiакатастрофi пiд час кампанii про перевибори в Сенат.
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того, щоб дати Петтi дяпаса та змусити ii поводитися гiдно, - BiH похо-
вав себе в роботi в природоохороннiй органiзацii, де досить швидко отри-
мав посаду виконавчого директора штату, та пiсдя того дiм i зовсiм почaлв
пустрати вечорами, а клумби - заростати, газон тIрипцнили пiдстригати,
а BiKHa - мити, i HaBifb напис <Гор-Лiберман>, який усе ще висiв у перед-
ньому дворi, покрився брудним мiським снiгом. HaBiTb Полсеци вц)атили
iHTepec до Берfландiв, бо зарffi Meppi балотувалася до мунЦипальноi ради.
Петтi провепа все наступне лiто на Безiменному озерi, а незабаром пiспя ii
повернення - того мiсяця, коли Щжоуi поlхав до унiверситету Вiрдх<инii че-

рез фiнансовi обставини, зовсiм невiдомi в Ремзi-Гiлдi, та за два тижнi пiсля
вепикоi нацiонапьноi трагедii - перед бдиночком у BiKTopiaHcbKoMy стилi,
на який вони з Воптером покдали майже половину cBo'ix життЬ, з'явипася
табличка <Продаеться>. ВолтеР уже почав iздити кожного дшI на нову ро-
боту до Вашингтона. I хоча цiни на HepycoMicTb трохи пiзнiше сягнlаrи без-
прецедентних висоц мiсцевий ринок усе ще дежав у ямi, в яку BiH потра-
пив пiсля подй одинадцятого верескя. Врештi-решц Петтi продала дiм за
неймовiрно низькою цiною серйознiй працюючiй чорнй парi з трирiчними
близнюками. У лютому обидва Берfланди востанне пройшли по Bcix сусiдах,
щоб попвощатися, як того вимагали правида чемпостi: BorrTep розпитував
ycix про дiтей та висловдював найкращi побажання, а Петтi говорида мадо,
але дивним чином знову стада виtпяджи мододшою, схожою на ту самудiв-
чинкуз коJlяскою, що грIяла вуrIицею ще до того, як цей район був повнiстю
заселений.

- I]e чудо, - нагодосив Сет Подсен потiм у розмовi з Meppi, - що попри
все вони все ще разом.

Meppi похитада годовою:

- Не думаю, що вони вже вирiшипи, як будуть жити дапi.



МИНУЛI ПОМИПКИ
Автобiографiя Петтi Берt'панд

(написана Петтi Берfланд за порадою iT психотерапевта)

РОЗДIД 1: ПОЩАТДИВА

Якби Петтi не була атеiсткою, вона б щиро помкувала Боговi за шкiдьнi
програми з атлетики, 6о саме вони насправдi врятувалиiilжиття й дали змо-
ry реалiзувати свою особистiсть. Вона особдиво вдячна Сандрi Мошер з Пiв-
нiчноi середньоi шкоди MicTa Чаппакуа, Iдейн Карвер та Щжейн Нейджел iз
старшоi шкоди iMeHi Гораса Грiлi, EpHi та Роуз Сальваторе з Геттiсберзького
дiвочого баскетбодьного табору, а ще IpeH федвел з Мiннесотського yHiBep-
ситету. Саме вiд цих чудових TpeHepiB Петтi навчидася дисциплiни, терпJuI-
чостi, зосередженостi, командноi роботи та iдеалiв спортивного духу, якi iй
компенсуtsали i патологiчну схильнiсть до змагань та низьку самооцiнку.

Петтi виросда в окрузi Вестчестер, штат Нью-Йорк. Вона бу_rrа старшою
iз чотирьох дiтей, i ocTaHHi трое справдипи надii батькiв значно бiльше, нiж
вона. Вона була помiтно бiльша за них, аде так само помiтно звичайлiша та,

до певноi мiри, не така розумна. Hi, дурною вона не була, апе порiвняно -
не така розумна. Вона сягнула п'яти футiв i дев'яти з половиною дюймiвl на
зрiст, ставши майже так само високою, як ii брат, аде значно вищою за iнших,
та iнодi вона хотiла пiдрости HaBiTb до шести футiв, бо все одно нiколи не
змогпа б вписатися усвою родину. ii здатнiсть бачити корзину краще, про-
водити передачi м'яча в зонi пiд корзиною вище та рухатись у захистi швид-
ше могла б зробити if тягу до змагань менш хибною, що ttризвело б потiм до
кращого життя пiсдя коледжу; BTiM, може, й Hi, але цiкаво було б це уявити,
I коли вона потрапила до кодеджу, вона була зазвичай одним iз найнижчих
на зрiст гравцiв на полi, що навiювадо смiшнi згадки про iT мiсце в родинi та
,]иurе пiддавадо адреналiну пiд час гри.

Першi спогади Петтi про заняття командним спортом, що lx спостерiгала
Гj мати, сталий останнiми. Вона вiдвiдувала деннi заняття спортом (длrI зви-
чайних людей> у тому ж спорткомплексi, де ii двi сестри вiдвiдували заняття
}lистецтвом для <видатних), та одного дЕя мати з сестрами з'явипись Еа полi,
щоб подивитися гру в софтбол2. Петтi засмутидася, бо змушена була стояти
lесь осторонь в той час, як гфше TpeHoBaii дiвчата робилигrомипки на базах,
i тому iй довелося чекати, поки хтось уже бде готовий передати пас. Вона
почувала себе зовсiм Еезначною, як той рахунок, iз котрим завершидася гра.
Ранери посiли Irерше та друге мiсця. Бетер подав кргIеного надзвичайно не-
с(оординовацому шорт-стоповi, поперед якого бiгда Петтi, так що вона впiй-
чада м'яча, пробiгла з ним трохи й вiдкинула його своему paHepoBi, а потiм
побiгла, змагаючись iз якоюсь там мидою дiвчинкою, яка, ймовiрно, добiгпа

l l78 сантиметрiв.
2 Рiзновид бейсбопу,
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першою виключно помилково. Петтi загрозливо рушила в iT бiк i штовхнула
if, але та заверещала ft побiгла геть, залишивши базу вiдкритою д/и автома-
тичного ауту, однак Петтi все ще пи/Iьнувада за нею й зiграла ппеit, доки та
iстерично верещала вiд безсумнiвно ж.tх/Iивого бопю вiд того, що ii злегка
торкн)пися рукавичкою.

Петтi дуже добре розумiла, що то була не краща мить ii спортивноi кар'ери.

Щось найшло на Hei, бо if родина спостерiгала за нею. Вже iщrчи'iхньою ав-
тiвкою-унiверсалом додому, HaBiTb бiльш тРемтячим годосом, HirK звичай-
но, мати попросида iT не бути токою;.. агресивною. Якщо агресiя взагалi бучrа

необхЦна. Невже не можна було подiлитися м'ячем з iншими гравцями ко-
манди? Петтi вiдповiла, що взагалi не отримувала жодних м'ячiв в аутфiлдi.
I тодi мати мовипа: <<Я не заперечую, щоб ти займалася спортом, але тiльки
дпя того, щоб ти навчцдася командноi гри та суспiльноi свiдомостi>. На що
Петтi попросиrrа: <То вiдiшли мене до справжнього табору, де я не буду еди-
ним гарцим гравцем! Я не можу тратив командi з тими, хто i м'яча впiймати
не може!> А_мати зiтхнула: <Не,впевнена, що для тебе буде корисно, щоб я
заохочрапа тебе до TaKoi агресii та змагань. Розуrrtiю, я не фанатка спорту,
апе я не вбачаю нiякоi радостi в тому, щоб змагатися з,Iюдьми лише задля
того, щоб lx перемогти. Чи не при€мнiше просто поrrрацювати разом за-

д.IuI того, щоб збудувати щось?>
Мати Петтi бупа справжнiм професiйним демократом. HaBiTb зараз, у той

час, як авторка пише цi сдова, вона все ще дишаеться членом Нижньоi па-
лати штату Нью-Йорк, шановною панi Джойс Емерсон, яка вiдома своiми
виступами на з.D(ист вiдкритого простору, бiдних дiтей та мистецтва. Раем
для Щжойс був вiдкритий простiр, де бiднi дiти можуть займатися мистец-
твом за дер:кавнi кошти. Джойс, уроркена Щжойс МарковЩ, з'явидася на
cBiT у Бруклiнi в L934 роцi, але iз самого cBiTaHKy cBoei свiдомостi iй дуже не
подобалося бути еврейкою.,(Авторцi досi цiкаво, чи мати завжди говори;та
таким тремтливим голосом через те, що вона все життя вiдчайдушно нама-
гапася позбавиfися брукпiнського акценту.) Щжойс отримала стипендiю на
вивчення вiльних мистецтв улiсах штату Мен, де вона й зустрiла неймовiр-,
но Еекошерного батька Петтi, з яким одружидася в унiтарнiй унiверсалiст-
ськй церквi Bcix Щуш, що на Верхньому Iст-Сайдil в MarrxeTTeHi. На думку
авторки, Щжойс народида першу дитину, коли емоцiйно ще не готова була

до материнства; хоча, можливо, сама авторка й не мае права судити про це.
Коли Щжек Кеннедi2 став кандидатом у президенти вiд демократiв (що ста-

.дось у 1960 роцi), це подарувало Щжойс почесний iхвилюючий привiд не
народжувати кугrу дiтей та вдатися до роботи. Потiм настав час боротьби
за громамнськi права, почалася вiйна у B'eTHaMi, на полiтичному олiмпi
з'явився Боббi КеннедiЗ - i це були HaBiTb iще важливiшi причини для того,

I Iсm-СайD - квартал в MaHxeTTeHi мiж IJентрапьним парком та IcT-PiBep. Вважаеть-
ся одним з найдорох<чих та найпрестижнiших житлових районiв Нью-Йорка.

'Джон ФimцёжеральD Кеннеёi (вiдомий також якJFК)- тридцять tl'ятийпрези_
дент Сполрених Штатiв Америки.

Э Роберm Френсiс KeHHeDi (вiдомий також як RFK) - американський попiтичний та дер-
жавний дiяч, один з двох молодших братiв !жона Кеннедi.
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щоб вiдко потрапrшти додому, де вже мiсця мапо було дпя чотирьох малюкiв
та нянi з острова Барбадос, котра жила у пiдвапi. ,Щжойс по'iхала на першi дпя
Hei нацiональнi партiйнi збори 1968 рокуяк дедеIат - прихильник убитого
Боббi. Вона займала посаду партiйног9 скарбничого округу, а пiзнiше посi-
ла мiсце голови; у l972-My та 1980 poK:lJ( вона органiзовувала прФидентську
кампанiю Теддit. Кожного лiта, протягом усього дня, нескiнченнi вопонтери
iз коробками листiвок шастаIIи в дiм, де дверi нiкопи не бували зачиненимЙ.
Петтi могла пускати спину й верещати шiсть годин поспйь, та HixTo цього не
помiчав,6о BciM було байдуже.

Батько Петтi, Рей Емерсон, був адвокатом iKoMiKoM-aMaTopoM, чий ре,
пертуар скдадався iз жартiв з пердiнЕям та грубими пародiямина вчитепiв,
сусiдiв i друзiв з його дитинства. Тортlryи, яким BiH обожнював.пiддавати
Петтi, полягади в наслiдуваннi жiнцi з Барбадосу, Леллi, коди та не чула; BiH
казав: <Перестаньте грать, пqрестаньте з'раз же) тоIцо i повторював це все
ггlнiцrе й грнiше, доки Петтi не вибiгала з-за стоду принюкена, в той час
як ii брат i сестри верещади вiд захвату. I_{я нескiнченна розвага iнодi змi-
нювапась висrчriюванням тренера й наставницi Петтi Сендi Мошер, яку Рею
бiльше подобалося звати <Саааандра>. BiH постйно пит:лв, дiвчинку, чи мае
.Саааандра> взагадi якихось запицяльникiв, чи - wI-wI-хи - можпиво, iй
бiльше до вподобИ залицяльницi3 Iтодi брат iсестри повторювади хором
за ним: <Саааандра! Саааандра!> Iншi вражаючi засоби катування Петтi по-
1яlапи втому, щоб заrовати десь tхнього пса; Елмо, йудавати, що BiH був
позбавдений життя за вдасним бажанням, доки Петтi до вечора тренувадася
Ь баскетбопьною командою. Можна було також дражнити Петтi, нагадуючи

цро помипки, що вона rx робила багато poKiB тому: питати if, як почувають-
ся кенryру в ABcTpii, та чи вже читапа вона останнiй роман вiдомоi cpacHoi
авторки Луiзи Мей Одкотт2, або чи вона все ще вважае, що гриби надежать
]о царства тварин. <Я нещодавно бачив, як один iз грибiв Петтi подював на
MHTa:KiBKy, - бувало, казiIв батько. - ,Щивiться, дивiться на мене: от саме
так, як я lrоказ)rю, BiH i полював!>

Частiше за все iT батько виходив з дому пiсrrя вечерi, щоб поспiлкувати-
u з бiдними дюдьми, яких BiH зaхищав у судi за невелику винагород/ або
i зовсiм безкоштовно. У нього бупа контора навпроти будiвлi суду у Вайт-
lLrейнз. !О числа його <6езкоштовних кдiентiв> входиди пуерториканцi, гаi-
:янцi, трансвестити та фiзично або розумово цеповноцiннi. У декого з них

ryобпеми бутм настiпьки серйознi, що BiH HaBiTb не смйвся з нIл( за fхнiми
f,Iин:l}Iи. Проте убiльшостi випадкiв txHi негаразди його пише забавляпи.
_; десятому класi, виконуючи шкiльниЙ проекъ Петтi посидiла на двох судо-
,Е процесах, в яких брав участь ii батько. То була справа проти безробiтно-
:о чоловiка з MicTa Йонкерс, який забаrато випив на ,Щень пуерториканцiв,
r потiм пiшов на пошуки брата cBoei дружини, намiряючись заколоти його

? Теоёор KeHHeDi - американський подiтичниilrта державний дiяч, один з двох модо[1
шбратiв [жона Кеннедi.

1 Луiза Мей OлKomttt (1832-1888) - америкаrrська письменниця, вiдома cBoiM рома-
п .маленькi жiнки>, заснованим на ii спогадах про дорослiшання разом iз трьома cBoi-
,Gr сестрами.
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ножем, але не зумiв знайти його i замiсть нього порiзав незнайому людиflу
в барi. I тодi не дише ii батьковi, але й суддi, й HaBiTb прокуроровi погана вда-
ча та дурiсть пiдзахисного здалися кумедними. Вони весь час обмiнювади-
ся дуже помiтними пiдморгуваннямиj Нiбито жалюгiднiсть, необачнiсть та

ув'язнення - то бупа дише свого роду iнтермедiя нижчого ктrасу, створена
заддя того, аби якось додати барв у lx ндний день.

Коди вони rхали потягом додому, Петтi запитапа батька, на чиему BiH
боцi.

- Парне питання, - замислився Рей. - Ти маеш зрозумiти: мiй кдiент -
брецпr. I жертва також брехала. Так само, як i хазяiн бару. Вони Bci брешуть.
Авжеж, мiй клiент потребував дуже сидьного захисту. Але також потрiбно
служити i правосуддю. Iнодi ми троe: я, обвинувач i суддя, - працюемо ра-
зом, томущо обвинувач працюеiз,жертвою, абоя працюю iз пiдзахисним. Тh
коли-небудь чуда про змагадьнiсть судочинства?

- Чуо".

- Щобре. Iнодi у мене, в обвинувача та суддi с спйьний опонент. Ми на-
магаемося обмiркувати Bci факти, щоб уликнуги помипки. Хоча й не завжди,
ось так. Остакне не записуй.

- MeHi завlкди здавадося, що за анадiз фактiв вiдповiдають присяжнi,
якi перевiряють, чи вдостадь доказiв ддя,сиу, а потiм - iншi присяжнi, вже
в судi,..

- BipHo. Ще запиши. Судовий процес за pacTi присяжнrD( - звичайних
громадяЕ.I це важливо.

- Але бiльшiсть iз TBolx клiентiв - Ее виннi, так?

- Мало хто з них заслуговуе на таке важке покарання, яке iM хотiли при-
суди"ги.

- Хiба ж бiльшiсть iз них - не зовсiм невиннi? Матуся казада, iM складно
спiлкуватися нашою мовою, або просто полiцiя ставиться до арештiв роз-
важпиво, i саме тому протинIм працюють забобони, а також нестача прав.

- Все це щира правда, мала. Однак... у чомусь твоя мати може бути трохи
простодушною.

Петтi менше звФкала на його висмiювання, коли ix об'ектом ставаIIа
мати.

- Ну, ти ж бачила тих пюдей, - сказав BiH. - Господи, el rоп me puso
1осо',

Тут треба iIавести важпивий факт: родина Рея мапа купу грошей. Його
,йати та батько жипи у ведикому родовому маетку десь на пагорбах на пiв-
нiчному заходi Нью-[жерсi, учlцовому кам'яному будинку в стипi модерн,
який начебто звiв Френк Ллойд Райт i який,6ув завiшаний другорядЕими ро-
ботами Вiдомих французьких iмпресiопiстiв. Кожного дiта весь клан Емер-
coHiB збирався в маетку бiпя озера на вихiднi, щоб провести час разом на
пiкнiку, аде Петтi це чомусь нiколи не подобалось. ii дiдусь, Огаст, полюбляЬ
хапати старшу онуку за талiю, усаджувати ri собi на копiна й грати у <поiздку
верхиD - вiд цього BiH отримував неабияке задоводення; однак BiH не був

у зшватi вiд фiзичних можпивостей Петтi. Починаючи iз сьомого класу iй та-

l Колись iз цим ромом я втрачу розум (iсп,),
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кож доводилося грати в iгри два на два з Ре€мt його молодшим партнером та

дружиною цього партнера на глиняному TeHicHoMy KopTi дiдуся; вона вiдчу-
вала, як той партнер роздивля€ться ii ноги, що lx вiдкривала коротка TeHicHa
спiдниця, i iй ставало нiяково вiд його нахабних поглядiв.

Як i сам Рей, i] дiдусь отримав право поводитися дивно завдяки добрим
судовим справам; BiH зробив собi iм'я тим, Iцо захищав людей, якi вiдмовля-
пися вiд вiйськовоi службч з полiти'чних чи релiгiйних переконань, та тих,
хто ухидявся вiд мобiлiзцii в трьох вiйнахl. У свiй вiльний час, якого BiH мав
забагато, дiдусь Петтi вирощував виноград у своему маетку й виробляв вино
у надвiрних будiвлях. Свою овиноробню> BiH звав Щоу-Ханч, i то був улю6-
пениit жарт в жньому домi. На святкових пiкнiках Огаст шкандибав довкода,
пришдьопуючи, у старезних плавкЕlх, прихопивши одну з кострубато мар-
кованих пдяшок, знову й знову наповнюючи бокали, якi гостi тишком-ниш-
ком випорожнювади в травучи кущi. (То що cKtDKeTe? - питав BiH. - Щобре
винце? Подобаеться?> Чимось BiH нагадував хлопчиська, який щиро захо-
пився cBoiM хобi, а чимось - ката, який xoTiB покарати кожну жертву рiвною
мiрою. Посилаючись на европейський звичай, Огаст пригощав вином також
iдiтей, а коди молодi MaTyci вiдволiкалися на кукурудз)r чи цiкавi HoBi сала-
ти, BiH розводив водою свою рФервну плrIшку вина i надягав на дiтей BiKoM
вiд трьох poKiB, м'яко пiдтримуючи'rх за пiдборiддя, якщо то було потрiбно,
й задивав iM сумiш у рота, потiм' ще перевiряючи, чи вони ii проковтнули.
<3наете, що це? - питав. -.Ще - вино>. А коди дитина потiм починала по-
водитися дивно, BiH пояснював: <Ъ почуття, що ти зараз маеш, називаеться

'кнапiдпитку>. Ти забагато випив. Напився!> I останне BiH уже казав з оги-

дою, такою ж щирою, як i приязнiсть, що BiH Ti виявляв до того. Петтi завжди
була старшою серед ycix дiтей i спостерiгала TaKi сцени з мовчазним жахом,
але завжди залишала комусь rз молодших родичiв кликати на допомогу: <!i-

дусь зновудiтлахiв напоТв!> Поки MaTyci бiгди до Огаста, щоб угамувати його
та забрати дiтей, а TaTyci в рiзкому ToHi обговорювади дiдусеву одержимiсть
задньою частиною самки оленя, Петтi нишком тiкала до озера й занурювала-
ся в його теплi води, щоб вони позбавили ii можливостi чути, що там робить
rr родина.

У тому була вся справа: на кожному пiкнiку десь у куханних засiках завж-

ди стояло кiпька пляшок прекрасного старого <Бордо> з винного льоху Огас-
та, I це вино там лишализа наподяганням батька Петтi, ш/uIхом неймовiрноi
кiдькостi лестощiв та.прохань, i саме Рей завжди давав сигнад, мовчазний
кивок головою, братам та BciM iншим чоповiкам, яких BiH запрошував на цi
свята, що настав момент для того, аби втекти звiдти. Чодовiки поверталися
через кiлька хвилин з великими, схожими цх qnrтTi, бокалlми, до краю напов-
неними чудовим червоним вином, а сам Рей завжди Hic французьку пдяшку,
вякiй лишалось десь iз дюйм вина, щоб подИитися iз,жiнками та iншими,
менш привiлейованими гостями. Але як би Огюста не прохали, BiH нiколи не

погоджувався дiстати ще пдrIшку, а HaToMicTb пропонував викдючно вдасне
вино,

1 Маються на увазi,Щруга cBiToBa вiйна, вiйна в Kopei та вiйна у B'eTHaMi.
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Все це порторювадося i на Рiздво: дiдусь iз бабусею приiздили iз Нью-
,Щжерсi на своему новенькому <Мерседесi> (Огаст мiняв aBTiBKy кожного
року чи черФ piK) до ранчо Рея та Джойс десь за годину до того часу, якиit
Щжойс називала iM, благаючи в жодному разi не. приiжджати ранiше, i при-
возили образливi подарунки. Щжойс завжди згадувада, як одного року ii
дарунком стали два кухонних рушники, якими хтось до того надто багато
користувався. Рей завжди отримував вёлику книжку з мистецтва, придбану
на розпродажi у крамнИцi <Барнз i Ноубл>; iнодi з Hei HaBiTb забували зняти
цiпника iз написом <3,99 долара>. А дiтям врrIали пластмасовий непотрiб
азiйського виробництва: маленькi дорожнi годинники, якi не працювали; су-
BeHipHi гаманцi iз гербом стр:lхового агентства Нью-Щясерсi; жа<ливi китай-
cbKi пальчиковi пяпьки грубоi роботи; рiзноманiтнi палички для змiшування
коктейлiв. У той же час в апьма-матер Огаста було збуповано бiблiотеку його
iMeHi. Через те, що брат та сестри Петтi тяжко образилися на скупiсть дiдуся
й бабусi, вони вимагали компенсацii у виглядi бiльш нiж щедрих подарункiв
на Рiздво вiд батькiв, i тому кожного Рiздва Щжойс не спада до TpeTboi години

ранку, запаковуючи подарунки за ix нескiнченнимий детапьними списками;
а Петтi в той самиilт. момент вирiшила наппювати на все i цiлком присвятити
себе спорту.

ii дiдусь копись був справжнiм атпетом, зiркою бiговоi дорiжки та фут-
больного подrI, i саме вiд нього, мабуть, вона й успадкувада свiй зрiст та ко-
ординацiю. Рей також грав у футбол, аде в,Мейнi, за свою шкiльну коман-

ду, яку насправдi було важко такою назвати. Його покликанням був TeHic,

единий вид спорту, якиil Петтi ненавидiла, хоча града добре. Вона вважа-'
да, що Бйорн Боргl - просто спабак,3а дуже рiдким винJIтком (наприкпад,

,Щжо Немет2) вона взагалi не буrа в захватi вiд атпетiв-чоповiкiв. Вона спе-

цiалiзувалась на закоханостi в популярних хлопцiв - настiдьки старшими
чи гарнiшими за Hei, що реапьними стосунками тут i не пахдо. Але, через
свою догiдливiсть, вона, тим не менш, зустрiчалася з yciMa, хто ii запрошу-
вав на побачення. iй здавапося, нiби в сором'язпивихчи непоп)rлярниххJIоп-
цiв дуже складне життя, тому просто жалiда rx i ставипася до них настiпьки
пюдяно, наскiльки це взагалi можливо. 3а певних причиЕ серед цих хлопцiв
часто олиняпися борчi. Як iй було вiдомо з власного досвiду, вони були хо-
робрi, небалаку,ri, не надто розумнi, похмурi, ввiчливi й поважливi до дiвчац
що займалися спортом. ,Щехто з них зiзнався iй, що ще в середнiй школi BiH та
його друзi називали ii Мавпочкою.

Щодо суто сексуальних вiдносин, перший досвiд у чiй сферi стався iз Пет-
Ti, коли iй було сiмнадцять: на однiй вечiрцi ii зfвалтував старшокласник iз
закритоi школи. Його звади ITeH Посц BiH не займався жодним iз видiв спор-
ту oкpiм гольфа, але був на шiсть дюймiв вищий на зрiст i }ra п'ятдесят фун-

| Бйорн Боре - кодишнiй шведський теЁiсист, у минулому перша ракетка cBiTy, пере-
можець п'ятьох поспiпь Вiмблдонських TypHipiB та чотирьох поспiпь Вiдкритих чемпiо-
HaTiB Францii.

2 !,жо Немеm - футбопьний гравець, народився в штатi Пенсiдьванiя, грав упозицii
квотербека, бiпьш вiдомий як <Бродвей,Щ><о>.
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тЬ1 важчий за Пеrтi flt являв собою приклад переваги сили чоповiчих мЪзiв
над жiночими. Те, що BiH зробив Петтi, зовсiм не здадося iй м'яким BapiaH-
том rвалтування. Почавши боротися з ним, вона боролася, по-справжньому,
аде надовго ii не вистачипо,' бо вона напипася тодi - один iз перших разiв
ужиттi. Вона почувапася такою вiльною! Дуже ймовiрно, що в том), просто-
рому басейнi бiля дому KiM Маккласкi теплоi гарноi TpaBHeBoi ночi у Петтi
ск/Iадося хибне врФкення про ITeHa fIоста. Вона завжди погоджувалася з yci-
ма, HaBiTb коли не була п'яна. Там, у басейнi, вона бупа настiльки дегковажн4
що зновупогодидася. Взагалi, вона вважала себе теж великою мiрою винною.
ii уявлення про романтику нагадувапи серiал <OcTpiB Гiллirана>: <простiше
не бувае>. Вони зупинилисядесь мiж Бiлоснiжкою та HeHci Др.'. ITeH, безпе-

речно, був особою зарозумiлою, EuIe саме це u в той момецт fпривабило. BiH
був схожий на героiв з дЪчачих poMaHiB iз корабпями Еа обкладинцi. Пiсдя
того, як BiH зfвалтував Петтi, BiH сказав, що йому прикро, що (цеD було грубi-
ше, нiж BiH собi уявдяв, тому йому тепер дуже прикро.

Лише пiсля того, як дiя <Пiни колади> припинилася (тобто наступного
ранку), лежачи в сВоiй KiMHaTi, яку вона погодидася дLпити зi своею мопод-
шою сестрою, щоб у середньоi була власна KiMHaTa, де вона б мала змоry ТЬо-
рити, в тому чиспi безпад, - дише тодi Петтi обл>ипася. Обурення полягадо
в тому, що ITeH настiльки зневажив ii, Iцо просто зfвалтував if i привiз додому.
Але вона - не порожне мiсце! OKpiM усього iнrцого, вона вже навчадась на
передостанньому Kypci йбула постiйним рекордсменом сезону у змаганнях

у старшiй школi iMeHi Гораса Грiлi. I цей рекорд вона знову по6'е наступно-
го року! Також вона бупа чемпiонкою штату, вкдючаючи Бруклiн та Бронкс!
А тепер яlолitсь жапюгiдний гопьфiсц якого вона майже Ее знае, вва)ка€, що
це нормально -r- rвалтувати ii,

Щоб не розбудити сестричку, вона пiшла й випдакалась у душi. I то була,
без перебiлыIrенъ, найбiльш кепська година в ii життi. HaBiTb сьогоднi, коли
вона думае про людей, що зазнають гноблення, про жертв несправедливостi,
про те, як вони мають почуватися, - вона подумки повертаеться до Tiei го-
дини. I тодi вона збагнула, що несправедливiсть - це i те, що старша донь-
ка мае дitlити KiMHaTy iз сестрою, gaMicTb того щоб зайняти стару KiMHaTy
Леддi упiдвалi,6о вона зараз до caMoi стелi завалена мотдохом, який зали-
шився пiсдя передвиборноi кампанii; це також те, що ii мати божеволiе вiд
aKTopcbKoi гри середньоi доньки, але нiколи не приходида на жодну зiгор
Петтi. Вона так обурипася, що HaBiTb захотiла з кимось поговорити про це.
Але вона побоювапася сказати TpeHepoBi чи iншим гравцям, що пида.

Ця iсторiя стала вiдома, незвilкаючи на Bci зусцлля, яких вона докладада
до того, щоб зберегти ij в тасмницi, коди тренер Нейджел почала щось пiдоз-

рювати i наступного дня пiдстерегпа iT у роздягадьнi пiсля гри. Вона посади-
па дiвчину перед собою у своемукабiнетi, роздивипась ii синцi й спитапа, чи
е в Hei неприемностi. Петтi принизипа себе тим, що) ридаючи, розповiла про
все. Haii превеликий подив, тренер запропонувадаiй звернутI4ся по медичну

l Близько 23 кiлограмiв.
2 HeHci Дрю - лiтератlрний та кiноперсонаж, дiвчина-детектив, вiдома в багатьох

Iq)aШax:
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допомоry та до подiцii. Петтi щойно зробила декiлька пробiжок, чим заро-
бипа кйька очок для команди, а також прекрасно зiграла у захистi. Мабуть,
зi здоров'ям у Hei пробпем немае. Що того ж, батьки ITeHa були полiтични-
ми друзями ij батькiв, тому не мапо нiякого сенс}. щось розпочинати. Вона
сподiвалася, що ii щирi вибачення за те, що вона зiрвала тренування, по€д-
HaHi iз жапем та поблажливiстю тренера, запишать у спокоi цю справу. Але
як же вона помилялась!

Тренер зателефонувада MaTepi Петтi, яка, як завжди, вже вибiгапа на чер-
говi збори i не мада aHi часу на розмови, aHi бажання й душевних сил пояс-
нювати, що в Hei немае часу, i тренер промовила в бежевий тепефон кафедри

фiзичного вихованнJI TaKi незгладимi слова: <Ваша донька щойно повiдомипа
MeHi, що минулоi ночi i] зrвалтував хrIопець на iм'я ITeH Пост>. Потiм тре-
Еер посдrхала вiдповiдь, а за хвилину промовила: <Hi, вона дише сказала
MeHi.., так, саме так.., мипулоi ночi... Так, мабрь, так>) - i передада спухавку
Петтi.

-.- Петтi, - запитапа мати, - ти в порядку?

- Зi мною все гарffiд.

- Micic Нейджел сказада, з тобою дещо трапилося минулоi ночi?

- Так, дещо, наприклад, зrваптування.

- Мила моя, ой лишенько! Минуrоi ночi?

- Так.

- Я бупа вдома вранцi, чому ти нiчого не сказала?

- Не знаю.

- Чому, чому,( так? Чому ти нiчого MeHi не сказала?

- Мабуть, тодi MeHi це не здавалося такою вепикою трагедiею.

- Але потiм ти сказала TpeHepoBi.

- Hi, - вiдповiла Петтi, - вона просто спостережливiша за тебе.

- Та я ж тебе вранцi майяtе не бачипа!

- Я тебе й не звинувачую. Просто пояснюю.

- I ти кaDкеш, мождиво... тебе, мождиво...

- 3rвалтували.

- Повiрити не можу, - повторювала мати, - я зараз же приiду й заберу
тебе.

- Тренер Нейджел хоче, щоб я вiдвiдапа лiкарню.

- Щось iз тобою це так?

- Я ж кiuку, все гаразд.

- Тодi пцпаiлся там, i нiчого не робiтц доки я не прицу.
Петтi покпапа слухавку й сказала тренеру, що мати вже iде.

- I_{ього хJIопця потрiбно запроторити до в'язницi на довгi-довтi роки, -
наголосила тренер.

- Hi-Hi-Hi-Hi-Hi, - здякалась Петтi, - не треба.

- Петтi!

- I]ього все одно не станеться.

- Станеться, якщо ти зЕlхочеш!

- Hi, насправдi Hi, Нашi батьки працюють разом у полiтицi.

- Слryхай мене, - сказада Tperrep, - у цих двох речей нема€ нiчого спiпь-
ного, розумiеш?
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Але Петтi бупа впевнена: в цьому питаннi тренер не ма€ рацii. Щоктор
Пост був кардiологом, а його дружина просто Ma/Ia купугрошей. Вони також
володiли одним iз тих будинкiв,.до яких завiтали Ъддi Кеннедi, Ед MacKil
та Волтер Мондейл2, iоли в них бракувало коштiв. Уже не перший piK Петтi
чула розмови батькiв про rx <заднiй двiр>, Той двiр був розмiром,десь iз I-{eH-

тральний парк, аде гарнiший. Ймовiрно, одна iз сестер Петтi (вiдмiнниць,
генiiв та пюдей мистецтва) iспричинилаб неприемностi Постам, але було
просто абсурдом уявити, що броню цiеi вiдомоi родини зумiе пробити не-
зграбна сцортивна донька, яка i вчиться не так добре...

- Нiколи в життi бiльше не буду пити,- рiшре змвила вона, - i про-
блему буде вирiшено.

- Дпя тебе - можливо, - вiдповiла тренер, - аде не д/ш iнших. Под4-
вись на cBoi ру.ки. Подивись, що BiH iз тобою зробив. BiH зробить це й з iH-
шою дiвчиною, копи ти не зупиниш його.

- Ще просто синцi та подряпини.
I тодi тренер виступила iз мотивацiйною проМовою прQ те,,що вона ма€

заступаtися за членiв команди, до яких у цьому випадку належать yci моподi
жiнки, яких кодись зустрiне ITeH. Висновком було те, що Петтi ма€ взяти на
cBoi ппечi важкий тягар за всю команду, звернутися до полiцii йдозволи-
ти тренеру,повiдомити про це Нью-Гемпширську школу, де навчався ITeH,

щоб його виключйли i не видали диппом; а коли Петтi цього не зробить, вона
просто зрадить свою команду.

ПеТтi зновурозпллкаhась, бо вона б радше померла, HirKзрадипакоманду.
Ранiше, тiеiж зими, дiдхопивши грип, вона провепа бiльше поповини бас-
кетбопьних iгор, а потiм знепритомнiпа на подi, i iй покращало тiльки пiспя
внутрiшньовенного укол)/, дпе справа полягала в тому, що минулоi ночi вона
не бупа iз друзями з команди. На ту вечiрку вона пiшла з подругою з хокей-
Hoi команди Дмандою, чия душа не знада спокою, доки fIeTTi не погодилась
скуштувати <<Пiну кодаду>, якоi в домi Маккласкi було повнiсiнько. El rоп mе
puso loca. Жодна з дiвчат у басейЬi не була спортсменкою. Однiею своею по-
явою там вона зрадипа свою справжню команду. Iтепер if покарали за це.
Чомусь ITeH зfвалтуваЬ не одну з тих дiвчат, а calvte Ti, бо вона була зайвою
там, BoHh HaBiTb нiкоди до цього не пила.

Вона пообiцяла TpeHepoBi подумати над цим.
Було дивнЬ бачити MaTip в спорткомплексi, та й сама [х<ой9 бупа вра;кена

своею присрнiстю в цьому мiсцi. Того дrrя вона вз)r7Iа звичаЙнi паковi че-

ревики ft бупа схожа на жовтець у темному лiсi, коли невпевнено роздивrul-
лася металеве устаткування, 9тару пiдлогу та складенi докупи м'ячi у ciTKax.

Петтi набпизилася до Maтepi й обiйняла ii. Та була значно цgцrlтtl за доньку,
томуПеттi почралася як ве.пичезний дiдусiв годинник, який flжойс не мог-
па HaBiTb посунути, не те щоб пiдняти. Вона вивiльнидася з обiймiв i повепа

Джойс до кабiнетутренера iз скrrяпими стiнами для необхiдноi розмови.

- Щоброго дня, мене звати.Щжейн Нейджел, - привiталася тренер.

| Еёмунё (ЕD) MacKi - американський полiтик-демократ i державний дiяч,
2 Волmер ФреdеРiк "ФРiц" МонDейп - вiце-президент США в L977-I98L роках при ад-

хiнiстрацii,Щя<иммi Картера вiд демократiв.
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- Так, ми вже зустрiчались, - вiдповiла Щжойс.

- Т8к-так, ви маете рацiю, ми вже бачились одного разу, - виправи-
дась та:

На додаток до надзвиtIайного красномовства Джойс буа дуже енергiй-
ною i мапа маскоподiбну Приемну Посмiшку, яка добре пасувала i дпя Пу6-
лiчного, i дпя приватного застосування. А через те, що вона нiкоди,не.пiдви-
щувапа голос, HaBiTb коли сердилась (тодi голос yHei трохи дрижав i ставав
напруженим), if приемна посмiшка cтaBiula у нагодi HaBiTb у моменти най-
серйознiших конфлiктiв.

- Hi, випомиIIяетесь, я буzа тут не одЕого разу, - вiдповiла цати, - а де-
кiлька разiв.

- Справдi?

- ЩiлкОм упевIrена.

- А я щось не щDке| - вiдiзвапась тренер

- Я почекаю в коридорi, :- сказапа Петгi й зачинила за собою дЪер|
Розмова тривада недовго. Щжойё незабаром вlйшла, постукуючи пiдбо-

рами, й наказапа:

- Ми iдемо додому.
Тренер стояла удверях позаду,Щжойс i багатознлrно дивидась iia Пёттi.

ii погпяд озirачав: <Не забуqай, що.я Kaзiula тобi Про команду>.
На парковцi дпя гостей стояда пише автiвка,Щжойс. Вона встромила ключ

запапювання, але че обернула його. Петтi спит:ша, що вiдбуваеться..

- Твiй батько зараз на роботi, - промовIлIаДжойс, - миiдемо до нього.
Але ключа,.. щЬ не обЪртала.

- Вибач MeHi, - сказаIIа Петтi.

- Чсiiо я не можу зрозуlrtiти; - тут мiLти не втримiшась, - тaж це те, як
така видатна атпетка, як ти - я маю на увазi, як зраЬ ITeH, чи як там його...

- ITeH, так його звали.

- Та будь там хто. ITeH, - продовжила та, - як ск:uкеш. Якщо ITeH, то як
BiH мiг... - Щжойс црикрила рукою собi рота - ЯЙ би я хотйа, щоб т9 був
iнший хJIопець, доктор та Micic Пост TaKi хорошi... TaKi друзi нам, як не поди-
вись. I я не дуже добре энаю ITeHa, аде...

- Я його взагапi не зцала!

- Тодi розкажи, як це стадося.

- Просто поiхали додому.
- Hi, ти маеш розповiсти, я твоя мам!
Джойс сама заёмутилася, коли вимовила цi слова. 3давалось, iloHa зро-

зумйа зараз; як вzDкливЬ було нагадати Петтi, що в ilei € мати. А Петтi, у свою
черry була рада тому, що мати помiтипа це. Якщо Щжойс була доброю матiр'ю,
тодi як Tai< сталося, що вона не прийшла подивитись на першийтур чемпiо-
нату штат}t коди Петтi побила рекорд дiвочого чемпiонату шкопи на 32 очки?
Чиясь iнша цати знайшла б час для цiеi гри.

Тодi Boira показапа,Щжойс cBoi зап'ястя.

- Ось це трапипось, - сказала.вон€л, - тобто пе лише це.
Щжойс подивилася мигцем на ii синцi, здригнудася й вiдвернупася, нiбито

повiDкаючи особисте життя Петтi.

- Ще просто жzlхIIиво, - сказаrIа вона. - Ти Ma€lI рацiю, це дiйсно жах-
/tиво.
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- Тренер Нейджеп ска5^ада, я ма,ю звернутися по допомогу до лiкарнi
i розповiсти все попiцii та тпкiльномудиректоровi ITeHa.

- Так,.я зпаю, чого вона хоче. Вона, здаеться, ввaDка€, що единим гiдним
покаранням бупа б кастрацiя. Просто ск.Dки, чого хочеш ти.

- Я не знаю, чого хочу.

- Коли хочеш прбсто зараз поlxати до полiцii, то туди ми й поlдемо.
Просто скiDки, копити саме цього хочеш.

- ДрIаю, спершry спiд розказати батьковi.
I вони поfхали буrьваром Соу-Мiпл. Дхсойс постiйно пiдвозила сестер

Пеггi на заняття з малювання, гри на гiтарi, балету, японськоi, дебатного
rлубу,драмиt tри на фортепiано, фехту_вання та судового клубу, аде,'Петтi
з матiр'ю майже нiколи не iздила. По 61анях вона приiздила додому дуже
пiзпо автобусом дпя спортсменЬ. Копи в Hei була гра, if 'зазвичай пiдвози-
.Tr чиiсь iншi батьки. Коли Я< TaKoi мOжливостi не буrо, вона'знада: батькам
теrrефонувати в жодному разi не можна, i тому звертадась до служби TaKci
iвитрачапа на проiзд одну з тих двадцятидоларовш( купюр, що мати iй да-
вапа iз собоюl iй нiколи iTe спадало Hir думку витрачати цi грошi на щось
irттпе, oKpiMтaKci, чи пiти пiсля гри кудись iще, oKpiM дому, де о десятiй або об
од{надцятiй годинi вечора грiла в.мiкрохвильовцi вечерю i йшла до пiдвалу,
щоб закинути свою форму у пральну машину, а сама сiдала iсти й дивиT ися
повторнi покази фiльмiв та програI\4.

- Гiпотетичне питання) - сказапа ,Щжойс, поки вони 'rхапи. 
- Як вва-

Iаеш, офiцйного вибаченrrя ITeHa перед тобою вистачипо б?

- BiH уже вибачався.

- За...

- 3а те, що був tрубий.

- А ти йому що сказала?

- FIiчого. Сказала,'що хочу додому.

- Апе ж BiH вибачився за те, що був грубим iз тобою.

- То бупо не по-справжньому.

- Щобре, повiрю тобi на сдово.

- Просто хочу, щоб BiH знав: я iсную в цьому cBiTi.

- Як ти того побажаеш,мwIа.
[жойс сказапа <<MWIil>r вимовивши це слово так, нiби то було церше c/IoBo

поiсь iнозёмноi мови, яку вона вивчада.
Як випробування або своерiдне покарання Петтi сказада:

- Мождиво, MeHi здаеться, якщо BiH по-справжньому поrrросить виба-
!ЕIIня, щиро, цього вистачить.

I уважно подивидася на MaTip, яка педве стримувапа радiсть (як здапось
IIетгi).

- MeHi це зда€ться майже iдеальним вирiшенням пробпеми, - сказа-
ra Джойс. - Але лище в тому разi-, якщо ти справдi вважаеш, що цього до-
статньо.

- Hi, не буде цього достатньо.

- Перепрочryю?

- Я колtу, цього пе буде достатньо!,
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-Епi 
qдiшось, нiбитц щойно сказапа, що буде.

I ryr IIетгi р озплакалась, невтiшно розридалася.

- lйdч. - ,Щжойс схаменудась i запитала: - Чи я тебе не так зрозу-
ff

- IПЕ зrЪалтував мене, нiбито мене й на cBiTi не icHye, нlби я - нiщо!
[fuв.фно, HaBiTb не перша така!

- Ти не можеш цього знати, Петтi,

- Я хочу до лiкарнi.

-,Щивись-но, 
ми вже майже бiля таткового офiсу. Якщо ти не дуже сипь-

Ео пострФкдала, ми б могди й...

- Я вже знаю, що BiH скa>ке. Знаю, що BiH змусить мене зробити.

- BiH зробить лише те, що д.пя тебе найкраще. Iнодi йому складно це по-
кл}ати, але BiH любить тебе бiдьше за все на cBiTi!

Щжойс не могла сказати iнших спiв, у правдивiсть яких Петтi не бажала б
повiрити так сильно, Усiею душею вона бажапа, щоб то було дil4сно так. Та
й справдi, чи став би батько пiддражнювати tr, хоча й досить жорстоко, якби
Ёе любив ii, десь у mибинiдушi,любив бiльше за все на cBiTi? Але iй уже ciM-
надцять, i вона не дурна. Вона знае, що можна дюбити когось бiпьше за все на
cBiTi, апе часом не так рке й любити - коли ти зайнятий iнllтими речами.

У робочому кабiнетi батька смердйо нафталiном, бо це примiщення BiH

успадкував вiд померлого старшого партнера iHe став мiняти aHi килимiв,
aHi занавiсок. Одною з найбiльших загадок бупо - звiдки йде той сморiд.

- 3iпсоване мале лайно! - такою виявилась вiдповiдь Рея на розповiдь
доньки та дрrжини про здочин, який вчинив ITeH Пост.

- Не такий у.же й малпiт, на жаль, - сухо BcMixHylracb Щжойс.

- BiH зiпсований мапиiц нiкчемний недосвiдчений юнак! - повторив
Рей. - Ябпрко вiд яблрьки...

- То що, ми тепер iдемо до лiкарнi? - спиталась Петтi. - Чи до полiцii?
Батько наказав MaTepi gателефонувати доктору Зiпперштейну, старому пе-

дiатру який працював на полiтикiв-демократiв вiд часiв Рузвепьта, й спита-
ти, чи може BiH провести термiновуконсудьтацiю. Поки,Щжойс телефонува-
да, Рей запитав Петтi, чи зна€ вона, що таке зrваптування.

Вона здивовано подивипася на нього.

- Просто хочу впевнитися.. - знiяковiв BiH. - Ти все знаеш з точки
зору закону?

- BiH мав секс зi MHoro проти Moei водi.

- Ти казапа саме слово <<пi>?

- oНio, оне трЬбао, (припини це>. Взагалi, це було очевидно. Я намага-
лась rrодряпати його й вiдштовхнути.

- Ъдi BiH лайно паскудне.
Вона нiколи ранiше не чула, ттIоб батько промовдrIв TaKi слова, i бупа йому

за це вмчЕа, аде якось абстрактно, бо це було зовсiм на нього не схоже.
.- ЩеЙв ЗiпперштеЙн може зустрiтися з нами в лiкарнi о п'ятЙ, .- доповi-

па,Щжойс. - BiH так обожнюе Петтi, що, гадаю, скасував билпанина вечерю,
коли б то брrо потрiбно.

- Точно, - погодилась Петтi. - Безсумнiвно,я - номер один серед його
дв анадцяти тисяч пацiентiв.
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потiм Цеттi розповiла свою iсторiю батьковi, а той поясIIив, чому тренер
Нейджеп була нёправа i чому не можна tхати дq полiцii.

- З Честером Постом нелегко мати справу, - зiтхнув Рей. - Апе BiH ба-
гатq добрих справ робить у нашому окрузi. Враховуючи його, гм, мiсце в су-
спйьствi, таке звинувачен}uI набуде ве/Iичезного розгодосу. Bci дiзнаються,
вiд кого надiйшло таке звинуваченнrI. Bci абсопютно. Чи буде вiл цього пога-
но Постам - не твоя справа. Але запевняю тебе: ти врештi-решт почувати-
мешся набагато гiрпrе, нiж зараз, пiд час попереднього с/trхання, пiд час са-
мого слухання i в резульiатi розгодосу. HaBiTb якщо ми вигра€мо цю справу.
HaBiTb зумовним покаранням, HaBiTb коди суддя заборонить журналiстам
писатипро це. Все одно iснуватимуть матерiали судового засiдапня.

Щжойс нагадала:

- Нехай вона вирiшу€, а не...

- ,Щжойс, - Рей заспокоiЪ ii жестом, - Пости можуть дозволити собi
будь-якого адвоката в KpaiHi. А щойно справа набуде розголосу, гiрше пiд-
зiлхисному вже не буде. У fIocTiB немае нiякого стим)r7rу прискорIовати хiд
справи. ,що речi, йому дише на користь буде побачити, як топчуть твою репу-
тацiю, чим сидьнiше - тим краще, HaBiTb до початку суду.

Петтi похнюпилась i спитапа батька, як той гадае, що iй робити.

- Я просто зараз затепефоную Честеровi, - сказав BiH. - А ти поiдеш до
цоктора 3iпперштейнай пер€конаешся, що все гаразд.

- BiH також може стати свiдком, - збагнула Петтi.

- Так, i BiH може дати свiдчення, у разi потреби. Але суду не буде, Петтi.

- То йому це зйде з рук? I,повторить це наступного вiкенду з кимось
iншим?

Рей пiдняв руки:
7 ,Щозвопь MeHi, га? Щозволь поговоритц з MicTepoM Постом. Йому мо-

куть висунути вiдстрочене обвинувачення. Щось на кшталт умовного звiль-
Еення на порукй. I_{e ж меч, якиitвисiтиме над годовою ITeHa!

- Але це ж нiчого!

- FIасправдi, мид?, це досить вarкдиво. Такою буде твоя-гарантiя того,

що BiH так бiльше не чинитиме. I це також включатиМе в себе визнанЕя про-
вини.

Образ ITeHa впомараЕчевоl\4у тюремному оддзi, який спдить утюрем-
пй KaMepi за те, що завдав iй болю (до речi, бiдьшою.мiрою психiчно), те-
пер здався iй'недоладним. Iнодi такий самиft бiль вона вiдчувала, копи бiгала
Irстанцiю з прискоренням. Вона почувапася бiдьш побитою пiсдя жорсткоi
баскетбольноi три, анiлс зараз. ,Що тогО ж, копи ти займаешся командцим
спортом, то звикаеш вiдчувати на собi чу-жi руки - вони розтирають тобi
зведений судомою мяз, грають ужорсткому захистi, хапають вiпьний м'яч,
перев'язують колiно, виправдrIють твою позицiю, розпрямдrIють пiдколiнне
ryхожиrия

I попри все, почуття несправедпивостi дивним чином перетворилось на

фЬичне. Стало HaBiTb реапьнiшим, певною мiрою, нiж ii тiло, що бодить,
хIне, вкриваеться потом. Несправедливiсть набула форми, ваги, температу-
эt та текстури i HaBiTb стала огидною на смак.
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У доктора 3iпперштейна вона перенесла огляд, як справжня спортсменка.
Пiсдя того, як вона одяглася, лiкар поцiкавився, чи вона колись уже прохо-
дипатакиil.

- Hi.

- Я про це не подумав. Аяк щодо контрацепцii? Чи той хлопець вико-

ристовував щось?
Вона кивнlаrа:

- Ък. Тодi, як я намагалася вирватися вiд нього. Тодi я i побачила, що
там у нього.

- Презерватив.

- Так.
Усе це доктор зазначив у ii,картцi. Потiм BiH зняв окулярI4 й сказав:

- У тебе буде гарне життя, Петтi, Секс - при€мна рiч, i ти насододжува-
тимешся ним усе свое життя. Хоча це i не був твiй кращйй день, на жрль.

Копи вона повернудась додому, один iз братiв сидiв на заднъому дворi,
займаючись чимось на зразок жонглювання викрутками рiзного розмiру-
Одна з дiвчат читала Гiббона' в повнiй Bepcii, це в скороченнi. А iнша, яка
сидtла на дiстi з йогуртiв <Йопдейр та редисцi, була у ваннiй KiMHaTi, зно-
ву перефарбовуючи водосся. Справжне мiсце Петтi серед цiсi неймовiрноi
ексцентричностi було в пiдвалi, на пухкiй старiй софi, вбулованiй в cTiHy
бiля телевiзора, На тiй софi все ще лишався аромат олii з водосся Леддi, хоча
Леллi'по'rхала багато poKiB тому. Петтi взяла коробку горiхового морозИ-
ва, влаштувалася на софi й вiдповiла <Hi>, коди мати спитала, чи пiде вона
вечеряти.

Mepi Тайлер Мур'якраз починала свою гру, коли батько; повечерявши
та виIIивши <MapTiHi>, сГrустився у пiдвал i запропонував Петтi проtхатися
машиною. У той час географiя Мiннесоти для Петтi обмежувалась знаннями
Mepi Тайлер Мур.

- Можна спочатку це шоу подиви,Iися? - запитала вона.

- Петтi! ý

Жахливо обурена, вона вимкнуда телевiзор. Батько привiз ii до школи
йзупинився уяскравiй плямi свiтла на парковцi. Вони опустиди BiKHa, iдо
садону линув запах свiлсоi трави -- саме TaKoi, на якiй ii не так давно fвапту-
вадI4.

- отже? - вимовила вона.

- Отже, ITeH заперечу€ все, - почав розповiдати батько. - BiH сказав,
що це все провокацiя i навмисний гадас.

Авторка описуе сдьози дiвчини в машинi, як зливу, що rrочалась непомiт-
но, але несподiвано охопила все навколо. Вона запитала, чи батько говорив
iз самим ITeHoM.

- Hi, лиш_е з його батьком, двiчi, - вiдповiв той. - I я збреш-у, якщо ска-
жу, що розмова була гладкою.

- Очевидно, MicTep Пост не повiрив MeHi.

. | Еёуарё Гi66он - британський iсторик, чпен пардамеrr у,
2 Mepi Тайпер Мур - американська комедiйна актриса, найбiльш вiдома своiми ропя-

ми в рiзних ciTKoMax на телебаченнi.
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- Петтi, Iтеп же його cprH. Що того ж, BiH не зна€ тебе так добре, як ми.

- А ти вiриш MeHi?

- Так, вiрю.

- А матуся?

- Авжеж, i вона.

- То що MeHi fобити?,
Батько звертався до Hei зараз як адвокат. Як дорослиil до доросдого.

- I]e просто трапипось, 3абудь i йди далi.

- Що?

- Ти переживеш це. Рухайся далi. Вчись бути обережнiшою.' 
- Нiби цього нiколи не траплялося?
,- Петтi, Bci гостi на тiй вечiрцi були його друзями, Вони Bci скажуть) Iцо

ти напилася й сама лiзла до нього. Скажуть, що.ви вдвох були за гар:Dкем,

фрiв за тридцять вiд басейну, апе вопи нiчого не чрш,

- Було справдi шумно. Музика, галас...

- Також вони скажуть, що бачипи, як ви удвох пiшпи звЦти пiзнiше
ввечерi il сiли в машину. I так весь cBiT побачить хrIопця з Ексетера, який
збираеться iхати до Прiнстона i достатньо вiдповiдальпиit д;Iя того, щоб ко-
ристуватися презервативами; джентльмень який лишив вечiрку й повiз тебе
додом},.

Оманливиir др16ний дощ капав на KoMip футболки Петтi.

-Ти насправдi не на моему боцi, - похнюпилась вона.' 
- Авжеж на твое}{у.

-Ти 
завжди говориш (авжежD, <(авжежD.

- Слрай, обвинувач справдi захоче знати, чому ти не крЙчала.
_ Ябуп4засмрена! Вони були MeHi Bci чужi!

- Але ж суддi.iи присяжним буде ск/Iадно це зрозумiти! Все, що ти мала
зробити, - це закричати, i тодi була б цiла.

Петтi на могла згадати, чому вона нё кричала. Вона мада визнати, що буrа
необачна, нiби просто дозволила зробити це iз собою.

- Але я боролася!

- Так, апетц краща спортсменка. TaKi, як ти, весь час укритi синцями
й подряпинами, не кажи, що Hi. ,Ha 

рукаt.., На стегнм...
.- А ти сказав MicTepy Посту, що я незаймана? Була незаймана, тобто.

- Не думаю, що це його стосуеться.

- Мабуть, варто зателефонувати йому ще раз l пояснити це.

- Слухай, - з!тхнув батько. - Мила, я знаю, це жах/Iиво й несправедл4-
во. I я теж переймаюся через тебе, Але iнодi краще, що можна зробити, - це
вивчI4ти свiй урок i переконатися, що нiкопи не опинишся в такомуж стано-
вищi. Сказати собi: <Я припустилась помидки, MeHi не пощастидоD, а потiм
забути це. Просто лишити... е-е... Вiдпустити це.

BiH наполовину обернув ключа запапення, так що засвiтився щиток при-
ладiв. I не прибирав руку.

- Але BiH cKoiB злочин, - не вгамовувалась Петti,

- Тhк, алекраще... гм. Життя не завжди справедливе, мма. MicTep Пост
сказав, що, можпиво, ITeH з:lхоче попросити вибачення зате, щоповiвся з то-
бою не по-дх(ентrrьменськи. Що на це скажеш?
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- Hi.

- Ти неправа.

- Тренер Нейджел сказала, я маю пiти до полiцii.

- Тренер Нейджел не тямить, що верзе, - заперечив батько,

- Софтбол, - згадада Петтi. - Зараз же сезон софтболу.
_ Iтцвiзьмеш г{асть, якIrIо не обереш провести весь свiй передостаннiй

piK навчання в судi, пiд гнiтом публiчнихзнущань.

- А баскетбол взимку. Софтбол HaBecHi, бо теплiше?

- Я питаю тебе: ти справдi хочеш так провести наступниilрiк?.

- фенер Карвер займаеться баскетболом, - сказала Петтi. - Тренер
Нейджел - софтболом. Розумiеш?

Батько завiв двигун.
I на передостанньом). роцi навчання, заМiсть того щоб пiддаВатись пу6-

дiчним знущанням, вона стала справжнiм гравцем, не лише тапановитим,
ыле йумiлим. Вона майже жила в гуртожитку при гральному подi. ii тричi
видапяли з гри в баскетбол через те, що штовхнула IuIечем у спину напад-
ника з Нью-Рошел, який ранiше ткнув лiктем ii подруry Стефанi пiд час гри;
потiм вона побила Bci шкiльнi рекорди, якi сама ж встановила минудого року,
а потiм майже лобила рекорд iз загального рачrнку. Гi нова пристрасть -
пробiжки до корзини - лише знизида ii больовий порiг. Тепер вона знала

фiзичний бiдь не з чуток.
HaBecHi, копи мiсцевий депутат законодавчих зборiв склав повноважен-

ня i керiвництво партii обрапо MaTip Петтi на його мiсце, Пости запропону-
вали започаткувати спiльну акцiю зi збирання гроцей на зелених розкошах
'lхнього заднього двору. ,Щжойс спитала згоди Петтi до того, як погодитися,
каж,учи, що не робитиме нiчого, ч.о буле дrrя Hei нфргIним, але Петтi було
байдуже до того, що робитиме Джойс, так вона iй i вiдповiла. Коди родина
кандидата вишикувадась ддя обов'язкового сiмейного фотоо.Петтi абсолют-
но пе вiдчувала провини через те, що до них не приедналася. Ii гiркий виг/шд
не допомiг би !жойс отриI\4ати посаду.

роздIд 2iкрАщI друзI

Зважаючи на те, що вона так i не зумйа пригадати стан cBoei свiдомостi
утрй першi роки в коледжi, авторка пiдозрюс, що iT в Hei проЕто не було вза-
галi. iй здавалося, нiби вона там чiтко все розумiе, але насправдi вона, пев-
но, просто ходида як yBi cHi. Iнакше складно зрозумiти, як, наприк;rад, вона
знайшла собi бдизьку подругу в особi збентеженоi дiвчини, яка стада, по cyTi,
ii тiнню.

Певну провинуJ хоча авторцi йне подоба€ться це визнавати- мож-
на покдасти на конференцiю спортсменiв Великоi десятки та штгIний-свiт,
який вона створи/Iа длlя свош 1пlасникiв, особдиво хлопцiв, але певною мiрою
(хоча дii вiдбувались наприкiнцi 1970-х poKiB) - iдтtя дiвчат. Петтi по'rхала

до IVIiHHecoTи в липнi, до спецiального спортивного табору, а потiм брала

rIасть в особливому, ранньому посвяченнi в студенти, яке було органiзова-
но виключно дпя спортсменiв, апiсля цього почада жити в студентському
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гуртожитку, заводила друзiв викдючно серед спортсменiв, iпа викдючно за tx
столика}4и, танцювала на вечiрках виключЁо з ними й обережно докдадала
зусиль, аби не потрапити на Ti заняття, де бупо мало спортсменiв, зякими
можна було сидiти разом за партою iразом (коди дозводrIв час) готувати-
ся до за}Iять. Не Bci спортсмени жипи в такий спосi6, але таких у MiHHecoTi
бу.ла гiереважна бiльшiсть, d Петтi заIIуридась у CBiT спортсменiв HaBiTb бiль-
ше 3а Bcix, бо могда собi це дозвопити! Вона ж наретцтi поtхада з Вестчесте-
ра! <Можеш iхати, куди забокаеш>, - сказада дочцi,Щжойс, маючи на разi,
Що просто смiшно й огидно вчитися в посередньому державному копеджi
в MiHHecoTi, коли маеш TaKi пропозицii з Вандербiлта i Пiвнiчно-Захiдного
унiверситету (я теж ввФкаю rx бiльш достойними).

<Ще виключно твос особисте рiшення, та ми пiдтримаемо тебе в буль-
якому разi2, - додала Джойс, маючи на увазi, що дочка не повинIIа виflити
матусю й татуся, коли сама руйнуе свое життя дурними рiшеннями. Оче-
видна вiдраза,Щжойс до Мiннесоти, а також значна вiддаленiсть цього штату
вiд Нью-Йорка i стапи основною причиною, черФ яку,Петтi вирiшипа iхати
саме туди. 3гадуючи минуле) авторка бачить себе у молодшому вЩi одним iз
нещасних пiдлiткiв, якi так сердяться на cBoix батькiв, що iй 61aro просто не-
обхiдно при€днатися до культу, де вона б здавалась приемнiшою i дружелю6-
нiшою, щедрiшою i догiдливiшою, анiж вона могла бути вдома. I if KyrbToM
став баскетбол.

Першою з неспортсменiв, хто спробував вЦвопiкти ri вiд цього кудьту
й зумiв стати вalкливою для Hei, бупа збентежена дiвчина Елайза, хоча Петтi
спочатку й не збагнула що вона збентежена. Елайза була гарною цише почас-
ти. ii голова, наприкпад, вигдядада прекра€ною зверху, апе дедалi нихtче було
тйьки гiрше. В Hei було прекрасне,ryсте к)п{еряве каштанове водосся й вепи-
Ki дивовижнi очi, маленький чепурний носик; але загальне враження псуваВ
ii роц завжди трошки зморщений, що.й Еадава/Iо й збентеженого виtllяду,
iдуже маленьке пiдборiддя. Вона носида мiшкуватi вельветовi брюки, якi
сповзаIIи трохи по стегнах; TicHi сорочки з короткими рукавами, якi вона по-
купала у хлоп'ячому вiддiлi в економ-магазинах i застiбапа пише'на середнi
l\дзики; червонiкедита заведике uалъто з овечоi шкiри, зеленого, як авока-

до, кольору. Вiд Hei завжди пzlхlrо, наче вiд попiпьницi, хоча вона й намага-
лась це паIIити поряд iз Петтi, доки вони.не виходипина вудицю. 3 прим:си

долi, тодi непомiтноi дrrя Петтi, але зараз доволi зрозумiлоi авторцi, в Елайзи
було дуже багато спiльного з ексцентричними молодшими сестрами Петтi.
В Hei була чорна електрогiтара i невепичкий пiдсилювач, апе копи Петтi на-
магадася переконати ii поrрати в ii присутностi, Елайза злилася на Hei, чого
взагалi майх<е нiкопи не трап/шдося (принаймнi, на початкуЦньоi дружби).
Вона казала, що Петтi тисне на Hei й примушуе почуватися незграбною i що
саме томУвопа,не може зiграти бiльше, Hixc декiлька акордЬ cBoei пiснi. Вона
наказада Петтi робити вигляд, що та зовсiм i не спухае, але HaBiTb тодi, коли
Петтi дивилася в зовсiм irтший бiк чи вдавала, нiби читае журна/I, цього було
замадо. Елайза присягалась, що Tiei само1 хвилини, як Петтi виходила з KiM-
нати, вона починала грати просто iдеально.

- Але зараз? Hi, нiзащо.
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, Вибач, - засмутидася Петтi. - Вибач, що черФ мене ти так почу-
ваешся.

- Я зможу зiграти цю пiсню пречудово, коли ти не слухатимеш.

- 3наюr знаю, Впевнена, що ти змогла 6.

- I]e tопиit факт. MeHi все одно, вiриrrr ти MeHi чи Hi.

- Але я справдi тобi вiрю!

- Кажу, - вiдповiла Елайза, - це неваждиво, бо те, що я можу зiграти

цю пiсню пречудово, коли ти не сдухатимеш, - це голий факт.

- Може, спробуеш iншу пiсню? _ попрохада Петтi.
Аде Едайза вже вимикада все свое устаткування.

- Припини, добре? MeHi не потрiбне твое заспокоення.

- Вибач, вибач, будь ласка, - блаtала Петтi.
Вона вперше побачила Елайзу на единому заняттi, де могли зустрiтися

спортсменка та поетеса, - на <Вступi до науки про 3емлю>. Петтi ходида до
цього величезного кдасу, де сидiли десять iнших першокурсниць-спортсме-
нок, HaBiTb вищих за Hei на зрiсц одягнених у коричневi спортивнi костюми
з емблемою <Голден Гофер> або в простi cipi куртки, i водосся в них ycix бупо

рiзного ступеня забрудненостi. Було там iдекiлька,розумних дiвчат, напри-
клад, блЙзька подруга авторки KeTi Шмiдц яка пiзнiше стада,державниМ за-

хисником iяку HaBiTb протягом двох вечорiв показували по нацiональпому
тедебаченню, у телевiзiйнiй грiвiкторинi <Щжеопардi>, але душна аудиторiя,
Ti костюми, брудне волосся та близькiсть iнших стомлених тiл спортсменiв
зараlкали Петтi тупiстю. Робили ii Hi на що не здатною.

Елайзi подобалося сидiти позаду ряду спортсменiв, просто позаду Петтi,
апе вонатак сильно сутулидась, що можна було бачититiльки ii темне гу.сте

кг{еряве водосся. Першi cBoi сдова вона сказала Петтi на вухо, потягнувшись
до Hei iз задньоi парти, на початку заняття. Вона сказала:

- Ти - краща.
Петтi розвернудася, щоб подивитися, хто до Hei говорить, i побачида ко-

пицю волосся.

- Перепрошую?

- 
Бачида, якти грала вчора, 

- 
сказаIIо водосся, 

-Тичудова 
й гарна.

- Щиро дякую.

- Вони мають видiлlяти тобi бiльше часу на полi.

- Дрке дотепно, ха-ха, я думаю так само.

- Ти маеш вимагати, щоб тобi дали бiльше часу. Щобре? 
'.

- Щобре, аде в нас так багато гарних гравцiв у командi. I_te не MeHi вирi-
шувати.

- Так, аде ти - краща.

- Щиро дякую за комплiмеЁт! - вiдповiла Петтi, щоб скiнчити роз-
мову.

Тодi вона повiрила, що нiяковiпа вiд прямих особистих комплiментiв че-

рез свою вiдданiсть духу команди. Авторка зараз вважае, нiби комплiмен-
ти - то щось на кшталт випивки, яку вона досить розумно собi заборонила,
не дозводяючи aHi краплi, бо варто дише почати, i жага до них стане HecKiH-
ченною.
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Пiсдя того, як леi<цй закiнчилася, вона приёдналася до cBorx друзiв-
спортсменiв, намагаючись не обертатися i не дивитися на ту дiвчину iз гус-
мм водоссям. Вона спрлlilняпа як дивниit збiг Обставин те, що позаду Hei
на <Вступi до науки про Землю> сидiпа ii справх<ня фанатка, В унiверситетi
було п'ятдесят тисяч сlудентiв, але, ймовiрно, меЕш HilK п'ятсот iз них (не
вра(овуючи колишнiх гравцiв, друзiв та членiв родин теперiшнiх гравцiв)
вв:Dкiлли жiночi змагання з атлетики гiдною розвагою. Якбц ви буiи ЕпаЙ-
зою i зшсотiписiстипросто позадумiсцh спортсменiв (так, щоб Петтi, як вона
сама це визнава/Iа, не могла не побачити вас i ваше волосся, коди ви схили-
лись над зошитом), усе, що було fiотрiбно зробити, - ц€ дати знати про себе
за п'ятнадцять хвилин до початку гри. А потiм, пiспя фiнального свистка та
ритуального збору гравцЬ, найлегшою справою в cBiTi Ъулg перехоrrити Пет-
тi бiля роздягальнi йпередати iй записку зi словами: <<Ти попросида бiпьше
часу, як я,тобi казала?>

Петтi все ще не знала, як звати цю особу, але особа, вочевидь,'знада,
,як звуть ii, бо на записцi iM я <Цеттi>> було написано coTHi разiв, написано
паNIаними лiтерами, обведеними ргrкою, щоб вони виlпЯдапи так, нiби tx
викрикувади в спортзапi, нiби скажений натовп сканд)rвав i] iмЪ, що бупо
дуже дапеко вiд реапьностi, бо спортзал був зазЕичай пустим на дев'яносто
вiдсоткiв, а Петтi буПа першокурсницею, яка града менш нiж десять хви-
дин кожноi гри; таким чином, ii аж нiяк не можна було назвати притчею вб
язицех. Ti намальованi руrкою вигFfi наповнювали всю cTopiHKy зошита,
за винятком маденького начерку гравця з м'Ячем уруках. Петтi здогадала-
ся, що гравець - то, мабуть" вона, бо на його одязi бlв намальований rr но-
мер, та хто iще взагадi мiг би бути намадьований на листку, .який весь був
обписаниil iмЪм Петтi? Як i все, що робила Елайза (як Петтi незабаром
дiзналася), той малюнок бр наполовину майстерно виконаний, а наполови-
ну - грубий i незграбний. Тiло гравця буrо змапьовано дуже простими рiз-
кими штрю(ами, кидок його та рiзкий повёрот були просто неймовiрними,
але обличчя й грпова дещо походипиназовнiшпiсть жiнки з буклетупершоi
допомоги.

Коди Петтi подивилась на той аркуш, унеi виЁикло передчування того
запаJvrорочливого вiдчуття, що охопить ii кйькома мiсяцями пiзнiше, коли
вона разом з Елайзою iстиме пирiжки з гашишем. Щось дуже неправильне
й гидливе, але вiд чого дуже вalкко з:лхиститися.

- Спасибi за малюнок, - подякувала BciHa.

- Чому тебе не випускають на поле частiше? - спитапа Епайза. - Ти ж
майже весь другий тайм просидiла на павцi!

.- Ми тодi й так вигравади з ведиким вiдривом...

- Т!( чудQва, а тебе змушують просиджувати гру? Не розумiю, - Kpepi
Елайзи пiдстрибувапи, як гiлля верби пiд тиском сипьного BiTpy; вона була
надто збуджена,

- Дон, KeTi та Шона добре зiграли того разу, - вiдiзвапася Петтi. - Вони
itдосяtлu rrеремоги.

.- Апе ж ти в сто разiв кРаща за них!

- MeHi потрiбно в душ.Ще раз дякую за малюнок.
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- Мождиво, не цього рок} а наступного, врештi-решт yci захочуть ур-
вати вiд тебе шматочок, -,пообirцла Елайза_ -Ти точно привернеш до себе

раry. Аде тобi потрiбно н.lвчитися захищати себе.
То буrо настiльки смiховинно, що Петтi дове/Iося зупинитись i пояснити

ситуацiю:

- 3абагато уваги - це не та пр'обпема, з якою можна зiткнутися в жiно-
чому басi<етбодi.

- А як щодо чоповiкiв? Ти знаеш, як захистити себё вiд чоловiкiв?

- Типро що?

- Ну, я маю на увазi, ти тверезо судиш про чоповiкiв?

- 3араз у мене немае, часу Hi на щ9, oKpiM спорту;

- 3даеться, ти не розумiетп, яка ти дивовижна. I як це може бути небез-
печно.

- Я знаю, що дqбре граю.

- Ще просто неймовiрно, що тебе HixTo не викориiтовуе.

- Я просто нiколи не випиваю, це дуже допомагае.

- Чому ти не п'еш? j Tiei ж митi запитала Елайза.

- Бо я не можу, я трепуюсь. Жодного ковтка.

- Ти кожного дня тренуешся?

- Так; до того ж у мене е дещо поганий досвiд з, алкоголем за шкiльних
часiв.

- Що трапидось? Хтось... зfвалтував тебе?
Петтi вся почервонiла; на ii обличчi змiшалися п'ять рiзних почуттiв од-

разу.

- Ой, - тiльки й промовила вона.

- Що? Я вгадала?
MeHi справдi треба в душ.

- Бач, саМе про це я й кажу! - Елайза кричада вiд обурення. - Ти мене
зовсiм не знаеш, ми говоримо лщше кiлька хвиlIин, а ти MeHi вже вiзнапася,
що тебе зrваrrтрапи. Ти абсолютно беззмисна!

Петтi на той момент буrа занадто збентежена й присоромлена, щоб помi-
тити нестачу логiки в ii сдовах.

- Я можу зzlхистити себе, - заперечила вона, - у мене все гаразд.

- Авжеж, добре, добре, - Елайза стенула плечима, - це ж твоя безпека,
не моя.

По спортза/rу /ryнадо клацаннi тумблерiв: викдючали свiтдо.

- А ти займаешся спортом? - спитала Петтi, бажаючи загладити прови-
ну за Tel що була не зовсiм милою з Елайзою.

Елайза огдянула себе. В Hei був широкий таз, який бiльше б пасував хлQп-
цевi, а ноги були клишавi й ToHeHbKi, з маденькими стуtIнями.

- А що, виглядаю, нiби MeHi спорт подобаеться?

- Ну, не зIIаю. Бадмiнтон?

- Ненавиджу спортзад, - розсмiялася Елайза. - I взагалi спорт.
Петтi також засмiялася, заспокоiвшись через змiну теми, хоча iй бупо Hi-

яково, тепер вона вiдчувала себе спантепичеЕою.

- Я кидаю м'яча чи бiгаю HaBiTb не на piвнi <як дiвча>, - пояснювала
Елайза. - Я вiдмовляюся займатися цим, i крапка! Якщо MeHi до рук потрап-
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дя€ мlяч, я просто чекаю, доки хтось не пiдбiжить та не забере йото. А якщо
потрiбно, наприклад, добiтти до першоi бази, я постою трохи на мiсцi, а потiм
покрокую.

- О божечки, - посмiхнулась Петтi.

- Так, MeHi HaBiTb ледь не передумадивидавати свiдоцтво про закiнчен-
IuI школи дише черф ц€, - зiзнапась Елайза. - €дина причина, через яку
я взагадi закiнчида шкопу, подягада в тому, що Moi батьки знайомi зi шкiдь-
ним психодогом i iм вдалося домовитися, щоб я вiдпрацювала поiздками на
велосипедi. Я кожного дня катадась.

петтi невпевнено похитала головою:

- Але ж тобi подобаеться баскетбол, чи не так?

- Так, тут ти Ma€ilI рацiю, - погодидась Елайза. - Баскетбод - просто
дивовижна гра.

- То ти не ненавидиш споръ тобi просто не подобаеться спортзал.

- Щiлком BipHo.

- Ще не так уже й важливо,

- Так, не вa>кдиво, то що, будемо друзями?
петтi засмiялася:

- Якщо я погоджусь, то лише пiдтверджу твою д}мку про те, яка я не-
обачна з.людьм}i, котрих ледве знаю.

- То це означае <Hi>?

- Що, як ми просто почекаемо, а потiм побачимо?

- [обре. I це дуже застережливо з твого боку - MeHi подобаеться.

- Бачиш? Ось бачиш? - Петтi знову засмiялася, - Яобережнiша, нЬк
tutii з;tаеться.

ABttlpTta не мае жодних cyMHiBiB з приводу того, що коли б Петтi була
бiльш упевнена в собi та придiлlяла хоч якусь мiзерну увагу cBiToBi навколо
себе, то в коледжi вона б i близько не бупа така гарна у грi в баскетбол. Успiх
у спортi - це Taka сфра занjIть, в якiй голова мае бути вiльною вiд усього
iнщого. I копи б воца зайняла такуточку огдяду, з якоi б зумiпа роздивитися,
яка Едайза насправдi (тобто збентежена), ii гра зазнала б руйнiвного впливу.
Бо не можна стати гравцем iз 88 вiдсотками попадання, якщо будеш гдибоко
заtrлислюВатись над кожною дрiбницею.

Виявилсiсь, що Епайзi зовсiм не подобаються iншi друзi Цеттi: вона HaBiTb
нiколи не Еамагадася провести час разом iз ними. Вона завжди називала'rх

ryртом <TBoi песбiянки)) чи,просто <Ti лесбйнки,), хоча половина з них та-
кими не були. Петтi дуже IтIвидко почада вiдчувати, що живе удвох вза€мо-
виключаючих свiтах..Один був cBiToM спорту, де вона проводила перева:кну
бiльшiсть свого часу, де вона радше провtlлила б семестровий iспит iз пси-
хологii, нiж не пiшла б до магазину, щоб лридбати гостинцiв та вiднести rx
подрузi з команди, яка роgтягла зв'язки чи здrIгда з грипом; а iнший - то
був маленький темний cBiT Епаiтзи,де iй не треба намагатися бути хорошою.
€диним мiсцем, де цi свiти зустрiчапи ся,6упаареца Вiльямсl; там Петti, копи
града в перехiдному захистi, закривала супротивникiв, пасувала, не дивдя-

| Арена Вiпьямс - головний кампус Унiверситету Мiннесоти, де грають чоловiчi та
жiночi баскетбопьнi кома.нди.
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чись у бiк iншого гравIц, - вiдчувапа додатковпft прпллпв гордостi та за-

доволення, коли Елайза дивилася на Hei. HaBiT\ цей контакт двох cBiTiB був
доволi коротким, бо чим бiдьше часу проводипаЕпаftза разом iз Петтi, тим
менше згадувала, як'сипьно вона цiкавиться баскетбопом.

Петтi завжди мапа багато друзiв, апе нiкопи - таких бпизьких. Ii душа
спiвапi, коди воIIа бачипа, що Епайза чек:r€ на Hei бiля вхолу до спорвалу
пiсля занrIть, i знала, що це буде повча пьнийвечiр. Епайза водила ii rra фiльми
iз субтитрами, змушувала if дуже yB.DKHo слухати записи Паттi CMiT' (KMeHi

подобаеться, що тебе звуть так само, як мою 1июблену спiвачку>, - каза-
ла вона, не зважаючи на рiзне написання та той факт, тIlо повне iмЪ Петтi
було Патрицiя, а не Патрисiя - Дясойс назвмаii iнакше, щоб видiлити з ycix,
а Петтi засмучува/Iася, ко/Iи м:ша вимовити його вголос) i позичала книги
з поез,iею Щенiз Левертов2 та Френка О'Хари3. Пiспя,iого; як баскетбодьЕа ко-
манда закiнчила сезоп звiсьмома перемогами та одинадцятьма поразками
iвийшпаз чемпiонат} (незважаючи на 14 очок, принесених Петтi командi, та
маневри, що передують вдаломукидку, якi вона виконрада), Елайза навчила
ii любити кпасичне калфорпйське <ШабдЬiа.

Тiльки неясно буrо, що Елайза робила у cBiflt вiльний час. 3даеться, в ][i

життi брrо декiлька (чоповiкiв> (тобто хrrопцЬ), iHoдi вона розповiдапа,.що
вiдвiдуе якiсь концерти, аде копи Петтi поцiкавилась подробицяМи, Епайза
сказада, що спочатку Петтi мае проспухати Bci Ti музи.iнi 36iрки, що для Hei

записала Елайза; але дпя Петтi то було дещо складно. Iй справдi подобапася
Паттi Смiъ яка, зда€ться, розумiла, що Петтi вiдчl,вала тодi, Jг ваннiй KiMHaTi,
пiсля того як ii зfвмтувми, але <Велвет андеграуfiд>>s, наприклад, пробу-

джував у нiй caMoTHicTb. Вона одного разузгадапа при Епdйзi, що iilпюбпена
група - це <Iглз>6, на що та вiдкоментувала: <У цьомунемае нiчого поганого,
вони класнi>, - але можна було з упевненiстю сказати, що в KiMHaTi Едайзи
цемае жодноi платiвки iз музикою <Iiлз>.

Батьки Едайзи були психотерапевтаIчrи, вiдомими на обrцва MicTa, iжи-
ли у Вайзетi, мiстечку багатiiв; тiжож у Hei був старший брат, першокурсник
Бард-копеджу, якого вона називала <особпЙвим>. Копи Петтi спитапi, що ж

уньому такого особливого, Едайза вiдповiпа: <Все>. Сама Елайза вчЙлась

утрьох рiзних мiсцевих академiях, ав цей уяiверситет вступила, бо бать-
ки вiдмовлялися Х утримувати, якщо тут не вчитиметься. Вона отримува-
ла непогапi оцiнки, але HeTaKi, як Петтi, уякоiвони брпr однаковi зусiх
предметiв. В Епайзи були п'ятiрки з IIлюсом з ангдiйськоi i трiйки з усього
iншого. €диним, що ii цiкавило, oKpiM баскетбопу, буrа поезiя та задово-
лення.

| Паmmi Смim - американська спiвачка, автор TeKcTiB, композитор,
z !,енiз Леверtпов - аIr4ериканська поетеса, одна з найвiдомiш!ш пiд час Друrоi cBiToBoi

вiйни.
. З Френк О'Хара - американський поет.

{ Бiле сухе вино.
5 <Вепоеtп анёеераунё> - кудьтова американська рок-група 1960-х та 1970-х poKiB, яка

стояIIа бiля витокiв адьТернативноi музики.
6 <I2пз>> - американська рок-група, яка виконувала меподiйниЙ гiтарний KaHTpi-poK.
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Епайза все намага/Iася змусити Петтi скуштрати марихуану, але та дуже
хвипювадася за cBoi пегенi, i саме так зайшда мова про пирiжки з особливою
начинкою. На <Фольксвагенi-жук> Елайзи вони по'rхади до бцинку в Вайзетi,
де було повно африканських скульптУр iзовсiм не було батькiв, якi поtхали
на конференцiю на Bci вихiднi; Вони збирапися rrриготувати вечерю в дусi
Джулii Чайлд1, апе випипи забагато вина, тому все закiнчилося звичайними
крекерами, сиром, приготуванням пирiжкiв та ведичезною кiлькiстю нар-
котикiв. Протягом наступних шiстнадцяти годин, проведених пiд кайфом,
Петтi irостiйно повторювада: <<Я нiколи не зроблю цього знову>. iй здавало-
ся, нiби вона так зiпсувала тренування, що iй уже нiколи не реабiлiтувати-
ся, - дужё ганебне вiдчуття. Ъкож вона переймадася через Елайзу - вона
раптом зрозумiла, що втрача€ розум, коли знаходиться поряд iз цiею дiвчи-
ною, томудля Hei було надто важливо просто сидiти, не показуючи жодних
емоцiй i не в7знавати, що вона - бiсексуапка. Епайза все продов>кува/Iа роз.
Ilитувати, як вона почуваеться., аде Петтi тiдьки повторювала: <Все добре, дя-
кую>, - що кожного разувикликiлдо в нихвибухи cMixy. Слухаючи <Вельвет
андеграунд>, Петтi зрозумйацю групукраще: вони були брудноlо музичною
групою, та tхнiй бруд був утiшпиво схожий на те, що вона вiдчувала там, у бу-
динку уВайзетi, в оточеннi африканських масок. Вона вiдчула rrодегшеЕня,
зрозумiвrtlи, копи ii почало вiдпускати, що HaBiTb пiд сильним кайфом вона
зумiла стримати себе й не дати Елайзi торкнутися ii, що нiчого лесбiйського
мiлс ними не вiдбдеться.

Петтi кортiло дiзнатися щось про батькiв Елайзи, вона хотiла пишитися
й познайомитися g ними, але Елайза запевнила ц, пlо то погана iдея.

- Вони просто потонуди в життi одне одного, - пояснювала вона, - Все

роблять разом. У них офiси в однаковому сtилi на одному поверсi, вони Bci
cTaTTi та книжки пишуть у спiвавторствi, виступають разом на конферен-
цiях i не говорять нiкоди, взагапi нiкоди про роботу вдома, через конфiден-
цiйнiсть пацiентiв. У них HaBiTb тандем е.

-Iщозтого?
- I вони дивнi, можуть тобi не сподобатись, а тодi я тобi теж перестану

подобатись.

- З моiми батьками теж не солодко, - подiпилася Петтi.

- Повiр MeHi, це зовсiм iнше: Я знаю, про що кажу.
Поки вони повертапись до гп)тожитку, а в спипуiм сяядо холодне MiHHe-

сотське сонце, вони вперше посваридись, чи майже посварилися.

-Ти маеш пишитися тут на лiто, - наподягада Едайза. - Ти не можеIц
по'tхати.

- Не д}маю, що це реально зробить - заперечида Петтi. - Я маю по-
працювати в KoHTopi батька, а в червнi - поlxати до fеттiсберга.

- Чому ти не можеш лишитися тут i поrхати до табору звiдси? Можемо
знайти собi роботу, а ти ходитимеш до спортзапу кожного дня.

- MeHi треба додому.

- Але навiщо? Ти ж ненавидиш свiй дiм!

l !жупiя ЧайлD - американський шеф-кцар французькоi KyxHi, ведуча на аlrлери-

канському телебаченнi.
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- Якщо лишуся тут, знову напиватимуся кожного вечора.

- Hi, не напИватимешся; Ми встановймо чiткi правила. TaKi, якi ти заба-
жаеш.

-Яжповернусявосени.
- А тодi ми житимемо разом?

- Hii я вже обiцяла KeTi.

- Але ж ти можеш сказати iй, що плани змiнились.

- Та Hi, не можу.

- Ти з гпузду з1хапа! Ятебе цлайже не бачу!

- Я iз тобою бачусь частiше, анiж з будь-ким iншим, MeHi подобаеться
бачитися з тобою.

- То чому ж ти не хочеIц луIшитися на лiто? Ти MeHi не довiряеш?

- Чому це я тобi не довiряю?

- Не знаю. Я просто не можу збагнути, чому ти маеш'rхати й працювати
на батька. BiH не тlryбувzlвся про тебе, не захищав, а я буу. Йому зовсiм це до
д}шi те, що тобi найваждивiше на CBiTi, а от я подiляю TBoi iнтереси.

Петгi справдi занепадала духом вiд думки про поiздку додому, аде iй зда-
вапось необхiдним покарати себе за пирiжки з гашишем. ii батько також на-

,магався 
щось зробити дпя Hei, перiодично вiдправ]Lяючи писти, н.аписанi вiд

руки (<Скраемо без тебе на TeHicHoMy KopTi>), та пропонуючи iй забрати
собi стару бабусипу aBTiBKy, наякiй, на його думку, вопа бiльше не iздитиме.
Пiсля цiлого року, проведеного дадеко вiд дому, вона почала жапкувати, що
була така хододна з ним. Можливо, вона помилилась? Отже, вона по'iхапа на
лiто додому, та вияЬлtпося, що нiчого не змiнилось, а отже, жодноi помид-
ки. Вона до пiвночi дивипася телевiзор, прокидалася о сьомiй кожного ранку
й пробiгала п'ять миrIь, а потiм сидiла цЬlими днJIми, видiляючи маркером
iмепа в правових документatх та чекаючи на пошry досить часто отримуючи
довгi друкованi листи вiд Елайзи; де вона писма, як сильно скrIила заПеттi,
розповiдапа icTopii про (розпусЕого> боса в кiцотеатрi, що спецiалiз,увався
на класичних стрiчцщс i де, вона працювада в Kaci, та закликала вiдповiдати
ца дисти якомога скорiше, що Петтi й намагалася робити, користуючись ста-

рим канцедярським поштовим папером i друкарськ616 д4аlr,lинкою, що стояла
в нафталiновiй KoHTopi ii батька.

В,одному дистi Едайза написала: <MeHi зда€ться, ми маемо встiновити
правида одна д/uI одноi, щоб захищати одна одну та розвиватися далi>. Пет-
Ti поставилася до цiеi пропозицii скептично, аflе все ж вiдписала, вказавши
упистiтри правипадпя rrодруги: <1. Не палити ранiше вечерi.2. Робити фi-
зичнi вправи кожного дня йрозвивати cBoi спортивнi навички. 3. Вiдвiду-
вати Bci лекцii та викон).вати Bci домашнi завдання на Bci заняття (не лише
англйську)>.

Безсумнiвно, вона була дуже здивована тим, наскiпьки вiдмiнними вiд
цього виявилися правила Епайзи: Kl. Пити тiльки суботнiми вечорами
i виключно з Едайзою. 2. Не ходити на вечiрки, за винятком, якщо туди irде
Едайза. 3. Розповiдатй Елайзi абсопютно все>>. Апе вона якось HeBipHo оцiни-
па ситуацiю i пише зрадiла з приводу того, що мае таку близьку та настир-
ливу кращу подруry. OKpiM того,.ця др}гжба навчила Петтi захищатися вiд
середньоi сестри.
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- То як життя в MiHHeco-o-oTi? - 
.так починапася чергова сутичка iз

сестрою; - Багато кукурудзи iси? Бачида вже Мадого бдакитного бика?I
А в Брейнердi2 вхсе бупа?

Вам може здатися, нiби Петгi, яка постiйно брапа расть у,змаганrrях i бу-
ла на три з половиною роки старша за сестру (хоча й пише на два класи), ма-
ла б давно вже опрацювати засоби кlrасти край принизпивiiтгрi cBoei сестри.
Аде Петтi була вiд природи дещо беззахисною - вона нiколи не дивувалася
вiдсутностi сестринських почуттЪ удiвчинки. ,Що того ж, cec,ipa була справ-
дi Творчою особистiстю й вигадувала HoBi, неочiкуванi способи знущання,
знову й знову позбавляючи Петтi бажання розмовдrIти з нею.

- Чому ти 3авжди говориц зi мною таким дивним голосом? - то було
краще, на що Петтi виявипася здатною зараз.

- Просто запйтала, як там у старiй добрiй MiHHeco-o-oTi.

-Ти базiкаеш, от що. Просто базiкаеш.

. ii реппiку зустрiв пог/шд сяючик очей, а iToTiM вiдповiдь:

-, Та це ж <Край тисдчi озер>З!
_ йдrгеть, бlць ласка.

- А x.rrопця маеш там?

- Hi, Ее маю.

- А дiвчину?

- Hi. Хоча я знайшла собi дуже близьку подругу.
: А, це та, що над€илае тобi Bci Ti листи? Вона теж спортсменка?

- Hi, вона поетеса.

- Кру.о, - сестричка, здаеться,6упчтрохи врФкена. - Як ii звати?
.- Елайза.

- Елайза [уliтп. Вона пише гобi справжню прiрву пистiв. Ти впевнена,

що ви пише друзi?

- Вона письменниця, зрозумiло? Що того )Е( справдi цiкава,

- Ой, знову чути шепiт з роздягальнi. То, мабуть, Ti гриби, якi нйк не
можуть насмiдитися вимовити це iм'я.

- Ти огидна, - скриви/Iася Петтi. - У Hei цiлих три бойфренди, вона
крута.' 

- Брейнерд, MiHнeco,o-oTzll - тrродовжувала гнути свое сестра. _ Ти
маеш надiслати MeHi листiвку iз зображенням Мадого бика з Брейнерда, -
сказала вона i пiшла геть, наспiвуючи <Я одружуюся вранцi>а, пiдпустивши
До голос1, забагато вiбрато.

Наступноi oceHi, повернувшись до навчання, Петтi зустрiла хлопця на
iм'я Картер, який - за, браком кращого слова:- стов першим ii бойфрен-
дом. Зараз це уявля€ться авторцi ужодному разi не випадковiстю, що вони
зустрiпися саме пiсдя того, як, пЦкорившись тРетьому прави/ry Елайзи, вона

розповiпа iй, що хлопець зi спортзалу, другокурсник з команди бортIiв, за-

| МLпuil блакumнuй бuк - лерсонаж америкапськоi казки про Пола БеньЯна.
2 MicTo в окрузi Кроу-Вiнц штат MiHHecoTa.
З Неофiцiйна назва штату Мiннесоiга.
а <Я одружуюся заЕтра вранцi> (<I'm Getting Married in the Morningn),- пiсня з мю-

зйклу <Моя прекрасна ледiD.
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цросив ii на вечерю. Елайза хотiда спочатку сама познайомитися iз цим хлоп-
цем, аде HaBiTb терпJuIчостi Петтi настав край.

- 3Даеться, BiH хороший хrrопець, - сказада вона.

- Вибач, a/Ie ти зараз тiльки вчишся розбиратися в хJIопцях; - запере-
чила Елайза. - Про того, хто тебе зfвалтував, ти теж думапа, що BiH - хоро-
ший хлопець.

-- Не пригадую, щоб я таке про нього думала. MeHi просто сподобалося,

що BiH зацiкавився мною.

- Так, а тепер з]явився ще один зацiкавлений.

-- Але зарш я твереза.
Вони погодипися на тому, що Петтi приftде до кiмнати Епаiви (вона жила

IIе в ryртожитку - така була ii винагорода вiд батькiв за те, що вона'пра-
цювала влiтку) одразу пiсля вечерi, аякщо вона не зробить цього до деся-
Toi години, Елайза пiде шукати подр)тУ. Коли Петтi прийшла о пiв на десяту,
пiсля зовсiм не TaKoi вже цiкавоi вечерi, вона знайшла Епайзу в iT KiMHaTi на
останньому поверсi, разом iз хлопцем на iмЪ Картер. Вони сидiли на рiзних
кiнцяrс дивана: tx ноги в шкар]Iетках лежади на подушцi, торкаючись пiдош-
вами, i вони нiби крутили таким чI4ном педалi, з чого було зовсiм не зро-
зумiло, чи txHi стосунки можна-вiднести до братерських, чи Hi. фав альбом
<,Щево>l.

Петтi зупинипася на порозi:

- Мабуть, ябуду заважати?

- Господи, Hi-Hi-Hi-Hi, ми хочемо, щоб ти лишwl;ася! - закричала Епай-
за. - Картер i я - то вже давно минрIа iсторiя, так?

- Дrлсe стара, - вiдповiв Картер iз почуттям власноi гЦностi та, як потiм
здалося Петтi, iз пегкою дратiвливiстю.,Вiн опустив ноги на пiдлогу.

- Як погаслий вулкан, - додала Елайза йпiдвелася, щоб познайомити
друзiв.

Петтi до того нiкоди не бачила подругу iз хлопцями, тому була вражена,
паскiльки iншою вона виглflдаIIа - вона червонiла, затинапася на сдовах i Bci

реплiки супроводжувала неприродним хихиканням. Маýуть, вона зовсiм за-
була, що мilла вдаштувати Пеггi допит про ii вечерю. Уся розмова зводидася
до Картера, з яким вона товаришувала у старших класах однiеi з трьох шкiл
i який зараз пiшов у академвiдпустку з коледжу, аби працювати у книжковiй
крамницi й вiдвiдувати вистави. У Картера було надзвичайно пряме та див-
но пофарбоване темне волосся (за допомогою хни, як потiм виявилось), гар-
Hi очi iз довгими вiями (як потiм виrIвипося, через туш), BiK не мав жодних
фiзичних вад, oKpiM зубiв - вони буrи HepiBHi та нетiропорцйно малi й го-
cTpi (як виявипосц така нормальна дпяродини середнього класу процедура
нагляду за дитиною, як регупярнi вiзити до стоматопога, просто випала крiзь
щiлини тяжкого роздr{ення його батькiв), Однак Петтi одразу сподобало-
ся, що BiH не почува€ться невпевнено, незвa>каючи на поганi зуби. Вона все
намагадася справити rарне враження на IIього своiми спробами довести, що

| к[ево> - америкапська рок-група, створеЕа в AKpoHi, штат Огайо, у |972 роцi, що
стала однiею з найвинахiдливiшлrх i новаторських у новiй lвилi.
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гiдна звання кращоi подруги Елайзи, коди та пiднесла iй до обличчя величез-
ний бокап вина.

- Hi, дякую, - вiдмовидася Петтi.

- Але сьогоднi субота, - цагаДада iй Едайза.
Петтi хотiла було вказати на те, що це правило не зобов'язувало ii пити

кожноi суботи, але в присутностi Картера вона раптово подивилася на цi
правила о6'ективно i збагнула, якими дивними вони бупи, так само як див-
ним було i те, що вона мала все докладно розповiсти Епайзi про ту вечерю iз
борчем. I тому вона цереДумал aiT виппла вина, а потiм ще один повнiсiнький
бокал, i iй стало тепло та чудово, Авторка цiлком розумiе, як нудно читати
про те, як хтось iнший напиваеться, але iнодi це дуже ва)кливо для подаль-
шого ходу icTopii. Коли Картер пiдвiвся, щоб iти додому (десь опiвночi), BiH
запропонував пiдвезти Петтi до ryртожитку, а вже бiдя дверей спитав, чи
можна йому rr поцiлувати (uBce впорядцу, - подумiша тодi вона, - BiH же
друг Епайзио); а пiсля того, як вони трохи поцiлувалися пiд холодним жовт-
невим BiTpoM, BiH заirитав, чи побачаться вони завтра, iBoHa подумапа: nНy
i спритний цей хлопець>.

Треба вiддати Петтi ЕалФкне: та зима була кращим спортивним сезоном
в ii л<иттi. Проблем зi здоровЪм у пеi не 61aro, i тренер Тредвеп (пiсля того,
як прочиталаift, довry лекцiю з приводу того, що вона мае бути бiпьш само-
ЪпевненЬю та схожою на лiдера) почала випускати ii грати в захистi кожно-
го разу. Петтi тiльки диву давадася, якими неповороткими раптом ставали
бi4ьшi суперники, як легко стало просто пiдбiгти та вiдiбрати м'яча, якими
точними стапи u кидки в стрибку, i так трапля/Iося кожноi гри. HaBiTb коли
вона грала в парi, що вiдбувапося все частiше й частiше, то вiдчувала яwтiтсь
особцстий звЪзок зkорзиною, завжди знада абсопютно точно, де вона за-

раз, i вiрила в те, що е упюбденим граdцем на полi, якиЙ краще за Bcix годуе
ii, корзини, жерло. HaBiTb поза межами майданчика корзина iснувала у зонi,
яка проявляласяв уявномутискудесь над ii бровами, який тривожно дрiмав
чи потроху розсiювався, a/Ie не зникав, що б вона не робила. Вона чlцово
спала Tiei зими, нiкоди не прокидаючись серед ночi. HaBiTb копи й дiстава-
дося лiктем по годовi чи коли щаспивиir натовп друзiв,по командi кидався на
Hei пiсля свистка, щоб привiтати, вона дедве вiдчувапа це.

ii стосунки з Картером бупичастпною всього цього. Картер абсодютно не

цiкtлвився спортом i не зважав па те, що пiд час особпиво зайнятих тижнЬ
вона могла придi;лжи йому не бiльше декiлькохтодин, яких iнодi вистачаrIо
тiльки на секс уйого квартирi та повернення'до кампусу. В якомусь ceHci -
HaBiTb зараз - це здаеться авторцi iдеапьними стосуfiками, хоча, вочевидь,
вони не TaKi вже й iдеапьнi, бо можна дише уявити, скiльки iнших дiвчат мог-
ли так само приходити до нього та займатися сексом протягом тlлс пiвроку,
коли Петтi ввiDкада його своiцбойфрендом. Ti пiвроку бупп першим iз двох
безперечно щасдивих перiодiв ужиттi Петтi, коди все працюваrIо, наче го-
динник. iй подобались невиправленi зуби Картера, його щира cKpoмHicTb, те,
як умiпо BiH торкався ii тiла, його терппячiсть до Hei. В нього бупий серйознi
якостi, справдi булиt. Коли BiH давав iй м'якi технiчнi вказiвки пiд час сексу
чи дiпився.своею повною вiдсутнiстю ппанЬ на майбутне (<Я можу стати
хiба що тихим шант.Dкистом>), його голос завжди був нiжпиц, BiH нiби ков-
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тав звуки i завжди занижував cBoi гарнi риси - бiдниf,t пригнiчений Картер
не думав про себе добре, не BBIDKaB себе гiдним представником пюдськоi

раси,
Сама Петтi продовжувала думати про нього добре, надзвичайно добре,

доки одноi KBiTHeBoi суботньоi ночi вона не повернупася ранiше запланова-
ного зЧикаго, куди вони зтренером Тредвел лiтали на офiцiйний снiданок

респубпiканського масштабу та церемонiю нагородження (Петтi була назва-
на кращою в подвiйному засистi). Вопа хотiла зробити сюрприз KapTepoBi на
вечiрцi, яку BiH влаштовував на честь дI{я народження. З вулицi вона поба-
чила BBiMKHeHe свiтло в його квартирi, апе доведося подзвонити чотири рази,
доки з домофону не продунав голос Едайзи:

- Пеrгi? Хiба ти не в Чикаго?

- Повернулася ранiше. Впусти мене.
Вона почула якийсь шум, потiм запала тиша, така довга, що Петтi подзво-

нида ще двiчi. Врештi-решц Елайза в пальтi та кедах збiгла вниз i вiдчинила.

- Привiт-привiт, - закричапа вона, - не можуповiрити, що ти приrхала!

- Чому ти вiдразу мене не впустила? - 9апитала Петтi.

- Не знаю, я хотiла спуститися й побачити тебе, там наверху Bci прос-
то збожёволiли, MeHi здавадося, я краще спущусь, поговоримо тут, - очi
в Елайзи горiпи, вона ду)Ё(е активно жестикупювада. - Там купа наркотикiв,
давай пiдемо ще кудись, я така рада тебе бачити, тобто приВiт тобi! Як ти? Як
Чикаго? Як той снiданок?

Петтi насупилася:

- То ти кажеш, я не можу пiднятися й побачитись зi cBoiM бойфрендом?

- Авжеж Hi, Hi, до речi - бойфренд? Серйозне сдово, тобi так не зда€ть-
ся? BiH же просто Картер. Тобто, я зIIаю, BiH тобi подобаеться, zule...

- Хто там iще?

- Ну, iншi...

- Хто?
.- Та ти'rх не знаеш нiкого, то пiдемо?

- Hi, нухто там?

- BiH не д)rмав, що ти бупеш ранiше. Ви ж вечеряете завтра, так?

- Я прилетiла ранiше, щоб побачитися з ним.

- Посподи, тиж не закохалася внього? Нам справдi дуже потрiбно по-
говорити про те, що ти маеш захищати себе краще, MeHi здавадося, що ти
з ним дцrIIе заради задоволення, тобто ти нiколи не вживала саме цього сло-
ва - <бойфрендD, я б знапа про це, так? А якщо ти MeHi розповiдаеш не все,
я не зможутебе захистити. Ти дйбонь дещо порушила праБида.

- ТИ також нiколи не слiдувала MoiM, - видапаПеттi.

- Щетому, присягаюсь, що це не те, що ти дума€пr. Я - твоя подрута. Але
там Ti, хто й бдизько не TBoi друзi.

- [iвчина?

- Я i] прожену. Ми позбавимося ii, а потiм поryдяемо втрьох, :- зФ(ихи-
кала Едайза. - BiH придбав дiйсно-дiйсно дуже сппьниilt (KoKcD на свiй день
народження.

- Постривай, то Bai там трое? Що ж це за вечiрка така?
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- BiH просто супер, супер, ти ма€ш спробувати. У тебе ж сезон уже cKiH-
чився? Ми,позбавимося ii, ти зможеш пiднятися; ми матимемо гарну вечiр-
ку. Або можемо пiти до мене, тiльки ти i я, коли зачека€ш, я заберу трохи
наркотикiв, пiдемо до мене. Ти маеш rx скуштувати! Не зрозумiеш, доки не
скуштуеш.

- Лиглити Картера з тiею дiвкою та пiти куштувати наркотики разом iз
тобою, Звучить чудово!

- Господи, Петтi, пробач MeHi. Ще справдi не те, що ти думаеш. BiH сказав,

що в нього буде вечiрка, але потiм дiстав (кокс>, i плани трошки змiнилися,
а потiм виявипосд що BiH запросив мене лише тому, що iнша людина не при-
ftшлаб, коли б вони залишипися удвох.

-Ти могла пiти звiдти, - заперечила Петтi.

- Ми вже почади , а якби ти скуштувала це, то зрозумiла 6, що вiдiрвати-
ся немождиво. Присягаюся, це - €дина цричина, через яку я тут.

Та нiч не закiнчилася очiкуваним розривом чи принаймнi охолодженням
cTocyHKiB Петтi з Едайзою; HaToMicTb Петтi кинула Картера й попросила ви-
бачення в Егайзи за те; щ0 не розповiла бiльше про своi почуття до нього;

усвою чергу Едайза попросила вибачення'за те, що придiляла iй так мадо

уваги, й пообiцяла, що слiдуватиме iT правипам пильнiше, а також щ0 вФк-
ких наркотикiв бiльше не буде. Зараз авторка ясно розумiс, що KapTepoBi
бупо цiлком достатIIьо д/ш дня народження якоiсь доступноi жiнки та купки
(коксу> на прилiя<ковому стодику як cBiTKoBe частування. Але Елайза була
несамовита вiд каяття та занепокоення, що брехня ii була дуже переконли-
вою, а наступного ранку, до того, як Петтi прокинуrась i, обмiркувавши все,

дiйшла висновку, що ii так звана краща подруга щось таке робила iз ii так зва-
ним бойфрендом, Елайза вже з'явидась на порозi кiмнати Петti в тому, що
здавалося iй схожим на одяг спортсменки (футболка iз зображеiтням Лени
Лович1, шорти до колiн, чорнi шкарпетки та кеди), задихаючись вiд того, що
тйьки-но тричi пробiгла бiгову дорiжку в чверть милi,й почада напопrIгати,

щоб Петтi трохи позаймалася з нею гiмнастикою. Вона також.загорiпася но-
вим rrданом, за яким вони займатимуться разом кожного вечора, загоршася
своею прихильнiстю до Петтi та cTpilxoм втратити ii. I Петтi, в якоi вiдкрили-
ся очi на болiсну правду про справжIlього Картера, забула про все й заплю-

щипа очi на правду про Елайзу.
Настирлив ий тиск Елаiви скiнчив ся тим, щ о Петтi irогодилася жити влiт-

ку разом iз нею в Мiннеаподiсi, пiсля чого ЕлаЙза знову заспокоiлася i втРа-
тила iHTepec до фiзичних вправ. Бiльшiсть того спекотного дiта Петтi прове-
да наодинцi з тарганами у суборендованому будинку в,Щiнкiтаунi, жалiючи
себе й усвiдомлюючи, як мадо вона важила ддя tlодруги. Вона не могла зро-
зумiти, чому Елайза так сидьЕо бажала жити разом з нею, якщо збиралася
повертатися додому о другiй. ночi чи взагалi не повертатися. Епайза дiйсно,
це правда, продовжувала запрошувати Петтi, щоб та скуштувада нових нар-
котикiв, чи сходила на нову виставу, чи знайшла когось гарненького, щоб
коротати ночi, але Петтi тодi вiдчувала стiйку вiдразу до сексу та тимчасо-

| Лсна Ловuч _ англiйська рок-спiвачка югославського походження, яка на,родилася
в США; одна з найвидатнiших фiryр HoBoi хвилi.

5з



ву - до наркотикiв i сигаретного диму. Пдюс вона працювала тодi на кафедрi

фiзкультури; ii зарплатнi ледве вистачадо на випдату оренди, апе вона вiдмо-
. вrulпася слiдувати Елайзi та просити батькiв про допомоry i тому почувапася

все мепш нормiшьною та все бiльш сiuчtотпьою.

- Чому ми дружимо? - врештi-решт запитала вона одного вечора, коли
Елайза чепурцпася перед черговою ryлянкою.

- TioMy що ти розумна й гарна, - вЦповйа Епайза- - Любпю тебе бiль-
ше за Bcix у cBiTi. \

- Я - спортсменка. Зi мною нудно.

- Hi! Ти - Петтi Емерсон, ми живемо разом, i це чудово!
Саме TaKi бупи ii слова, zlBTopкa пам'ятае tx спово в c/Ioвo.

- Але ми нiчого неробимо, - rrон)|ри[ася Петтi.

- Що б ти хотiла зробити?

- Хотiпа б поiхати до батькiв хоч Еitтрошки;

- Що? Ти жартуеш? Вони ж'тобi не подобаються! Ти залишишся зi
МНОЮ; T}rT.

-'Апе ж тебе нiiоли немае вдома.

- Щобре, давай проводити бiльше часу разом.

- Але я не хочу проводити час так, як це,зазвичай робиш ти.

- Добре; тодi пiдемо в KiHo. Просто зараз. Що хочеш пtrдивимся? На
кЩнi жнивrrl не хочеш?

I так Епайза знову почада тиснути на Петтi, апе все, цо вона робила, -
це просто утримувада Петтi до кiнця ппаft переконувалася, що та'не втече.
Iшов уже третiЙ медовиЙ мiсяць KirioceaHciB }цвох, бiлого вина iз содовою
та рядкiз з адьбомiв <Бпондi>2; тодi ж Петтi почуда про музик:lнта Рiчарда
КатцаЗ.

- Господи, - мрiйливо мовила Елайза, - гадаю, я закохапась. Може, час
MeHi вже ставати хорошою дiвчинкою. BiH такий ведикий, це нiби на тебе
падае нейтронна зiрка. Це нiби тебе стирае веrIичезIIий дастик.

кВеличезний ластик> щойно закiнчив коледж' Макалестера, явтIяв собою
суцiльне руйнрання i сколотив панк-групу, назв.шши iT <фавматиксD, -Епайза була впевнена, що вони стану15 зiломими на весь cBiT. €диним, що
3аýмrIувапо ч в <iдеальному)) Катцi,6ув його вибiр дрyзь. <BiH живе iз цим

,занудою та прихвоснем Воптером, - обурювалася вона. _ Таiим собi пури-
танином, це пРосто дивно, я цього не розумiю. Спочатку я вирiшипъ нiби
BiH - менеджер Катца, чи щось таке, але длrI цього BiH недостатньо. крутий.
Виходжу я вранцi з кiмнати Катца, а тач - BorrTep: симть за столом на.кух-
Hi, з вепичезноб мискою фруктового салату, яiий сам зробив. Читае газ€ту
.<Нью-Йорк таймс> i перше, що питае в мене, - чи не ходида я нещодавно
до хорошого театру. Ну, знаёш, вистави цi. Точнiсiнько як у <Дивнiй парiD4.
Потрiбно знати Катца, щоб зрЬзумiти, наскiпьки це дивно>.
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3 плином часу мадо якi rrодii виявляпися бiльш болючими ддя авторки,
aHi;K близька дрi.жба Волтера та Рiчерда. Принаймнi зовнi вони були навiтъ
ще дивнiшою парою, анiж caMi Петтi та Епайза. Якиfr.сь генiй, вiдповiдальний
за розседення студентiв угуртожитку, поседив разом надзвичайно вiдповi-
дадьного сiдьського хдопця з Мiннесоти в однiй KiMHaTi iз самозакоханим,
досвiдченим у нiчному життi, ненадiйним гiтаристом iз поганими звичками
з мiстечка Ионкерс, штат Нью-Иорк. €диною спiльною рисою у них, яку б мiг
знайти той розподiльник, було те, що на ixHe навчання видiляли грошi з фе-
дерального бюджету. Волтер був блiдим струнким хлоlrцем, HaBiTb вищим
за Петтi, але й близько не таким високим, як Рiчард - ocTaHHiill, був шiсть
футiв чотири дюймиl на зрiст, крупноi комплекцii i мав настiльки ж смагляве
обдиччя, наскiльки у Волтера воно було блiдим. Рiчард був неймовiрно схо-
жий (i цIо схожiсть часто l'l потiм попriчали та вислорлювади багато люд'ей, не
дише Петтi) на лiвiйського диктатора Муаммара ель-Каддафi. У нього було
таке саме темне водосся, засмагле рябе обличчя, така сама ycMixнeнa мас-
ка (сильноi людини, що отримуе задоводення, сцостерiгаlочи за загонами
та запускапrи ракет>2, а вигдядав BiH poKiB на п'ятнадцять старшим за свого
друга. Волтер був схожий на настирдивого студента-менеджера, який iнодi
працю€ при командах старшокдасникiв, - зовсiм несrrортивного хлопця,
який допомага€ тренерам, вдягае пiджак та краватку на iгри i cToiTb поза
межами по.IuI з якоюсь папкою. Спортсмени зазвичай терплять таких собi
менеджерiв, бо ocTaHHi завжди поглиненi чужою грою, аце, здаеться, було
важливою частиною ix дружби з Рiчардом, бо Рiчард, дратiвливийта збенте-
жений, безвiдповiдальний у багатьох iнших сферах дiяльностi, до смiшного
серйозно стаtsився до cBoei музики, а у Волтера було обпаднання, необхiдне

ддя того, щоб бути справжнiм ri фанатом. Пiзнiше, коди Петтi познайомипа-
ся з нимI,{ блия<че, вона лоlrцiтида, що по cyTi вони були не TaKi вже й рiзнi: за
характером вони були борцями й - хоча кожний по-своему- хорошими
дюдьми.

Петтi зустрiла (дастика) одного тепдого серrrневого недiльного ранку,
коли повернулася з пробiжки й побачила, що BiH сидить на диванi у вiтапь-
Hi, яка через його розмiри здавалася зовсilrц п{аленькою, поки Елайза прий-
мала душ в 'rx жахлr,rвiй ваннiй KiMHaTi. BiH був одягнений ,i чорну футболку
йчитав роман у м'якiй оправi з великою лiтерою <V> на обкладинцi. Першi
його сдова до Петтi, якi BiH промовив лише тодi, як вона налила собi cK]uIHKy

холодного чаю i, мокра вiд tloTy, стада поряд iз диваном i почапа лити,6улlи
TaKi:

- Ти що таке?

- Перепрошую?

- Що ти тут робиш?

- Взагалi-то мешкаю, - вiдповiла вона"

' 193 сантиметри,
2 Петтi'вперше побачила знiмки Каддафi через декiлька poKiB пiсля того, як закiнчида

коледж, хоча одРазу помiтr,tла l-T iз Рiчарпом Катцом схожiсть, однак нiчого дивного в то-
му, що лiвiйський диктатор здавався iй найгарнiшим главою держави у cBiTi, не бачила.
(Прuмimка авmора.)
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- Бачу, так, - Рiчард ретедьно огдrIнув ii, кожну частину ii тiла. iй зда-
вадося, нiби кожного разу, як його очi зриняються на новому шматочку ii
тiла, туди забивають цвях, прикрiплюючи rr до стiни в Hei за спиною; отже,
коди BiH скiнчив розгIшдати ii, вона й зовсiм вiдчуrа себе двовимiрною i нiби
зпипася iз стiною.

- Не бачипаще апьбому? - спитав BiH.

- Е-е-е, якого альбому?

- 3араз пока->ку, - заявив BiH. - Буде цiкаво.
BiH пiшов до кiмнати Епайзи, повернрся й дав Петтi зошит на трьох кiль-

цях, а потiм знову вiдкрив свiй роман, так, нiби ii Tayr i не бупо. Зошит був
старовинниiц iз свiтло-6лакитною тканинною обкладинкою, на якiй веди-
кими друкованими пiтерами бупо написано <<Петтi>>. Наскiпьки Петтi змог-
па згадати, у ньому буи Bci фото iз нею, що публiкувалися на спортивних
cTopiHKax газети <MiHHecoTa Дейлi>, а також - кожна листiвка, що lx Петтi
надсипапа Епайзi; кожен знiмок, зробпений уkабiнцi автоматичноi зйомки,
iз ними двома на ньому; кожна фотографiя з того вечора iз пирiя<ками. 3о-
шит здався Петтi дивним i дещо ексцентричним, аде також iй стадо соромно
перед Елайзою - соромно й сумно через те, що вона сумнiвалася в тому, як
сипьно та прив'язана до Hei.

Вона маленька дивачка, - вiдiзвався Рiчард iз дивана.

- Ще ти знайшов це? - поцiкаципася Петтi. - Ти завжди риешся
людей, з якими щойно переспав?

. - |'ассжеJl - розсмiявся BiH.

- Справдi?

- ПригапьмЁ.Альбом дежав просто бi.пя лiжка. На
noa 

Поклади його на мiсце, - попр.охада Петтi, - буль ласkа.

- MeHi здалQся, тобi бце цiкаво, - Рiчарп i не подумав пiдвестися з ди-
вана.

- Биь даска, покпади його там, де знайшов.

- Щось MeHi здаеться, що в тебе такого альбому шро себе немае,

- Зараз же, будь паска.

- Маденька дивачка, - Рiчард забрав у Hei альбом. - Саме тому я запи-
тав; як у тебе iсторiя.

Неприродна поведiнка Епайзи з чодовiками, постйне хи)мкання, вiд-
критiсть упочуттях, неспокiйне трiпання волосся - усе це.ii друзi ?авжди
починали непавидiти. ii вЦчайдушнi спроби добитися Рiчарда врiзiлися
вдумки Петтi, разом iз тим дивним апьбОмом та надзвичайною потребою
в нiй, Петтi, прояку,вiн свiдчив, i впершей стадо дещо соромно бри подру-
гою Епайзи. А це дивно, бо якщо РiчарДу зовсiм не соромно було спати з н€юi
то чому Петтi маё цiкавити, що там BiH думае про kню дружбу?

I]e був один з ocTaHHix днiв у тому тарганникуJ коли воЕа побачида Рiчар-
да наступного разу. BiH знову сидiв на диванi, склавши руки на грудях, гrIно
постукуючи правою ногою та морщачись, поки Елайза стоячи грала на гiтарi
так само, як завжди при Петтi, - невпевнено.

в реч:ж

виду, як сказапи 6

'Звинувачую (ф.).
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- Ти маеш потрапляти в ритм, - радив BiH. - Стукай Еогою.
Але Епайза, вже спiтнiла вiд зосереженостi, припинида грати, тiльки-но

зрозумiлаi що увiйшпа IleTTi.

- Не можу грати пёред нею,

- Hi, можеш, - заперечив Рiчард.

- Вона справдi не може, - заступилася за подругу Петтi, - бо нервуе
передi мною.

- Дуже цiкаво. Чомутак?

- Й гад*и не мак), - вiдповiла Петтi.

- Вона надто пiдтриму-e мене, - пояснипа Елайза. - Я просто шкiрою
вiдчуваю, як вона хоче, щоб у мене все вийшло.

- Дуже погано з, твого боки - зауважив Рiчард. - Ти маеш бажати, цIоб,
вона все зiпсувапа.

Щобре, - погодилася Петтi. - Х9rу, щоб у тебе нiчого не вийцrло. Мо-
жеIп уже це зробити? 3даетьсяlу тебе нiкопи нiчого не виходить.

Епайза здивовано подивипася на Hei. Петтi й сама була здивована.

- Вибач, пiдудо себе, - перепросила вона.

- Рпочатку подивимосьi як вона все зiпсуе, - наказав Рiчард.
Але Елайза вже знiмада з пдеча peMiHb гiтари й вимикапа, пiдсипювач.

- Тобi потрiбно тренуватися з метрономом, -_ сказав Рiчард. - BiH у
тебе е?

Тй дуже погано придумав, - поскаржиIIася Едайза.

- Чому б тобi самому не зiграти? - запропонувада Петтi Рiчардовi.

- Iншим разом, - вiдttповиВся вiп.
Але Петтi згадала сором, який вiдчула, коли BiH показав той апьбом.

- Одну пiсню, - напоJuIгма вона. - Один акорд. 3iграй один акорд.
Елайза казада, що ти дивовижний.

_ BiH похитав годовою:

- Приходь ца концерт.

- Петтi не вiдвiдуе концертiв, - заперечила Елайза, - iй не подобаеться

. дим,

- Я + спортсменкх, - додала Петтi.

- Авжеж, я бачив, - сказав Рiчард, кинувши на Hei бататозначний по-
rпяд. - Зiрка баскетболу. ,Ще граеш - у нападiиках? У захистi? Не розумiю,
що може подобатися увисокiй дЬчивi.

- Взагалi-то мене не вваkають вйсокою,

- I все ж ти доводi висока.

- Так.

- Ми вже збиралисьiти, - скzlз&Ilil Елайза, пiдводячись.

- 3 твоею комплекцiею теж можна було б гI)ати в баскетбол, - cкa:ta.rla

Петтi Рiчардовi.

- Так i пальця можна здамати.

- Ще не так, 
- 

заперечида вончL 
- Щього майже нiколи н€ траплJIетьсяl

То буlо не те, щоб дуже ва>кливо або цiкаво дrя подальшого розвитку
подiй, але вона одразу вiдчула, що пдювати BiH xpTiB на те, що вона грае
в баскетбол.
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- Мабуть, приfltду на твiй концерт, -- погодилася вона. - Коди там BiH
буле?

- Не йди, там бупе пуже багато диму,- неприемним голосом зазначила
Елайза.

: I]e не така вже проблема, - вiдповiла Петтi.

- Справдi? Оце так новина,

- Принеси затички дrul в)гх, - порадив Рiчард,
Пiднявшись до cBoei кiмнати, коди вони пiшли, Петтi заплакапа, але при-

чини такого настрою зрозумiти не могла черФ надто сцльне вiдчуття самот-
HocTi. Наступного разу вона побачилаЕлаftзу через тридцять шiсть Iодин
iпопросила вибачення за те, що була таким стервом, але Елайза вже була
в неймовiрно гарному HacTpoi i порадила,не перейматися через це; вона пла-
нувапа продати свою гiтару й зводити Петтi на концерт Рiчарда.

Його концерт вiдбувався вересневоi ночi, у вихiднi, у непровiтрювано-
му кпубi, що називався <Лонгхорн>, де <Травматикс) виступали на розiгрiвi
в <Баззкоксiв>. Майже першою особою, яку побачипа там Петтi, коли вони
при'iхапи, був Картер. BiH стояв, мiцно обiймаючи гротесково гарну блон-

динку вкоротенькiй cyKHi збпискiтками. <ДiдькоDr- тiдьки йвимовида
Едайза. Петтi смiливо помахала KapTepoBi, а той усмiхнувся, показавши cBoi
поганi зуби, irпегкою ходою.покрокував до Hei, тягнучи за собою дiвчину
в бпЙскiтках, уособлюючи саму лю6'язнiсть. Елайза схилила голову i пiд-
IlIToBxHyлa Петтi до купки панкiв у xMapi диму, а звiдти - до сцени. Там в<lни

зустрiли свiтповолосого хлопця, в якому Петтi йупiзнала славнозвiсного
сусца Рiчарда - HaBiTb до того, як Елайза привiталася з ним монотонно, але

годосно:

- Привiт-ВЬптере-як-ти.
Позаяк ранiше Петтi не знала Воптера, вона й гадки не мала, як незви-

чайно було те, що увiдповiдь на таке привiтання BiH холодно кивнув, а не
ПОсмiхнрся др}rжньою середн ьозахiдною посмiшкою.

- I]e моя краща подруга, Петтi, - представила i],Елайза. - Можна iй
постояти туъ iз тобою, пару хвидин, поки я сходжу за сцену?

- 3даеться, iM зараэ уже виходити, - насупився Волтер.

- Дише на хвилинку, - попросила Едайза. - ГIросто подивись за нею,

добре?

- Ми б могди пiти Bci разом, - запропонував Волтер.

- Hi, потримай нашi мiсця тут, - звернудася Елайза тепер до Петтi. -Я зараз повернуся.
Воптер сумно дивився, як вона пробивалася крiзь натовп, а потiм зник-

па. BiH зовсiм не був схожий на ботiна, як його описувада Епайза, - BiH був
одягнений у светр iз V-подiбним вирiзом, мав трохи вiдроспе кгIеряве свiтле
волосся, i схожий BiH був лише на того, ким був насправдi - першокурсника
правового факультетуl - лле BiH рiзко видirrявся на тлi панкiв зi спотворе-
ним волоссям та вбранням, тому Петтi, яка раптом заёмутилася через вдас-
ний одяц що ще хвипину тому iй подобався,6упа вдячна йому за звичай-
HicTb.

-,Щякую, що стоiш тут зi мЕою, - сказада вона.
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- Здаеться, нам ще довго доведеться тут стояти, - вiдповiв Волтер.

- Приемно з тобою познайомитися.

- MeHi теж. То ти та сама баскетбольна зiрка?

- Так, це я.

- Рiчард розповiдав MeHi про тебе, - Волтер повернувся до Петтi. - Ти
вжива€ш багато наркотикiв?

- Звичайно, Hi! Господи, з чого ти це взяв?

- Твоя подруга вжива€.
Петтi не знала, як стримати емоцii.

- Тiльки не зi мною.

- Аде саме за цим вона пiшла за сцену.

- OTaKoi...

- Вибач. Розумiю, вона ж твоя подруга,

- Hi, я мада це знати.

- Здаеться, ii хтось,добре забезпечуе.

- Так, грошi iй дають,6атьки.

- Авжеж, батьки.
Волтер так зalмислився над зникненням Епайзи, що Петтi теж замовкла.

У нiй знову зiграв дгх суперництва. Вона HaBiTb не бупа певна, що зацiкави-
лась Рiчардом> але ii всеж вразила несправеддивiсть того факту, що Едай-
за могпа утримувати на собi увагу Рiчарда i купувати його прихильнiсть не
дише за допомогою cBoei половинчастоi краси, але й за допомогою батькiв-
ських грошей. Як же мадо розумiла Петтi в життi! Як же вона у цьому питан-
Hi вiдставала вiд iнших! Яким же огидним зараз вигдядадо все на сценi! Гопi
струни, холодний бписк барабанiв;,примiтивнi мiкрофони, клейка стрiчка,
якою користуються викрадачi, й прожектори, схожi на артидерiйськi знаря[:
дя: суцiпьний хард-кор.

- Це не перший твiй концерт? - запитав Волтер.

- Навпаки, перший,

- Принесла затички для вух?

- Hi. А що, потрiбно?
Рiчард дуже ггIно грае. Я позичу тобi cBoi, вони майже HoBi.

З кишенi ца сорочцi BiH дiстав мiшечок з бiлими поролоновими затичка-
ми. Петтi погдянула на них i доклала Bcix зусиль, щоб вичавити iз себе милу
посМiшку.

- Hi, дякую, - вiдповiла вона.

- Я дуже охайний, - зазначив BiH, - жодного ризику длrI здоров'я.

- Але в тебе самого нiчого r{e зdлишиться.

- Я подiлю'rх надвое: тобi бупе потрiбний справжнiй зЕжист. 
,

Петтi спостерiгала, як оберокно BiH розривае затички навпiл.

- Можливо, я поки просто вiзьму'rx, подивлlQся, чи стануть вони у на-
годi, - сказала вона.

Вони простояпи так п'ятнадцять хвилин. Урештi-решц трохи похиту-
ючись, примчалася Елайза, вся сяюча; свi,тло rrриглушили, iхвиля слухачiв
хrIинупау бiк сцени. Петтi одразуж загубила затички д/Iя вrх. Yci штовхали-,
с.я, здавалось, бiльше, нiж то було насправдi потрiбно. Якийсь товстун, за-
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тягнутий у шкiру, штовхнув ii в спину, i Петтi опинидася поряд iз сценою.
Розпатлана Елайза вже тряспа водоссям та пiдстрибувала вiд нетерпiння,
тому саме BorrTep вiдштовхнр того хrIопця i вивiльнив дпя Петтi троIIIки
мiсця.

<фавматикФ,.якi впбirапи на сцену, складалися з Рiчарда, його нерозлуr-
ного друга й бас-гiтариста Герери та двох кiстrrявих хлопцiв, якi, на вигдяд,
тiльки-тiльки закiнчили шкоду. Рiчард тодi проявпяв кращийwrст до гри на
публiку, нiж пiзнiпrе, коди стадо зрозумiло, що зiрки з нього не вийде, тому
краще буде стати хоч антизiркою. BiH постiйно пiдстрибував на мiсцi, закла-

дав невеличкi пiруети, обертаючи свою гiтару на грифi, i все таке iнше. BiH
повiдомив пубпiку, що сьогоднi його група зiграе Bci uiснi, якi взагадi знае,
i що все це триватиме двадцять п'ять хвидин. Потiм BiH разом iз групою зо-
BciM розiгрався: вони видавали такий жах.rrивий шум, що Петтi не могла роз-
чути крiзь нього жодного ритму. Щя музика нагадувала дуже гарячуiжу, смак
якоi не можнавiдчути, доки вонатрохи не оходоне; апе брак ритмучи мелодii
зовсiм не зупиняв натовп панкiв у центрi залу, якi тiпьки й знали, що викону-
вати сво€ погоl та штовхати один одного ппечима, наступаючи yciM дiвчатам
яа ноги. Намагаючись триматися подапi вiд них, Петтi опинидася дадеко вiд
Волтерата Елайзи. Шум ставав просто нестерпним. Рiчард та iншi двое з йо-
го групи горланиди у мiкрофони: <Ненавиджу сонячне свiтло! Ненавиджу
сонячне свiтло!>, - i Петтi, яка досить добре ставилась до свiтла, вирiшила
використати Bci cBoi спортивнi навички, аби продертися крiзь натовп i втек-
ти звiдти. Вона црокдадала собi дорогу за допомогоlо дiктiв i, випiрнувши
з того гармидеру, зiткнlпrась Hic до носа iз Картером та його сяючою подруж-
кою, але, не зважаючи на них, пiшда далi, доки не опинидася на TpoTyapi бiля
шубу, насодоркуючись теплим свiх<им вересневим повitрям пiд MiHHecoTcb-
ким небом, яке раптово зануридося в сутiнки.

Вона затрималась бiля дверей кпубу, спостерiгаючи за фанами <<Баззкок-

сiв>,.якi спiзнилися на концерц i чекаючи, доки Елайза почЕе ii шукати. Апе
не Елайза шукапа ii, а Воптер.

- Усе гаразд,:- запевнила вона його. - Просто виявипося, що це -
Ее мое.

- Можна пiдвезти тебе додому?

- Hi, повертайся. Можеш переказати Елайзi, що я самадiстануся додому,
щоб вона не переймалася.

- 3даеться, вона не дужё й переймаеться.,Щозволь пiдвезти тебе.
Петтi вiдмов;rялася, аде Волтер наполягав; вона казапа <Hi>, а BiH казав

(TaKD. Потiм вона зрозумiла, що в нього немае автiвки, i BiH просто пропонуе
проtхатися iз нею автобусом, тому вона знову вперлася, аде BiH продовrку-
вав напо.lrягати. Пiзнiше Волтер розкa>ке, що, вже стоячи там, на автобус-
нiй зупинцi, р4зом iз пею, BiH закохався в Hei; але подiбноi симфонii кохання
в годовi Петтi не звгIало. Вона вiдчувала себе винною, що запишипа Елайзу,
жапкувала,6о втратипа затички ддя вуц iHe запишипася, щоб поспухати Pi-
чарда ще.' 

- Я нiбито iспйт завапипатам, уклубi, - промовила вона.

l Стиль панк-дансу в 1970-х рр.
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- Тобi взагапi подобаеться така музика?
MeHi подобаеться <Бпондi>. А ще Паттi CMiT. 3даеться, Hi, MeHi дiйсно

така музика не подобаеться.

- Мохсна спитотиi чомути прийшпа?

- Рiчарл мене запросив.
Волrер кивнУв, нiби в цих сдовах icHyBaB сенс, вiдомий,пише йому.

- Рiчард... хороша людина? - запитаlrа Петтi.

- Надзвичайно хороша! - вигукнув Волтер. - Тобто iнодi по-рiзному.
3наеш, мати кинула lx родину, колц BiH був зовсiм маленьким, i вдарилася
в релiгiю. Батько в нього працював на поштi й багато випиваil, а потiм за-
xBopiB на рак легенiв, коли Рiчард був уже в старших класах. Рiчард пiклу-
вався про нього до caMoi його cMepTi. BiH дуже вiрний, хоча жiнок це,,мабуть,
не стосуеться. Тому для жiнок - BiH не краща кандидатура, якщо тебе chMe

це цiкавило.
Петтi вже й сама iнтуiтивно дiйшла такого висновку, але ii це чомусь не

ду{(е засмутипо.

- А як щодо тебе? - запитав зненацька Волтер,
--- Що?

- Ти - хороша пюдина? Здаеться, так, але все ж...

- Все ж?

- Терпiти не можутвою подругу! - вибрнув BiH. - MeHi вона здаеться
зовсiм нехорошою. Насправдi вона - просто чудовисько. Бреrуха, а ще вона
пiдла.

- Апе вона - моя краща подруга, - роздратувапася Петтi. - Щля мене
вона - не чудовисько. Мабуть, ви, хIIопцi, просто не з Tiei ноги встаете за-

вжди.

- А вона завжди запрошу€ тебе кlцись та кидае тебе, поки нюхае кокан
десь iз кимось iншим?

- Hi, насправдi такого ще нiкопи не траIшялося.
BorrTep промовчав, але BciM cBo'iM видом показрав нФадовоJIення. Авто-

бусавсе не бупо.
,- Iнодi MeHi дуже, д}ж€ добре вiд того, як сиlIьЕо вона до мене

привЪзана, _ трохи помовчавши, сказала Петтi. - Бiльшiсть часу воIIа не

така. Але коди вона.

- MeHi здаеться, до тебе надто складЕо не прив'язатися, - промовив
Воптер.

. Вона похитала головою:

- Зi мною щось не так. Ядуже люблю й iншшr cBorx друзЬ, але здаеть-
ся,н76и мiл<.на]rли зведена висока cTiHa. Нiби вони Bci- однi, ая- зовсiм
iнша. Завжди хочу змагатися, я - егоiстка, Коротше кa>кгIи, не така добра.
Якимось чином я завжди починаю вiдчувати, нiби я граю, нiби я поводжуся
неприродно поряд iз ними. А от iз Едайзою MeHi не потрiбно нiчого удавати.
Я можу бути сама собою, та все одно - кращою за Hei. Тобто я ж не дурна.
Я ж бачу, що е в нiй щось вiд телепня. Але якiйсь частинi мене подdбасться
бути з нею. Ти копи-небудь вiдчував щось таке з Рiчардом?

- Hi, - вiдповЬ Воптер. - Узагалi-то бути поряд iз ним не дуже прием-
но, бiлыпiсть часу. Але щось уньOму MeHi сподобалось одразу, ще коли ми
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були першокурсниками. BiH весь у своiй музицi, апе з ним можна поговори-
ти i про iншi, iнтелектуапьнi, речi.I MeHi це подобаеться.

- Мабуть, це тому, що ти - по-справжньому хороша людина, - ycMix-
нулася Петтi. _Ти пюбиш його за те, який BiH, а не за те, як ти сам почуваеш-
ся поряд iз ним. У цьому, ймовiрно, i поляfае рiзниця мiж нами.

- Та Hi, це ти - по-справжньомухорошЕl, - вiдiзвався Волтер.

Щесь глибоко в душi Петтi знала, що в нього хибне врФкення вiд Hei. Але
тодi вона припустидася помидкиt д}же вепикоj помипки, яка вплинупа на все
ii життя: вона не стада переконувати Вблтера змiнити думку про Hei, розповi-
дати про себе спраЁжню. BiH вигпядав настiльки впевненим утому, що вон'а
хороша, що поступово переконав ii.

Тогож вечора, коли вони, нарештi, дiстапися кампусу, Петтi раптово
збагнупа, що проговори;та про себе цiлу годину i HaBiTb не помiтила, що Вол-
тер дише питав, а сам.нiчого про себе не розповiв. Тому бажання спробувати
бутимипою у.вiдповiдь i виявляти цiкавiсть тепер було б марним витрачан-
Еям часу, бо BiH зовсiм IIе здавався iй привабпивим.

- Можна я тобi зателефоную? - спитав BiH уже на порозi il гуртожитку.
Вона пояснида, що протягом наступних декiлькох мiсяцiв не зможе ви-

трачати багато часу на спiлкування: iй потрiбно тренуватися.

- Але все одно, дякую, що провiв мене, - сказапа вона. - MeHi справдi

дуже приемно.

- Ъбi подобаеться театр? У мене е декiлька дрiзiв, з якими ми часто
вiдвiдуемо театр. Ще не бде побачення чи Iцось таке.

- Я справдi дуже зайнята.
' Але в цьому MicTi просто чудовi театри! - наполягав BiH. - Б'юся об

закпад, тобi дуже сподобаеться!
Ах; Волтер - якби BiH тiльки знав, що бiльш за все протягом усiд мiсяцЬ,

що Петтi намагалася взнати його краще, u iнтриryвадо в ньомуте, що biH був
кращим другом Рiчарпа Катца! Якби BiH тiльки помiтив, що кожного разу,
як Петтi бачила його, вона завжди намагалася непомiтно пiдвести розмову
д0 Рiчарда! Якби BiH запiдозрир, що тодi, коли вона вперше дозводила йому
затепефонувжиiй, yci п думки були навколо Рiчарда!

Усерединi, вже пiднявшись до себе, вона знайiшда на дверях повiдомлення
про те; що iЙ телефонувада ЕдаЙза. I Петтi сидuп в KiMHaTi, очi в Hei сдьози-
лись вiд диму, яким смердiло u водосся та омц доки Елайза знову не зате-
лефонувала на телефон ухолi (у слухавцi було чутно той самий гамiр) iHe
вuлаяпа ii за те, що та,пirrlла, нiчого не сказавши, чим напякада подруry до
cMepTi.

- I]e ж ти зникла! - заперечида Петтi.

- Просто ходипа привiтатися з Рiчардом.

- Тебе не було десь пiвгодини.,

- А що з BorrTepoM? - спитала Елайза. - Ви пiшпи разом?

- BiH провiв мене додому.

- От дiдько. Розповiв рке тобi, як сильно мене ненавидить? MeHi здаеть-
ся, у цього просто ревнощi розiгралися. Думаю, BiH щось таке вiдчувае до
Рiчарда. Таке... бдакитного кодьору.
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Петтi подивилася туди-сюди в холi, перевiряючи, чи HixTo ii не чуе.

- I]e ти придбапа наркотики цlя Картера на його день народження?

- Що? Ъбе погано чути.

- I]e ти принесла наркотики, якi ви з Картером вживапи flа його ве-
чiрцi?

.- Я тебе не чую!

- Той (кокс> Еа день народження Картера! I]e ти його принесла?!

- Hi! Господи! Ти через це пiшла? Череэ це зас}rутипася? Ще Воптер тобi
таке сказав?

У Петтi затряслися руки. Вона псiкпала слухавку, пiшла до cBoei кiмнати
й задiзда в душ, де просидйа цiлу годину.

I тодi Епайза знову почала тиснуги, аде тиск бlв такий собi, бо водночас
вона намагапася тиснути й на Рiчарда. I коди Волтер дотримав слова i зателе-

фонував, Петтi зрозумiла, що хотiпа б побачити його - як через його зв'язок
iз Рiчардом, так iчерФ задовопення вiд зради Едайзi. BorrTep був достатньо
тактовний; щоб не заводити розмову про Елайзу, але Петтi йтак уже бупа
добре вiдома його думка про подруry томуякiйсь цнотпивiй ii частинi дуже
подобалося вш(одити к)цись i вiдвiдfвати культц>нi мiсця замiсть того,.щоб
пити вино та прос/ryховувати однi й Ti caMi апьбоми. Врештi-решц Tici oceHi
вона сходила на двi вистави та одного разу в KiHo, i все - разом iз Волтером.
А колирозпочався ii сезон, вона стала помiчати його на три6lпrах, румiяного
та задоволеного, iкожного разу, як вона дивипась уйого бiк, BiH махав iй
р)aкою. BiH взяв за звичку тепефонувати \it наступ}rого дня пiсля змагань
i з запалом вихвадяв !i гру та прояв/Iяв таке глибоке знання стратегii, якого
Епайза HaBiTb не намагалася нiкоrпд удавати. Якщо BiH не заставав rr,в[ома,
то завжди дишав повiдомпення, i Петтi отримувапа особливе задоволення
вiд того, що сама дзвонида йому, сподiваючись, що сдухавку може пiдняти
Рiчард; але Рiчавд, на жаль, нiКоли не пишiIвся вдома сам.

У KopoTKi перерви мЬк ii вiдповiдями на запитання Волтера Петтi зумi-
да-таки дiзнатися, що BiH народився в Гiббiнгу, штат MiHHecoTa; що заддя
тсiго, аби чаiтково оппачувати сво€ навчання на юридичномуфакультетi, BiH
пiдробпяв пiсорубом утого самого боса, якйй найняв Рiчарда робiтником;
i тому BiH мав прокидатися кожного ранку о четвертiй, щоб встигнути зро-
бити домашне завдання. Тому о девЪтiй вечора BiH завжди починав позiха-
ти, що Петтi, зrr складним розкладом занятъ, дуже подобапося, коли вона
проводила вечiр iз ним. Що них зазвичай приеднувалися, дк BiH i обiцяв, три
його подруги зi старших класiв та кодеджу, три розумfii йтворчi дiвчини,
чиi пробпеми iз вагою та cyKHi з шир9кими поясами точно спровокувапцб
уiдливi KoMeHTapi в Елайзи, якби вона колись tx зустрiла. I саме вiд цiеi мипоi
<трiйцi>> Петтi почада дiзнаватися, яким скарбом був насправдi Воптер.

За словами друзiв, Волтер вирiс утiснiй квартирцi позаду офiсу мотепю
<Сосновий шепiт>: BiH жив разом iз батьком-п'яницею; старшим братом,
який постiйно його пуrrцюrа"; молодщим братом, який ретельно наслiдував
поведiнку старшого; та матiр'ю, чиi фiзичнi вади та слiбкiсть дrху настiль-
ки завФкали iй викопувати обов'язки покоiвки,та нiчного портье, що }r се-
зон, влiтку Волтеру доводилося цiлимw днями чистити кiмнати, аввечерi
ре€струвати нiчнi заседення до мотедю, поки батько пив iз друзями-вете-
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ранами, амати спапа. На додаток до цього, BiH мав також постiйнi родиннi
обов'язки, а саме: допомагав батьковi ремонтувати устаткування й викону-
вав yci iншi завдання:.вiд роботи на парковцi до ремонту бойперiв. Батько
покпадався на його допомоry, iBorrTep завжди надавав Ц бо нескiнченно
сподiвався на якусь похваду вiд батька, аде: як розповiдапи його подру-
ги - цё було немож.lrиво, оскйьки Вёптер був надто чупuзийта розумний,
а ще - недостатньо зацiкавлений ммсливством, вантажЬками та пивом (на
вiдмiну вiд cBorx братiв). OKpiM цiеi роботи, що тривала цiпий робочий день
протягом усього року,iзовсiм не оIшачувадася, Волтер примудрився грати
головнi ропi в ycix шкйьЕих п'есах та мюзиклiлх, вумвIIяв нескiнченну вiд-
данiсть Ёешrчезпiй кйькостi друзiв дитинства, нdвчився в MaTepi готрати та
трохи шити, цiкавився iIриродою (тропiчними рибами,мурашиними ферма-
ми, першою допомогою пташенятам-сирiткам, засрою) i став випускником,
що вигопосив прощальну промову на випускному вечорi. BiH отримав сти-
пендiю вiд увiверситетiв Лiги ппюща, але замiсть того поtхав до Макалестера,
з якого мох(на легко iздити автобусом додому на вихйнi й допомагати MaTepi
боротися з немингIим занепадом мотепю (6атько тодi вже мав емфiзему,
i.вiд нього не буrо жодноi користi). BorrTep мрiяв стати.режисером чи HaBiTb
актором, але замiсть того взявся вивчати право в унiверситетi, бо, як BiH по-,
яснюва9, (хтось у родинi ма€ приносити справжнiй прибуток).

Щивно - адже Волтер ii зовсiм не приваблював, -,але присутнiсть iнших
дiвчат на тому, що б могло стати побаченням, трохи ображало Петтi; yTiM,
вопа почрапась }цещеною, коли помiчала, що Волтер раптом червонiе, а очi
в нього сяють вiд погляду па Hei а не на ншс. А Петтi дуже подобапося бути
зiркою. Понад yci обставиlт;иу cBiTi. На останню виставу, куди вони ходи-
пи в груднi, до театру <Гатрi>, Волтер приlхав в останню мить, весь у снiгу та
з купою запакованих рiздвяних подарункiв дпя дiвчат. Петтi BiH пiднiс вепи-
чезну пуансетiю, яку вiз автобусом та Hic заснiженими сдизькимивупиIlя.ми
i через яку в нього ви.никла суперечка з гардеробницею. BciM було зрозумiло,
HaBiTb самiй Петтi, що, даруючи дiвчатам цiкавi книгц, \'ffi - величезну KBiT-
ку, BiH зовсiм не мав на MeTi нiкого образити. Той факц що Волтер витратив
Iрошi та сили не на бiдьш хду версiю cBotx миПуIх, зil(оппеЕик ним подруг,
ана Петтi, яка докдадала розумових та творчих здiбностей виключно до
того, щоб вигадати HoBi засоби нiбито випадково згадати Рiчарда Катца, -
був просто загадковим i тривожним, апе,- безперечно - досить при€мним.
Пiспя вистави Волтер Hic ту KBiTKy на собi, всю дорогу до гуртожитку Пет-
Ti, знову на автобусi й знову по заснiженrх в)rлицях. На картцi, причеппенiй
до квiтки, яку П9ттi вiдкрипа вже вдома, було написапо: <Петтi, iз щирою
любов'ю, вiд захоппеного фаната,l.

Тодi вже Gта.lто зрозумiло, що Рiчард збираеться кинути Елайзу. BiH вза-
галi був брутальним хrIопцем, якиiI завжди Bcix кидав. Едайза просто iз себе
виходи/Iа, коли розповiдала по теfiефону Петтi цю новину, постiйно нагодо-
шуючи на тому, що (покидьокD напаштував Рiчарла проти Hei так, що той
не бажав датиТй жодного шансу, та що Петтi мае допомогти iй влаштувати
зустрiч iз пим, бо BiH вiдмовився розмовrIяти з IIею, чи впускатлr_ u до квар-
тири,чи...
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- У.мене випускнi iспити, - хододно вiдмовила Петтi.

- Ти можеш просто пiти туди, ая пiду з тобою, - прохапа Елайза. -Я просто хочу побачити його та все пояснити.

- Що пояснити?

- Що BiH зобов'язаний дати MeHi шанс! Що я заслуговую на те, щоб мене
вислухали!

- Волтер - не гей, - сказада Петтi. - Ще ти сама уявила собi.

- Господи, Bii i тебе налаштував!

- Hi, - промовила Петтi. - Ти не права.

- Язараз приiду, i ми щось вигад4емо.

- У мене завтра iспит з icTopii, MeHi треба готуватися.
I тут Петтi дiзналася, uдо Елайза припинипавiдвiдувати заняття десь шiiть

тижнiв том)ъ бо вся була в Рiчардi. I]e його провина, вона все йому вiддала,
а тепер BiH спустошив ii всю, та iй потрiбно вигадати пдан, як зробити так,
щоб батьки не дiзналися, що вона все провалила; а зараз вопа йде до Петтi: та
мае залишатисявдома й чекати на Hei, щоб вони прцдумали ппан дiй.

- Я справдi втомипася, - знову заперечила Петтi. - MeHi треба займа-
тися,а потiм - добре виспатися.

- Повiрити не можу! BiH обох tx напаштував проти мене! Найдорожчих
ддя мене людей у cBiTi!

Петтi зумiла закiнчити'розмову, поспiшила до бiбпiотеки i залищалася
там до самого закриття. Вона не сумнiвалась: Едайза чекае ii на вулицi, па-
лить циtарки й твердо вирiшила не давати iй спати пiвночi. Петтi бупанапя-
кана перспективою вiддати цю данину дружби, але й припиняти rr не бажала,
тому почувапася дивно розчарованою, коли повернудася до ryртожитку i не
знайшла жодних слiдiв Елайэй. Вона хотйа бупо затепефоirувати, але полег-
шення та,втома переважиди вiдчуття провини.

Три днi вiд Епаiви не бупо нiчого чути. Тому перед тим, як по'iхати на рiзд-
вянi канiкули, Петтi врештi-решt набрала номер Епаitзи, аби переконатися,
що все гаразд, але HixTo не вiдповiдав. Вона полетiла додому, до Вестчестера,
охоплена вiдчуттям провини та занепокоенням, що тiльки росли з кржною
черговою спробою зв'язатися зподругою здомашнього телефону збать-
KiBcbKoi KpHi. У переддень Рiздва вона вирiшила зателефонувати в мотель
пСосновий шепiт> у Гiббiнry штат MiHHecoTa.

- Чудовий рiздвяний подарунок, - зрадiв Воптер. - Почути твiй голос.

- Щякую тобi, Насправдi я телефоную через Елайзу. Вона дещо... зникпа.

- Вважай, що тобi пощастило, - вiдповiв Волтер. - Ми з Рiчардом прос-
то змушенiбупи вимкнути телефон.

- Коли це бупо?

- Два днi тому.

-,Щобре, ти мене заспокоiв.
Петтi продовжувада розмовпяти iз Волтером: вона вiдповiдала на його

нескiнчепнi запитання, розповiдапа про брата та сестру i rхню допитливiсть,
rxHi глумлйвi нагадування про те, скiпьки iй виповнидося poKiB, коли вона
flрипинипавiрити в ,Щiда Мороза, <скарги> середньоi сестри'на те, якою нецi-
кавою була ii першокурсна,робота в €дi, та про те, що ii мати двадцять poKiB
тому припинила святкувати хануку та iншi еврейськi свята.
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- А в тебе як справи? - запитала Петтi Волтера за пiвгодини.

- Непогано, - вiдповiв BiH. - Ми з мптiрlю печемо, Рiчард грае в шашки
з MoiM батьком.
, 

- Звучить мипо. Хотiда б ябритам, разом з вilми.

- Я теж. Ми б могли походити снiгоступами.

- Щiйсно, дуже мило
Так i бупо насправдi, i тепер Петтi вже не дуже рЬзумiла, чи то,присут-

HicTb Рiчарда зробипа Волтера таким привабливим, чи.то буrа його власна
привабпивiсть, сама по собi - бо BiH був здатний будь-якому мiсцю надати
домашнього настрою.

Жахливий дзвiнок надiйшов вiд,Елайзи в рiздвяну нiч. Петтi вiдповiп7
на нього, сидячи у пiдвалi, де вона сама дивидася гру НБА по телевiзору. Не
давши Петтi змоги HaBiTb вибачитися, Едайза сама попросидh вибаченIuI за
те, що не вiдповiдала на дзвiнки, i сказапа, що весь цей час ходипа по лiкарях,

- Вони кажуть, у мене пейкемИ, - сказала вона.
: Hi,..

- Я починаю лiкуватися пiстlя Нового року. Про це знають тiльклt бать-
,ки, тому не ка>ки HiKoMy. А особливо,- Рiчарду. Присягнися, що HiKoMy не

розповiси.
Тепер хмара провиIIи й занепокоення обернупася на бурю жаЕю. Петтi

плакада i плакала, питала Елайзу, чи це точно, чи лiкарi впевненi в дiагнозi.
Елайза пояснида, що восени вона почувалася все гiрше й гiрше, але HiKoMy
не казала.про цq, бо побоювадасяt що Рiчард кине ii, якщо раптом виявиться,
що вона.хвора на п4онОнукпеоз; аrlе врештi-репrт'й стадо так погапо, щс вона
зверн)r/Iась дЬ пiкаря. Вердикт надiйшов два днiтому: пейкемiя.

- Дуже поганiлй рiзновид хвороби?

- Yci вони поганi.

- Але,деякi легше пiкувати.

- IcHye досить високий шанс, що лiкуваншI допомо)й(е, - сказапа Епай-
за. - За тиждень дiзнаюся бiльше.

- Повернуся до коледж)r paHitTTg. 3можу бути поряд
Але Елайза, як не дивно, бiдьше не хотйа жи,ги разом iз Петтi,
Щодо icTopii з Щiдом Морозом: в авторки нема€ жодного спiвчуття до

батькiв, якi брешутъ власним дiтям, аде ж брехня бувае рiзною, Можна бре-
хати /Iюдинi, для якоi влаштовуеш вечiрку-несподiванку, можна прост.о зара-
ди задоводення так жартувати, а iнодi люди брешуть, щоб поглузувати з тих,
'хто iM повiрив. Одного Рiздва, коли Петтi була вже пiдлiтком, ii настiльки
дiстали дурнi жарти з приводу того, як вона неймовiрно довго вiрила в,Щiда
Мороза (ця цiра тривала, HaBiTb коди правду вже дiзналися малi сестри), що
вона вifiмоВипася виходити до рiздвяноi вечерi. Батько прийшов умовJuIти
ii, нарештi, припинив сам смiятися i серйозно заявив iй, що вони не хотiпи
руйнувати ii iлюзii, бо ij невиннiсть така преi<расна, i вони дуже любили в нiй
цю рису. Чути це було водночас приемно й образливо, бо Bci занадто вiдкри-
то отримувади задоволеншI вiд глузування. Петтi ввzDкала що батькiвсьruй
обовЪзок - навчити дiтей, як вiдрiзняти реiльне вiд нереального.
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_ ,Щостатньо сказати, що Петтi, яка довгими вечорами грала роль Флоренс
Найтiнfейл' при Епайзi: продирадась крiзь хуртовину, щоб принести iй сул,
мила i-i кухню та ванну KiMHaTy, дишадася в Hei допiзнаft, дивилася телевiзор
в той час, коли мала висипатися перед iграми; iнодi вона засинала, тримаю-
чи свою виснiDкену подругу в обiймах, постiйно нiжно звертадася до Елай-
зи (<мiй дорогоцiнний ангел>, (от дивлюсь у твое Йдиччя - i нiби в раю>
тощо) i вiдмовпялася вiдповiдати на дзвiнки Волтера, щоб цояснити, чому
вона зовсiм iз ним бiпьше не бачиться, - н€ чула жодних тРивожних дзвi-
ночкiв. Hi, казапа Елайза, вiд цiеi хiмiотерапii водосся не випадае, це iнший
ii вид. I Hi, нiяк неможлЙво пiдлаштувати розклад ii процедур пiд той час,
копи Петтi може забирати ii з лiкарнi. I Hi, вона не хотiла вiдмовлятися вiд
цiеi квартири та пере'iжджати до батькiв, але так, батьки весь час навiдують
ii, то лише збiц що Петтi tx нiколи не бачить; i Hi, це Bci xBopi на рак вколюють
собi протиблювотне пiдшкiрною голкою, яку Петтi одного разу помiтила на
пiдлозi бiля нiчного стодика Елайзи.

Ймовiрно, найбйьшим тривожним дзвоником мало б стати припинення
ii, Петтi, спiлкування з Волтером, Вона бачила його на дзох iграх у сiчнi та пе-

рекинулася з ним кiлькома словами, аде BiH пiсдя того пропуетив купу iнших
iгор; проте ii небажання вiдповiдати на його численнi телефоннiповiдомлен-
ня виникдо тому, що iй було соромно визнати, як багато часу вона придiляе
Епайзi. Але чомуб iй мало бути соромно через те, що вона доглядае хвору
подруry вражену раком? Так само вiдбуВалося i з вiрою в Щiда Мороза: якби
вона сама захотйа тодi, у п'ятому класi, прислу4атись до цинiзму одноклас-
никЪ щодо цього, якби вона сама захотiла дiзнатися правду - хiба б не було
iй набагато легше потiм? Вона викинулату величезну пуансетiю, хоча та була
iще жива.

Вреrштi-решт, Волтер зустрiвся з нею наприкiнцi лютого, пiзно ввечерi,
пiсля ведикоi гри <Гоферс> проти команди Калiфорнiйського унiверситету,
tx,найсерйознiшого конкурента цього сезону. Петтi вже iз самого ранку була
в поганому HacTpoi, бо вранцi iй телефонувала мати, яка в той день святку-
вапа день народження. Петтi вирiшила тодi не намагатись лепетати щось про
впасЕе життя, оскiльки не хотйа знову зрозумiти, що Щжойс все одно не сду-
хае, бо iй немае дiда до того, якi KpyTi там у них конкуренти; аде в Hei HaBiTb
не з'явипось можливостi здiйснити сво€ рiшення - Щжойс була надто.захоп-
лена розповiддю про середню сестру Петтi, яка пробувалася на головну роль
в оновпенiй Bepcii вистави за романом <Учасниця весiплlяо (вистава мала
ilти в маленькому, апе професiйному TeaTpi) за особистим запрошенням ii
професора з €пя iбупа прийнята на мiсце дублера, щкважадося видатним
досягненням i могпо призвести до того, що сестра типtr?rасово задишить flа-
вчання в €дi й повернеться додому, щоб весь свiй час вiддати акторськiй грi.

,Щжойс буав екстазi.
Коли Петтi побачипа, як Волтер заверта€ за безрадiсний цегляний кут

Вiпсонськоi бiбпiотеки, вона рiзко розвернудася й поспiшила втекти, але
BiH побiг за нею. На його хутрянiй шапцi накопичилася купа снiгу, обличчя

| ФпоРенс Найmiнrеilп - ангдiйська медсестра; органiзатор i керiвник загону caHiTa-

рок пiд час Кримськоi вiйни 1853..-185б poKiB.
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почервонiло, наче сигнальний маяк. Хоча BiH намагався усмiхатисъ та бути
дружнiм, але голос його TpeMTiB, коли BiH запитав Петтi, чи отримувада вона
його повiдомлення.

- Я просто буладуже зайнятп, - пояснювала вона. - MeHi справдi шко-
да, що я не телефонувала тобi.

- Чи я щось сказав не так? Чимось образив тебе?
Йому було боляче, BiH здився, i ii це роздратувадо.

- Hi-Hi, взагадi зовсiм Hi, - заперечила вона.

- Я б iще продовжував тобi телефоЕувати, коди б не боявся потурбувати
тебе.

- Просто д}же, дуже зайнята була, - бурчала вона, а снiг усе падав
i падав.

- Мабуть, той, хто брав слухавку твого телефону сильно дратувався че-

рез мене, бо я весь час дишав. одне й те саме пОвiдомленrrя.

, Це була моя сусiдка, il KiMHaTa розташована rrросто бiдя телефону. Ти
ма€ш зрозумiти. Вона дуже багато повiдомлень приймае

- Я не розумiю, - Волтер майже плакав, - "tи хочеш, щоб я дав тобi
спокiй? Ти цього хочеш?

Вона ненавидiпа TaKi сцени, просто ненавидiла.

- Я справдiдуже зайнята, - доводила вона. * I в мене сьогоднi буде ве-
лика гра.

- Hi, заперечував Воптер, - щось не так. Що трапилось? У тебе такий
нещасний вигляд!

Вона не хотiла згадувати ту розмову з матiр'ю, бо намагалася позбути-
ся Bcix зайвих думок"та надаштуватися на гру, тому цiеi теми не варто було
торкатися, Аде Волтер так вiдчайдушно вимагав пояснень - BiH наполя-
гав так, нiби це було вище за його почуття, нiби це було заради caMoi спра-
ведливостi, - що вона, врештi-решц вирiшила, що необхiдно сказати хоч
щось.

- Слухай, - промовида Петтi: вона сама нiколи не розумiла, навiщо ця
заборона була потрiбна Елайзi, хоча й просила зараз про це, - будо ласка,
присягнися, що не розповiси нiчого Рiчардовi, аде Епайза xBopie на лейкемiю.
Ще просто жахдиво.

На ii подив, Волтер розсмiявся:

- ТIIось не дуже вiриться.

- Алё це правда! - обурипася вона. - Вiриш ти в це чи Hi.

- Щобре, А вона ще сидить на героiнi?
Той факц якому вона ранiше зовсiм не придiляла уваги, - що BiH на два

роки старшиfr. за Hei, - несподiвано дав про себе знати.

- В Hei лейкемiя, - повторила Петтi. - Я вперше чую про героiн.

- HaBiTb Рiчард не такий дурний, щоб його вживати. А це, повiр, про
щось говорить.

- Я нiчого про це не знаю.
Волтер кивнув i посмiхнliвся:

- Тодi ти справдi дуже мила дюдина,

- Я нiчого не знаю про це, - знову повторида вона, - аде MeHi потрiбно
пiти поiсти та пiдтотуватися до гри.
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- Я сьогоднi не зможу приiIти на твою гру, - сказав BiH, коли вона вже
'зiбралася пiти: - Я хотЬ, аде сьогоднi вигопошуе промову Гаррi Блекман;
i я маю вiдвiдати його вистl.п

Вона роздратовано поверIr)rдася до ЕьоIо:

- Як знаеш.

- BiH iз Верховного суду. Автор iсторичного рiшення <Роу проти Вейдa>.

- Знаю, - вiдрубала вона. - Моя мама практично покдоняеться йому,
постiйно дл€ на нього елей. Можеш MeHi не розповiдати, хто такий Гаррi
Бдекман.

- Авжеж, вибач.
Навколо них бушувала завiрюха.

- ,Щобре, бiльше я тебе Ёе турбуватиму, - сказав Волтер. -,MeHi шкода
Елайзу. СподiваrосБ, iз нею все буде добре.

Авторка винить за це тiльки себе - не Елайзу, не.Щжойс, не Воптераl - за
те, що трапилося пiзнiше. Як i кожний гравець, вона iнодi стр.Dкдада через
величезну кiдькiсть холодних страйкiв i вiдiгравала свою родь в iграх нижче
середнього ръня, апе HaBiTb у гiршi ii години вона завжди зпивалася iз чи-
мось бiдьшим - iз командою, з yciMa спортсменами в cBiTi, iз самою iдеею
спорту- йпочувалася дуже комфортно, KoIrи чуlrа заохочувальнi вигуки
сестер по командi, k дружнi жарти пiд час перерви в серединi гри, tx обго-
ворення того, хто як зiграв, yci'lxHi звичайнi фрази, якi вона й сама тисячi
разiв виryкувада iM. Вона завжди хотiла дiстатися м'яча, бо BiH завжди ря-
тував ii, у ньому вона буrа впевне.на, BiH завжди був з нею, BiH завkди був ii
вiрним союзником [i нескiнченними лiтнiми канiкулами в дитинствi. I Bci цi
повторюванi дii, якi люди робпять у церквi та якi невiруючим здаються без-
змiстовними чи фальшивими- (дай п'ять> пiсля кожного вдгrного кидка,
команднi обiйми пiсrrя ко>rtного вiльного, <п,iшда-а!> за кожний цихiд з май-
данчика, нескiнченнi вигукИ: <пасуй Шонi!>,, <пасуй KeTi!> та (влучила, е-е-
е-е-!> - стапи ii другою Еатурою i викпикади TaKi гарнi почуттi, так добре
допомагади вiдчувати себе на piBHi, що вона скорiше б засмутилася через те,

що спitнiла, бiгаючи туди-сюди по майданчику, анiж через те, що почула ix.
Спортсменки взагалi-то.не були aHi милими, aHi добрими, авжеж. Пiд rхнiми
обiймами крипiся Iниле суперництво, моральнi судження та рiзка нетеРп-
пячiсть, Шона звинувачувапа Петтi за те, що та надто часто пасувапа KeTi,
а не iй, Петтi сама дратувалася через те, що повiльний гравець резерву Еббi
CMiT знову отримувапа м'яч, щоб здiйснЙти кидок у стрибку, а вона нiчого
не могда iз цим зробити, Мерi,Щжейir Рорабекер завжди нила про своетiчНе
незадоволёння тим, що KeTi не запросипа li жити в однiй KiMHaTi разом iз
Петтi та Шоною на другому Kypci, незважаючи на те, що вони вдвох бупи
шкiльними зiрками в Сент-Попi, а коlкен новачок вiдчувае по/Iегшення, коли
новий перспективний рекрут i потенцif,rниilt суперник згина€ться пiд гнiтом
тренувань тощо, Апе змагапьнi види спорту буrи заснованi на вiдданостi, на
Bipi; якщо все це було вбито в тебе ще в сеРеднiй чи старшiй школi, не пiзнi-
ше) ти вже не зможеш уявити щось важливiше для себе, колипрямуватимеш
до спортзаду та перевдягатимешся, бо тобi вiдома вiдповiдь Еа годовне пи-
танfiя, i ця вiдповiдь - це Койанда, де Bci осо5истi проблемЙ лишадися десь
остороflь.
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Дуже можливо, що Петтi, схвильована суперечкою iз Водтером, забула
поiсти вдостадь. Iз нею точно було щось не так, з Tiei самоi митi, коли вона
виilшла на арену Вiдьямс. фавцi Калiфорнiйського унiверситету були веди-
кими й сильними, трое розiгрувачiв у них були вище Iпести футiв на зрiст,
тому план гри тренера Тредвел полягав у тому, щоб вивести 'rx за пiнiю пе-

редач i дозволити маленьким гравцям, у тому числi Петтi, швидко пiдбiiти
i вдарити до того, як (ведмедi> збудують зztхист. ,Щля захисту план був такий:
гр ати агресивно й намагатися утримув ати двох txHix в еличезних гравцiр, що 6
вони не заважади. <Гоферс> не мали виграти, але якби вони це несподiвано
зробили, то увiйшли б до двадцятки кращих за неофiцiйriими нацiональни-
ми рейтингами - на пам'ятi Петтi так високо вони нiкоди не забирапися.
Тож цей вечiр аж нiяк не пiдходив для тоrо, щоб втрачати терпiння.

Петтi вiдчувала якусь дивну сдабкiсть. Вона зробила звичайний комплекс
вправ, щоб розтягнути м'язи, але вони здавались якимось нееластичними.
Неймовiрна енергiйнiсть iнших гравцiв дiяла iй на нерви, в грудях iй тисну-
до, вона знову вiдчу.ла себе незграбною, i тiльки це втримало ii вiд того, щоб
нагримати на них. Iй вдалося викинути з годови,всi думки про Елайзу, але
HaToMicTb riона стала постiйно розплiрковувати про те, що fi кар'ера немингIе
завершиться через пiвтора сезону, не пiзнiше, в той час як ii середня сестра
цiле дапi й буле видатною актрисою все сво€ життя; яким змарнуванням сил
та часу бупиi заняття спортом; аяк вiдчайдушно вона зirеважала Bci мате-

ринi спроби вказати на це Bci цi довгi роки. Звичайно, жодна з таких думок
не може вва)катися корисною перед вiдповrдапьною грою.

- Просто будь собо,ю, докдади Bcix зусиль, - порадила Петтi тренер
Тредвеп. - Хто тут головний?

- Я головна.
_ Гу.rцiпi..

- Я головна!

- Ще грнiше!

- Я - годовна!
Якщо ви хоч коли-небудь гради в команднi види спорту,ви можете,здо-

гадатися, що Петтi Tiei ж митi вiдчула себе сильнiшою, сконцентрованою та
важдивою; Щуже дивно, як працюе цеЙ простиЙ фокус - простi слова рседя-
ють у тебе справжню впевненiсть. Петтi добре розiгрiпася перед грою, доб-
ре потиснула руку капiтану супротивникiв, вiдчувши на собi rxHi схвадьнi
пог.IuIди, бо iM напевно розповiли, що вона явлJIе собою загрозу як головний
нападник <Гоферс>; вона (вдягала)> свою репутацiю переможця, Hiбr,r то була
ii зброя. Однак коди ти вже в грi i починаеш втрачати впевненiсть, передити
ii в свою кров вiд гляда.liв немождиво. Пёттi легко зробила влуrний кидок
зблизька зiд корзини, але то бупо останн€, що вона зумiла зробити. Вже на
другiй хвилинi, вiдчувши клубок у горлi, вона зрозумiла, що програе, про-
гра€ так, як ще нiкопи не програвада. Ii qшротивник iз Калiфорнii був на
два дюйми, тридцять фунтiв та безбожну кiлькiсть височецних стрибкiв
кращий за Hei, але проблема по/шгада не лише у фiзичних перевагах, то6-
то годовна пРоблема полягада зовсiм не в цьому. Проблема поIuIгада в тому,
що Петтi зазнада поразки у свое}4у серцi. Тому замiсть того; щоб скипiти вiд
несправедливостi через розмiри суперникiв i безжалiсно вiдбивати м'яча, як
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й наказада робити тренер, вона скорилася вiдчуттю того, що ця несправед-
дивiсть перемогла ii: вона просто жадйа себе. Калiфорнiйцi натисн.ули з ycix
бокiв i помiтипи, що це пречудово дiе. ТIIона перехопида м'яч i пасувала Пет-
Ti, апе iT зажали в KyTi йзабрали м'яч. Потiм iй знову дiстався м'яч, аде вона
знову його втратипа.I ще раз BiH потрапив до Hei в руки, припетiв, але вона
пас}аала Його просто удолонi з:rхисника наче даруночок. Тренер оголоси/Iа
тайм-аут i наказала iй зайняти позицiю подапi вiд центру; аде вся увага калi-
форнiйцiв була сконцентрована на нiй. Вона зробида довгий пас просто у бiк
гпядачiв. Петтi боролася iз клубком у горлi, ,намагадася розiзлитися - i зро-
била фоп. У Hei сил не вистачапо HaBiTb на кидок у стрибку. Ще двiчi вона
втратида м'яч у триочковй зопi, i тодi тренер пЦiзвала ri на кйька спiв.

- [е подiлася моя дЬчинка? ,Ще мй лiдер?
.- Сьогоднi це не про,мепе.

- Це завжди про тебе, тобi потрiбно тiльки знайти це в собi. Воно десь
утобi, шукай!

- Щобре.

- Накричи на мене, випусти пар.
петтi похитма головою:

- Нехочу.
Тренер ншсиhипась i втупипася в Hei очима, i Петтi, зiбравши волю в ку-

лак, примусила себе зустрiтися з нею погдядом.
. -Хтоунасголовний?
-я.
- Прокричи це.

- Не можу.

- Хочецr, щоб я вiдправила тебе на даву запасних? Щього хочеш?

- Hi!

- Ъдi йдитуди. Тk потрiбна нам. Що б там не бупо, ми можемо погово-
рити про це пiзнiше.,Щомовипися?

_ Так.
Апе i це Еове перепивання просто випппос.я в пип, HaBiTb не потрiлпив-

ши до тiла Петтi.3аради команди вона дишиласяу грi, апе повернудася до
cTapoi cBoei самовiдданостi: вона пiдтримувала гравцiв, а не вепа lх уперед,
робпячи паси замiсть кидкiв, а потiм взяпася до ще старiшоi звички: бiгала
десь бiпя периметра i робипа кIцки устрибку, якi iншого разу могли б ста-
ти в/Iучними,dпе не сьогоднi. Якжеж B.DKKo 9Еrховатися на баскетбодьному
майдапчику! Петтi знову йзнову побивапи узоrистi, iкожна поразка нiби
викIIикада Еаступну. Що саме вона тодi вiдчувала, стало для Hei зрозумiлим
набагато пiзнiше, коли вона познайомидась iз гпибокою депресiею; апе того
.лютневого вечора цiлком новим дrrя Hei бупо вiдчуття того, як гра обертаеть-
ся нilвколо нец повнiстю поза мФк:lми iT контролю, i новим було розумiння
того, що важдивiсть усього, що вiдбуваеться, кожен хiд та передача м'яча,
кожен воkкий 1цар ii нiг по пiдпозi, кожна нова спроба утримати повнiстю
сфокусованих та зосереджених (ведмедiвr>, кожне спiвчутливе лrIскання по
плечу вiд iншихгравцiв У перервi - усе це свiдчило про ii хибнiсть та смерть
ii спортивного майбутнього i MapHicTb цiеi битви.
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Тренер врештi-решт вiдправила ii до дави на добру полоЁину другого
тайму, коли <Гоферс> програваJм IIа двадцять п]ять очок. У безцецi IIави за-
пасних вона трохи ожиlrа. [о Hei повернрся гопос, вона взядася за пiдтрим-
ку cBoei команди йдавапа iM yciM <<п'ять,r, нiби сопливий новобранець, та
отр,имувала дивне задовоIIення вiд црЬго пониження до вболiвапьницi у грi,
в якiй мапа стати зiркою, радйа сором} коли подруги по командi дуже делi-
катно намагалися втiшити ii. Вона зIIапа, що заслужипа Еа це прини>кення
icopoM пiсля того, як зн9сдавидася. Вiдчуття занурення вце лайно, однак,
виявипося найкращим вiдчуттям за той день.

Пiсм гри, в роздягальнi, вона майже не сдухала проповiдь тренера,
а потiм сiла на лавку i проридала десь iз пiвгодини. Ii друзi виявиписгi досить
тактовними, щоб просто дати змоry iй зробити це.

Вона одягла пуховика та спортивну шапочку <Гоферо i пiшла до <Норт-

роп Аудиторiум>, сподiваючись, щб пекцiя Бдекмана все ще тривае, але TaIvI

уже бупо темно й зачинено. Вона подумала було повернутися до холу й зате-
лефонуватйВолтеровi, апе збагнула, що насправдi хоче порушити свою дiету
i напитися. Вона пilтша прямiсiнько до Епайзи по заснiжених вудицяд i зро-
зумiла, що ще бiльше хоче висrIовити подрyзi Bci cBoi образи.

Епайза'вiдповiла в домофон, що не може rr прийняти, бо вже пiзно, до
того ж вона дуже втомилася.

- Hi, ти повинна впустити мене, - заперечила Петтi.,- Це не обгово-

рюеться.
Елайза впустипа ii i вrrягпася на диван. Вона вже вдягда пiжаму й слуапа

щось на кшт:lпт ритмiчного джазу. У KiMHaTi просто смердiло апатiею i за-
старiпим димом. Петтi, загорнута в пуховик, стояла бiля дивана, див.IuIчись,
як на iT KpociBKax тане снiг. Вона спостерiгала, як повiльно дихае Епайза, i ди-
вувалася, як вa>кко iй даеться rrромовити хоч щось: м'язи в Hei на обдиччi
безконтропьно посмикувадись, потiм вона побачипа якiсь спроби прибржи
rx пiд владу, та врештi-репrт цi зусцпIя склалйся у бурмотiння: <Як пройшла
гра)}.

Петтi не вiдповiла. Трохи пiзнiше вона зрозумiпа, що Елайза геть забула
про Hei.' 

Не бупо сенсув тому;щоб кричати iй образпивi речi саме зараз, томуПеттi
пiшла обшукувати iвартиру, Одразу пойтила наркотики, просто на пiдлозi,
бiпя узголiв'я дивана - Епайза дише кинрIа на ниk зверху диванну подушку,
У самому низу купи журналiв про поезiю та музик)r на столi лежав Toir самий
блакцтниill адьбом. Наскiльки Петтi зрозумiла, iз самого дiта в нього нiчого
не додавали. Вона перерида Bci папери та рахунки Елайзи в пошукЕ[х чогось
пов'язаного iз медициною, але нiчого не знайшла. ,Щжазова платiвка поча-
да грати знову. Петтi вимкЕрIа музику й присiла ria кав.овий стодик; альбом
i наркотики дежади перед нею напiдлозi.

- Просинаitся, - промовила вона.
Елайза тiльки зажмурилася.
Петтi потрясла fi за ноry:

- Просинайся.

- Хочуцигарку. Ця хiмiотерапiя мене просто вирубае.
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Петтi потягла ii за плече, приIчr}ryшуючи сiсти в пiжку.

- Ъй, - Елайза сонно посмiхнулася, - рада тебе бачити.

- Я бИьше не хочу бути тобi друтом,- змвипа Петтi. - Не хочу тебе
взагадi нiкоди бачитц.

- Чому?

- Просто не хочу.
Елайза заппющипа очi й похитала головою.

- Але хто допомоке MeHi? - запитада вона. - Я приймала'наркотики
черФ бйь. Через рак. Я хотИа ска9ати тобi, аде MeHi буrо соромно. -= В_она

спробувапа пiдвестися, апе впала назад на диван.

- У тебе немае раку, --1 вiдповiла Петтi. - Ще просто чергова брехня, бо
ти з глузду цеш через мен€.

- Hi, в мене лейкемiя. Я точно це зIlаю.

- Я прийшпа до тебе, пjоб сkазати все тобi у вiчi, це бупе чесно. Але зараз
я пiду.

- Hi, ти маеш залишитися. У мене проблеми з наркотиками, ти маеш
MeHi допомогти.

- Я не можу тобi допомогти. Ти маеш повернутися до батькiв.
Повисда пауза.

- 3найди MeHi цигарку, - попрохала Елайза.

- 
Ненавиджуlх.

- Я думапа, тобi все зрозумiло про батькiв, - сказала Епайза. - Про те,

що я - не та доЕька, яку б вони хотiли мати.

- Я нiчого про тебе не розумiло.
I зновутиша. Потiм Епайза спитада:

- 3наеш, що буде, якщо ти пiдеш? Я,в6'ю себе,

- Чудова причинадriя того,,щоб залишитися'друзями, - вiдповiла наце
Петтi. - Нам буде дуже веседо разом.: Я просто кажу, що ймовiрно зроблю це.Ти - едина рiч, що MeHi здаеть-
ся прекрасною та справжньою.

- Я - не рiч, - справедпиво пiдмiтила Петтi.

- Ти коли-небудь 6'ачила, як пюдина стрiпяе у себе? У йене це,добре вийде.
Пеггi забрапа шприц та наркотики й поклма rx до кишенi.

- Якиiттелефон yTBorx батькiв?

- Не тепефонуй iM.

- Я зроблю ще; ще теж не обговорюеться.
_ Тизадишишся зi мною? Будеш зчлходити до мене?

- Так, - збрехапа Петтi. - Скажи MeHi номер.

- ВонЙ все розпитують про тебе... дуп(ають, ти fiобре на мене вппиваеш.
залишйшся зi мною?

- Так, - знову збрехала Петтi. - Якиitу них номер?
Копи приfхапиЕпаf,винi батьки, було вже за пiвнiч, вони вигJLядми кеп-

сько, як /Iюди, котрих потурбувапи,копи вони саме насододжрапися вiдпо-'
чинком вiд того, чим tx зараз запрошували займатися. Петтi була дрке рада
нарештi познайомитися з ними, але вони rie подi.пяли ii почутгiв. Батько мав

ryсту бороду й глибоко поiадженi TeMHi очi; мати була дiуже тендiтпою, но-
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сила шкiрянi чоботи на високих пiдборах. Разом вони випромiнювпли сипъ-
пi сексуапьнi фпюiди, чим нагадуваIIи fIeTTi французьке KiHo та розповiдi
Епаftзи про те, що вони - KoxaHIuI усього життя одне одного: Петтi сподiва-
дася rrочути вибачення за те, що вони без жодних cyMHiBiB за/Iишиди свою
збентеженудонькуfiа пiкrryвання когось стороннього, тобто Петтi; чи кiпька
слiв вдячностi за нагпяд за'iхнього донiкою протягом ocTaHHix двох poKiB;
чи хоча б визнання того, завдяки чиlм грошам вдалося купiрувати останню
кризу вЕлайзи. Але коли ця мапенька ядёрна родина зiбралася увiтальнi,
розiгралася доволi очiкувана драма, в якiй, здавадося, Петтi мiсця зовсiм
не було.

- То якi cilмe наркотцки? 13iлпит8в батько.

- Е-е-е, г€ра, - пробlркотiда Елайза.

- Героiн, травичка, алкQгодь. Iще шо? Було щось iще?

- Iнодi KoKaiH. 3араз менше стада Еюхати.

- Ще?

- Hi, це все.

- А як щод9 TBoei подруги? Вона теж приймае?

- Hi, вона крута баскетбольна зiрка, - вiдповiла Епайза- - Я BlKe казада

це сто разiв. Вона крута й дуже правидьна. Вона просто дивовижна,

- Вона знала про тебе?

- Нi;я сказала й, що в мене рак. Вона нiчого не знаlта.

- Як довго це продовжувапося?

- З Рiздва.
Так вона повiрипа тобi. Ти старнно розробипа цю брехню, i вона повi-

рипа тобi.
Ёлайза заjкихикада.

-.:- Так, я вiрила iй, - спробувала втрутитися в розмову Петтi.
Батько HaBiTb не подивився на Hei.

- А це що? - заПитав вiн,6еру.lи в руки бпакитний альбом.

- I]e - мiй альбом,про Петтi, - вiдповiла Едайза.

- Схоlке на нав'язЛиву Цею, - сказав батько MaTepi.

- То вона сказала, що пiде вiд тебе, - продовжипа мати, - а тощi ти,по-
обiцяла вбити себе,

- Щось токе, - визнапа Едайза.

- Щiйсно нав'язлива, - прокомеIrтував баiько, гортаючи сторiнки.

- Ти справдi хотiда удатися до суiциду? - спитала мати. - Чи то була
просто погроза, щоб твоя подруга не запишила тебе?

- Переважно погроза, - вiдповiла Елайза.

- Переважно?

; Добре, я не мала таких HaMipb.

- Але ти ж розумiеш, що ми маемо поставитися до цього дуже серйоз-
но, - сказала мати. - У нас немае вибору.

- 3на€те, я, мабуть, пiду, - сказала Петтi. - У мене завтра заЕяття.

- Якиil саме рак ти вигадапа дrrя себе? - спитав батько. - Якого органу?
: Сказала, що в мене лейкемiя.

- У KpoBi, значить. Вигаданий рак у KpoBi.
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Петтi виклала з кишенi наркотики просто на подушку, щ9 лежала на
крiслi.

Ще я залишу тут, - сказала вона. - А MeHi справдi час iти.
Батьки лодивипися одне на одного, потiм HaHei йкивнули.
Елайза пiдвелася на диванi:

- Коли я побачу тебе? Завтра?

- Hi, - вiдповiла Петтi. - Я так не думаю.

- 3ачекай! - ЕлайЬа пiдскочила й схопида Петтi за руку. - Я все зiпсу-
вала, але я виIIравлюся, i тодi ми знову побачимося, домовилися?

- ,Щомови лися, - збрехала Петтi, коли батьк и забрапи Елайзу вiд Hei.
Небо вже стадо чистим, температура на в)rlицi впала майже до нlатя. Пет-

Ti не могда надихатися чистим повiтрям, вiдчуваючи, як вонО заповнюе ii
легенi. Вона вiпьна! Вiльна! Як би вона хотiла повернутися на майданчик та
зiграти iз Капiфорнiйським унiверситетом. HaBiTb о першiй ночi, HaBiTb на
пустиilt шIryнок -,тепер вона бупа готова до перемоги. Вона збiгла вулицею,
на якiй жида Едайза, у щирому захватi вiд власноi свободи, в ii врах уперше,
трьома годинами пiзнiше, по-справжньому зазвгIали сдова тренера, слова
про те, що це просто одна гра, що у Bcix трапдяються важкi днi; що завтра
вона знову стане самою собою. Вона зрозумiпа, що вiддаватиме себе спорту
та розвитку вIIасних навичок бiльше, сильнiше; частiше ходитиме до театру
iз Волтером; зможе сказати MaTepi: <<I-[e просто чудовi новини - сама "Учас-
ниця весiлдя"!>>, Вона готова стати кращою в усьому. Через цей захват вона
бiгла, не дивrlrlчись пiд Еоги, том)4 не помiчала тьмяЕого дьоду на TpoTyapi,

доки rr лiва пога не поikала уперед i не перепледась iз правою. Колiно хрусну-
ло, i вона роЁтяглася на землi..

Мало що можна розповiсти про цаступнi шiсть тиlкнЬ. Вона перенеспа

двi операцii (друга бупа спрямована IIа виведення iнфекцii, що оселидася
в нозi пiслr,я першоi) i стала асом уходiннi з мипицями. Мати прилетiла до
Hei перед першою операцiею i ставипася до спiвробiтникiв лiкарнi так, нiби
вони бупи середньозФ(iдними мужланами дрке сумнiвного розуму, тому
Петтi мала вибаgатися за Hei табри ще бiльш лагiдною з yciмa, Hi:K до цього.
Коли з'ясувадося, що Джойс, можливо, була права, коли не довiряла тим дi-
карям, Петтi прикро так засмутилася, що повiдомипаiй про друry операцiю
дише за день до Hei, Вона переконада Джойс, що немае х<одноi потреби знову
прилiтати - у Hei купа друзiв, i вони догJuIнуть за нею.

Волтер Берlланд навчився ще вiд MaTepi, як потрiбно поводитися iз хво-

рими жiнками, тому скористався перевагою втрати свободи рру Петтi для
того, щоб зновудолгrити iT до свого життя. BiH з'явився наступного дня пiспя
першоi операцii зчотирифутовою норфолкською ялинкою iприпустив, що
живарослинаiй сподобаеться бiдьше, нiж зрiзанi квiти, якi дуже недовго жи-
вуть. Пiсля того BiH бачився iз Петтi майже кожного дня, за винятком вихiд-
них, коли BiH iздив до Гiббiнга, щоб допомагати батькам; також BiH швид-
ко пiдкупив ii поfiруг з команди своею при€мнiстю. Ii некрасивi друзi дуже
цiнувапи в ньому вмiння сдухати, в той час як iншi хлопцi цiнували дише
вроду; а KeTi Цмiдъ ii найрозумнiша подруга, огодоси./Iа, що Волтер настiль-
ки розумний, що зможе працювати HaBiTb у Верховному сулi. ,Щля дiвчац якi
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виросли у cBiтi спорту, було досить новим дружити з х/Iопцем, у присутностi
якого почраешся природно та розспабпено; хJIопцем, з яким можЕа зави-
сати в KiMHaTi вiдпочинку пiд час перерв Iлriж заняттями та який може бути
з дiвчатами заодно. Bci розумiли, що BiH закоханий у Петтi, i Bci, oKpiM KeTi
Шмiдц погоджувапися, що то було просто прекрасно.

KeTi, як уже зазначадось ранiше, дивипася глибше.

- Ти ж не дуже й закохана в нього, так? - запитада вона.

- Я щось вiдчуваю до нього, - вiдповiла Петтi. - Але не знаю, що це.

- Так ви... ви не...

- Hi! Нiчого такого. Не треба йенi було розповiдати йому про те, що
мене колись зrвалтуваrlи; BiH весь затрясся, коди я розповiпа, BiH був такий...
нiжний та... спiвчуваючий.., та сумний. А тепер BiH нiби чекае на письмовий
дозвiл чи на перший крок з мого боку. Таймилццi в цьому ceHci'He дуже до-
помагають. Узагапi, у мене таае вiдчуття, нiби за мною всюди ходить дrже
милий дресир ований песик.

- Не лулсе добре, - вiдiзвадася KeTi.

- Тhк, ти права. Але я не можу позбавитися його, бо BiH надзвичайно
милий до мене, та MeHi насправдi дуже подобаеться сцiлкуватися з ним.

- Тобто BiH тобi подобаеться.

- Ък. Може, HaBiTb троiшки бiльше, але,."

- Не до нестями.

- Точно.
Волтеру було цiкаво все. BiH читав ко}кне слово з paHKoBoi газети та жур-

налу <Тайм>, а у KBiTHi, коди Петтi церевели на напiвамбулаторне лiкуванrrя,
почав запрошувати ii на лекцii, сеанси apT-KiHo та докуплентапьнi фiпьми, на
якi вона HaBiTb це мрiяла сходити. Було це через його любов до Hei чи через
<BiKHa>l в ii розкладi, що утворилися внаслiдок травми, arle вперше хтось роз-
дивився крiзь спортивну обблонку ii внррiшне свiтло. Хоча Петтi вiдчувала,
Що значно меiтш досвiдчена в бiдьшостi галузей знань (за винятком спорту),
нЬк Волтер, вона була вдячна йому за змоry висловдювати впаснi думки i за
те, що BiH цiнував цi думки, хоча вони моIли й не збiгатися з його. (Щим BiH
дуже вiдрiзнявся вiд Елайзи, яка у вiдповiдь на запитання <Як звати нинiш-
нього прФидента США?> розсмiяпася 6, сказала б, що й гадки не мае, i змi-
нилаб диск у стереосистемi.) Волтер на все мав чесну й оригiнальну думку:
BiH ненавидiв Папу Римського та катодицьку церквуj але схвапював мусуль-
манськуреволюцiю в IpaHi,6o сподiварся, що тепер СШАсерйознiше стави-
тимуться до збереження енергii; йому подобалася нова полiтика контрQдю за
народжуванiстю в Китаi, i BiH вважав,,щQ'в США потрiбно вдаштувати щось
подiбне; аварiя на АЕС Трi-Майл-Айленд його турбувада менше, Hi>к низь-
Ki цiни на бензин та потреба в покращеннi високошвидкiсних залiзничних
сполучень, якi мають стати альтернативою автЬкац{ тощо, -,i Петтi знайш-
па свою родь увпертому схваденнi всього, що засуджував BiH. Особдиво iй
подобалося сперечатися з ним щодо мiсця жiнки у суспiльствi. Одного дня;
вже наприкiнцi семестру, попиваючи каву у Студспiлцi, вони мапи памЪтну
розмову про професора Петтi з первiсного мистецтва, чиi пекцii вона завж-
ди схвально описувада Волтеровi тонкими натяками на,те, чого не вистачае
його особистостi.
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- Фу-у-у,- кривився Воптер. - BiH нагадуе MeHi тих професорiв-серед-
нього BiKy, якi тйьки й говорять, що цро секс.

- Так, аде ж BiH розповiдае про симвоlrи родючостi, - заперечувала Пет-
Ti. - Не його провина в тому, що едина скульптура, яка задишилася з Tiei
епохи, що була п'ятдесят тисяч poKiB тому, символiзуе секс. Плюс у нього бiла
борода, а цього MeHi досить, щоб жалiти його, Тобто сам подумай. BiH там,
за кафедрою, BiH хоче сказати Bci цi бруднi речi прсl <сьогоднiшнiх молодих
дЬчат>r, ну, сам зна€ш, та про нашi <кiстлявi стегна>> i все в такому дусi. BiH
знае, що нам нфручно чер€з це, знае, що борода в нього сива, BiH улсе майже
похидого BiKy, а ми Bci молодшi за нього. Але вiя просто не може стримати-
ся. Здаеться, це дуже важко. Коли ти вже не можеш, не принижувати самого
себе.

- Апе це образпиво!

- I до того ж, - продовжувirпа Петтi, - я ввФкаю, йому насправдi подо-
баrоться rioBHeHbKi стегна. Саме стегнами BiH зzлхопдю€ться2тимиrз кам'яного
BiKy. Ну, знаеш, якими тодi Bci були: товстими, А от що справдi дуже мило та
HaBiTb зворушдиво, так це те, що BiH дiйсно захоплений давнiм мистецтвом.

- Ъбе це не обрал<аеяк фемiнiстку?

- Я не вва.lкаю себе фемiнiсткою.

- Неймовiрно! - Волтер почервонiв. -Ти не пiдтримуеш поправку про
piBHi права?

- Взагадi-то я не дуже цiкавлюqь полrтикою.

- Але.ти ж до Мiннесотй змогпа приrхiти дише через те, що отримала
спортивну стипендiю, х щ€ п'ять poKiB тому ти б i мрiяти тrро це не могда!
Ти тут завмки фемiнiстському федер.шьному законодавству. Ти тут завмки
освiтянськiй поправц i l97 2 року!

- FIi, це банмьна справеддивiсть, - сказала Петтi. - Якщо подовина
студентiв - дiвчата, вони мають отримувати подовину стипендiilдпя спорт-
cMeHiB.

- Це фемiнiзм!

- Hi, викдючно справеддивiсть. Вiзьмемо Енн Мейерс. Чув прО нёi? Вона
була вепикою зiркою у Капiфорнiйському унiверситетi й щойно пiдписапа
контракт iз НБА, це просто безглуздо. Вона на зрiст п'ять футiв шiсть дюй-
MiBI, то до того ж дЬчина. фати нiколи не буде. Чоловiки - кращi спортсме-
ни, нiж жiнки, i так бде завжди. Саме тому на чоловiчi баскетбольнi iгри
дюди хqдять у сто разЪ частiше, нiж на жiночi - у спортi чодовiки здатнi па
значно.6iльше порiвняно iз жiнками. I просто безгпуздо це заперечувати.

- Апе якби тц хотiда стати пiкарем, а тебе не брали б до медичного yHi-
верситету, бо студенти-хлопцi lx бiльше влаштовують?

- Було б нечесно, хоча я просто нiкопи не хотiла стати лiкарем.

- Що ж тобi потрiбно?
На зло MaTepi, яка неоспабно просувада вражаючi кар'ери cBok доньок,

та через те, щq Петтi вважада MaTip; м'яко кажrIи, далеко не взiрцевою
матiр'ю, вона мада бажання стати доп4огосподаркою та найвидатнiшою з ycix
матусь.

l Прибпизно 168 сантиметрiв.
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- Я хочу жити в прекрасному старому 61цинку i народити двох дiтей, -
вiдповiла вона Водтеровi, - i хочу стати чиовою, найкраlтIою матусею.

- А як щодо кар'ери?

- Моею кар'ёрою стане вихованнri дiтей.
BiH похмуро подивився на Hei й кивнув.

- Бачщш, - сказала вона, - я не така вже й цiкава. Я HaBiTb блиsько не
така цiкава, як решта TBotx друзiв.

- FIi, - заперечив BiH, - ти неймовiрно цiкава!

- Дуже мило з твого боку так казати, апе MeHi не зда€ться, що в цих сло-
вах багато сенсу.

- В тобi дуже багато хорошого, просто м не хочеш вliцдати собi на=

лежне.
-, Боюсь, ти багато собi вигадав про мене, - вiдповiла Петтi. - Б'юся об

закпад, ти,навiть однiеi цiкавоi речi про мене згадати не зможеш.

- Почнемо.з твого спортивного тапанту, - сказав Волтер.

- Дуже просто,I_{е не цiкаво.

- Твiй спосiб мислення, - продовжив BiH. - Ти вважаеш бридкого про-

фесор а мипимта зворушливим.

- Апе ж стосовно нього м зi мною не погодився!

- Ъ, як ти розповiдаеш про родину. TBoi icTopii про них. Те, що ти живеш
так далеко вiд них i впаштовуеш вдасЕе життя. Ще ж неймовiрно цiкаво!

Петгi нiколи, не зустрiчала хrIопця;якиit би так очевидЕо був закохапий

унеi. Звичайно, пiдтекст такйх розмов був очевидний: Волтер просто xoTiB
прибржп if до рук. Та чим бiпьше часу вона проводила з ним, тим частiше
вiдчувала, що HaBiTb хоча вона не була милоIо - чи, мабугь, cirмe череЗ те, що
вона не була мипоlо, й унiй жив духзмагання та схильнiсть до всi.lикихпога-
них речей, - насправдi вона була досить-таки цiкавою особистiстю. А Вол-
тер, усвою чергу наполягаючи на ii винятковiй цiкавостi, досить упевнено
ставав ще цiкавiшим дrrя Hei.

- Якщо титакийуже прихипьник фемiнiстського р)r;qr, - запитаllа Пет-
Ti, - тодi чому ти так близько товаришуеш iз Рiчардом? BiH:To, здаетЬся,
TBoix думок не подiпяе.

. Волтер нахмурився:

- Якбц я }IaB сестру, то точноб uе доrryстив, щоб вона з ним рустрИася.

- Чому? - здивувадася Петтi. - BiH би погано до Hei ставився? BiH пога-
но поводиться iз жiнками?

- BiH не навмисно. Йому подобаються жiнки. Але його почуття до них
дуже швидко минають.

- Тому, що ми взаемОзамiннi? Ми нiби.як речi?

- Справа не в полiтицi, - зазначив Воптер. - BiH пiдтримуе цопiтику
рiвних прав. У нъого нiби эалежнiсть вiд жiнок, та й не тйьки вЦ нцх. 3наеш,
батько в нього був пlяницею, аРiчард зовсiм не п'е. Але його ставлення мож-
на порiвняти з тим, як людина пiсдя вечiрки випивае в унiтаз ресь свiй запас
спиртного. Ось такий BiH iз-лсiнками.

. - Зврить жiлхrlиво:

- Так, MeHi це в ньому не особпиво подобаеться.

78



- Але ж ти все одно товаришуеш iз ним, хоча й <за> фемiнiзм,
-Тиж не можеш припиняти спiлкуватися iз друзями дише черФ те, що

вони неiдеадьнi.

- Так, аде ж можflа допомогти iM стати кращими. Пояснити, що вони
вчиняють неправидьно.

- Ти з Елайзою це зробипа?

- Так, ти маеш рацiю.
Наступного разу, коли вона зустрiлася iз Волтером, BiH нарештi запросив

ii на справжне побачення iз KiHo та вечерею. Фiльм (дуже в дусi Воптера) ви-
явився безкоштовним, чорно-бiлим i озвуrеним грецькою мовою; BiH нази-
вався <Афiнський демон>. Поки вони сидiлиу залi арт-хаусногQ KiHo, зовсiм
caMi, й чекади, поки почнеться фiльм, Петтi розповiдала про cBoi ппани на
дiто - вона збиралася по'rхати разом iз KeTi Шмiдт до батькЬського замiсь-
кого дому продовжувати там свою фiзiотерапiю та готратися до.наступного
сезону. I раптом, просто у пустому кiнозалi, Волтер запитав ii, чи не хотйа 6
вона HaToMicTb переrхати до його квартири,6о Рiчард звiпьняе KiMHaTy i пе-

, ре'iжлжае до Нью-Йорка.

- Рiчард iде?

- Так, -_ вiдповiв Воптер. - Нью-Йорк - це мiсце по-справжньому цi-
KaBoi музики. BiH та Ibpepa збираються наново зiбрати грулу й почати висту-
пати. А MeHi треба якось самому спдачувати оренду протягом трьох мiсяцiв,

- Нiчого собi, - Петтi дуже обережно обирала вираз обличчя. - I я жи-
тиму в його KiMHaTi.

- I]e буде вже не його KiMHaTa, - виправив ii Волтер, - а твоя. Звiдти
дегко добиратися до спортзалу. MeHi зда€ться, це буде набагато зру.rнiше,
нiж iздити туди zDK з Едiни.

- То ти просиш мене жити разом iз тобою.
Волтер почервонiв i вiдвiв погляд:

- Авжеж, утебе буде окрема KiMHaTa. Але коли б тобi захотiлося повече-

ряти зi мною чи погудrIти, це було б просто чудово. MeHi здаеться, ти можеш
довiряти MeHi у питаннi поваги до твого, вдасного простору, але я буду завж-
ди го,iовий скласти тобi компанiю.

Петтi пильно подивилася йомуу вiчi, намагаючись зрозумiти. Вона а) по-
чувадася ображеною, i 6) iй буlо дужq шкода, що Рiчарп поце. Вона мапо не

запропонувала Волтеровi, щоб той спершу поцйував ii, а потiм уже запро-
шував жити разом, але збагнупа, що Tiei митi iй зовсiм не хотiпося цirryва-
тись. А потiм у залi вимкцули свiтло.

Наскiльки пам'ятае авторка, сюжет <Афiнського демона> обертався нав-
кодо спабохарактерного афiнського бухгалтера в окуляр:лх,у роговiй Qправi,
який,одного ранку йшов на роботу, коди побачиs власниf,I знiмок на першiй
сторiнцi газети пiд загоповком <Афiнський демон усе ще на Bohi>. А.фiняни,
яких BiK зуСтрiчав на вулицi, почади показувати на нього падьцем, полювати
на ЕьоIо, i його мадо не схопили) апе тут з'явилася банда терористiв чи прос-
то злочинцЬ i врятувапа йQго, бо помилково прийняпа його за свого демонiч-
ного ватажка. Банда хотiла пiдiрвати Парфенон, а головний герой намагався
пояснити iM, що BiH просто бргалтер, а не той Щемон; але банда так сильно
залежала вiд його допомоги, а решта MicTa так сильно бажапа його вбити,
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що врештi-решт'настае неЙмовiрниЙ момент, колЙ BiH скидае cBoi окрrяри
й перетворюетьсi на 'lхнього безстрашного вата>кка -- Афiнського демона!
I каже: уОЪь, бр'жи,як ми зробимо!о

Петтi дивипася цей фiльм i бачипа Воптера в тому бргалтеровi, уявля-
ючи, як BiH так само викидае cBoi окуляри. Пiсдя того, вже пiд час вечерi
в iтапiйськомуресторанi; Волтер iнтерпретував фйьм як алегорiю комfiiзму
упiслявоеннiй фецii i пояснював Петтi, що США, шукаючи нових партнерiв
ддя НАТО у Пiвнiчно-Схiднiй €вропi, дуже довго субсидiювали полiтичнi
переслiдуванtlя влому регiонi. Бухгаптер втiлював будь-кого, хто Mil€ взя,
ти вiдповiдальнiсть на себе i приеднатйся до жорсткоi битви проти репресiй
правого крила.

Петтi ковтнула ще вина:

- Я зовсiм iз цим не згодна: MeHi здаеться, ця iсторiя про те, що в голов-
ного героя нiколи не буrо справжнього життя, бо BiH бlв надто вiлповiдаль-
нийта боязкий iHe здогадувався, на що здатен. BiH насправдi й не жив до
того, як його прийЕяlIи за того ват:l.lкка. Та хоча BiH проя(ив пiсля того лише
декiлька днiв, смерть не стапа для нього поразкою, бо BiH нарештi зробив
щось путяще i реалiзував свiй потенцiал.

Волтер здивувався:

- То ж була безцiльна, дурна смерть! BiH нiчого не досяг!

- Але чому тодi BiH так вчиrтив?

- Бо вiдчрав сопiдарнiсть iз бандою, яка врятувала його життя. BiH зро-
зумiв, що вiдповiда€ за них. Вони булиприхвоснями, але BiH був iM потрiбен,
томудовiрився iM. BiH помер через свою BipHicTb iM.

- Господи, - здивувапася Петтi, - Ти дiйсно надзвичайно достойна дю-
дина.

- Я таким зовсiм не почраюся, -,зоп€речив Водтер. - Iнодi я почува-
юся найдурпiшою дюдиною в cBiTi. Я б xoTiB IIавчитися хи"Iрити. XoTiB би
стати таким само егоiстичЕим, як Рiчард, стати артистом. I не можу я цього
зробити не тому, що <достойна людина>, я просто не можу. Я не створений
дrш цього.

.- Але бухгалтер теж не думав, що створениil дтlя того, що врештi-решт
зробив. BiH здивував себе!.

- Так, аде Це не реапiстичне KiHo. I той знiмок у газетi - BiH був fiе прос-
то схожий на годовного героя, це BiH i був. Таякби BiH здався владi, то посту-
пово виправивби все. Попорною його помиJIкою було те, що BiH почав тiкати.
Томуя ка,ч(у,що це алегоРiя. Це - не реадьна iсторiя;

[пя Петтi було досить дивно пити вино iз Волтером,.6о BiH узагапi-то
не випивав, аде в Hei був демЬнiчний настрiй, тому апкогопь подiяв досить
швидко.

- Знiми окуляру.

- Hi, - вiдмовився BiH. - Тодi я не зможу тебе бачити.

- tliчого. I_[e ж звичайнiсiнька я, Петтi. 3нiми rx.

- Але MeHi подобаеться бачити тебе! Подобаеться дивитися на тебе!
Ix поглtяди зустрiлися

- Ще томути з:шросив мене жити разом? - запитапа Петтi.
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BiH почервонiв.

- Так.

- То, може, сходимо та подйвимося твою квартиру? Щоб я змогпа лриiл-
няти рiшення.

- Сьогоднi?

- Сьогоднi.

- А ти не втомилася?

- Hi, зовсiм Hi.

- А як твое кодiно?
* Iз ним усе гаразд, дякую.
Щього разу вона думада викдючно про Волтера. Якби ви спитали ii, поки

вона шкандибапаЧетвертою вулицею того м'якого та IIриемного травневого
вечора, чи вона хоч трохи сподiваеться зустрiти у квартирi Рiчарда,'вона б

вiдповiла <Hi>>. Вона хотiла сексу зараз, та якби Волтер мав хоч часточку здо-

рового глузду, BiH розвернувся б на порозi квартири, щойно би почув TrlyM

телевiзора всерединi, й повiв ii кудись iще, куди завгодно, хоча б до Hei в гур-
тожиток. Апе Волтер вiрив у справжне кохання, тому побоювався торкатися
Петтi, доки не переконаеться, що вона цього хоче. Тому BiH повiв ii всереди-
ну, де у вiтальнi сЙдiв Рiчард, покдавши босi ноги на кавовий стодик, на колi-
нах у нього лежала гiтара, а на диванi поряд iз ним був зошит. BiH дивився
фiльм про вiйну, пив величезну банкупепсi й спльовував тютюнову сдину.до

ведичезноi банки з-пiд ToMaTHoi пасти. В iнших аспект:tх KiMHaTa вигдJIдада

скромною та охайною.

- MeHi здавадося, ти пiшов на концерц - сказав Волтер.

- tsiн виявився повним лайном, - вiдповiв Рiчард.

- I-{e Петтi, памlятаеш ii?
Петтi скромно присунулася ближче.

- Привiц Рiчарде.

- Петтi, яку вважають не дуже високою, - згадав той.

- Так, це я.

- Але всеж ти досить висока. Радиft, що Воптер спокусив тебе прийти
сюди врештi-решт. Я вже думав, цього нiколи не станеться.

- Петтi MiqKye з приводу того, чи не пере'rхати до TBoci кiмнати влiтку, -
зазначив Волтер.

Рiчард пiдняв брови1

- Справдi?
BiH був струпкiший, молодшиir та сексуальнiший, нiж вона пам'ятада.

Було просто жах.IIиво, як швидко вона змiнила д}мку i мало не сказала, що
не збираеться жити тут iз Волтером чизайматися з ним сексом сьогоднi. Але
Bci докази свiдчили про зворотне,6о вона вже стояла тут.

- Я шукаю що сь зрг{ нiше, що б до бир атися до спортз аду, - сказада Петтi.

- Авжеж, це зрг{но.

- Вона хотйа подивитися твою KiMHaTy, - сказав Воптер.

- Там трохи не прибрано.

- Ти так к'ажеш, нiби там кодись бувае прибрано, - засмiявся Волтер.
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- Ну, брае iнодi так, шо TitM не настiдьки не прибрано, - вiдповЬ Pi-
чард. BiH вимкнр тепевiзор п:шьцем поги. - Аяк твоя мапенька подружка
Епайза? - запитав'вiн Петтi.

- Вона MeHi бiльше не подруга.

- Я ж тобi казав! - нагадав йому Волтер.

- Хотiлося б почути з перших уст. Вона мменька диЬачка, згодна? Одра-
зу й не подумаеш, але, друзi Moi... рано чи пiзно все випIIивае.

- Я припустипася TaKoi caMoi помипки, - визнала Петтi.

- Тйьки Воптер бачив ii справжню. <Правда про Елайзу>. Непогана на-
зва, чи не так?

- Ну, в мене ж була перевага -'Ёона зненавидiла меЕе з першого погдrI-

ду, - пояснив Волтер. - Ъ*у MeHi було виднiше.
Рiчард закрив зошита й сппюнув у банку.

- Лишаю вас, дiти Moi, самих.

- Над чим працюеш? - запитапа Петтi.

- 3вичайне дайно, яке неможJIиво с/ryхати. Я намагався з.робити щось
про цю .iiKcy, Маргарет Ътчер. Вона ж те[ер нова прем'ерка в Англii?

- Сдово <чiкса> не д}Dке пасуе до Маргарет Ътчер, * заувiDкив Вод-
тер. - <<ВепьможнавдовФ} паср:шо 66йьше.

- А ти що ск.Dкеш? - запитав Рiчард уПеттi.
- Я не така прискiпдива, - вiдповiла IIeTTi.

- Волтер каже, я не маю вживати це сдово. Каже, воно зневажливе, хоча
мiй досвiд доводить, що caMi чiкси на нього не звФкають.

- Тhк казаrIи десь у шiстдесятi, - посмiхнупltся Петтi.

- Так, або в кам'яному вiцi, - зазначив Волтер.

- Кажуть, } ни]r були дуже вепикi черепи, - чомусь згадав Рiчард.

- У бикiв вони теж вепикi, - додав Воптер. - I в iнших жуйних тварин,
Рiчард засмИвся.

- Я гадапа, що в нащ час тютюн я(ують дише гравф в бейсбоп, - зазrtа-
чипа Петтi. : На що це схожр?

- Можеш скуштувати, коди ти сьогоднi в блювальному HacTpoi, - вiд-
повiв Рiчард, пЦвомчись. - MeHi треба провiтритись. Лишаю вас самих.

- 3ачекай, я хочу скуштувам, - нагадапа йому Петтi.

- Не дуже гарна Иея, - заперечив Рiчарл.

- Hi, я дуже хочу.
Настрй, уякому вона перебраm з Волтером, цiлком зник; зараз й брrо

цiкаво, чи достатньо вlrади вона мае дIuI того, щоб змусити Рiчарда заппtлlи-
мся. Вона парештi отримапа можrп,rвiсть довести те, цо намагапася поясним
Волтеровi iз самого початкуrхнiх cTocyHKiB, - довести, що вона недостатньо
хороша дюдица для ньогоi Також то була можпивiсть ддя Волтера скинути
cBoi окуляри, припиним грам в кращого друга й просто заборонит1,1 rй тор-
катися цiеi гидоти. Але Воптер, як i завжди, дав Петтi змоry отримати те, чого
вона бажае

- Нуто дай iй скуштувати, - попрохав Волтер.
Пеггi вдячно посмiхrrупася йому:
.- Дякую, Воrггере.
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Тютюн на смак нагадував м'яту, але раптом сидьно обпiк iiT ясна. Волтер
подав iй кавову чашк)ъ'щоб вона сплюнула в Hei, а потiм вона сiла на диван,
нiби пiддослiдниil щур, якиft чекае, поки нiкотин почне дiяти, насолоджу-
ючись загальною Yвагою. Аде Волтер також пидьнував за Рiчардом; iколи
кров у ii серцi прискорила свiй бiц Петтi раптом згадада твердження Елай-
зи, що Волтер мав якiсь rrочуття до свого друта; вона згадала також ревнощi
Епаftзи.

- Рiчард узаrватi вiд Маргарет Ътчер, - повiдомив \ir Волтер. - BiH
BBzDKae, що вона представдяе крайнощi капiталiзмlt якi неминr{е призве-
дуть до його саморуйнування, BiH, мабуть, ночами iй пюбовнi пiснi пише.

- Ти мене добре знаеш, - погодився Рiчарл. - Пiсня про кохання до
прекрасноi ледi.

- У нас зав>кди виникае суперечка з приводу можливостi марксистськоi
революцii, - пояснив Волтер Петтi.

- М-м-м, - вона сплюнуда.

- Волтер BBaDKae, що лiберальнадержаваможе саморегулюватися, - ска-
зав Рiчард. - BiH вважа€, i4o американсьца буржуазiя добровiльно встанов-
люватиме все бiльшi обмеження вдасних свобод.

- Так, я притримую Bci цi чцовi iдеi для пiсень, якi Рiчард незрозумiпо
чому вiдмовляеться писати.

- Пiсня про ефективнiсть використання палива. Пiсня про громадський
транспорт, Пiсня про попiтику охорони здоров'я, Пiсня про контроль за на-

роджуванiстю.

- Це дещо нова для тебе територiя, та й для yciei рок-музики, - зазначив
Воптер.

- <<,Щвое дiтей - добре, четверо - погано)r.
.- <,Щвое дiтей - добре, а зовсiм без них - iще краще>.

- Я вЯ<е бачу, як маси виходять на вулицi.
, : Тобi потрiбно пише стати надзвичайно попудярним, - пояснив Вол-
тер.- Тодi люди сдухатимутБ тебе.

- Вiзьму це до уваги. - Рiчард обернувся до Петтi. - Як ти там?

- М-м-м, - вiдповйа вона, знову спльовуючи до KaBoBoi чашки. - Ъ-
пер я розумiю, що ти тодi сказав про блювання.

- Тiдьки не на кушетку!

- 3 тобою все гаразд? . зzlпитав Волтер.
KiMHaTa плавала й,дрижапа перед очима Петтi,

- Не можу повiрити, що тобi це подобаеться, - зiтхнула Петтi. .

- I все ж, подобаеться.

- Все добре? - зновузапитав Воптер,

- Ък, так. Просто треба посидiти трохи, не рухаючись.
Але насправдi ii нудило. iй нiчого бiдьше не лишадо ся, як сидiти,на ди-

BhHi й сIryхатижарти та суперечки Волтера й Рiчарда про полiтикута музику.
Волтер з ведиким ентузiазмом показавiй семидюймовий сингл <Травматикс>
й умовив Рiчарда програти обидвi сторони платiвки. Першою пiснею була
<Ненавиджу сонячне свiтло>,,яку вона восени чуда в клубi i яка,зараз здала-
ся Петтi акустичним аналогом передозування нiкотину. Хоча музI4ка грала
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й тихо (немае потреби казати, що то було бажання Волтера, якиfrt патопогiч-
но переймався за cBorx сусiдiв), вона викликапа в дЬчини погаЕе, жахrIиве
почуття. Вона вiдчувала на собi погляд Рiчарда, поки с/ryхала його жахливий
баритон, i розуlпtiла, що не помилялася в тому, як BiH дивився на Hei пiд час
попереднiх зустрiчей.

Щесь бпизько одинадфтоi години Воrrгер почав позiхати.

- Вибач, - сказав BiH, - аде я маю ще вiдвезти тебе додому.

- Я ilt сама дiйду. Скориста,ю ся лtипиIдями,мя самозахисту в разi чого.

- Hi, - заIIеречив BiH. - Вiзьмемо машину Рiчарда.

- Йд, вже спати, бiдолашний. Можливо, Рiчард сам мене довезе. Ти не
проти? - запитада вона його.

Воптер прикрив очi й жалiсно зiтхнув, нiби вiд нього зараз вимагали на-
можливого.

- Авжеж, - кивнув Рiчард, - я довезу тебе.

- Спочаткуiй треба побачити твою KiMHaTy, - нагадав Волтер, усе ще не
вiдкриваючи очей.

- Тодi хай заходить, - запропонував Рiчард. - Стан цiеi кiмнати гово-

рить сам за себе.

- Hi, я б хотiла повноцiнну екскурсiю; - висунуда вимоry Петтi, пильно
дивдrIчись на нього.

Стiни та стедя були пофарбованi в чорне, а панкЬський безлад, який у Bi-
тапьнi було подавпено Волтеровою присутнiстю, тут вiдомстився i бушував
на повну. Всюди були розкиданi платiвки та обкладинки з-пiд нIлк, стоядо
кiлька банок дшI тютюну, пежала ще одна гiтара, висiпл повнi-повнiсiнькi
полицi з книжкallчlи, ва;uIпася величезна купа шкарrrеток та TpyciB, а пi_lкко

прикривали зiм'ятi TeMHi простирадла, i чомусь Петтi вiдчула цiкавiсть, а не
огиднiсть, зрозумiвши, що кодись на ник пежапа Елайза.

- Якi веселi кодьори, - зазначида Петтi.
Волтер знову позiхнув:

- 3вичайно, я все перефарбую.

- Якщо тiдьки Петтi не подобаеться чорне! - вже вiд порога вигукнув
Рiчард.

- Я нiколи не думала про чорне, - вiдповiла вона. - ,Щосить цiкавий
BapiaHT.

- Як на мене, це дуже заспокiйдивий колiр, - зазначив Рiчард.

- То ти переiздиш до Нью-Йорка, - сказала вона.

- Так.

- Чудово. Коли?

- За два тижнi.

- Я теж туди\ду, саме за два тижнi! I]e двадцять п'ята рiчниця весiлrrя
Motx батькiв. На цю дату запдановано щось жа<ливе.

- Тиз Нью-Йорка?

- Округ Вестчестер

- MeHi теж туди! Хоча, мабрь, не в ту частину, куди Цеш ти.

- Ну, MeHi потрiбно до передмiстя.

- Нутак, трохи не йонкерс.

- Я бачида Йонкерс сотню разiв у BiKHo потяга.
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- Ось туди MeHi й треба.

- То ти машиною до Нью-Йорка цеш? - зitпитода Петтi.

- А що? - вiдiзвався Рiчард. - Пiдвезти?

- Яб не проти! Запрошуеш?
BiH похитав головою:

- Я про це подумаю.
У бiдопашного Волтера вже очi закривапися, BiH буквально не бачив, як

вони домовпяпися. У Петтi ж дихання перехоппювало вiд провини та збен-
теження, i вона поспiхом.дощкандибала до дверей i вже звiдти викрикн}па
щось типу (дякую за чудовий вечiр>,

- Вибач, я так втомився, - вiдповiв Волтер. _ Тивпевнена, що я не маю
довезти тебе додоrиу?

- я ii довезу, - сказав Рiуард. - А ти йди спати.
BorrTep, безперечно, вигдядав дуже нещасним, аде, мождиво, лише через

.втому. Опинившись на свiжому повiтрi, Петтi та Рiчард мовчкй пiшпи до ста-
poi iржавоi <<Iмпапи>. 3давапося, Рiчард старанfiо намагаеться не торкатися
Hei, тому вона сiда всередину сама, а потiм передала йому милицi.

- MeHi чомусь здавiulося, що Э тебе фургонi --- скflзtlла Цеттi, копи Рiчард
ciB поряд iз нею. - Yci рок-групи iздять фуртонами.

- У Герери фургон. А це мiй впасниilтранспортний засi6.

- То це в ньомуя поiду[о Нью-Йорка?

- Так, послухай, - BiH вставив кдюч запапення. - Ти вже маеш прийня-
тите чи iнше рiшення, зробити вибiр. 3розумiла? Ife нечесно по вiдношенню
до Воптера.

Паттi дивипася просто у BiTpoBe скпо.

- Що нечесно?

-,Щавати 
йомунадiю. фати з ним.

- То ти д/мхеш, я з ним просто граю?

- BiH - чудова пюдина. Дуже, дуже qерйозна. З ним треба повомтися
обережпо.

- Я це знаю) -вiдповiла вона. - 3наю i без тебе.

- Тодi дпrI чого ти тут? MeHi здалося...

- Що? Що тобi здапося?
.-: MeHi зда/Iося, що я завадив чомусь. Але потiм, коли я xoTiB пiти...

- Господи, ти i справдi покидьок!
Рiчард кивнр, нiби його зовсiм не турбува/ю, якоi вона про нього думки,

танLби BiH уже втомився вiд дурних жi}rок, якi тiпьки й кажуть дурницi.

- Коли я xoTiB пiти, - продовжив BiH, - м, здавапось, не зрозумiла на-
тяку, Тут усе гаразд, TIe твiй вибiр. AiTe я хочу переконатися, що ти розумiеш,
що краеш Волтеровi серце.

- Я справдi не хочутоворити про це з тобою.

- Гаразд. Не будемо. Але ви дуже часто зустрiчалися ocTaHHiM часом.
Майже кожного дня, так? Багато тижнiв.

_- Ми - друзi.Просто гуJuI€мо разом.

- Щобре. А ти зцаеш, що в нього вдома вiдбуваетрся?

- Так. Його MaTepi потрiбна допомога iз мотелем.
Рiчард нетiриемно посмiхнувся:
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- Це ftусе, що тобi вiдомо?

- 3наю ще, що в його батька проблеми зi здоров'ям, а його братам усе по
барабану.

- То BiH це тобi сказав. Бiльше нiчого?

- У його батька емфiзема. А в MaTepi - фiзична вада.

- А ще BiH працю€ на будiвництвi двадцять п'ять годин на-тrIждень i отри:
муе caMi п'ятiрки в унiверситетi. I кожного дня BiH знаходить мождивiсть
i гутяе з тобою, незважаючи на Bci Ti спраЁи. Як добре для тебе, що BiH мае
стiпькЙ вiпьного часу. Але ти ж така гарна чiкса, ти на це засдуговуеш, чи не
так? Та ще й так жахливо травмована! Ти ж така гарна, плюс травмована -
це, безпеРечнQ, дае тобi повне право HaBiTb не ставити йому жодних питань.

Така несправедлЙвiсть просто обпекда Петтi.
3на€ш, що, - обурено сказала вона, - BiH говорить, що ти справжнiй

покидьок iз жiнками. Ось що BiH каже про тебе.
Але це, здавалося, зовсiм не цiкаqило Рiчарда.

- Я просто намагаюся зрозумiти це, беру.lи до уваги, якими бпизькими
подругами вибулиз крихiткою Елайзою, - пояснив BiH. - Тепер я розумiю.
Не збагнув, коли R.перше побачив тебе, Ти здавапася таким собi милим дiв-
чам iз передмiстя.

- Так, я теж.чудовисько. Ти це маеш на увазi? Ми обое - чудовиська.

- Авжеж. Як скажеш. Зi мною не все гаразд.i з тобою не все гаразд. I все ж
я просто прошу тебе не бути чдовиськом iз Воптером.

- Я не така!

- Просто кiDкутобi, що бачу.

- Ти бачиш усе не так. MeHi BiH справдi подобасться. I я турбуюся про
Ilього.

- I саме тому ти не знаеш, що батько в нього помирае вiд захворювання
печiнки, його старшиft брат - за rратами через крадiжку автомобiля, а iH-
ший брат всю свою зарппатню вiйськового витрача€ на випдату кредиту на
вантажний <Шевроле-дорвет). А Волтер спить чотири fодини на день, щоб
дружити з тобою та ryпяти десь разом, - i все це лише заддrI того,, щоб ти
мотла лрийти сюди й пофлiртувати зi мною.

Петтiуклякла.

- Яft справдi цього не знадъ - промовида вона трохи згодом. - Зовсiм
нiчого. Але ти не можеш бутийому другом,коли тобi не подобаеться, щоб
з тобою флiртували.

- А-а-а, то це моя провина.3розумiв.
' 

- Так, вибач, але щось у цьому е.

- Я все сказав, - зазцачив Рiчард. - А тобi слiд розiбратися в собi,

- Так, ти, мабуть, ма€ш рацiю, - погодиЛася Петтi. - $na ти все одно
покидьок.

- Слухай, я вiдвезу тебе до Нью-Йорк'а, якщо тобi це потрiбно. .Щва чу-
довиська iдуть разом. Буде весело. Але ти маеш тодi зробити MeHi послуry
йприпинити гратися з Волтером,

-.Щобре. Вiдвези мене додому.
Можпиво, саме черф нiкотин воца всю нiч очей не могла зiмкнути, все

прокручуючи в головi той дивний вечiр та намагаючись виконати вимогу Pi-
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чарда - розiбратися у своlх думка<. Апе в ii головi Ёiби давав виставу див-
ний японський театр кабукi, бо HaBiTb коли вона знову й знову поверталася
до питання, що х( вона за людина та яким мае взагаrri стати ii життя, один
факт для Hei був зрозумйий чiтко: вона хотiла по'rхати разом iз Рiчарпом до
Нью-Йорка, i бiльше того - вона це зробить. Апе невтiшна правда попяга-
ла в тому, що tхня розмова в мапrинi викдикада в Hei величезне хвидювання
i дивним чином припеслаiй полетшеннrI: хвипювання черф т€, що Рiчард був
дуц<е цiкёвою особистiстю, а полегшення - через те, що пiсля намагань про-
тягом цих мiсяцiв бути кимось iншим, ким вона не була (чи була, але тiльки
деякою мiрою), тепер вона почув аласясобою справжньою, без прикрас, Саме
тому воназнала, що знайде спосiб домовитися з Рiчардом щqдо тiеiпоiздки.
Все, що iй тепер заlrишалося зробим, - це перебороти свою провину перед
Воптером та сором через те, що вона нiколи не бупа такою, як xoTiB BiH -.- та
Й вопа-сама. ЯкиЙ вiн був праВиЙ; що не квапив розвиток подiЙ у lxHix сто-
сунках! Як добре вiдчув ii нерiшрiсть! Коли вона думала про те, як добре BiH
п розуrиiв i як BipHo поводився, то вiдчувада HaBiTb бiпьшi сором та провину
черФ те, що вона так сильно розчаруе його, i знову не могпа прийняти оста-
точне рiшення.

А пiсля того майже тиждень BiH не зв'язувався з нею. Вона запiдозрида,
що це Рiчард порадив йому утримувати вiдстань, що Рiчард прочитав йому
жiнконенависницьку лекцiю з приводу жiночих зрад та необхiдностi краще
обороняти вiд них свое серце. В ii уявi Рiчардовi було дуже корисно зарадити
BorlTepoBi якоюсъ жzlхrlивою, руйнiвною дпя його iпюзiй iсторiею. Вона нiяk
не могла викинути з голови ту ведичфну KBiTKy, що Волтер подаРував iй i яка
нагадрада iй про рум'янець на його щоках. Вона згадувалh Ti вечори Е ryр-
тожитку, коли на нього нападала вседенська нудьга в особi Сюзаннil Сторрз,
яка зачiсуваrlа волосся так, що частина його звисаладесь збоку, бiля вlоrа, та
як BiH терпдяче сдухав настирливе дзижчання Сюзанни про дiету, про скдад-
нощi iнфляцii, про те, що il KiMHaTa в ryртожитку надто сидьно опалtоеться,
i про ii вседенське розчарування у спiвробiтниках,та викпадачшr в унiверси-
TeTi, поки flеттi та KeTi з подружками смiяли9я.над серiалом <Фантастичний
ocTpiB>: як Петтi, нiбито зЕiвечена черeз травму кодiна,,вiдмовилася встати
i врятувати Волтера вiд Сюзанни черФ страх, що та потiм перекдючиться зi
сво€ю докрпивiстк) на нйх, та як Воптер, хоча й був здатний на <<BifiMiHHo>

пожарцlвати з Петтi над недолiками Сюзанни, хоча й знав безсумнiвно, як
багато роботи ще чека€ на нього таяк рапо йому прокидатися потiм уранцi,
все одно дозводиВ собi потралити в таку саму пастку й у наступнi вечори, бо
BiH п'одобався Сюзаннi i йому було шкода Ti.

Можна й не казати, що Петтi нiяк не могда змусити себе прийняти,рiшен-
ня. Вони не спiпкувапися а>к д,о того моменту, коди Волтер затепефонував
з Гiббiнга i попросив вибачення за свое пdовчання; також BiH повiдомив, що
його батько в KoMi.

- Волтере, як жё я скгйда за тобою! : вигукнула вона, хоча це було
саме те, чого Рiчард просив ii не рЬбити.

- Я теж за тобою скуT ив!
Вона задумала розпитати подробицi про стан його батька, хоча ця навич-

ка - придiмти уваry та добре р,озIIитувати про подробицi - стане iй у на-
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годi втому разi, якщо вона хоче продовжувати cBoi стосунки iз Волтером.
BiH розповiв iй про печiнкову педостатнiсть, набряк дегенiв та дуже поганi
прогнози.

- MeHi так шкода, - сказаrIа вона. - Але слрсац, щодо кiмнати...

- Ти Ее маеш приймати рiшення просто зараз.

- Hi, тобi ж потрiбна вiдповiдь. Ти б мiг здати ii ще коллусь...

- Я б краще здавав ii тобi!

- Щобре, еге ж, мождиво, я цього й хотiла, але наступного тижня я маю
поtхати додому, та я б хотiла поtхати з Рiчардом. Оскiльки BiH iде туди саме
тодi.

Будь-яке хвилювання через те, що Волтер, мождиво, не зрозумi€ натяку
в ii сдовах, розсiяпося, коли BiH раптом замовк.

- Ти ж, здаеться, вже придбада квиток на лiтак, - нарештi зазначив BiH.

- Можуйого повернути, - збрехала вона.

- Ну, гара:}д, - зiпrнув BiH. - Алезнаеш, Рiчард - не дуже надiйний.

- Авжеltt, зЕаю, -- вiдповiла вона. - ТИ маешl рацiю. Я просто подумала,

що можутрошки грошей заощадити, щоб потiм витратити lx на оренду.
(Складнiшоi брехнi ще cBiT не бачив: квиток придбапиiй батьки.)

- Iтодi яточно зможу заплатити за оренду за червень, - продовжида
вона.

- У цьому нема€ нiякого сенсу, якща ти не житимеш у мене.

- Я, ймовiрно, перецу, ось що я Kа>Ky. Я ще не до кiнця впевнена.

- Гаразд.

- Я справдi дуже цього хочу, але не впевнена. Томуякщо знайдеш когось
iншого до цiеi кiмнати, мабуть, обираft його. Аде я точЕо буду в змозi запла-
тити за червень.

Волтер знову замовк, а потiм засмr{еним годосQм сказав, що мае звiль-
нити телефон.

Натхнена завершенням TaKoi складпоi розмови, вона затепефонувапа Pi-
чардовi й запевнила його; що'прийняпа необхiдпе рiшення, на що той вiд-
повiв й, що точну даlу його вiд'iзду ще не встановлено i що BiH xoTiB би за-
rхати до Чикаго, вiдвiдати кiлька концертiв.

- Абия потрапипа до Нью-Йорка не пiзнiше наступноi суботи, - сказа-
ла Петтi.

- Так, вечiрка на честь рiчницi. Ще вона проходитиме?

- У готелi <Могонк Маунтен Гчуru, аде головне - friстатися Вестчестера.

- Я подивдюся, що можна зробити.
Не так уже й весело подорожувати машиною, коди водiй вважае тебе -

а можливо, й ycix жiнок - 9анозою в дупi, але Петтi не розумiла цього, доки
не спробувала. Першою пробпемою став день вiд'iзду, якиf,t довелося перено-
сити заради Hei. Потiм у фургонi Герери щось зламадося, а оскiльки Рiчард
ппанував зупинитися в Чикаго саме в його друзiв, а Петтi до цiеi угоди мiж
ними не входила, на ншк очiкувапо нФручне становище. А через те, що Петтi
не дуже розумiлася на розрiIхунках вiдстаней, то коли Рiчард забрав ii на три
години пiзнiше, нiж вони домов/uIлися, аз Мiннеаполiса вони ви'rхапи пише
надвечiр, то вона не розуruiла, з яким запiзненням вони потрап/шть до Чика-
го та чому так в.Dкпиво вчасно опинитися на Tpaci I-94. Ще була не ii провина,
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що Вони ви'iхаrrи так пiзно. ii прохання зупинитись бiпя туалету в О-Кперi,
а годиною пiзнiше - ще раз, просто в полi, щоб поснiдати, - не здавалося iй
надмiрним. Ще була ii омрйна подорож, i вона хотiпа насолоджуватися.нею!
Але задне сидiння булр повне устаткування, з яким Рiчард HiяK не мiг розлу-
чцтися, аЙого ocHoBHi потреби обмежувалися тютюном (у нього на пiдпозi
стояла банка для спдьовування). Та хоча BiH i не скаржився на те, наскИьки
милиЦi уповiльнюють ii рух i взагалi все, що вона робить, BiH також i не заспо-
кОюВав ii. Всю дорогу вiд BicKoHciHa, не зва>каючи на його рiзкiсть та погчtно
прш(овувану дратiвливiсть it цiлком виправданими людськими потребами,
вона майже фiзично вiдчувапа його гостру потребу потрil(атись, i це не дуже
сприяло гарному настрою в машинi. Не те щоб BiH зовёiм ii не привабпював.
Апе iй був потрiбний якийсь час та простiр принаймнi для дихання, тому,
HaBiTb беруи до уваги ii моподiсть та недосвiдченiсть Ha,Ti часи, авторцi со-
ромно визнати, що вона вирiшипа вдатися до нещироi розмови про Воптера,
аби просто виторгувати собiтi час i простiр.

Спершу Рiчард не xoTiB говорити про свого товариша, апе коли вона його
розговорила, то багато дiзналася про шкйьнi роки Волтера. Прб симпозiу-
ми, якi BiH влаштовував, присвяченi то перенаседенню, то виборчiй реформi
в txHboMy коледжi, - аде.жоден iз них HixTo не вiдвiдував. Про просуванпя
музичних концертiв рру HoBoi хвилi, яке BiH здiйснював протягом чотирьох
poKiB за допомогою унiверситетськоi радiостанцii. Про його петицiю стосов-
но встановлення нових, краще iзольованrлr BiKQH у ryрто>rйтках Макалесте-
ра. Про редакцiйнi cTaTTi, якi BiH написав для MicbKo't' газети, присвяченi, нап-
рикдад, тацям, що lx BiH бачив на роздачi пiд.час cBoei роботи: BiH пiдрахував,
скiльки родин у Сент-Полi можна було б прогоfiувати на залишки 'iжi пiсля
одного пише робочого дня; BiH нагадував cBoiM однокурсникам, що iншим
людським створiнням доводиться прибирати пtlями вiд apaxicoBoi олii, якi
запишаються геть усюди; i як BiH, завдяки фiлософському пiдходу, вiдуrив
cBok однокурсникiв вiд звички налцвати в кашу молока втричi бiпьше, нi_lлс

потрiбно, а потiм лишати на тацях це зiпсоване мопЬко - невже вони дума-
ють, що молоко безкоштовне та нескiнченне, наче вода, i аж нiяк не пов'язане
з оточуючим середовйЩем? Рiчард перерд6овував усе це у заступницькому
ToHi - такому самому, яk тодi, два тижнi тому, iз Петтi - ToHi, сповненому
дивноi HiжHocTi та жадю по вiдношенню до Волтера, нiби вiдчував бiль кож-
ного разу, як ВЬлтер стикався iз жорстокою реальнiстю.

- У нього вже були подружки? - спитала Петтi.

- BiH дуже погано обирае, - вiдповiв Рiчард. - Западае на Ееможливих
чiкс. На т}lк, укого вже ехлопцi. На тих, хто постйно_ вiдвiдуе рiзнi гуртки
з мистецтва. Була одна другокурсниця, яку BiH не мiг забути a>к до остан-
нього курсу. BiH вiдмовився заради Hei вiд ефiру в п'ятницю i взяв замiсть
цього вiвторковий ефiр. На жаrrь, я дiзнався про це надто пiзно, щоб зупи-
нити його: BiH переписував ii конспекти, водив iI на вистави. Було ж.lхJIиво
спостерiгати, як вона ним... грае. Вона завжди дуже недоречно врив:rдася до
нашоi кiмнати,

- ,Щивно, - сказала Петтi. - I чому ж це так траплялося?

- BiH нiколи не брdв до уваги Moi попередження; BiH дуr(е впертий. По
ньому нiколи не скaDкеш, але BiH завжди заrrадае на гарненьких. На красунь iз
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шикарною фiryрою. 
,BiH 

дуже претензiйний уцьому ппанi. I це йому пiд час
навчання в коледжi тйьки шкодило.

- А ця дiвчина, яка завжди заскакрапа до тебе в KiMHaTy... Вона тобi по-

добалася?

- MeHi не подобалося те, як вона ставипася до Воптера

- Ця тема - твiй коник, як я бачу.

- У Hei був нiкчемний смак, iй подобапося вриватися по п'ятничних ве-
чор.D(. 3 певноi точки зору, в мене був лише один засiб позбавитися ii. I я роз-
повiв йому все про тих чiкс, на яких BiH зазвичай западае.

- Ъ ти йому посrrугу зробив. Бачу, бачу...

- Якiж ми морадiсти,

- Hi, серйозно: я розумiю, чому ти не повокаеш нас. Усе, що ти бачиш
протягом багатьох poKiB, - так це нiбито дiвчата наМагаються розлrrити
тебе з кращим другом. MeHi здаеться, це дуже дивно.

- Я поважаю тебе, - вiдповЬ Рiчард.

- Ха-ха-ха.

- Ти не дурна. Я б не проти побачитись iз тобою влiтку, якщо ти справдi
приiдеш у Нью-Йорк.

- Щось не дуже MeHi в це вiриться.

- Я тiдьки ка,ху, що не проти 6.

Наступнi три години Петтi витратила на те, щоб розвинути далi цю фан-
тазiю, - дивилася на заднi лiхтарi машин, що жали у напрямку веIIикого
MicTa й гадапа, як то - бутп <чiксою> Рiчарда, та чи е шанс у жiнки, яку BiH

повокатиме, змiнити його; вона уявляпа, як нiколи не повернеться до Мiц-
несоти, уявпяла квартиру, яку вони моглиб знiмати разом, уявтIяпа, як на-
пустить Рiчарда на свою зневажпиву середню сестру, та подадьше приголом-
шення Bciei родинитим, якою крутою вона стала, уявтIяла tx ночi разом - до
тих пiр, поки вони не приrхапи до Саут-Сайда, Чикаго. Бупа вже друга ночi,
i Рiчард нiяк не мiг знайти бдинок, де живуть прузi Герери. На lxHboMy прi
Ёесь час пQставали запiзничнi шдяхи та темна, кадамутпа рiчка. Вуrицi були
пустi, коди не враховувати TaKci з постiйним мiсцем стоянки, та де-Ее-де
проryлювались Ti вепичезнi лякаючi чорношкiрi хлопцi, про яких зазвичай
пишуть у гааетах.

- Було б добре зазирнути до мапи, - сказапа Петтi.

- Це - пронумерована вулиця. Не Tak-To й сrgrадно.
Гереринi друзi були митлпми. Будинок, який Рiчард, врештi-решц зна-

йшов за допомогою водiя TaKci, вигrидав нФкилим. На cTiHi вони побачили
дзвоник, що висiв на двох дротах, - i як не дивно, BiH працював. Хтось вiд-
хуlлив занавiску, що закривала вiконце в дверях, подивився на гостей i всту-
пив у переговори з Рiчардом.

- Вибач, друже, - сказав Рiчард. - Ми затримадися не з власноi волi.
Просто потрiбно десь перекzштуватися декiлька ночей.

Той митець був одягнениf,tу дешевi вiдвислi труси.

- Ми тiлБки-но цочади ремонт у тiй KiMHaTi, - сказав BiH. - Там дуже
сиро. Герера казав, нiби ви приiдете лише на вихiдних.

- BiH що, не телефонував вам рора?
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- Так, телефонував. I я сказав йому, що в тiй вiпьЁiй KiMHaTi пану€ не-
людський безлад.

- Не проблема. Ми вдячнi й за це. Я дещо туди занесу.
Петтi не було нiякоI користi уперенесеннi речей, тому вона охороняда

мапtину, поки Рiчард повiльно спорох(няв ii, В KiMHaTi, яку iM видiлипи,6упо
BzDKKo дИхати черФ запirх - Петтi буrа занадто молода, щоб зрозумiти: так
пахне розчин для гiпсокартону, ще досить свiжий, щоб створювати атмо-
сферу домацтнього затишку. €диним джерелом свiтла"6улз стара алюйнiева
пампа, закрiплена зверху на драбинi, з якоi сипався брул,

- Господи, - видихнув Рiчард, - у них що, шимпанзе cTiHy кладуть?
Пiд укритою пилом купою брудних старих ганчiрок дежав lолий, весь

в ipжi подвiйний матрац.
-- Мабуtь, ти у своему Шератонi до такого не звикла, - сказав Рiчард.

- А це зверху - то простирадла? - несмiливо запитада Петтi.
BiH став ритися в тiй купi i знайшов там вовняЕу хустку, iндiанське по-

кривало та плiсову пgдушку.

-Ти будеш сIrати т}rт, - змвив BiH. - Вони знайшпидля мене кушетку.
В ii погпядi було питання.

- Вже пiзко, - вiдповiв BiH. - Ти маеш виспатися.

- Упевнений? Тут багато мiсця. А на кушетцi тобi буле не дуже зргIно,
ти заведикиir дпя нёi.

Петтi дуже втомипась, але хотiла його (HaBiTb взяда iз собою все необхiд-
не); yHei виникдо перёдчуття, що треба взяти бика за роги, поставитипи-
танЕя руба, irдже тодi в Hei не буде часу на те, щоб iп.\е рffi усе добре обмiрку-
вати та, врештi-решц передумати. I тйьки багатьма роками пiзнiше, майже
за пiвжи,гтя, вона дiзнмася про tlричини TaKoi несподЬано джентrlьменськоi
поведiнки Рiчарда iбупапригопомшена ними. Але в той моменц на тiй воло-
гiй будiвельнiй дiляццi, вона пише могла припустити, що трохи помипилася
B Irboмy або вiдвернупа його вiд себе тим, що була занозою в дупi i зовсiМ не
стапа йому в нагодi, коди BiH переносив речi.

- Там е щось схоже на ванну KiMHaTy, - повiдомив BiH. - Можливо, тобi
пощастить бiпьше i ти знайдеш, як там вмикаеться-свiтдо.

В iT погпядi, спрямованому на нього, було пи,ше бажання, але BiH швид-
ко вiдвернувся. Неприемне здивування цим, стрес вiд переiзду, похмурiсть
кiмнати. - i Петтi просто вимкнуда свiтло, ляrпа на те ганчiрЪ й дуже довго
ппакала, намагаючись робити це зовсiм бебшумно, доки ii розчарувацня не
потонуло в cHi.

ЕIаступного ранку вона прокинyлася о шостiй вiд жахrrивого сонячного
свiтда, апотiм проведа пречУдовi довгi години, очiкуючи, поки хоч хто-не-
будu уквартирi прокинеться, iтодi вона справдi перетворипася на занозу
в дупi. Той день став свiдком найменшого прояву податдивостi за все ii lкит-
тя. Щрузi в Ёрери були якiсь недоробленi у фiзичному планi, i Петтi вiдчу-
ла, нiби виросда ще на дюйм, бо аж нiяк не розумiла lx розмови.цро всю ту
xiuiBcbKy культуру.Тричi вони давали й шанс проявити себе, апiсля того
стапи демонстративно iгнорувати ii; потiм iй пощастидо: вони пiшли геть

разом iз Рiчардом, який повернувся вже сам iз пончиками на снiданок,
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-.Я збираюся iM сьогоднiдопомогти з цiею кiмнатою, - подiлився BiH. -
Мене нудлtть вiд того, що в них там вiдбуваеться. А ти б не хотiла щось теж
зробим, наприклад, пошпiфувати?

.- Я взеrапi-то думапа поlхатr,r до озера чи ще кудись. Тобто тут так спе-
котно. Чи до музею сходити.

BiH д,уже серйозно на Hei подивився.

- Тkхочеш до музею.

- Просто вибратися к}тись та Еасоподуrrися MicToM.

- Ми можемо це 3робити сьогоднi. фае <Мегезiн>. T},r lx знаеш?

- Hi, не знаю. I]e хiба не очевидно?
-- Щось ти не в ryMopi. Ти просто хочеш поtхати звiдси.

- Нiчого я вже не хочу.

- Якщо ми допоможемо'iм iз прибиранням у цiй кiмнати, спатимещ сьо-
годнi кршце.

- MeHi все одно. I шлiфувати я нiчого точно не хочу.
Крня вигпядапа огидно, нiби конюшня, яку нiкопи не чистипи, i пах-

ло там нiби вдомi хворого на годову. Сидячи на кушетцi, де сьогоднi спав
Рiчард, Петтi Еамаг.шася читати одну з кни)кок, якi прихопмпа з сQбою,,

сподiваrЬчись вразити Рiчарда, - то був роман ХемiнlЪея, апе нiяk flе могда
сконцентрратися через спеку, той жахпивий запах, втому, кrryбок угорпi та
апьбоми <Мегезiн>>, якi грав на гiтарi Рiчард. Коли й стало зовсiм нестерпfiо
вiд спекип вона пiшла до кiмнати, де Рiчард узявся до роботи, i сказала йому,
що збираеться поryдяти.

BiП був без сорочки, волосся в нього на гр}цях випрямиlrося вЦ поту, що
збiгав його тiдом

- I]e не кращий район для

- То, може, пiдеш,зi мною?

- Якщо тiльки за годйну.

- Hi, забудь, - сказirпа вона. - Я'сама пiду. А можна MeHi взяти якого9ь
кпюча вiд цього мiсця?

- Tt, справдi хочеш пiти сама, на мипицях?

- Так, ти ж не хочеш скласти MeHi компанiю.

- Я сказав, що закiнчу за годину i тодi пiду iз тобою.

- А я не хочу чекати годину.

- В такому разi, - вiдповЬ Рiчард, - ключ лежить на кухонному столi.

- Чомум до мепе такийжорстокий?
BiH заппющив очi i, здавапося, порiIхував до десяти. Було очевидно, як

сидьно BiH ненавидить жiнок та все, що вони кажуть.

- Чому б тобi не прийняти хоподний душ? - запропонував BiH. - Поче-
кай, покия закiнчу.

- 3на€ш,,вчора деякий час MeHi здilвмося, що я тобi подобаюсь.

- А ти MeHi й подобаешся. Я просто маю попрацювати тут трохи.

-,Щобре, 
.- вiдповirJа вона. - Працюй.

На вулицi вдень бупо HaBiTb спекотнiше, HilK у квартирi. Петтi прогулюва-
пася досить швидкою ходою, намагаючись зробити так, щоб qточуючi не по-
мiчапи, як вона ппаче, та иаючи, що вона знаý, куди йти. Рiчка, до якоi вона
дiйшла; бупа не такою жllхпивою, як ia здадося ранiше, уночi: вона сидьно за-

проryлянок, - зазначив BiH.
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росла Й забруднилась, апе нiяк не виlлядала злрвiсною чи всепоглинаючою.
На iншому i] боцi був розташований мексиканський квартал, прикрашений
фестонами .- мабуть, вони чекали на якесь мексиканське свято або тiдьки-
но його вiдсвяткували, а мождиво, вони просто нiколи не знiмають цих при-
крас. Вона знайшпа там такерiюl з кондицiонером, де на Hei Bci витрiщалися,
але HixTo не чiпдявся; там вона сlлаЙ випила кбли,пiслячого поринула,i свою
дiвочу журбу. Вона BciM тiлом бажала Рiчарда, але десь у душi р'озумiла, що
припустилася ведикоi помилки, коди по'iхада з ним: усе, що вона сподiвапася
отримати вiд нього Й ЧикЬго, виявилосяодною ведикою вигадкою, яка icHy-
вада,виключно в ii уявi. Фрази, якi вона пам'ятала зi шкiльноi дави, типу lo
siеПtО2, hace muсhо саlоf та ;quё quiere la secora(, увесь час вигIливали з оточу-
ючого гомону. Вона зiбрада всю свою смiливiсть в кудак, замовила три тако,
з апетитом з'ша 'rx i стала дивитися на чисденнi автобуси, що проiжджали
повз BiKHa, задишаючи за собою слiд брулу, що блищав на coHl{i. Час спли-
вав якось по-особливому, i зараз авторка, яка отрималa доволi багатий до-
свiд нудних днiв, може позначити його як пдеrrр"Ъr"rий> (BiH був водночас
нескiнченним i до огидноГо швидким; повнi до краю секунда за секундою,
якi складалисяу беззмiстовнi години, одну за iншою). Врештi-решц коли ро-
бочий день скiнчився, вресторанчику почади з'являтися компанii молодих
робiтникiв i придiляти iй забагато уваги, обговорюючи ii muleta.ss; тому iй
довелося пiти.

,Що того моменту, як вона знайшла дорогу, сонце перетворидося на вели-
чФну помаранчеву сферу, яка висiла десь у кiнцi орiснт'ованих на схiд i за=

хiд вулицях. Як вона зараз зiзналася сама собi, ii метою було погуrяти так
довго, щоб Рiчарл почав хвилюватися за Hei; але досягти цього iй аж нiяк не
вдалося. Вдома нiкого не було. Стiни ii кiмнати вже були майже закiнченi,
пiдлогу ретельно пiдметено, а iT лiжко було акуратно застелено справжнiми
простирад лами il прикрашено подушками. На iндiан ському покривалi лежа-
ла запЙска вiд Рiчарда, написана малесенькими друкованиl4и пiтерами; у нiй
була зазначена адреса клубу та дано вказiвки, як туди дiстатися. Також.вона
прочитада: <Попередження: я мав вiдвезти туди наших господарiв>.

Поки Петтi вирiшувапа, чи варто взагалi виходити з дому, вона прилягла
трошки й задрiмала, а прокинулася вже багатьма годинами пiзнiше, зовсiм
розryблена, коди поверну.лися друзi Герери. Вона дострибала на однiй нозi
до вiталънi й там дiзналася вiд найнепривiтнiшого з них, того, що зlпстрiв rx
тодi вночi в самих трусах, що Рiчард пiшов з yciMa iншими i попрохав Петтi
не чекати Його й тмгати спати - BiH пОвернеться вчасно, щоб вiдвезти ii до
Нью-йорка.

Котра година? - запитала вона.

- !есь перша.

- Ночi?

l Мексиканський ресторанчик, де подають тако, бурiто тощо.
2 Перепрошую (iсп,).

'Ду*е спекотно (lси,).
а Чого бажае сеньйора? (Iси.)
5 Милицi (iси.).
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Дрг Герери пипьно подивився на Hei:

- Hi, ти що, сонця не бачиш?

- А де Рiчард?

- BiH пiшов кудись iз дiвчатами, з якими познайомився.К)ц" - не сказав.
Як уже бупо зазначено, Петтi д)Dке погано розумiлася на розр.Iхункаr вiд-

cTaHi. II|об приlхати до Вестчестера вчасflо i встигнутц лiтлц з родиною на 
.

обiд до <Могонк Мартен Гаузу>, вона та Рiчард мапиб запи1llити Чикаго
о п'ятiй ранку. Вона проспада надто довго й прокинуrася наступн,ого ран-
ку - погода була cipa й похмп)а, MicTo - чужим, нiби пора року HaBiTb була
iншою. Рiчард усе ще не з'явився. Вона поша черствих пончикiв i прочитала
декйька cTopiHoK Хемiнrвея до одинадцятоi години, а тодi вже HaBiTb вона
збагнула, що не встигне бути на мiсцi вчасно.

Вона стиснупазуби й зателефонувада батькам - за rхнiй рахунок.

- Чикаго? - здивувапася Щжойс. - Повiрити не можу. Ти далеко вiд
аеропорту? 3можеш придбати квиток на пiтак? Ми думали, ти вже ось-ось

gu

приiдеш... Та й батько xoTiB ви'utати трохи ранiше, сама знаеш, який рух на
дорогФ( по вихiдних.

- Я розryбипася,- сказала Петтi. - MeHi правда, правда дуже шкода.

- Ти змоr(еш приiхати хоча б завтра вранцi? Наш святковий обiд завжди
переноситься на один день.

- Я дуже, дуже постараюся, - пообiцяла Петтi.
На той момент.Щжойс брапа участь у законодавчих зборах штату вже три

роки. 7 якби вона утiй розмовi не перерахувала ycix родичiв та друзiв роди-
ни, якi приtхали тодi до <Могонко, щоб вiддати данину цiй чдовiй рiчницi,
не розписапа у барвах приголомшпивий з.rхвац iз яким брат та сестри Петгi
беруть гIасть у цьому родинному заходi, не розповiда про те, як ii прием-
но здиврапи вiтання буквапьно з ycix KyTKiB краiни, - то, можливо, Петтi
й встигда б приrхати вчасно. Однак, за данш( уlr[ов, ii думки дивним чином
заспокоiлися й сконцентрувалися, поки вона говорипа з матiр'ю. У Чикаго
почався дрiбний дощ; BiTep доносив з вулицi прекраснi зап:rхи охододженого
бетону та озера Мiчиган i трiпав занавiски. Не вiдчуваючи недавнього обу-
рення, Петтi зазирнуда до себе в душу новим, хододним поглrIдом i побачипа,
що HixTo не постраждае i не засмутиться, коли вона пропустить цю рiчницю.
Бiльшу частину роботи було вже завершено. Вона побачипа, що вже майже
звiльниласявiдусього,.uIе останнiйкрокдо свободиздававсяiйпростожаJ(пи-
вим; але жахливимне в поганомусенсi цього спова, якщо це взагапi можпиво.

Петтi сидiпа бirrя BiKHa, вдихаючи запirх дощу й спостерiгаючи, як BiTep
копише траву та кущi на даху cTapoi покинутоi фабрики, коли раптом зате-
пефонував Рiчарл.

- MeHi дrr(е шкода, - сказав BiH. - Я прицу за годину.

- Не поспiшай, :- вЦповiла Петтi. - Вхе запiзно.

- Але ж та вечiрка тiльки зilвтра увечерi!

- Hi, Рiчарде, то була не вечiрка, а обЦ. Я мала бути там уже сьогоднi..,
Uьогоднr, о п ятlи годинr.

- От дайно. Ти не жартуеш?

- А ти правда нiчого не памЪтаеш?
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- Я пIось трохи rrереплутав. Я дещо не виспався.

- Гаразд, уже все одно. Можеш не iтоспiшати. Щуллаю, я поiду додому.
I саме додому вона й по'rхала. Спустила сходirми свою вадiзр потiм сама

зiйшпа ними на мипицях, спiймапа Takci на Гопстед-стрит, сiпа в автобус
компанii <фейхаунд оф Америка)), що прямував до Мiннеаполiса, а звiдти
поtхала прямо до Гiббiнга, де саме помирав удютеранськiй лiкарнi Щжин
Бер/панд. Було близько п'яти градусiв тепла, порожнi в цей пiзнiй час вулицi
передмiстя Гiббiнга потопали в зливi. Волтеровi щоки були ще рум'янiшi, нiж
звичайно. I вже коли вони вийшди з.вокза/ry й сvтц в тарантас його батька,
весьТропахлиЙ сиrареуним димом та газом, на якому тоЙ працював, Петтi
обвuла руками шию Водтера i потонула в поцiлунку, помiтивши, однак, що
цiпуеться BiH дуже добре,

РОЗДIД 3: МАТУСИНI 3МАГАННЯ

На той випадок, якщо по вiдношенню до батькiв rra цi сторiнки прокра-
дися скарги чи HaBiTb вiдкритi звинуваченця, авторка хотiла б висловити
глибоку вдячнiсть Щжойс та Рею - принаймцi за те, що вони liкgли не зму-
шуваlrи ii займатися мистецтвом; як це стапося э iT сестрами. Той факт, що
f,жЬйс та Рей нехтували Петтi, що спричинидо iй багато бодю в дитинствi,
зараз виявдrIеться все бiпьшим i бiдыrrим проявом миlIосерди, бо коли вона
дивиться.на сестер, якi зараз, ycBoi сорок poKiB, живуть caMi уНью-Йорку,
е надто ексцентричними та (або) ввФкають за необхiдне шукати довгостро-
кових стосункЬ, але, як i ранiше, приймають фiнансову.допомоryвiд батькiв,
намагаючись досягти успiху в сферi мистецтва, яке, згiдно з тим, у чому rx
колись переконали, мае стати'iх долею, - то вона розумiе, що, врештi-решц
значно краще, копи тебе вважають нудною дурепою, нiж надзвичайною ро-
зумницею. IToMy кожнi маленькi прояви Творчостi в Петтi стають прием-
ним сюрпризом, замiсть збентеженЕя чеI}ез жню незначущiсть.

У молодомуВолтерiПеттi бiльше за все подобалося те, як сидьно BiH xoTiB,

щоб вона перемогда. Там, де Елайза лише над4агалася демонструвати слабкi
та незадовiльнi ознаки пiдтримки, Воптер iз повною самовiддачею проявrIяF
ворожiсть до будь-кого (ii батькiв, брата чи сестер), хто ii засмг{ував. А по-
заяк BiH був абсолютно чесним в ycix iнших сферах життя, BiH вигдядав дуже
перекондиво, коди критикував'fi.родину й завжди активно пiдтрилryвав ii
cyMHiBHi програми боротьби з ними. Може, BiH i не був ii iдеапьним чоловi-
ком, апе 61в неперевершеним. у своему cKiDKeHoMy фанатизмi, якого вона
iнодi потребуваланавiть бiдьше за романтику.

3араз легко зрозумiти, що Петтi тодi слiд бупо кiлъка рокЪ попрацювати
на свою кар'еру, знайти себе в солiднiй сферi, не обов'язково повЪзанiй зi
спортом, позустрiчатися ще з рiзними чодовiками й стати бiльш досвiдче-
ною, перш нiж взяти на себе тягар материнства. Але хоча Петтi й скiнчипа
кар'еру гравця мiжунiверситетського рiвня, в ii головi нiби годинник цсiкав,
вона нiби очiкувала свистка на майданчику; i вона потребувала перемог.
бiльше, нiж будь-копи. А перемогти вона могда - зробити найкращиil кп-
док на шдяху до поразки сестер та MaTepi, - одруryившись iз кращим х.поп-
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цем у MiHHecoTi, оседитися в бiльшому, кращому та ще цiкавiшому будиrrку,
нiж Ti, в яких мешкапи iншi члени родцни, народити купу дiтлахiв та у свое-
му материнствi зробити все, чого не зробипа [жойс. I.Воптер, незвiDкаючи
на свiй вiдверто визнаний фемiнiзм та щорiчно rrоновлюване асоцiйоване
членство в клубi <Нупьовий прирiст населення), беззастережно прийняв 'li

матримонiальний IuIaH, бо саме вона була його iдеалом lкiнки.
Вони одружипися за три тижнi пiсля того, як Петтi закiнчила кодедж -'

майже за piK пiспя того) як вона приtхала тодi автобусом до Гiббiнга. Вол-
терова мпти, ,Щоротi, висповипа здивування й несхЁалення у своiй мЪкiй,
обережнiй, та тим не менш упертiй MaHepi, що Петтi дуже хотйа просто

розписатися в судi округу Геппенiн, не погоджуючись на:вi[повiдне весйля
в ii батькiв у Вестчестерi. Чи не краще буде, обережно запитапа Щоротi, хо-
ча б запросити EMepcoHiB? Вона розуЙiла, що Петтi не така вже й бпизька зi
своею родиною, але все одно, чи не стане вона потiм жапiти про те, що не за-
просила tx на таку важпиву подiю у своему життi? ГIеттi намагалася в барваi
змадювати ,Щоротi картину того, яким булq ii весiлля у Вестчестерi: близько
двохсот бдизьких друзiв Щжойс та Рея; Ti, хто зробив значнi внески до попi-
тичноi кампанii Щжойс; тиск Щжойс на Петтi, щоб та обрала середню сестру
подрrжкою нареченоi i дозволила iншriй cecTpi станцювати перед початком
церрмонii; нескiнченний потiк шампанського, пiсля якого Рей знову почне
травити cBoi лесбiйськi жарти про Петтiних подруг з команди - у lхнiй при,-

cyTHocTi. У погпядi Щоротi з'явипося розумiння, мокпиво, HaBiTb спiвчуття
до Петтi, чи смуток через те) що Петтi така холодна й жорстка в питаннях
щодо cBoei родини. Хiба не можна, продовжувада в@на наподягати, просто
влаштувати скромну мапеньку цереМонiю,,в яКiй усе бде саме'так, як того
забажае Петтi?

,Щалеко не ocтaнHboio причиною того, що Петтi уникма пишного весiлля,
був той ф.*ъ що Рiчард тодi став би дружкою Волтера, ii роздуми частково
були зумовленi цими очевидними причинами, а також тим, що вона не могла
позбавитися страху, уявляючi,t, що трапиться, коли Рiчард зустрiнеться з ii
середньою сестрою (авторка нарештi зважилася назвати iм'я сеiтри - Ебi-
fейл). Бупо доволi неприемно бачити його з Елайзою; але коди б Петтi поба-
чила його з Ебirейл, дiзналася хоча б про одну rхню нiч, це просто добипо б if.
Можна й не казати, що вона про це ,ЩоРотi aHi пари з вуст, а лише за5начила,
що взагалi не дуже подюбляе усiлякi церемонii.

I все-таки як поступку Петтi псiвезла Волтера познайЬмитися зроди-
ною - HaBecHi, перед самим одруженням. Авторцi боляче визнавати, що
вона дещо соромилася, коди представпяла його родинi, i що, мабуть, це було
ще однiею причиною того, що вона,не хотiла церемонii. Вона кохала його
(iдосi по-спвавжньому кохае!) за Ti риси характеру, якi бупи д}же вa>кди-
вими викдючно в rx особливому cBiTi д/Iя двох, апе були досить сумнiвними
дrrя Bcix, хто б подивився на них критично - а саме так дивипися на нього ii
сестри, особдиво.- Ебirейд. BiH нервово посмiювався, часто червонiв, пово-
дирся з нею дуже мидо: цi його риси подобалцс4й в усiхчоловiках. Вона на-
BiTb пишалася цим у ньому. Але темна ii частина, яку могли бачити Bci члени
родини i яка завжди прокидалася в tx присутностi, не могда не жалкувати,
що BiH не височенний та не неймовiрно крутий хrIопець.
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Щжойс та Рей, треба вiддати iм належне, вiдчули подегшення десь у tли-
бинi душi з приводу того, що Петтi виявидася гетеросексуапкою (в глибинi
душь бо Щжойс буда готова зiткнрися iз жорстокою Iншою реальнiстiо), i по-
водилися якнайкраще. Щiзнавшись, що Волтер нiколи не бував у Нью-Йорку,
вонИ паскаво почали вихвадrIти свое MicTo itумовляти Петтi повозити його
по рiзних м)4зеях, бо сама ,Щжойс дуже зайнята в Опбанi i зможе зустрiтися
з ними пише опiвднi, щоб пообiдати в одному iз розхвапених газетою <Таймс>
pecTopaHiB, розташованомуурайонi СоХо, який тодi ще вва:кався небезпеч-
ним, апе дивовшкним мiсцем. Переживання Петтi з приводутого, що батьки
просто хочуть поглузувати з Волтера, переросли в iншi переживання, тепер

уже з приводу,гого, що Волтер стане на шнiй бiк i не помiчатиме, якими не-
стеI)пними вони.6упи до Hei; запiдозрить, що насправдi проблема подягала
в Петтi, i втратить ту слiпу чiру в ii хорошiсть, на яку вона протягом.riього
року звикда так запекпо покдадатися.

. Щякувати Господу, Ебitейп, яка просто обожнювала шикарнi ресторани
i завжди наподягала, щоб принаймнi на кiдькох обiдах бупи присутнi п'ять
oci6, сьогоднi не бажала нiкуди йти. Оскiльки вона й думки не припускала,
що дюди можуть зiбратися не ддя того, аби посд}D(ати u, то тiльки й могла,
rцо базiкати щось про cBiT нью-йоркського театру (який, за ii визначенням,
був нечесним, а_дже вона не просуну7Iася в IIьому вище, Hi-rrc та ii несподiва-
но отримана посада дублера); про свого <неохайного покидька> професора
з €Ля, з яким вона мала непереборнi творчi розбiжностi; про якусь подругу
на iм'я Ъммi, яка на власнi кошти продюсу€ шостановку пГедди Габлер>1, i яка
просто блискуче зiграла годовну ропь у цй п'есi; про похмiлпя, регулюванн.lt
орендноi плати та неймовiрнi сексуапьнi оргii на трьоь якi траппяпися в ix-
ньому cBiTi; пiсля ocTaHHboi розповiдi Peft, який пив один бокад за iншим,
захотiв почути кожну похiтливу деталь. Пiд час останцьоi вечерi у СоХо Пет-
Ti вже настiдьки стомидась вiд сцроб Ебirейл потрапити в центр уваги, яка
мала б дiстатися виключно Воптеру (той, як завжди, луже пюб язно слухав
кожне сIIово Ебirейл), що просто вiдкрито наказапа \ft стуити пеlrьку i дати
змогу iншим щось промовити, Повисла незргIна тиша, яку порушував тiльки
стук столових приборiв. Потiм Петтi, показавши жестами, нiби дiстае водlл

з колодязя, запропонувапа Волтеровi, щоб BiH розповiв про себе. I]e було не-
передбачливою поми/Iкою, бо Волтер завжди дуже пристрасно обговорював
державну полiтику, апе не зЕав, що насправдi являбть со.бою полiтики, -
тому BiH вирiшив, що чпену законодавчих зборiв бде цiкаво,почути його
iдеi.

BiH запитав,Щжойс, чи чула вона про так званий Римський клу62. Щжойс
визнала, що не чула. Волтер пояснив, що Римський клуб (одного зчденiв
якого BiH запрошував до Макалестера з пекцiею два роки тому) присвятив

| П'еса Генрiка Iбсена, якабупа Ёперше поставiена в 189tr роцi в Мюнхенi.
2Римський кпуб емiжнародною неприбутковою неурядовою органiзацiею, що

оý'еднуе науковцiв, eKoHoMicTiB, бiзнесменiв, чiдьних спужбовцiв мiжнародних органiза-
цiй, кодишнiх голiв держав та урядiв з ycix п'яти континентiв, якi переймаються актуадь-
ними проблемами людства- полiтичними, економiчними, сотIiальними, екодогiчними,
техвологiчними i культурними - та rx анапiэом i прогнозуванням-у коцтекс,ii <cBiToBoi

пробпематикио,
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свою роботу досдiдженню.меж зростаflня. Пануюча економiчна теорiя, як
марксистська система, так i система вiпьного ринку, кdзав Волтер, приймае
як надежн€, що економiчне зростаннJI - це. з:шжди позитивний факюр.
Прирiст ВВП на один чи два вiдсотки ввzDкаеться незIIачним, а розмiр при-
рос-ту населення на один вiдсоток - це взагалi чудово, аде все ж, казав BiH,
якщо прорахувати на сотню poкlB уперед, яку конкретно кiпькiсть несуть
у собi цi вiдсотки, то Ми отримаемо cBiToBe Ёаселецня у вiсiмнадцять мiльяр-
дiв та cBiToBe споживанця енергii в десять разiв бiльше, нiж сьогоднi. А коли
прорач/вати згiдно з такими самими вiдсотками ще на одну соtню poKiB, то
ми отримаемо й зовсiм неймовiрнi цифри, Тому Римський кrryб шукае бiльш
рацiонапьнi та гуманнi засоби обмежити це зростання, яке просто знищить
ппанету i заморить ycix жителiв Земпi голодом або змусить rx перебити одне
одного.

- Римськиir клry6, - протягЕула Ебirейд.- Це щось на кштапт iтадiй-
ського клубу <tПлейбоя>?

- Hi, - дуже спокiйно вiдповiв Волтер. - Це - група дюдей,,якi кдоIIо-
чуться про нашу неуважнiсть щодо зростання зазначених факторiв. Тобто
Bci просто погпиненi цим зростанням; але ж коли замиспити:сь саме над цим
питанням; то зрозумiе,ш: д/и доРослого органiзму будь-яке зростаншI - це
майже рак, так? Тому icHye таке угруТlовання iнтелектуапiв та фйантропiв,
яке намага€ться виitти за межi нашого вузького бачення i вппинути на де-
ржавцу полiтику вищого рiвня, як у €вропi, так i в Захiднiй пiвкулi.

- Римськi кродики, - гнула свое Ебirейл,

- Д-Жопаt, Мерiленд,.- rrочав удаватщ гротескний iтапйський акцент
Рей.

Щжойс гг{но прочистида гордо. Еп famille - копI4 Рей цочинав верзти
вупьгарнi дурницi через велику кiлькiсть випитого вина, вона просто поди-
нала у cBoi особистi Mpii, але зараз, у присутностi ii майбутнього зятя, вона
не могда не засоромитися.

- Волтер каже цiкавi речi, - зазначи.rIа вона. - Я не луже добре знаюся
на цьому питаннi... чи цьому клубi. Апе ця перспектива, звичайно, дуже ре-
альна в сьогоднiшнiй свiтовiй ситуачii.

Волтвр, не звертаючи уваги на активну жестикуляцiю Петтi - вона зi
злiсним вигпядом проводида ребром додонi по шиi, - продовжив гнути
свою лiнiю

- Головна причина того, навiщо нам потрiбен Римський K/ry6, - сказав
BiH, - це рацiональНа розмова про те, Iцо зростання мае починатися за ме-
жами звичайного полiтичного процесу, Ймовiрно, ви й caMi про це знаете,

,Щжойс. Якщо ви хочете, щоб вас обрали, то не мо.жна навlть згадувати про
уповiльшення рiвня зростання, нека"lкгIи вже про його зупинення чи HaBiTb
зменшення. I!е справжня попiтичЕа отруга.

- I це ще м'яко сказано, - Щжойс сро засмйлася.

- Але хтось мае говорити про це, намагаючись вплину,tи на cBiToBy полi-
тику, бо iнакше ми просто вб'емо планету. I ми тiльки програ€мо вiд нашого
розмноження.

l MicTo,Щжоппа, штат Мерiленд (BuKpuB,).
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- Кажуlи про програш, татку, - встряла Ебirейл, - ця пляшка тiльки
для тебе чи нам теж можна трохи?

- Зараз iще замовимо, j пообiцяв Рей.

- MeHi здаеться, вже досить, - заперечила,Щжойс.
Рей пiдняв руку в заспокiйливому жестi:

- Щжойс, не переймайся, лросто заспокойся. Нам тут весело!
Петтi, розтягнувши tубиу неприроднiй посмiшцi, роздивл ялаая iншi гла-

MypHi та пдутократичнi компанii за iншими стQдиками в приемно тьмяному
свiтдi ресторану. Авжеж, не бупо в cBiTi кращого мiсця, нiж Нью-Иорк. I цей
факт складав основу задоводення собою ii родини, був причиною вiдрази до
Bcix iнших MicT та пiдставою для того, щоб мудрIвання доросдих дарувало iM
право поводитися по-дитячому. Сам факт того, що Петтi сидiпа в тому рес-
TopaHi, означав зiткнення iз сидою, яку вона нiколи не мада жодних шансiв
побороти. ii родина бупа прив'язана до Нью-Йорка та не могда й з мiсця зру-
шити. Тому единим BapiaHToM для Петтi було нiколи не повертатися сюди i
просто забути про саме iснування таких сцен у pecTopaHi.

- Ти не любиш витlа, як я бачу, - зауважив Рей Волтеровi.

- Якби я захотiв, то подюбив би, - вiдповiв Волтер.

- Це шуже добре <AMapoHe>l, скуштуй хоч трошки.

- Hi, дякую.

- Упевнений? - Рей простягнув пIшшку Волтеру.

- TaKn BiH упевнений| - закричала Петтi. - BiH повторю€, що не хоче,
кожного вечора протягом ocTaHHix чотирьох днiв! Чули? Рей! Не Bci хочуть
напиватися й викликати в оточуючих вiдразу та злiсть. Щехто просто насо-
лоджу€ться дорослою розмовою замiсть того, щоб травити сексуально стур-
бованi жарти другу годину поспйь.

Рей посмiхнувся, нiби вона здалася йому смiшною. !жойс одягда окудJIри,

щоб краще роздивитися десерти в меню. Волтер, у свою черry, почервонiв,
а Ебirейл насуrlилася, вся затрусилася й запитала:

- <Рей>>? <Рей>?! Ми тепер звемо його кРей>?

Наступного ранку Щжойс тремтдивим гопосом сказала Петтi:

- Воптер набагато - не знаю, чи це слово доречне - консервативнiший,
чи щось у такому родi, хоча не впевненzц цIо це спово можна використову-
вати в контекст1 демократичного процесу, коли влада iде вiд самих людей,
i загадьного добробуту, тобто BiH не зовсiм автократ, аде, певною Miporo, так,
майже консервативний - набагато консервативнiший, нiж я очiкувала.

Щвома мiсяцями пiзнiше, на випускному Петтi, Рей iз тихим iржанням
повiдомив iй:

- Воптер так почервонiв тодi, коди розrrовiдав про все це зростання, Гос-
поди, я вже думав, його удар хватить!

А за пiвроку пiсля цього, копи Петтi та Воптер припустилися дурноi по-
милки i лише один раз вiдсвяткlвапи ,Щень подяки у Вестчестерi, Ебirейп
спитада в Петтi:

- Як там справи Ь Римському кпубi? Ви вже вступили до нього? Вже

дiзнапися, якi в них паролi? Вже сiли в шкiрянi крiсла?

' Сорт червоного сухого вина.
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I вже в аеропорту Лагардiа Петтi, ридаючи, з(швила Волтеру:

- Ненавиджу свою родину!
. А BorrTep смiливо вiдповiв:

- У нас буде власна родина!
Бiдолашний Волтер. Спочатку BiH вiдмовився вiд cBorx мрiй про гру в Ki-

но або режисерство через фiнансовi обов'язки перед батькамй, але коди його
батько звiльнив його вiд них - померши, - то зiйшовся з Петтi, попишйв
cBoi прагнення до спасiння ппанети i пiшов працювати до <3М>, щоб Петтi
могда жити в чудовому старовинному будинку Й сидiти вдома з дiтьми. Все
це Вiдбулося майже без жоднихрозмов. BiH був у захватi вiд планiв, вiд'яких
бупа в захватi Петтi, тому покJIав себе на оновдення того бцинку та захист
iT вiд власноi родини. I так тривало довгi роки - до того, як Петтi не почала

розчаров}rвати його, - поки BiH не почав вибачати BciM ocTaHHiM Емерсонам
т,а наполягати на тому, що вона бупа щасливим представником цiеi родини,
який зумiв вирватися з цього зачарованого кола i розповiсти цро це BciM ос-
TaHHiM. BiH сказав тодi, що Ебirейп, irKa лишилася осторонь життя, щоб i далi
доiдати чужi залишки емоцiйноi поживи на ocTpoBi вепикого дефiциту (ос-
TpiB Манхеттен!), можна вибачити за те, що воIIа хоче завжди бути в центрi
уваги, намагаючись таким чином хоч трохи поживитися. BiH також сказав,

що Петтi мае спiвчувати cBoiM брату та.сестрам, а не винити k за те, що iM
IIе вистачило сил або ж удачi вирватися звiдти; за те, що вони TaKi голоднi
до щастя. Аде все це стадося значно пiзнiше. У першi роки tхнъого спiльцого
життя BiH був так шадено закоханий в Петтi, що не вiрив у те, що вона може
робити щось неправидьЕо. То були справдi гарнi роки.

Влdснi честолюбнi пориви Волтера не буи спрямованi на родину. BiH
виграв цю гру ще до того; як зустрiвся iз Петтi. За столом дlш покеру родини
Берfпанд BiH мав yci козирi, за винятком, мабуть, краси та легкостi спiпку-
вання з жiнками (цей козир мал його старший брат, якиir зараз c:rмe втрете
одрrжився з молодЬю жiнкою, яка тяжко працювапа, щоб пiдтримувати його
фiнансово). Волтер не rrише знав про Римський клуб, читав серйознi романи
та полюбrrяв Iгоря Стравiнського: BiH також мiг приварититрубу, виконати
тесдrIрськуроботу, розрiзняти птахiв за txHiM спiвом, а ще дуже добре пiклу-
ватися про пробпемнI,fк жiнок. BiH дйсно був найкращим у своiй родинi,
а томучасто дозво.IuIв собi приiздити, щоб допомагати iншим.

- Здаетьсяl зараз ти побачиш мiсце, де я зрост?в, - сказав BiH Петтi,
коли вони виirшпи з гi66iнзькоi автостанцii, пiспя того як вона перервала
свою подорож iз Рiчардом. Вони сидiлиу,<Фордi Краун BiKTopio його бать-
ка, вiкнаякого вкрилися випоти-ною вiд tхнього гарячого й важкого дихання.

_ Хочу побачити твою KiMHaTy, - вiдповiда Петтi. - Хочi побачитЙ все.
MeHi здаеться, ти просто чудовий!

Почувши це, BiH зновузлився з нею в поцiлунку, а потiм зновувiдчув нер-
BoBicTb.

- Як бй там не було, - заrIвив BiH, - MeHi все ще незрг{но привести тебе
додому.

- Не соромся. Ти б бачив мiй дiм! I]e ж просто шоу потвор.' 
- Так, гаразд, аде вмене нiчого цiкавого немае. Тiльки занедбаний <За-

пiэний Пояс>.
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-,Щобре, 
ходiпло. Хочу все побачити. Хочу спати разом iз тобою.

- 3вуrить чудово, * вiдповiв BiH. - Аде моя мама може з цим,не rrого-
дйтися.

- Я хочу спати просто поряд. А потiм хочу поснiдати разом

- Ще легко влаштувати.
Наспрdвдi' ця сцена в <tCocHoBoMy шепотi) трохи протверезила Петтi,

ii HaBiTb вiдвiдала TiHb.cyMHiBy щодо того, ll{o вона накоiла, приlхавши до
Гiббiнга; теп€р ii незапежний настрiй, уякому вона втекда до хJIопця, якиfr,

фiзично не мiг зробити длrя Hei того, що вiдмовився эробити його кращий
друц - тепер цей настрiй почав руйнуватися. Мотель зовцi виглядав не Tart

уже й погано, на парковцi стояло дише кiлька машщн, аде'rхня квартира, яка
була розташована IIозаду контори, й близько не нагадувала Вестчестер. Ftra

цьому фонi вона яскраво, як нiколи, побачида цlлиilt,свiт привiле'rв, п вдас-
них привiлеiв жительки передмiстя;'вQна раптом вiдчула туry за батькiзщи-
ною. CTapi кипими вкривали пiдпогу, що вiдчутrlо кренидася в бiк струмка,
який протiкав позаДу6lцiвлi. У центрi зони вiтальнi-стодовоi стояла зубчата
керамiчна попйьниця розмiром з покришку; до Hei дегко, просто з дивана,
мiг докинути недопадки,Щжин Берlланд, який сидiъ там i читав журнали про
рибоповпю та мисливство i дивився по телевiзору Bci програми, якi тiльки
здатна бупа вповити мотельна антена зi станцiй мiст-6лизнюкiв та Дулута
(вона стояда на cocHi без верхiвки, за подем фiльтРацii, як Петтi побачила на-
ступIIого ранку). Маленька спальня Волтера, яку BiH колись дiлив iз молод-
шим братом, розташовувалась у самому низу схиду, i в нiй було завжди сиро
черФ випаровування з рiчки. Просто посеред килимового покриття гrроля-
rапи'запишки кдею з пйпкоi стрiчки, яку Волтер налiпив туди в дитипствi,
аби окреслити впасний простiр. Особиста вдаснiсть iз його голодного ди.
тинства все ще дежапа в купi бiля дапЁньоi стiни: бойскаутськi посiбники та
нагороди, повний набiр скорочених, бiографiй американських президентiв,
часткове зiбрання ToMiB енцикпопедii <iВорлд Бу*о, скедети якихось твари-
нок, порожiriй aKBapiyM, копекцii монет та марок, науковий термометр-6а-

рометр iз дротами, що виходили на вудицю через BiKHo. На пожопобдених
дверях висiв жовтий саморобний знак <Палити_ Заборонено!>, накарябаний,
червоною крейдою, причому <П> та <Зu буrи написанi нетвердими, аЛе точно
великими лiтерами, аби пiдкреспити всю серйознiсть такого заклику.

- Мiй перший акт незгоди,- заявив Волтер.

- Скiдьки тобi бупо тодi? : запитала ГIеттi.

- Не пам'ятаю. Мабрь, десь десять. У мЬго мододшого брата була астма.
На вулицi почалася злива. Щоротi вже пiшда спати до cBoei кiмнати, але

Волтера та Петтi мr{ила хтивiсть., BiH показав iй <дiм>, який спорудив дIIя
нього батько, де на cTiHi висiло вражаюче чrIело судака; також там була бар-
на стйка з березовоi фанери, iз якою BiH.caM допомагав батьковi. Що недав-
нього часу, коли його поклали до лiкарнi, ,Щжин багато rrалив та пив за цiею
стiйкою довгими вечорами, чекаючи, доки його друзi повернуться з.роботи
й складуть йому компанiю.

- Ось такийя, - сказав Воптер. - Туr я народився.
_ - MeHi тут подобаеться.

- Не знаю точно, uIо ти ма€ш на увазi, аде MeHi дуже приемно.
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- Просто я вiд тебе у захватi.

- I]e добре. Напевно, - BiH пiдiйшов до дошки з ключами, = ЯктЬбi но- .

мер 21?

- Гарний номер?

- Такий, як yci iншi.
, MeHi двадцять один piK. Тож пiдходить просто iдеально.
У тому HoMepi Bci поверхнiбули застарiпi й витертi, бо замiсть оновлення

десятилiттями зазнавали пише ретельноIо-миття. Сирiсть бупа помiтна, аде
не так, щоб дуже. Лiжка були низькi, стандартного розмiру, не двоспальнi.

- Можеш не залишатися тут, коли не хочеш, - сказав Волтер, ставлячи
на пiдлогу ii сумку. - Я можу вiдвезти тебе на вокзад уранцi.

- Hi! Все гаразд. Я ж сюди не на вiдпочинок приtхала. Я хочу бачити тебе
й чимось допомагати.

-,Щобре. 
Я просто переймався через те, що я тобi, мабуть, не пара.

- Про це не турбуйся.

- Та Hi, не можу.
Петтi потягда його за собою на лiжко й спробувала заспокоiти його cBoiM

тiдом. Але сумнiви Волтера повернулися досить швидко. BiH випростався
й запитав, нащо вона по'iхала з Рiчардом. Вона BciM серцем сподiвалася, що
цього питання BiH нiколи не поставить.

. Не знаю, - вiдповiла вона. - Мабуть, хотiла дiзнатися, що таке подiб-
на подорож.

---. Хм.

- OKpiM цього, я мада полумати. Ще едине пояснення, яке в мене е. MeHi
потрiбно було дещо дiзнатися. Я дiзналася, чого хотlла, r ось я тут.

- I що ж ти дiзналася?

- Я дiзналася, де я хочу бутиi з ким.

-.Щосить 
швидко.

- То була дурна помилка, - сказала Петтi. - BiH так дивно див.иться на
людей, ну'.ти йсам знаеш. Дюдям потрiбний певний час, щоб розiбратися
в усьому, в cBotx бажаннях. Будь ласка, не вини мене за це.

- Я просто врa;кений, що ти так швидко в цьому розiбралася.
Iй раптоЙ захотiлося заIIдакати, й вона так i зробида, i Волтер на деякий

час перетворився на iT звичне <заспокiйдиве>.

- BiH був rрубиft зi мною, - лепетада Петтi крiзь сльози. - А ти - зо-
BciM не такиil I MeHi так сильно, так сидьно був потрiбний хтось зовсiм не
iакий! Ти можеш бути знову милим?

- Можу, - вiдповiв Волтер i погладив ii по головi.

- Присягаюся, ти не пошкодуеш.
Саме так вона i сказала, iз жадем визнае авторка.
В авторки е ще один дуже яскравшй спогад: пiсдя цих ii слiв Волтер мiцно

схопив ii за ппечi, перевернув ii на сrrину, грiзно навис над нею, розсунувши
iй ноги, подивився на Hei iз зовсiм незнайомим iй виразом обличчя. То була
дють, i вона пасувапа йому. Нiби завiса пiднялась i вiдкрила вид на щось lrре-
красне та чоловiче.

- Це не через тебе, - заrIвив BiH. - Зрозумiла? Я люблю кожну твоц
клiтинку. Кожен дюйм. Кожен! 3 Tiei caMoi митi, як побачив тебе. Зрозумiла?
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- РрозумiлЕl, - кивнуда вона. - Тобто дякFо. Я взагалi здогадувадась,
ime все одно чути це дуже приемно.

Апе BiH iще не закiнчив.

-Ти розумiеш, що в мене... в мене... - Волтер пiдшулtрав пQтрiбне спо-
во. - Проблема. З Рiчардом. У мене проблема.

Яка саме?

- Я йому не довiряю. Я любпю й9го, але не довlряю

- Господи, - здивувапась Петтi, - ти можеш йому повнiстiо вiрити.
Я точно знаю, що BiH пiклгуеться про тебе. BiH завжди неймовiрно з:Iхищае
тебе,

- Не завжди.

- Ну, саме TaK.BiH поводився зi мною. Невже ти не усвiдомлюеш, як BiH
тебе обожнюе?

Волтер розлючено подирився на Hei:

- Тодi Чо*у т, iтойада з ним? Чому BiH був у Чикаго з тобою? Якого бiса?
Нiчого не розумiю!

Почувши вiд нього <6ic> та побачивши, як BiH шокований вдасною дют-
тю, вона знову розплакапась.* IЬсподи,6удьласка, Господи, - бпагапаПеттi. - Я тут, гаразд? Я'туъ iз
тобою! УЧикаго нiчого не стадося. Справдi нiчого.'

Вона присунупасядо нього, притупилася до його стегон. Але замiсть того,
щоб торкнутися u грулей чи стягнути,з Hei джинси, як Еапевно зробив би на
його мiсцi Рiчард, BiH пiдвiвсh й прчав ходити кiмнатою.

- Не впевнений, що це так, - бурмотЬ BiH. - 3наеш, я не дурний. У ме-
не е ogi та вуха, я зовсiм не дурний. I я справдi не знаю, що робити зараз.

Петтi вiдчупа подегшеЕня, дiзнавшись, що BiH пе перебувае B.oMaHi щодо
Рiчарда; але також вiдчуцала, що вже це знае, як iще заспокоiти Воптера. Тому
вона просто лежа.ца в пirкку, слухаючи стук дощу по даху й усвiдомпюIочи,
що lliei сцени нiколи б не трапипося, якбц вона Ее опинидася тодi в машинi
Рiчарда; усвiдомлюючи, що вона засдужипа певне покарання. Але важко
було не уяЪпятп iншi, кращi варiанти розвитку подiй. I_{e все було таким чу-
довим передчуттям нiчних сцен майбутнiх poKiB: прекрасний гнiв Волтера
не призвiв до жодних наслiдкiв; поки вона ппакапа, потiм вiц покарав ii i по-
просив вибачення за те, що покарав, кa>кгIи, що вони обое дуже втомилися
i BrKe дуже пiзно, та так насправдii fr, буо 6упо вже не стйьки пiзно, скiлькй
рано.

.- Я пiду до ванноi, ._ врештi-решт сказала вона.
BiH сидiв на iншомупiжк11 сховавщи обличчя в долонл(.

, + Вибач, -: повторив BiH. - Ще правда не'через тебё.

- Взагадi, знаеш що? MeHi не дуже приемно продовжувати сццати про TIe!

- Вибач. Вiриш чи Hi, аде це комплiмецт.
, - I взагалi, простого <вибач> для мене недостатньо.
Не вiднiмаючи р)rк вiд обпиччя, BiH запитав, чи iй потрiбна допомога

3 ванною.

- Усе гаразд, - заявипа вона, хоча iй насправдi буrо дещо складно упо-
ратися з ваннQю iз перев'язаною ногою зi скобами, яку не можн4 бу_ло мочщ-
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ти. За пiвгодини, коли вона вийшла з BaHHoi, вмгнена в пiжаму, Волтер сидiв
на том,у ж мiсцi, у тiй самiй позi. Петтi стала перед ним, дивдrIчись зверху на
його свiтлi Kpepi та вузькi плечi.

- Сlryхай, Волтере, - почала вона. - Я можу по'rхати вранцi, якщо ти
цього хочеш. Апе зараз MeHi потрiбно трохи поспати. I тобi теж.

BiH кивнув

- Вибач, що я поtхала до Чикаго з Рiчардом. I]e була моя iдея, не його.
Вини мене, а не його. Але зараз ти змушуеш мене почуватися шматком лаirна.

BiH знову кивнув i пiдвiвся.,

- Поцiлуеш мене на нiч? - запитала вона.
BiH поцiлував, i це виявипося краще, нiж сперечатися, настiльки краще,

щq вже дуже скоро вони опинилися пiд ковдрою й вимкнуди дампу. Крiзь
занавiски вже пробивалося сонячне свiтло - cBiTaHoK yTpaBHi на пiвночi
краiни дуже раннiй.

- Я майже нiчого не знаю про секс, - визнав Воптер,

- Ну, - зазначила Петтi, - нiчого скпадного в нъому немае.
I так почадися найщасдивiшi роки tхнього життя. А для Воптера то бупи

взагапi напрочуд гарнi роки. BiH нарештi дiстав дiвчину, про яку мрiяв, дiв-
чин}4 яка б'могла по'lхати з Рiчардом, zule HaToMicTb обрала його, а ще за три
днi пiсля Tiei подii його битва з батьком, яка тривала все життя, завершипася
в пютеранськй лiкарнi смертю останнього (смерть буа для батька кра.щим
виходом). Того ранку Петтi прийшла до лiкарнi разом iз Волтером та ,Щоротi
i так розчупипася, дивлrIчись Ha'rxHi сльози, що й сама трошки попдакапа;
а копи вони по'rхали назад до мотелю, майже в повнiй тишi, вона й зовсiм вiд-
чуrа себе нiби Ьже зарученою.

На парковцi мотелю, пiсля того як ,Щоротi пiшлi до cBoei кiмнати, щоб
трохи перепочити, Петтi побачила, як Волтер робить дещо дивне. BiH бiгав
вистрибцем з одного кiнця парковки до iнrтlого, розвертався, спираючись,
лише на пальцi нiц а потiм бiг нову дистанцiю. То був дивовижниit чистиil
ранок, вiяв сипьний пiвнiчний вiтерець, а сосни навколо струмка й справдi
шепотiди, як у романах. Завершивши один iз таких спринтiв, Воптер розвер-
нувся спиною до Петтi й побiг сiмдесят третьою трасою вниз, щез iз очей
i зник десь Еа годину.

Наступного дняу потоцi свiтда в Hoмepi 21, де вiкнабупивiдчиненi, а BiTep
трiпав cTapeHbKi занавiски, вони смiяпися, пдакапи, iз задоволенням займа-
дися сексом - TaKi поважпивi, TaKi невиннi, як зараз iз тутою та жалем згадуе
авторка, - а потiм знову пдакали, знову кохалися, лежали поряд, притупив-
шись одне до одного спiтнiлйми тiлами, сповненi щастя, й спуали шепiт
сосен. Петтi почувадася так; нiби прийняпа якийсь потужнЙй наркотик, дй
котрого нйк не могла припинитися, або нiби бачить неймовiрно яскравий
сон, вiд якого не може прокинутися; апе кожноi митi вона згадувапа, що це
не наркотик, це не сон - це просто життя, ц життя, де е тiльки теперirrlц6,,
нiякого минулого; це пише романтика, хоча й не така, як вона уявляла. Бо но-
мер 21! Чи могда б вона уявитиномер 21? ЪкачиЬт4 мила, трохи старовин-
на KiMHaTa, i Волтер - такий само чистиf,l, мипиilr та трохи старовинний.if,t
був двадцять один piK, i вона вiдчувала свою молодiсть учистому, сильному
BiTpi, що вiяв з боку Канади. Свое власне почуття вiчностi.
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Бiдьше чотирьохсот чоловiк прийшло на похорон Волтерового батька.
I Петтi пишадася ним, хоча й нiколи його не знала (якщо хочеш великиiт
похорон, ма€ш померти молодим). ,Щжин завжди був дуже гостинним, йому
подобалося рибалити, охотитись та зависати зi своiми друзямй, бiльшiсть iз
якихбули Ветеранами, котрим Ёе пощастило отримати гарну ocBiTy, якi ста-
ли адкоI,олiками й одру>ltилися iз лсiнками, KoTpi бiпьпrе надiй, мрiй та по-
чуттiв мають до свого середнього сина, нiж.до них самих. Волтер нiяк не мiг
пробачити .I[жину те, що BiH змушував Щоротi так тяжко працювати у мотелi,
аде, чесно кажучи, на думку авторки, хоча ,Щоротi ilr була неймовiрно мида,
вона напевно була справжньою, типовою мгrеницею. Поминальний банкет

улютеранському залi став мiсцем повного занурення Петтi в прискореяий
курс знайомства з великою родиною Волтера, дегустацii KeKciB та непосиль-
них спроб бачити в усьому щось хороше. Там були Bci п'ятеро братiв та сес-
тер ,Щоротi) що залишилися в живих; старший брат Волтера, якиir тiльки-но
вийшов з в'язницi й прибув з по-розпусноь4у гарною (першою) дружиною
та tхнilrди.двома дiтками; прийшов також i його молодший брац мовчазний,
вдягнений в армiйську унiформу. I единою вФкливою людиною, хто не при-
йшов, виявився Рiчард.

Волтер телефонував йому, авжеж, щоб повiдомити новину, хоча HaBiTb

це д4лося йому нелегко, бо для ц.ього було необхiдно знайти невдовимо-
го басиста Гереру в Мiннеаполiсi. Рiчард щойно приtхав до Гобокена, штат
Ныо-Щжерсi. Висловивши cBoi спiвчуття по телефону, BiH сказав, що зараз
на мiлинi й не зможе приtхати на похорон. Волтер переконав його, ще не

мае нiчого проти, аде потiм - протягом кiлькох наступних poKiB - дорi-
кав Рiчардовi за те, що той не докIIав жодних зусипь, та це було зовсiм не-
чесно за умови, що Волтер уже потайки ненавидiв Рiчарда i взагалi не xoTiB
бачити його на похоронi. Але Петтi знала, що краще йому на це не вка-
зувати.

Копи, роком пiзнiше, вони по'rхали до Нью-Иорка, вона запропонувала,

щоб Волтер зв'язався з Рiчардом i провiв з ним хоч якийсь час; але Волтер
нагадав iй про те, що протягом ocTaHHix мiсяцiв телефонував Рiчарпу двiчi,
хоча сам Рiчард про нього не зIадував зовсiм. Тодi Петтi сказада: <Але ж BiH

твiй найкращийдруг>,на що Волтер вiдповiв: <Hi, мiй найкращий друг - це
ти!>, а Петтi продовжила: <Ну, BiH твiй найкращий друг-хлопець, ти маеш
iнодi бачитися з HI,{M>. Але Волтер напо/ягав на тому, що так було завжди -
що це Рiчард завжди був потрiбен йойу, а не навпаки; то було балансування
на межi вiйни, змагання, в якому не можна було мигнути першим чи виказа-
ти потребу в спiлкуваннi - та BiH уже втомився вiд цього. BiH сказав, що це
вже не вперше Рiчард зникае. Якщо BiH усе ще хочЬ бути MoiM другом, заrIвив

Воптер, то хоча б раз потурбувався й набрав номер друга. I хоча Петтi й пi
дозрювада, що Рiчард ще трохи переймався через епiз9д у Чикаго i просто не

xoTiB втруrатися в затишне сiмейне rIIастя Волтера, а також, що можна зму-
сити Волтера дати Рiчарду зрозуtvtiти, що його все ще радi бачити, апе краще,
вона знала, не пiдштовхувати його до ць9го.

У тому, що Елайза пiдозрювала якесь кохання мiж Волтером та Рiчар-

дом, авторка вбачае вiдносини мiж братаvrи, Одного дня Волтер перерiс TaKi
стосунки, копи старшиilr брат сидiв на ньому верхи й мутузив; а сам Волтер,
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у свою черry сидiв верхи на моподшому братовi й мутузив його; у його влас-
нiй родинi йому стапо бракувати духу змагань. Йому став потрiбний ще один
братик, щоб його пюбити, ненавидiти й змагатися з ним. Та вiчними торту-
рами, як зараз розумiе авторка, стало дпя Воrrтера питання, ким е ддя нього
Рiчард: молодшим братgм чи старшим, нетямою чи героем, улюбленим, хоча
й трохи хворим на годов)л, другом чи небезпечним суперником.

Волтер ,подюбив Рiчарда, як i Петтi, з першого пог/Iяду. Ife трапило-
ся першого >r< вечора в Макалестерi, пiс.тrя того як батько пiдкинув його до
гуртожитку, а c:lм поtхав дод9му, до Гiббiнга; де увiтальнi на нього чекала
пдяшка <Канедiен Кла6>l. Воптер надiспав Рiчарду милого писта ще влiткlл,
скорист:lвшись адресою, що ii повiдомив йому розпорядник ryртожитку; але
Рiчард на нього не вiдповiв.'На одному з лiжок у KiMHiTi лежав футляр з-пiд
гiтари, картонна коробка та рюкзак. Волтер побачив впасника цьо.го неве-
/Iичкого скарбу лише пiсля вечерi, на загаlrьному зборi в холi ryртожитку.
I-{ей момент BiH потiм багато pabiB описував Петтi: розповiдав, як побачив
хлопця, який стояв укутку окремо вiд ycix i вiд якого очей нЪ можна було
вiдвести; д)aже високого хлопця з прищами та зачiскою в еррейсько-афри-
канському стилi, омгненого у футбопку iз зображенfiям Irri Попа, - BiH був
зовсiм не схожий на iнших першокп)сникiв: не реготав, HaBiTb не посмiхався
ввiчливо, коли iхнiй комендант натуr(но жартував. Сам Волтер завжди жадiв
дюдей, якi намагапися буiи смiшними, i завжди смiявся, щоб винагородити
ixHi зусиппя; i все одно вiдразу ж зрозумiв, що хоче подружитися з цим висо-
ким похмурим.хлопцем. BiH сподiвався, що саме BiH i е його сусiдом, - так
i трапипося.

Як не дивно, Рiчарду BiH теж сподобався. Все почалося з примхц долi, за
якою Волтер приlхав iз MicTa, де народився Боб Щiлан2. Повернувшись до KiM-
нати пiспя зборiв, Рiчард закидав його питаннями про Гiббiнц питав, яке це
MicTo та чи знайомий Воптер бупь з ким iз I]iMMepMaHiB. Волтер пояснив,.що
мотедь його батькiв розташований за кiлька циль вiд MicTa, але Рiчард ви-
явився у заlrватi вiд самогЬ мотелю, як i вiд того, що Волтер, незважiючи на
п'яницю-батька, отримав повну стипендiю. Рiчард сказав, що не вiдповiв на
листа Воптера, бо його батько помер вiд ракупегенiв за rr'ять тижнiв до того.
BiH також додав, що Боб !iлан був справжнiм покидьком, таким покидьком
у чистому виглядi, що BiH i сам вирiтtlив стати таким самим, i тому уявдrIв,
що в Гiббiнryповно-повнiсiнько TaKIDt покидькЬ. Але постiйно червонiючий
Водтер, якиit сидLв гtеред ним у KiMHaTi ryртожитку, жадiбно слухаючи кожне
його слово й намагаючись справI4ти на нього вр:Dкення, циком спростовував
його теорiю,

Уже Tiei першо'i ночi Рiчард зробив декiлька заув.Dкень щодо дiвчат, якi
Волтер так i пе змiг забути. BiH змвив, що дуже неприемЕо здивований ве-
личезною кiлькiстю ToBcTyrIroK у Макалестерi. Повiдомив, що проtулIовався
врIицею тут поблизу, намагаючись придивитись, де тут _зависають гарнень-

t Сорт BicKi.
2 Боб liпан {псевдонiм Роберта Алдена I_tiMMepMaHa) - американський спiвак, ком-

по3итор, поет i гiтарист, музика якого вплиЕула на величезну кiлькiсть композиторiв-пiс-
нярlв.
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Ki мiсцевi чiкси. Вiдзначив, що, його просто приголомшило те, скiльки лю-
дей посмi*нули9я йому й привiталися, HaBiTb гарненькi чiкси посмiхапися
й, вiталцся. Ч" у Гiббiнry все так caMQ? 3азначиь що на похорояi батька по-
знайомився з гарячою кузиною, якiй, ва жадь, лише тринадцять i яка зараз
надсида€ йому листи та описуе свiй досвiд у мастурбацii. I хоча Волтера HiKo-
пи не треба було пiдштовхувати до повhоi вiдмови спiпкуватися з жilrками,
авторка не може не думати про рiзноспрямоване прагнення позмагатися зi
своiми братами та про одержимiсть Рiчарда уцьому питаннi, що, можливо,
й змусило Волтера нiкоди HaBiTb не намагатися змагатися з Рiчардом саме на
цiй бiговiй дорiдцi.

Важливий факт: Рiчард зовсiм не пiдтримував cToc}TIKiB з матiр'ю. Вона
HaBiTb не з'явидась на похорон його батька. Як Рiчард сам розповiдав Петтi
(значно пiзнiше), мама його була дещо нестабiльною особою, яка постуrrово
вдарилася у релiгiю, апе трапи/Iося це вже пiслrя того, як вона перетворида
на пекдо життя хrIопця, вiД якого завагiтнйа у дев'ятнадцять poKiB. Батько
Рiчарда грав на саксофонi й був представником богеми в фiнвiч-Вiллiдж'.
Мама була високою бунтiвною <бiлою, кiсткою>>2 з хорошоi родини, аде iз
поганим самоконтролем. Пiсля чотирьох, бурхлlивих poKiB rrияцтва та низ-
ки зрад вона повiсипа на MicTepa Катца обов'язок виховувати'rхнього сина
(спочатку у Вiллiдж, а потiм - в ЙонкерС), а сама по'rха/Iа до Кdлiфорнii, де
знайшпа Iсусаft народила ще чотирьох дiтей. MicTep Катц полишив музику,
але - на жаль - н€ здкоголь. Урештi-решт, BiH опинився на посадi пошто-
вого спужбовця i нiкоди бiдьше не одружувався; хоча, слiд зазначити, його
численнi молодеЕькi подружки, яких бупо чимапо, поки його зовсiм не зруй-
нрала випивк4 насправдi не сприяди компенсацii материнськоi уваги,.яка
так була потрiбна Рiчардовi. Одна з них обiкрала rхнiй дiм, а потiм зникда;
iHrlta позбавила Рiчарда невинностi, поки (нагдядала> за ним. Незабаром пiс-
дlI того MicTep Катц вiдiслав Рiчарда на лiто до MaTepi та Ti HoBoi родини, аде

хлопець протримався там лише тюкдень. У перший же день у Калiфорнii вся
родина зiбралася навкопо нього i Bci взялися за руки, аби подякувати Боговi,
за те, що BiH дiстався до них цiлим i неушкодженим; потiм усе ставапо тiльки
ГlРШе;

Батьки Волтера, якi не дуже часто ходипи до церкви, радо привiтали ви-
сокого на зрiст сироту в своему домi. fiopoTi була в особдивому захватi вiд
Рiчарда- мождиво, HaBiTb трошки, усвоему стипi, тобто дуже обережно,
закохалась унього - i завжди зdпрошувала його на канiкули до Гiббiнга.
А Рiчарда й запрошувати сильно не треба було - йому бiльше нiкуди було
йти. BiH вразив Щжина cBoiM iHTepecoM до стрiльби з рушницi та ще бiльше
тим, що не поводився пихато, бо Щжин д}же боявся, що Волтер зв'яжеться
саме з такою особою; Щоротi ж у ньому подобалося Tel що BiH oxote брався до
домашньоi роботи. Як уже зазначалося, Рiчард дуже xoTiB (хоча i з мiнливим

успiхом) бути гарною людиною, тому сумлiнно намагався поводитисд ввiч-
диво з yciMa оточуючими, як то робила ,Щоротi, котру BiH вважав Хорошою

.l Житдовий район у Нью-Йорку на заходi Нижнього Манхеттена.
2 <Бiпа кiсtпка> - неофiцiйна назва справжньоiо американця, так звана американська

аристократiя; американцi аЕгrIосаксонського походження та протестантсьRоi вiри.
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з ведикоi лiтери. Його манера поведiнки з HeIo, коли BiH, наприкдад, розпи-
трав ii про звичайнiсiнькузапiканку, яку вона [риготува/Iа, або розпитував,
де вона взяла цей рецепт чи хто навчив ii готlвати таку збалансовану'ilку,
кожного разу вражапа Волтера сво€ю несправжнiстю та приниздивiЬтю, бо
шанси на те, що Рiчард колись придбае Bci iнгредiенти i сам цриготуе ту за-
пiканку, були дуже малi; а одразу пiсля того, як Щоротi виходила з кiмнати,
BiH показував свое справжне обличчя. Але Волтер продовжував зМагатися
з ним - хоча, мождиво, BiH i не мав такого шаlrеного успiху в мiсцевих чiкс,
його здатнiсть спухати жiнок iз щирою увагою угворюва/Iа ддя нього власну
бiгову дорiжку i там BiH точно був першим. Тому авторка вважае себе надiй-
нiшим, нiж Волтер, експертOм стосовно щиростi поваги Рiчарда до kxopo-
шост1>.

Але була-таки в Рiчарда одна риса, яка, безперечно, викликала зФ(оплен-
IIя, - його жага стати кращим i заповнити пустоту, яка утворилiся через
брак батькiвськоi уваги. В дитинствi BiH жив музикою та книгами, якi оби-
piu na власний, особпивиir смак, а у Волтерi його в тому числi приваблювали
iнтедект та моральнi принципи. Рiчард був дрке начитаним у IIевних сферах
(французький екзистенцiапiзм, датиноамериканська лiтература), але йому
бракувапо методу, бракувало систЬмностi, i BiH щиро блатоговiв перед iH-
телектуiшьною сфокусованiстю Воптера. Хоча BiH з.rвжди виказував повагу
Волтеровi тим, що нiкопи не поводився з ним надмiрно ввiчливо 7 I]e BiH
берiг виключно ддя тих, i<ого'вважав хорошими, - йому подобалос я спr,хати
iдеi Воптера й вимагати, щоб той докладно пояснював cBoi оригiнальнi полi-
тичнi переконання.

Авторка пiдозрюе, що в цьому змаганнi Рiчард мав дуже вzDкливу цере-
вагу, бо дружив iз непопулярним хлопцем iз пiвночi краiни. Ще дозволяло
йому вiдмежуватися вiд тих хiпстерiв у Макалестерi, якi приrхали з бiльш
привiлейованих мiсць. Рiчард знев.ажав rx (у тому числi - дiвчац хоча це не
означадо, що BiH не спав iз ними, коди мав таку мождивiсть) так само сидьно,
як caMi хiпстери зневажали таких, як Воптер. Визначною riодiею для HIm став
документальниiт фiльм про Боба,Щiпана <Не дивися назад>, який Петтi дещо
пiзнiше випадково взяла в прокатi й подивилася разом iз Волтером, коли дiти
були зовсiм малi, - тому вона бачилату вiдому сцену, в якiЙ,ЩiлаН затьмарив
i принизив ,Щонована на лондонськiй вечtрцt для крутих викдючно заради
того, щоб пасолодитися лаврами крутого покидька. Хоча Волггер i спЬчував
Щоновану - i жалЬ себе через те, що бйьше xoTiB би буги схожим саме на
нього, а не на Щiлана, - Петтi знайшла цЬ сцену зФ(опдюючою. Як ii вразив
цей неприкритий дух змагання в,Щiланi! Вона висповила свое вiдношення
так: <Погодьтеся, смак перемоги дуже соподкий>. I_{я сцена доrrомогда iй зро-
зумiти, чомуРiчард вiддавав перевагукомпанii немузикапьного Воптера, а не
хiпстерiв.

Iнтелектуально Водтер, звичайно; був старшим братом, а Рiчард - нiби
його yrHeM. Але для Рiчарда його розум, як i доброта, був лише ще одним сти-
мудом позмагатися. Саме це мав на увазi Волтер, коли казаts, що не довiряе
своему другу. BiH не мiг позбавитися вiдчуття, що Рiчард приховуе щось вЦ
нього; щсi в нього е темний бiк, який завжди проявrLявся вночi,' щоб задо-
водьнити потреби, яких.ВолТер не розумiв; що йому подобалQся дрrжити
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з Водтером дише дотЙ, доки обидва усвiдомлювали, що саме Рiчард годов-
ний. Рiчард ставав особливо ненадiйним, коли в кадрi з'яв.rIялася дiвчина,
i Волтер тодi обурювався на них, бо вона, хоч i на кЬроткий час, виявлялася
бiльш привабливою ддя його друга, нiж BiH. Сам Рiчард нiколи не дивився
на це з TaKoi точки зори бо втомлювався вiд дiвчат дуже швидко, i закiнчу-
валися TaKi стосунки завжди тим, що BiH rx розривав; BiH завжди повертався
до Волтера, iз яким нiкоди не було нудно. Але Волтеру здавалося, що друг
зраркуе його, копи витрачае так багато сид, переспiдуючи пюдей, якi йому
HaBiTb не подобаються. Через це Волтер почувався сдабким i незнаЧним, бо
завжди мав чекати Рiчарда. Його мрила пiдозра, що BiH любить Рiчарда бiль-
ше, нiж той любить його, i докладае бiльших зусидь ддя продовження rxHboi
дружби.

Перша значна криза настада на останньому Kypci навчання, за два роки
до того, як вони познайомилися зПеттi, коли Волтер закохався узлющу
другокурснЙцю на iм'я HoMi. Коли вiрити Рiчарлу (а Петтi доведося почути
цю iсторiю саме вiд нього), то ситуацiя була досить простою: його HaiBHo-
го у сексуадьному планi друга ексцдуатувало дурне дiвча, якому BiH зовсiм
не подобавсд; врештi-решт Рiчард серйозно взявся за те, щоб продемонс-
трувати друговi всю нiкмечнiсть дiвки. 3а його сдовами, дiвка не бупа варта
конк)рування, if треба було просто пристукнути, цаче настирного комара.
Але Волтер бачив усе зовсiм по-iншому. BiH так розлютився на Рiчарда, що
HaBiTb вiдмовився розмовляти з ним протяIом кiлькоi тижнiв. Вони жили
у двокiмнатному HoMepi гуртожитку, якi зазвичай видiляють старшокурсни-
кам, i кожноi ночi, коли Рiчарл проходив через KiMHaTy Воптера по дорозi до
власноi, бiльчт вiдокремленоi, BiH зупинявся дJIя певнш( монологЬ, Якi б не-
о бiзнаному глядачевi здалися, ймовiрно, дуже куlvrед ними -

Р i ч а р д. Усе ще не розмовдяеш зi мною. Неймовiрно. Як довго це ще три-
ватиме?

(Волтер мовчить.)
Р iч аРд. Якщо не хочеш, щоб я сидiв тут i дивився, як ти читаеш, просто

ска)ки.
(Волтер мовчить.)
Р iч арл. Цiкава книга? Здаеться, ти HaBiTb сторiнкiл не горта€ш.
(Волтер мовчить.)
Рiчарл. 3наеш, хто ти? ТИ як дiвчисько! Ще вони так вчиняють. Що за

пайно? Припини проганяти меЕе.
(Воптер мовчить.)
Р iч а р д. Коли ти очiкуеш, що я пýчну вибачатися, то цього не станеть-

ся. Кажу тобi раз i назавжди. MeHi шкода, що тобi боляче, але сумлiння мос
чисте.

(Волтер мовчить.)
Рiчард. Ти я< розумiеш, так, справдi розумiеш, що ти - едина причина,

через якуя все ще тут. Спитай ти мене чотири роки тому" якi шансия маю на
закiнчення коледжу, я б сказав, що воIIи прямують До нескiнченностi.

(Воптер мовчить.)
Р iч ар д. Серйозно, я трохи розчарований.
(Вогтер мовчить.)
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Р i ч а р д. Гаразд. Забий, на це. Будь дiвчиськом. Мене це не стосуеться.
(Волтер мовчить.)
Рiчард. Спухай. Якщо в мене проблеми з наркотиками, ати викидаеIII

'rx на смiтник, я злюся на тебе, аде я все одно розумiю, що ти MeHi робиш
ласку.

(Волтер мовчить.)
Рiчард. Звичайно, не дуже гарна анадогiя, оскйьки я, так би мовити,

вживаю наркотики замiсть того, щоб просто rx викинути. Але якби ти був
схильним до вживання важких наркотикiв, у той час як я вiддавав би перева-

ry дегким, просто щоб вiдпочити трохи, i якщо прийняти теорiю про те, що
це просто ганебно - марно витрачати TaKi гарнi наркотики..,

(Волтер мовчить.)
Р i ч а р л. Гаразд, тупиflt приклад.

' (Волтер мовчить.)
Р iчард. I]e бупо смiшно. Ти б мав розсмiятися.
(Волтер мовчить.)
Так, у будь-якому випадку, авторка уявrulе собi цю сйтуацiю, висlr}rхав-

ши обидвi сторони. Волтер продовжу.вав мовчати аж до великоднiх канiкул,
коди по'rхав додому сам, а Щоротi дiзнапася про причину, через яку BiH не
взяв iз собою Рiчарда. <Ти маеш сприймати пюдей такими, якi вони €, - ро-
дила йому!оротi. - Рiчард - добрий дрр ти маеш бути йомувiрним> (Що-

poTi дуже серйозно ставилася до BipHocTi - це придносипо сенс у ii не дуже
вже радiсне життя - i Петтi дуже часто чула, як Волтер циту€ це ii напуттi;
здавалося, BiH надавав йому сакрадьного значення. BiH вказував на те, rl{o

сам Рiчард зовсiЙ не був вiрним, коли вкрав дуже дорогу ддя Волтера дiвчи'-
ну; але Щоротi, яка сама, можливо, пiдпапа пiд Катцевi чари, вiдповiдала, що
не вiрить, нiби Рiчард зробив це навмисно, аби завдати йому болю). кЩобре,

коди ти маеш друзiв, -- кilз€lлa вона. - Якщо'ти хочеш мати друзiв, маеш
пам'ятати, що HixTo не iдеальний>,

Особливо неприемним додатком до дiвочоi Iеми став той факц що Bci,
кому подобався Рiчард, завжди виявляпися великими фанатами музикиl, i
що Волтер,6улуи найпершим та найбiльшим його прихильником, мав бра-
ти участь у црикрому змаганнi з yciMa тими дiвчатами. Ti ж, у свою черry
могди б ставитися набагато приемнiше або, принаймнi, терпrrячiше до кра-
щого друга свого кумира, але з Водтером вони завжди були досить холод-
ними, бо справжнi фани весь час мають вiдчувати свiй винятковий зв'язок
з о6'ектом'rхнього обожнювання; вони дуже ревниво оберiгають cBoi точки
зiткнення, якими б мапими або уявлюваними вони не бупи, - просто щоб
забезпечити собi почуття вдасноi унiкальностi, Щiвчата, зрозумiло, не ба-
чили кращих засобiв стати ближчими до Рiчарда, нЬк зпитися з ним в одне
своiми тiлами, вивiльнити справжнi флюiди. Волтёр здавався iM чимось на
зразок незначущоi недоречноi комшrи, хоча це саме Волтер познайомив Pi-
чарда з творчiстю Антона вон Веберна та Бенжамiна Брiттена, це саме Вод-

l Петтi збагнула по дорозi вiд Чикаго до Гiббiнга, що, можливо, причиною, з якоi Pi-
чард прод{намив ii,6упо те, що воЕа не обожнювадайого музику, i його це дратувало. Але
з цим вона нiчого не могда поробити.
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тер дав Рiчарду полiтичне пiдlрунтя дпя його найгнiвнiших перших пiсень,
це саме Волтера Рiчард любив по-справжньому. IToMy таке холодне став-
дення дсl Hbolo таких гарячих дiвчат викдикало досить неприемнi вiдчуття,
аде ще гiршими виявипися пiдозри Волтера - BiH визiтав це перед Петтi в Ti

роки, коди вони не мади таемниць одне вiд одного, - що за своею суттю
BiH зовсiм не вiдрiзнявся вiд тих дiвчат; BiH був таким самим паразитом при
Рiчардовi, який намагаеться вiдчувати себе крутiшим та кращим зi fiопо:
могою такого собi особдивого зв'язку з ним. А найгiршlим бупи його пiдоз-
ри, що Рiчарл знав про це, i Волтер почувався Iце самотнiшим i поводився
обережнiшrе.

Осо6;rиво ця ситуацiя загострилася у випадку з Елайзою, якiй було за-
мало просто iгнорувати Волтера, i вона робила все мождиве, аби принизити
його. Волтер дивував ся, як Рiчард може продовжувати спати з особою, котра
не переносить його кращого друга? На той момент Волтер уже достатньо
подорослiшав, щоб не грати у мовчанку, але BiH rrрипинив готувати для Pi
чарда; а годовною причиною ToIo, що BiH продовжував ходити на шоу Рiчар-
да, стада деfoIонстрацiя ворожостi до Елайзи; а потiм до цього додалося ще
й бажання попередити др1n,а, щоб той не приймав (кокс>, який йому щедро
постачала Елайза. 3вичайно, на того нiчого не подiяпо, Hi тодi, Hi будь-коли
в життi.

BTiM, подробицi rxHix розмов IIро Петтi, на жаль, лишилися невiдоми-
ми, аде авторцi при€мно думати, що вони небули схожими на обговорення
F-лайзи чи HoMi. Мо;кдиво, Рiчард радив дрlzговi бути,6iльш напористим iз
HeIo, на що Волтер удавався до пустих балачок, н4 кrrrllд1 того, що ii кодись
зfвалтували, чи того, що вона на мидицях; але у cBiTi навряд чи е складнiша
справа, нiж уявляти чиiсь бадачкчt про себе. il]o саме у tлибйнiд}шi вiдчував
до Hei Рiчард, вона поступово й сама збагнула: - з часом авторкаторкнеться
i цiеi теми. Але зараз достатньо сказати, що BiH переtхав до Ньrо-Иорка й за-
дицIився там i що не один piK Воптер був настiльки заftнятий, доки булував
вдасне життя з Петтi, щоi здавадося, зовсiм не скr{ав за ним"

Складалося так, що Рiчард i Волтер ставали caMi собою. Рiчард оселив-
ся у.Цжерсi, вирiшивлпи, що вже може спокiйно дозводити собi випити чар-
ку-другу в компанii друзiв, але з часом, коли в нього минув перiод, який BiH
сам називав <суцiльним безпуттям)), до Еього дiЙrппо, tцо нiчого <спокif,rно-

го> тут немае, Поки BiH жив iз Волтерощ, BiH уникав алкоголю, який убив
його батька; (кокс> BiH вживав диrrlе тодi, коли за нього платив хтось iнший;
а Iодовною метою в життi у нього було просування шдяхом музики. Однак,
опинившись на caмoTi, BiH трохи розгубився. У нього та Герери три роки
пiшло на те, щоб заново зiбрати <Травматикс>, знайти на вокад гарненьк)a
аде травмовану бiлявку Моллi Тремен i випустити перший сингл <Вiтаю iз

дна мосi шахти> iз найскромнirпою обкладинкою. Волтер ходив подивитися
концерт груши в клубi <EHTpi>, коди вони гастролювалиу Мiннеаподiсi, але
прийшов додомy, до Петтi та N{аденькоi Щжесiки, вже о пiв на одинадцяту
ночi, прихопивши iз собою шiсть примiрникiв Рiчардового сингла. Рiчард
знайшов тодi роботу вдень, BiH будував MicbKi дахи ддrI джентрi з Нюкньо-
го Манхеттена, яким дуже подобалося проводити час з артистами та музи-
кантами: наприкдад, вони не заперечува/Iи, rlIоб rxHi працiвники c[авали



до роботи пише о другiй дня i працювали лише пару годин, а тому iM було
потрiбно три, тижнi на роботу, яку дуже легко можна було завершити за
п'я-ть днiв. Другий сингд групи, <Якщо ти не fiомiтила>, привернув не бiль-
ше раги, нiж першиil, але третй, <<Велич реакцiонерiв>>, вони випустипи
з менш скромною обкладинкою, i його декiлька разiв долlпlапи до щорiчних
музичних топ-десяток. I_[ього'разу, коли Рiчард проiжджав через MiHHe-
соту, BiH заздалегiдь зателефонував i завiтав до Петтi та Воптера iз ввiчли-
вою, але нудьryючою й дуже мовчазною Мьллi, яка - мождиво - була його
дiвчиною.

Той день - неймовiрно, апе чомусь авторка пам'ятае його до колсноi дрi6-
ницi - був особливо чудовим для Волтера. Петтi вся була у справах з дiтьми
та все намагадася витягнути хоч слово з Модпi, а Волтер почав з гордiстю
показувати все, що BiH зробив удомl атакож - свого прекрасного та енер-
гiйного нащадка, якого йому народила Петтi; BiH з насолодою дивився, як
Рiчард та Моплi'цять кращий снiданок за весь свiй тур, i випитував у Рiчарда
цiнну iнформацiю про новинки :лдьтернативноi музики; потiм Воптер знай-
шов iй гарне застосування в музичних магазинilх, де BiH скупляв yci ппатiвки
тих митцЬ, яких згадував Рiчард, i просrrуховував tx пЦ час cBoix ремонт-
них робiт, вр.Dкаючи сусiдiв та колец KoTBi вважали себе фахiвIрIми в музи-
цi; i вiдчуваючи, що урвав краще вiд обох cBiTiB, Того дня BiH, безсумнiвно,
перемаг:ш у rxHboMy змаганнi. Рiчард був бiдним, слабким та надто худим,
а його дiвчина - дивною та нещасливою. BorrTep, якиil зара9 безроздiльно
посiв мiсце старшого брата, тепер мiг заспокоiтисяir насододжуватися успi-
хом Рiчарда - апе виклюtIIIq як пiкантним та прикрашальним аксесуаром до
власного.

Лише одне могло б повернути Волтера до тих поганих часiв уколеджi,
коли BiH Drучився острахом програти людинi, яку занадто сидьно любив, щоб
вiдмовитися вiд бажання виграти в Hei, - апе цьому мапа передувати цiла
низка жахливих подй. Удома справи мали б пiти значно гiрше, Воптер мав би
вступити в серйознi конфлiкти з,Щжоуi, не зрозумiти його i втр,атити його
поваry; BiH мав би перенесм cBoi стосунки з батьком на тепgРiшнi стосрки
iз сином. Кар'ера Рiчарда мада б несподiвано пiти вгору, а Петтi мада б без
тями закохаrtцсяу Рiчарла. Якi булпшанси на те, що так трапиться?- 

На жаль, не Hy;TboBi.

,Щехто побсiюеться пояснювати все через секс, аде все ж авторка пору-
шила б свiй обовЪзок, коли б не придiлипа йому хоча б одного незрrIного
абзаца. Сумна правда полягае в тому, що Петтi скоро почапа ставитися до
сексу як до чоiось нудного та безглуздого - завжди одне й те саме - i ста-
да займатися ним викпючно заради В.олтера. Ъ без жодних сумнЬiв,,якiсть
цього заняття сипьно постраждапа. Iй просто завжди хотiлося зайнятись
чимось iншим. Частiше за все вона б краще просто поспала. Iнодi rx вiдволi
кав тихий, апе неспокiйний шум з однiеi з дитячик KiMHaT. Або вона просто
подумки рaхувала, скiдЬки чудових хвилин трансдяцii баскетбольноi гри се-

ред команд коледжiв 3ахiдного узбережжя вбна встигне подивитися, коли
BBiMKHe тепевiзор пiсля того, як усе закiнчиться. HaBiTb звичайнi домашнi
заняття типу роботи в саду, прибирання чи походу за покупками здавали-
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ся iй приемними i термiновими порiвняно iз сексом; а тйьки-но почина€ш
думати, що треба TepMiHoBo розслабитися й не менш TepMiHoBo кiнчити,
аби потiм пiти униз та пересадити бальзамiн, який чекав на Hei умадень-
ких пдастикових коробочках, - ц€ означае кiнець. Вона намага/Iася зроби-
ти всq дуже швидко, намагалася задовольняти Воптера лише за допомогою
рота> намагадася пояснити йому, Iцо хоче спати, тож нехай робить iз нею
все, що хочеl а на Hei не зважае. Та бiдолашний Волтер був створений таким,
що завжди мав турбуватися в першу черry про iT задоволення, а не про сво€:
принаймнi, ri радiсть BiH ставив вище за свою, а вона нiколи не могда пояс-
нити йому, що BiH ставить if в дуже незрг{не стаповище, бо тодi б довепося
пояснювати iITe, що вона бiльше не хоче його так, як BiH хоче ii: що палке
бажання сексу зi cBoiM чоловiком бупо однiею з тЙх речей (добре, головною
рiччю), якi вона промiняла на Bci iншi переваги'rхнього сцiдьного життя. Та

це виявилося досить скдадним визнанням перед коханою людиною. Волтер
перепробував усе, що, на його думку, могло б покращити секс для Hei, але
€дине, що могло ii втiшити, - це щоб BiH перестав думати про Hei, а просто
нахилив ii над кухqнним стопом та увiйшов у чеi ззаду._ Але такого
Воптера, якийби мiг так до Hei ставитися, просто не iснувало. BiH бlrв та-
кйм, як BiH е, та BiH xoTiB бути таким, яким його хотiлаб бачити Петтi. BiH
xoTiB, щоб rxHi почуття були взаемними! Але перешкодою до-того, щоб зай-
матися виключно оральним сексом, бупо те, що BiH потiм xoTiB зРобити та-
куж приемнiсть i iй, але \й було вiд цього просто лоскотно. Врештi-решц
пiслlя poKiB опору, вона зумiла зробити так, щоб BiH взагалi припинив cBoi
зусилпя, Та стала,почуватися дуже винуватою, а також злою й роздратова-
ною через те, що BiH примусив ii вваrкати себе невд.rхою. Стомленiсть Рiчар-
да та Моллi того дня, коли вони приlхали, здадася Петтi втомою пюдей, якi
всю нiч кохадися, iце багато чого говорить про напрямок ii роздумiв утой
час - нацриклад, про те, що сексу для Hei бiльше не icHye, що вона вiднинi
погдинена викдючно материнсТвом, що в Hei тепер Ъ тiльки Щ:кесiка та,Щжо-
yi, i рона гостям HaBiTb i не заздрить. iй здавалося, що секс - це заняття, яке
притамаIIне викдючЕо молодим, яким просто бiдьше нема чим зайнятися.
3вичайно, aHi Рiчард, aHi Модпi не вигпядапи радiсними пiспя бурхливоi
нiчки.

А потiм <Травматикс> по'iхали - на наступний свiй концерт у Медiсонi,
а потiм ще кудись, щоб i далi випускати записи з дивними назвами, якi по-
добалося слухати десь п'яти тисячам звичайних людей та деяким крити-
кам у всьому cBiTi; щоб i далi впаштовувати маденькi концерти, якi вiдвiду-
ватимуть неохайнi, але досвiдченi бiлi хлопцi, KoTpi вже не TaKi молодi, як
колись, - поки Петтi та Волтер потопапи Ъ повсякденному життi, в якому
тридцять хвилин сексуапьного стресу на тиждень спричиняли хронiчну, але
не катастрофiчну незррнiсть, щось на зразок вологостi у Флоридi. Автор-
ка визнае можливiсть iснування зв'язку мiж цiею маленькою незруrнiстю.та
вепикими помипками, яких Петтi в Ti роки припускалася як мати. У той час,
як батьки Елайзи бупипоtлиненi одне одним i не придiляпи дочцi достатньо
уваги, Петтi, можна сказати, припустилася iз Щжоуi зворотноi помидки, Але
на цих cTopiHlax можна зазначити стiльки iнших, не пов'язаних iз материн-
ством, помилок, що розповiдi ще й про помилки авторки з Щжоуi викдичуть
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у Hei просто нелюДськиft бiль:' i авторка побоюеться, що коди почilе, то прос-
то впаде на пiдлогу й уже нiколи не пiдведеться.

Спочатку Волтер i Рiчард знову с,гапи кращими друзями. У tsолтера було
багато знайомих, аде единим годосом, який BiH xoTiB би почути на домашньо-
му автовiдповiдачевi, був голос Рiчарда, який каже щось тиIIу: <Агов, прlлвiт
iз Щжерсi! Ну як, заспокоiш мене стосовно ситуацii в Кувейтi? [Iерелзвони>.
Через частоту дзвiнкiв вiд Рiчард'а та через його тон розмови з Волтером -
Рiчард з€uIвив, що Ь життi не зустрiчав такиуt людей, як Петтi та Волтер, i що
вони його единий зв'язок зi cBiToM здорового гпуздута надii, - Волтер, наре-
штi, повiрив у те, що Рiчард справдi його любить, мае в ньому потребу, а не
просто пасивно погоджуеться на дружбу (такий був контекст, ts якому Волтер
iз вдячнiстю згадав висдовлювання MaTepi про BipHicTb). Кожного разу, код}I
<Травматикс> з'явдялися,в MicTi, Рiчард знаходив час завiтати до них, зазви-
чай без супутникiв. BiH особливо цiкавився життям Щжесiки, яку вважав
за Справдi Гарну дюдину (<Вся в бабусю>, - казав BiH), засипав ii щирими
питаннями про улюблених письменникiв та про ii волонтерську роботу на
мiсцевiй KyxHi. Хоча Петтi й хотiпа б мати доньку, бiльпrе схожу на rrei, яка б
могпа повчитися на ii власНому досвiдi та ii власних помилках, у бiпьшостi
випадкiв вона дуже пишалася тим, що ii донька так добре розумiеться на cBi-
ToycTpoi. iй подобалося дивитися на,Щжесiку з,rхопленими очима Рiчарда;
а коли вони з Волтером кудись вибиралися разом увечерi, вона спокiйно ди-
вилася, як вони сiдають до машини удвох - чудовий хлоl]ець, iз яким вона
одружидася, та сексуальний - якийiй так i не дiстався,Прихипьнiсть Рiчар-
да до Воптера посилювада i ii почуття до нього; його харизilIа впдивала Йа
все, iз чим стикалася.

€диною помiтною тiнню був осуд Волтером ситуацii, яка складася в Pi-
чарда з Молдi Тремен. Щiвчина мада чудовий голос, аде tsона була трохи при-
гнiченою, а мождиво, й HaBiTb неврiвноваженою особою i бiдьшiсть вiльного
часу проводила наодинцi iз собою у своiй квартирi в Них<ньому Iст-Сайдi,
пiдроблlяючи редактором по ночах та проводячи в лiл<ку цiлi днi. Моlrлi за-
вжди погоджувалася зустрiтися, коди цього xoTiB Рiчард, а той твердив, tцо
ii цiлком влаштову€ роrrь тимчасовоi коханки; аде Волтер не мiг позбавитися
пiдозри, що txHi стосунки заснованi на непорозумiннi. Протягом poKiB Петтi
витягувада з Волтера тривожнi подробицi, якi Рiчард розповiдав йому вiч-
на-вiч, наприклад, TaKi: <Iнодi MeHi здаеться, що мета 

^4ого 
перебування на

цiй землi - це встроtчtити пенiса в якомога бiльшу кiлькiсть пiхв>; або .<Секс

диIпе з однiею людиною до кiнця Morx днiв звучить як смертний вирок>. З ча-
сом пiдозра Воптера з приводу того, що Моллi потайки сподiвасться на те,

що Рiчард це переросте, виявилася BipHoto. Моллi бупа на два роки старша
за Рiчарда, i коли вона раптом захотiла народити вiд нього дитину - як вона
сказала, (поки ще не запiзно>, - Рiчарду довелося пояснити iй, що це не-
можливо, I тодi rxHi стосунки настiдьки погiршилися, що BiH взагалi i,i кинув,
а вона, в свою черцI, кинуда групу.

Так трапилося, що мати Моллi все життя працювада редактором роздlду
мистецтва в газетi <Нью-Йорк таймс>; це й пояснюваIIо, чому <Травматикс>,
незважак,чи на продажi записiв у кiпькостi трохи бiльrше тисячi примiрникiв
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i кiлькiсть публiки на концертil( - менше coTHi чоловiк, отримали декiль-
ка позитивних вiдгукiв у тiй газетi (<3авжди оригiнапьнi, досi непопупярнi>,
<Незважаючи на байдужiсть, <Травматикс> прямують далi>), а також декiль-
ка коротких ог.rrядiв ixHi:i сингдiв, починаючи з <Якщо ти не помiтило. Ви-
падково,чи Hi, аде <Неймовiрно щаспивий> - rхнiй перший сингл уже без
Мопдi, та, як ви.явипось i останнiй - зовсiм було обiйдено увагою не лише
<Таймс>, а ще й yciMa безкоштовними мiськими газетами, якi досi вистуца-
ли бастiоном пiдтримки <Травматикс)). Як Рiчард потiм теоретизував пiд
час paнHboi вечерi з Волтером та Петтi, коди груца знову пришкандибапа до
мiст-6дизнюкiв, BiH усвiдомив, що весь час купував уваry преси в кредиц не

розумiючи цього; а тепер преса, нарештi, збагнlаrа, що знайомство iз uЦu"-
матикс)) не е необхiдним aнi для обiзнаностi в сраснiй культурi, aHi дЙ
отримання загальноi поваги вiд оточуючих - тож продовжувати кредит сенсу
не було.

Петтi, взявши iз собою затички дJuI вух, того вечора пiшла на концерт ра-
зом iз Волтером. На розiгрiвi виступали <CiK Чепсi.о, квартет мiсцевих дiвчат
без слуху та годосу, мадо не одноIо BiKy з fi Щжесiкою, i Петтi зрозумйа, що
намагаеться вгадати, яку з них РiчаРд <вiджарив> перед концертом за сценою.
Вона не ревнрада до ц}D( дiвчат - iй бупо шкода Рiчарда. Врештi:решт i во-
на, i Волтер зрозумiли, що Рiчард, хоч i був гарним музикантом та автором
TeKcTiB, життя мав не дуже гарце: BiH зовсiм не жартував, коди визнавав cBoi
похибки й декларував заздрiсть i захоплення життям Петтi та Волтера. Пiсля
того, як <CiK Чепсiё> завершили свiй виступ i txHi друзi-недопiтки запиши-
ли KlTy6, там пишипося не бiльше трьох десяткiв невмирущих фанiв пф""-
матикс) -'6iлотrrкiрих неохайних чодовiкiв, якi Hi на день не помододшади;
i вони почупи спершу незворушний жарт вiд Рiчарда (<Хочемо подякувати
вам, хлопцi, що прийшли до цього бару, а не до iншого, бiльш попуrярного...
3даеться, ми й caMi так само пОмипипися>), а потiм вiдчайдушне виконання
rxHboi HoBoi пiснi:

Якi эtс маленькi zоловu на miй велuкiй ванmажiвцi!
ДРузi Moi, як Dобре вuаляdаеmе вu на копесах!
Рекпама <Сек'юm Cimi>| посмiхаеmься з облuччя моdепi!
Реёжiс Фiлбiнz на cmiHi! I я кажу вам, я вже
Неймо BipHo tцаспuвuй, неймовiрно tцаспuвuй!

.А потiм ще одна, ще бiльш неприйнятна та нескiнченна пiсня (BMKTD,
яка найбiльше запам'ятапася шумом гiтари, що викпикав спогади про лезо
бритви та розбите скло, i, церекрикуючи його, Рiчард спЬав:

BoHu молкуmь купutпu mебе
Вонu можуmь каmуваmu mебе
ВiDомuй, майже кпасuчнuй mорm
Вuблю в ав 0 о, мuсrcu кучерявuй mер' €р
BuulyKaHe морозuво, кремове tпiсmечко
Вuнайtллu маленькi крuкпu Bi mв арюкu

l Американська мережа магазинiв, що слецiапiзу€ться на продажу електронiки.
2 Реdжiс Фiпбiн - американський ведрий, актор та спiвак.
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Вонu можуiпь кепкуваmu з mебе
BoHu можуmь закопаmu mебе
Вiльна молоёь клубu mанцi
Вчumься моёi купуваmu mреur
trIевже це найкраu4е у цiй KpaiHi!
,Невже 

це найкраu4е у цiй KpaiHi!

А потiм останню; схожу на KaHTpi, повiльну пiсню <Ъмний бiк бару>, вiд
якоi в Петтi очi затуманипися вiд жалю до нього:

€ ёесь непомirпнi dверi в HiKydu,

Щесь по mемнuй бiк бару,
А все, чоео я копuсь хоmiв, -
I-|e заеубumuся iз mобою ёесь у KocMoci.
Повidолwлення про наu,4у смерmь,
Шукаmuмуmь нас у BaKyyMi,
Mu повернулu ёесь не mуёu,
нас нiкопu бiльtце не бачuлu.

фупа була н.епогана - Рiчард та Герера lрали разом уже майже двадцять
poKiB, - аде дуже складно уявити буль-яку групу,яка б зумiла побороти вiд-
чай через напiвпорожнiй зад. Пiсля того, як вони заспiвади на бiс <Ненавид-
жу сонячне свiтдо>, Рiчард не пiшов за кулiси, а просто поста-Bив гiтару на
пiдставку, западив цигарку й зiстрибнув на пiдпоry зi сцени,

- Дуже \,Iило}що визапишилися, друзi, : сказав BiH Берfландам, - 3наю,
вам завтра дуже рано прокидатися,

- Все було просто чудово! Ти був чудоiий! - виryкнуда Петтi.

- Серйозно, MeHi здалося, це твiй кращий диск, - запевнив його Вол-
тер. - Пiснi просто неймовiрнi. I_{e значний крок уперед.

- Так, - Рiчард збентежено обводив пог/шдом задню частинуклубув по-
шуках принаймнi когось iз <CiK Чедсiо. Був упевнений, що когось знайде.
I знайшов - не ту порiвняно гарненьку басистку, на яку ставида Петтi, а ви-
соку похмуру барабанщицю iз незадоводениIчi виразом обдиччя, Але трохи
помiркувавши, Петтi вирilлипа, що такий вибiр дуже погiчний.

- Бачу, зi мною хочуть поговорити, - сказав Рiчард. - Мабуть, ви вже
хочете поrхати додому, але я можу вийти разом iз вами, якщо хочете.

- Hi, тиilди, - вiдмовився Волтер.

- Ти справдi чудово виступив, Рiчарде, - похвадила його Петтi. Вона
дружньо п9трiпала його по руцi й проведа поглядом, коди BiH рушив до по-
xMypoi барабанщицi.

По дорозi до Ремзi-Гiriла, сидячи в родинному <Вольво>, Волтер iз запа-
пом розписував високу якiсть пiснi <Неймовiрно щасливий> i скаржився на
зiпсований смак американськоi публiки, яка мiдьйонами божев'олiе за гру-
пою Щейва Метьюза, а про саме iснування Рiчарда Кптц1 HaBiTb не пiдозрЙе,

- Вибач, - перервада йогЬ Петтi. - Нагадай MeHi, що там не так iз ,Щей-
вом Метьюзом?

- Насправдi нiчого, за винятком технiчноi сторони, - вiдповiв Волтер.

- Авжеж.
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- Але особливо мене враrкае банадьнiсть TeKcTiB: <Звiльнiть мене, звiпь-
HiTb, буду такий вiльний, е-€-€. Не можу жити в невопi, €-е-€). I так у кожнiЙ
пiснi.

петтi засмiялася:

- Як думаеш, стане Рiчард спати з тiею дiвчиною?'. 
- Впевнений, що BiH спробуе; - кивнув Волrтер. - I, ймовiрно, йому це

вдасться.

- MeHi вони взагалi не сподобались. Ti дiвчата.

- MeHi теж. Якщо Рiчард переспить iз нею, це буде точно Ее через вепи-
кий тадант.

Удома, перевiривши, як там дiти, Петтi вдягла майкута KopoTKi бавовнянi
шорти i лягла в лilкко до Волтера. ,Щля Hei це було дуже незвично, аде, на щас-
тя, не настiдьки, щоб викликати якiсь допити чи принаймнi KoMeHTapi; i по
того ж, Воптера не треба було вмовляти зробити iй послугу. Нiчого серЙоз-
ного, просто мапенький нiчниiт сюрприз, аде зараз, обертаючись назад у цiй
автобiографii, - зараз той момент вигляда€ майже пiком iхнього подруж-
нього життя. Чи, можливо, точнiше буде сказати, то була крапка: останнiй
раз, коли вона почувапася захищеною разом iз чоловiком. ii близькiсть д,о
Волтера у тому барi, спогади про мiсце rx першоi зустрiчi, л9гкiсть спiпкуван-
ня з Рiчардом, ixHe дружне, родинне тепдо, проста радiсть вiд того, що в них
е такий стариirта дорогий друц а потiм рiдкiсне свято для них обох (ii рапто-
ва жага вiдчути Волтера в собi) - саме тодi rx шлюб був справжнiм. I9дава-
лося, не було жодних непереборних причин для того, щоб BiH перестав бути
таким; можливо, BiH мав тiльки покращуватись.

Кiлькома тижнями пiзнiше Щоротi знепритомнiла в магазинi одягу
в фанд-Репiдз. Вживаючи iнтонацii cBoei MaTepi, Петтi висловила сумнiви
в лiкарняному доглядi, що його отримуе ,Щоротi; на жаль, вона мала рацiю:
ylopoTi трапипася множинна вiдмова органiв, i вона померла. Горе Волтера
було всепоглинаючим iохоплювало це тiльки цю втрату, аде йусi тяготи ii
життя; було в цьому горi ще й дещо приховане, наприклад, той факц що ii
смерть стада ддя нього також полегшенням та звiльненням, бо по*пала край
його вiдповiдальностi за Hei, нiби перерiзала його прив'язь до Мiннесоти.
Петтi здивувалася, наскiльки сильним було ii власне горе. Як i Волтер, Щоротi
завlкди бачила в нiй тiдьки найкраще; тому Петтi сумувапа за такою сидьною
д}гхом жiнкою, як flopoTi, яка не стала винятком з rrравила, що Bci помира-
ють самотнiми. Бо HaBiTb Щоротi - вiчно довiрливiй та мипiir - довелося
пройти крiзь ворота cMepTi самiй, i це боляче вражало Петтi,

Вона жалiла себе тако}к, звичайно, як завжди це вiдбуваеться з дюдьми,
якi переймаються самотньою смертю свогQ близького. tsона брала rrасть
у пiдготовцi похорону в дуже слабкому душевному cTaHi, який хоча б почасти
може пояснити ir нездатнiсть помiтити, як старша сусiдська дiвчинка, KoHHi
Монаген, сексуа;rьно переслiдувала Щжоуi. Мопитви, якi Петтi продовжувала
возносити черФ cKoeHi помидки пiсля того, як дiзналася про це, заitнялиб
набагато бiльше cTopiHoK, нiж весь цей iTaK завеликий докумёнт. Авторцi
все ще настiльки соромно за те, що вона зробила з,Щжоуi, що вона HaBiTb не
може чiтко розповiсти цю iсторiю. Коли виrIвпяеться, що ви вже сидите. на
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вулицi за сусiдським будинком о третiЙ ранку з канцелярським ножем у ру-
цi й нищите шини пiкапа свого сусiда, то, зда€ться, ви можете скористатися
в судi такою пом'якщуючою обставиною, як божевiлля. Але якщо не в судi,
а тrросто так, з точки зору моралi?

Вiд захисту; Петтi iз самого початку намагалася попередити Воптера, яка
вона насправдi. Вона дiйсно казапа йому, що з нею щось ке так.

Вiд обвинувачення: Волтер, безперечно, був обережним. Але це Петтi
приtхала до нього. в Гi66iнг i кинулася йому в обiйми.

Вiд захисту: Але вона намагалася бути хорошою i влаштувати дIш родини
гiдне життя! А потiм вона вiдмовила собi в усьому й стала робити все, щоб
бути чудовою мамою та домогосподаркою.

Вiд обвинувачення: Вона мада виключно недобрi мотиви. Вона змагалася
.з власною матiр'ю та.сестрами. Хотiда, щоб дiти спутували своерiдним доко-
ром для них.
, Вiд захисту: Вона любила cBorx дiтей!

Вiд обвинувачення: Вона надежним чином пюбила Щжесiку, але ЩжоУi
вона дюбила надмiрно. Хоча й знала, що робить, але не зупинилася, оскiльки
буца зла на Волтера через те, що BiH був не тим, хто iй був потрiбнпй, i оскiль-
ки характер у Hei був дуже складний, вона дiйсно вв,Dкала, що заспужипана
компенсацiю за те, що не стала зiркою змагань, а потрапила до пастки до],до-
господарського життя.

Вiд захисту: Але серцю не нак:Dкеш. То була не rr провина, що вона насо-
лоджувалася кожним моментом у життi Щжоуi.

Вiд обвинувачення: То саме ii провина. Не можна обожпювати печиво та
морозиво, а потiм казати, що ти не винен у тому, що вФкиш тепер за три сот-
Hi фунтiв'.

Вiд захисту: Алеж вона цього не знала! Вона вважапа, що вчиняе пра-
випьно, придiляючи cBoiM дiтям узаry та любов, якоi не отримувала вiд влас-
них батькiв.

Вiд обвинувачення: Все вона знала, бо Воптер казав iй це, казав постiйно,
казав неодноразово.

Вiд захисту: Але Воптеру вiрити було не можна. Вона вважала, що мае
зil(ищати Щх<оуi, грати родь гарного полiцейського, бо Волтер був поганим
полiцейським.

Вiд обвинувачення: Проблема rrолягала не в,Щжоуi та Волтерi. Проблема
полrIгала в них, Петтi та Воптерi, i вона добре це знала.

Вiд захисту: Вона кохае Волтера!
Вiд обвинувачення: ЩоЙази свiдчать про iнше.
Вiд захисту: ,Щобре, в такому разi Волтер також ii не кохае. BiH не кохае

справжню iT. BiH коха€ як).сь ii уявлювану подобу.
Вiд обвинувачення: Захисник9вi, звiсно, дуже хотiлося 6, щоб це було

правдою, tla нещастя Петтi, BiH одрчжився з нею не незвalкаючи на те, хто
вона, а завмки цьому. На жаль, хор'ошi дюди не завжди кохають таких, як
вони caMi.

.Вiд захисту; Не чесно казати, що вона не кохае його!

l Близько 135 кiлограмiв.
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Вiд обвинувачення: Якщо вона не BMie добре поводитися, то не мае зна-
чення, чи вона його кохае.

Волтер знав, що Петтi проколопа шини того жахливого пiкапа rxHix
сусiдiв. Вони нiкопи про це не говори/Iи, але BiH знав. I вопа знала, що BiH
знае, - саме через те, що це питання нiколи не порушувалося. Сусiд Бдейк
зводив жаi<ливу прибудову позаду дому cBoei жахливоi подружи, жахливоi
MaTepi KoHHi Монhген; а Петтi Tici зими взагалi ввa>када за доцiпьне кожно-
го вечора випивати по пляшцi вина, ато й бiльше, пiспя чого прокЙдалася
стурбована й розлючена посеред ночi й тиняпася по першому поверху дому
в сво€му божевiллi та тортурФ( розбитого серця. Бупо уБлейка якесь пусте
самовдоволення, яке в if невиспаному cTaHi прирiвнювалося д.trя Hei до пус-
тоDо самовдоволення спецiального прокурора, який змусив Бiлла Кдiнтона
збрехати про MoHiKy Левiнськi, або пустого самовдоволення конгресмена,
який оголосив йому за це iмпiчмент. Бiлл Клiнтон був одним iз небагатьох
полiтикiв, який не здавався Петтi святенницьким, - BiH нiколи не удавав iз
себе Бездоганно Чесну Людину, авона була однiею змiдьйонiв тих амери-
канських жiнок, якi б не гаючи часу й caMi переспапи з ним. Зiпсувати Блей-
ку шини - то було найменше, що вона могда зробити, аби помститися за

улюбленого президента. Ще Hi в якому разi не виправдовуе ii, просто проли-
вае свiтло на те, що вiдбувапося тодi в ii головi.

IЩе бйьше ii дратувало те, що Щжоуi Tiei зими удавав, нiби обожнюе Бдей-
ка. Щжоуi був надто розумний длjI того, щоб щиро обожнювати його, але BiH
зараз проходив етап пiдпiткового бунту, атому, аби'вивести Петтi iз себе,
йому потрiбно було пюбити Bci Ti речi, якi вона просто ненавидить. Вона,
звiсно, засдуговувада на це, через тисячi помидок, яких припусти/Iася, коли
потонула в надмiрному KoxaHHi до ньото; але тодi вс,на не почувапася так,
нiби це буrо напежне покарання. Вона почувалася так, нiби ii хляснули ба-
тогом по обличчю. А оскiдьки вона зрозумiла, що може кинути,Щжоуi в о6-
личчя кiлька страшенно жорстоких слiв (таке траплядося, коли BiH задивав
iй сада за шкуру, а вона не тiльки тримала удар, але й наносипа свiй у вiд-
повiдь), Петтi докладада Bcix зусиль, щоб давати вихiд сво€му бодю та здостi
на iнших, наприкпад, на Бпейкучи Волтерi.

Алкоголiчкою вона себе не вваrкала. Вона не була алкоголiчкою, просто
вияъипdся, що вона схожа на свого батька, який iнодi ховався вiд родини
упляшцi, Колись Волтеру безперечно подобалося, що вона любить випити
бокал-дрlrгий вина - пiспя того, як покпаде дiтей спати. BiH казав, що вже
перерiс свою неприrIзнь до самого з.лпzD(у адкоголю i'навчився його терпiти,
йому HaBiTb почав подобатись цей аромаг в ii диханнi, бо йому подобалося
rr дихання, бо ii дихання йшло зсередини Hei, а йому подоýалося те, що в Hei
всерединi. Якось так BiH казав iй - своерiдне визнання, на яке воЕа нiколи
не могпа вiдповiсти взаемнiстю, але яке, тим не мqнш, п'янИло ij. Але настав
моменц коли один-два бокали перетворипися на шiсть-вiсiм, i тодi все змi-
нилося. Волтеру вона була i вночi потрiбна тверезою, щоб можна було казати
iй усе те, що, як BiH вва)кав, може нанести психологiчну шкоду lxHboMy си-
HoBi, а от вона тверезою пишатися не хотiла, бо не хотiла про це чути. То був
не алкогопiзм; а саtvrозaD(ист.
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I до того ж, Волте'р особисто теж схибив, бо не змiг прийrrяти того, що
Щжоуi зовсiм не схожий на нього. Коли б Джоуr був непевним у собi та
соромЪзливим iз дiвчатами, коли б .Щжоуi fiодобапася !lопь дитини, коли 6
Щжоуi xoTiB навчицися чогось у батька, коли б Щжоуi був беззахисно чесним,
коли б Щжоуi був аутсайдером, коли б Щжоуi дюбив природу, коли б ,Щжоуi
не цiкавився грошим€l - вони б з BoriTepoм чудово подадили. Але !жоуi

. 
з раннього дитинства бр бiльше схожим на Рiчарда Катца - буr крутим,,не
докJIадаючи до цього жодних зусиль, безперечно, впевненим у собi, зосеред-
женим На cBotx бажаннях, не пiддавався моральним нормам, не боявся дiв-
чзт1 ._ i BorrTep перенiс усе свое розчарування та,крах ycix надiй, пов'язаних
iз сином, на Петтi, переклав вiдповiдальнiсть за це на Hei, нiби цё вона бупа
в цьому винна. BiH п'ятнадцять poKiB благав ii пiдтримати його, коди BiH на-
магaшся вI,D(овувати Джоуr, допомогти йому впровадити в жlлття 9аборони на
вiдеоiгри, обмежити досцrп до телевiзора та музики, яка принижуб жiнок...
але Петтi не могда, бо BciM серц,9м пюбила,Щжоуi _ таким, який BiH був. Вона
обожнювапа сина йдивувалася його винахiдливостi в обходженнi цих забо-

рон: BiH здавався iй просто неймовiрним х/Iопчиком. Вiдмiнник,,роботяга,
попудярний серед однопiткЬ; вiлщою мiрою заповзятдивий. Можпиво, якби
вона бупа матiр'ю-одиначкою, в9на б трохи турбувалася про питання дис-
циплiни. Але цю роботу на себе взяв Волтер, i вона дозволила собi думати,
IrIo щиро товаришуе з власним сином. Вона пiдтримувала його негарнi вра-
ження вiд 1тrителiв, якi йому не подобалЙся, без цензури розповiдала йому
Bci непристойнi чутки про сусiдЬ, сiдала на його лiжко, обхопивши руками
копiна, i робила все, аби розсмiшити його; i HaBiTb Волтер не мiг покласти
цьому край. Вона не вважада, що зраджуе Волтера таким чином, коли вони
разом iз Щжоуi насмiхалися над його ексцентричнiстю - непитущiстю, над
тим, що HaBiTb у завiрюху BiH iздить на роботу на ведосипедi, над йЬго безза-
хиснiстю перед занудами, ненавистю до кiшок, осудом паперових Рушникiв,
завзятOю цiкавiстю до iнтёлектуапьних театральних вистав, - бо саме цi речi
вона навчиrIася любити в Еьомучи принаймнi просто миритися з ними, як iз
дивацтвами, i хотiла, щоб Щжор дивився на Воптера ii очима. Але якби вона
змогла бути чесною сама з собою, то збагнула 6, що робить усе це виключно
для того, щоб,Щжоуi обожнював ij,

Вона не розумiла, як BiH може бути вiрним i вiдданим сусiдськiй дiвчинцi.
iй здавалося, що KoHHi Монаген, u пiдла маденька суперниця, якимось чи-
ном дrже швидко зумiда захопити гидкувпадунад ним.I Петтi катастрофiч-
но спiзнидася, щоб збагнути всю серйознiсть загрози Монаген,,i за Ti кiлька
мiсяцiв, коли вона недооцiнювада почуття Щжоуi до цiеi дiвчинки - коли
вона думала, що зможе просто витiснити KoHHi й безтурботно познущати-
ся з ii паскудноi мамашi та iT rryстоголового бойфренда та що ,Щжоуi рано
чи пiзно теж стане насмiхатися з них, - вона зiпсувапа цirпш п'ятнадцять
poKiB зуGиль бути хорошою мамою. Петтi просто шикарно просрада цi роки,
апотiлл розгубилась i почаларобитиказна-що. Мiж нею та Волтером почали-
ся жахливi сварки, пiд час яких BiH звинувачував ii в тому, що вона зробила
,Щжоуi некерованим, а вона не могл} захиститися вiд йЬго звинувачень, бо не
могда озвучити жахrIиве переконання в тому, що це саме Волтер зруйнував
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u дружнi стосунки з сином. Тиrи, що спав в одному з нею лiжку, був ii чоловi-
ком, fIоставив ii на бiк доросдих )r цiй битвi, Волтер змусив Щжоуi повiрити,
що Петтi тепер у ворожому таборi. Вона ненавидiла Волтера за це, подруж-
не життя it дратувало, а Щжоуi переiхав до сусiдського дому Монагенiв i Bcix
змусив поIIлакати черФ cBoi помипки.

Хоча це - лише верх,айсберга, однак це все одно бiльше, нiж авторка
мапа HaMip розповiсти про цi роки, i тому зараз вона хоробро переходить до
наступного етаIIу.

Однiею мiUIенькою перевагою того, що Петтi пишилася в домi calмa-ca-
MiciHbKa, було те, що вона могда сIryхати таку музику, яку тiлькИ захоче,
особливо - kантрi-музику, вiд одного дише звуку якоi Щжоуi починав ри-
дати нiби вiд болю та з якоi Волтер (iз його смаком, успадкованЙм ще з радiо
в коледжi) мiг терпiти тlпьки найв,iнiажнiших виконавцiв: Петсi КдЪйн',
Хенка Вiльямса2, Р<iя орбiсона3, ,Щжоннi Кешаа. Петтi й сама tx любила, аде не
меншсi iй подобапися Парт Бруо.'fа фiксi Чiкс>6. Тйьки-но Вопцер iшов на

роботу вранцi, вона вryIцкала стереосистему на таку гlплнiсть, яка б заважала
й думати i занурювала в свою журбу - достатньо схожу на ij власну, щоб
заспокоювати, i достатньо вiдмiriну, щоб здаватися кумедною, Петтi в музицi
з:лвжди подобалися викдючно тексти та сюжет - Волтер уже давВо змишив
iдею зацiкавитиfiЛiгетi7 та оЙо Ла Ънго>s, - i.BoHa нiколи не втомлювалась
вiд iсторiй про невiрних чодовiкiв,'сильних жiнок чи сам неприборканий
людський дlаr.

У той самий час Рiчард заqнував <Горiховий сюрпРиз>, нову групу в стилi
iulьтернативного KaHTpi, до складу якоi входило тро€ х/rопцiв, чий спulьнИfll
BiK дише трохи перебiпьшiвав його впаспий. Рiчард мiг би й дапi працювати
з <фавматико>, випустити ще кiлька нових платiвокi коли б не дивний випа-
док, що мiг трапитися пише з Герерою, його старим другом i басистом, таким
розтрiпаним i божевiльним; що на його фонi Рiчард виглядав як типова дi-
ловадюдинав сiромуфпанедевомукостюмi. Вирiшивши, що Щжерсi - MicTo
надто бурхсуазне (!) й недостатньо депресивне, Герера переrхав до Бриджпор-
та, штат Коннектикут, й осепився в тамтешнiх нетрях. Одного разу BiH пiшов
на масовий мiтинг у Гартфордi на пiдтримку Ральфа Надера та iнших канди-

датiв вiд (зелених> i впашiував виставу пiд назвою <,Щопплернiг>, сенс якоi

'| Пепсi Клайн - iлмериканська спЬачка, одна з найвiдомiдрtх вокадiсток в icTopfi KaHTpi.
2 Хайрам <<XeHKl> KiHa Вiпьямс- американський автор-виконавець, батько сучасноi

музики KaHTpi.
З Рой Кепmон Орбiсон - американський музикант, пiонер рок-н-ролу, вiдомий склад-

ними музикальними композицйми та емоцiйн ими б аладами,
а 

,Щ,жоннi Кеш - америкаЕський спЬак,.визtlачапьпа фiгrра в музицi KaHTpi другоi по-
ловини Хх стопiття,

5'Трояп Гарtп Брукс- американський виконавець кантрi-мрики; вйого активi двi
премii <феммi> та двадцять .чотири премii Billboard Мцsiс Award,

6 Жiноче KaHTpi-Tpio, Яке було створене в Щалласi, штат Техас, у 1989 р.оцi, вiдомий
музичний колектив.

7 fipilоРЬь Лizеmi - австрiйсъкий композито.р }цорського походження.
s Американська група альтернативного року, створена В Гобокенi, шrтат Нью-,Щжерсi,

в l984 роцi.
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поJuIгав утому, що BiH i семеро його друзiв катапися на орендованомукарна-
вальному восьмиfiозi i грапи похороннi пiснi на гiтарах, поки карусель кру-
тила lx та дивним чином викривдяла rx музику. ,Щiвчина Герери пiзнiше ска-
запа Рiчарду, що <Щопплернiг> був просто (чудовим)) i <величезним xiToM>,
бо <бiпьше coTHi> людей вiдвiдали той мiтинг. А пiсдя цiеi подii, коли Герера
збирався вже, його фургон покотився пiд гору, Герера побiг за ним, перехи-
пився унього через BiKHo, схопився за кермо, але фургон врiзався в цегля-
ну cTiHy, i Гереру придавило. BiH якось зумiв вибржися, при'iхав назад, до
Бриджпорта, харкаючи кров'ю, i там мало не вiддав кiнцi, поки йоцо дiвчина
везла його до пiкарнi, бо в нрого майже розiрвало селезiнкр було зламано
п'ять ребер i ключицю, а ще пробило легенi. Щей нещасливпf,rвиладок разом
iз крахом <Неймовiрно щасливого> здався Рiчарду знаком, що його надiспав
BcecBiT; а через те, що BiH жити не мiг без музики, BiH о6'еднавiя зi cBoiM
молодим фанатом, який грав на жахливй педальнiй епектрогiтарi, - i так
народився <Горiховий сюрприз>.

Особисте житfя Рiчарда було не набагато краще за життя Волтера та Пет-
Ti. BiH втратив кiлька тисяч доларiв пiд час останнього туру <Травматикс>
i <позичивD незастрахованому Герерi ще кiпъка тисяч на медичн[ витрати,
в той час як вдома в нього ситуа\iя була дуже скдадна, як BiH розповiдав по
телефону Волтеровi. Його iснування завжди ряц/вала' ведичезна квартира
на першому поверсi в Нью-,Щжерсi, за оренду якоi BiH пдатив таку невеIIик).
суму, що ii можна ввa>кати чисто симвопiчною. Рiчарду нiкопи не подобапося
позбавпятися зайвих речей, а квартира'6ула настiльки велика, ц{о в цьому
нiкоди не виникало потреби. Воптер був там одного разу, пiд час вiдвiдуван-
пя Нью-Йорка, i розповiв, що весь ход квартири заповнений старим стерео-

устаткуванням, матрасами та запчастинами ддя пiкапа, а весь заднiй двiр
закиданий мат,ерiалами та tx залишками, якi BiH використовуsав у будiвель-
ному бiзнесi. I найважливiше, у пiдвалi була KiMHaTa, просто пiд його кварти-
рою, де зазвичай грали <фавматикс> (а потiм i записували цлатiвки), зовсiм
не заважаючи шумом iншим орендаРям. Рiчарл завя(ди пiдтримував з ними
добрi стосунки, але пiспя свого розриву з Моллi BiH припустився жахливоi
помилки i зв'язався з однiею сусiдкою,

Тодi це не здавалося помидкою HiKoMy, oKpiM Волтера" який вважав себе
докою в любовниi справах свото кращоIо друга.Коли Рiчард сказав IIо теле-

фо"у, що настав цас йому залишитм cTapi дитячi звички в минулому i всту-
лити в серйознi стосунки здоросдою жiHKolo, вголовi Волтера задзвонив
тривожний сигнал" Тiею жiнкою стала Еллi Посада з Еквадору. iй було да-
деко за тридцять, i вона мала двох дiтей, чийого батькц водiя лiмузина, вби-
ли,копи BiH зупинився на Естакадi Пуласкi через поломку автiвки (вiд уваги
Петтi не приховадося те, що хоча в Рiчарда й бупо багато дуже моподе}Iьких
дiвчат, длrI розвац жiнки, з якими BiH мав бiдьш-мепцr довгi стосунки, були
його BiKy чи HaBiTb старшi). Еллi працювада в cTp:lxoBoмy агентствi й меш-
када по сусiдству з Рiчардом. Майже piK BiH бадьоро повiдомлrяв Волтеру
про те, як несподiвано швидко ii дiти подюбили його, а BiH полюбr.lв 'ix, та
як чудово приходити додому, коли там на нього чекае Елдi, та як BiH зовсiм
припинив цiкавитися iнш;rми жiнками; розповiдав, що BiH нiколи не був та-
ким ситим чи здоровим вiдтодi, як жив з Волтером, та (i саме це викликадо
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тривогу Волтера) яким чудовим виявився страховий бiзнес. Волтер сказав
Петтi, що чув у ToHi Рiчарда дещо врarкаюче абстрактне, теоретичне, дещо
зовсiм вiддалене протягом цьЬго цiбито щасливого року, тому BiH зовсiм не
здивувався, коди натура Рiчарда врештi-решт виявипа себе. Музика, яку BiH
почав грати в <Горiховому сюр[ризi>, виявилася ще HaBiTb бiдьш захоппю-
ючою, Hi_lK страховий бiзнес, а худенькi чiкси з кола спiлкування його мо-
лодих товаришriв по групi - не такими в>ке й нецiкавими, aETuTt виявипася
жахJIивою буквалiсткою, коли мова зайшла про монопольне право на секс;
iдуже довго BiH боiвся зайти до власного дому HaBiTb уночi, бо Еллi сидi-
ла в засiдцi цiлими днями. Незабаром пiсля цього Еллi пiдбила й ycix iнших
орендарiв поскаржитися на його кричуще присвоення загадьного кому-
надьного просторуl тому його вiдсутнiй до того момеIIту домовласник надi-
слав йомlr безжадiсного офiцiйного диста - i сорокачотирирiчний Рiчард
опинився на вулицi rrосеред зими з пустими кредитками та з квитанцiею
на помiсячну оплату в розмiрi трьохсот доларiв за зберiгання усього його
хJIаму.

I тодi настада зiркова година дпя Волтера, як для старшого брата. BiH за-
пропонував Рiчарду засiб жити спокiйно, не сплачуючи за оренду, присвяти-
ти себе написанню пiсень ,у тишi й спокою та заробiтку непоганих грошей,
i водночас розiбраtися увпасЕому жиiтi. Волтер успадкував вiд MaTepi u
миплil, маденький будиночок на озерi бiля фанд-Репiдз. BiH xoTiB би дещо
там вiдремонтувати -, як зовнi, так i всерединi, апе сам BiH iз того часу, як
звiльнився з <3М> i приеднався до природоохоронноi органiзацii, вже втра-
тив надiю зробити це сам, тому заIIропонував Рiчарду поjхати тули f,l пожи-
ти втому будинку, почати вiдновпювати кухню, aтroTiм, коли вже випаде
снiц настедити дах над задньою частиною будинку, BiKHa якЬi виходили на
озеро. Рiчард отримуватиме тридцять доларiв на годину пдюс безкошf,овнi
електрику та опапення, а також можливiсть працювати за власним розкла-
дом. I Рiчард, якцil iвибору особдивого не мав, uриrхав до Берfландiв (як
сам BiH пiзнiше iз зворушливою прямотою зiзнався Петтi), бо вЬни - наir-
ближчi йому люди; його подоба родини, i прийняв цю пропозицiю вже на-
ступного дня.,Щля Волтера ця згода була солодким пiдтвердженням того,

що Рiчард справдi його пюбить. А для Пеiтi цей момент був просто небез-
печним.

Стара завантажена <Тойота>> Рiчарда зупинидася в Сент-Полi на шпJIху
на пiвнiч. О третiй дня, коди BiH приtхав, Петтi вже була напiдпитку, тому
Ее дуже гарно пр.оявила гостиннiсть. Волтер цриготував вечерю, поки вона
продовжувапапити за трьох. Складалося врiDкення, нiби вони обое просто
чекали, коли приiде rхнiй стариitдрF, щоб розповiсти своТ суперечливi Bepcii
того, чому,Щжоуi не приеднався до вечерi, а замiсть цього грав у повiтряний
хокей iз якимось дурЕратим прихильником правих на сусiдньому дворi.
Збевтежений Рiчард постiйно викодив надвiр, щоб попадити та-набратися
сид перед наступним раундом берfландiвськоi бiйки,

- Все буле побре, - скaзilв BiH, повертаючись. - Ви, друзi, - дуже гар-
Hi батьки. I-{e ж просто, ну,'знаете, коди дитина - яскр:}ва особистiст!, вона
може вдаштовувати справх(ню драму. навколо cBoei iндивiдуальностi. Вiп
просто це переросте.
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- Господи, - виryкнуrа Петтi, - де ж ти стiльки мудрощiв набрався?

- Рiчард -- одиЕ iз тих химерних людей, хто все ще читае книжки, а потiм
розмiрковуе над piM, - вiдповiв за нього Воптер.

- Так, на вiдмiку вiд мене, знаю! - Петтi обернулася до Рiчарда. - Кож-
ного разу так трапдяеться, що я не читаю того, що BiH MeHi радить. Iнодi
я просто вирiшую, що Ti книжки - нецiкавi. Ъму е в цiй фразi якийсь пiд-
текст, щодо мого'iнтелекту рiвня Еижче середнього.

Рiчард пидьно подивився на Hei:

-Ти5rtипа менше, чи що.
З таким самим успiхом BiH мiг би штовхнути ii в груди, У той час як кри-

тика з боку Волтера дише стимудювала ii погану поведiнку, та ж сама крити-
ка, але з боку Рiчарда, uiдкреслила дитячiсть ii слiв, виставила ii неприва6-
ливiсть ца денне свiтло.

- Петтi дуже боляч€, - тихо пояснив Волтер, нiби даючи знати Рiчарду,

що BiH усе одно вiрниЙ своiй дружинi, хоча Й сам не розумiе чому.

- Можеш пити, що забажаеш; MeHi-To що, - заrIвив Рiчард. - Просто
кажу: коли iочеш, щоб хлопець повернувся, могда б удома все привести до
лаДУ.

- В якомусь ceHci я HaBiTb не впевнений, що справдi хочу, щоб BiH повер-
нувся, - заперечив Воптер, - MeHi дещо подобаеться ця вiдпустка вiд його
зневаги.

- Отже, пiдсумуемо, - зiтхнупа flеттi. - Щжоуi отримуе власну iндивi-
дуальнiсть, Волтер - полегшення, а що ж дrrя Петтi лишаеться? Хiба що
вино. Так? Петтi дiстаеться вино.

- М-м-м, - протягнув Рiчард, - що я чую, це жапiсть до себе?

- Заради бога, - видихнув Водтер.
Було жахливо бачити Рiчардовими оЧима те,. на що вона перетворилася.

Коли BiH був на вiдстанi тисячi двохсот миль вiд них, було дегко насмiхатися
над його любовними пригодами, вiчною юнiстю, невдадим рiшенням вiдки-
нути все дитяче i знати, що т)rц у Ремзi-Гiлдi, все по-дорослrому. Але зараз
BiH стояв на ii KpHi - такий високий; що здиврапо ii i перехопидо подих;

риси його обдиччя а-ля Муаммар Каддафi загострилисяiв його густомутем-.
ному волоссi з'явилися срiбнi пасма - i BiH моментадьно вивiв на чисту воду
ту ексцентричну дитину, якою вона illзапишипася, замкнувши себе в cTiHax
свого чудового бупинку. Вона втекла вiд хлоп'яцтва, яке панувало в родинi
батькiв, але врештi-решт сашrауподiбнипась вепикiй дитинi. Вона нiде не пра-
цювадq ii дiти стапи бйьше схожими на дорослих, нЬ*с вона сама; в Hei на-
BiTb сексу майже не було! I iй стало соромно стояти перед його очима. Bci цi
роки вона оберiгала, немов. скарб, cBoi спогади про'iхню маленьку подорож,
надiйно замкнула цю таемницю десь у rпибинi cBoci душi, i та стапа старiти,
як вино, тому - в якомусь симводiчному ceHci - те, цо могдо б у них виilти,
пишипося живим i виросло разом з ними. Природа TaKoi iMoBipHocTi змiню-
валася, нiби старiла узакоркованiй пляшцi, аде не зiпсувалася, апишилася
потенцiйно готовою длrI вжитку, i це ii заспокоювадо: розпусний Рiчард Катц
колись запрошував Ii переrхати до Нью-Йорка разом iз ним, аде вона вiдмо-
випася. Атепер вона побачиlrа, що так просто не бувае. iй сорок два роки,
i вона ставала затятою алкоголiчкою.
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Вона обережно встала, намагаючись не гойдатися,,а потiм вйпипа BMicT
напiвпоfожньоi вже пляшки до водостоку. Поставила порохснй бокал дЬ ра-
ковини i сказапа, що пiде наверх трохи перепочити, а чоловiки мож}|ть щось
пiдвечеряти.

- Петтi, - почав Волтер.

- Усе гаразд: Справдi, все добре. Я просто забагато випипа.Мабуть, по-
вернуся до вас трохи пiзнiше. Перепроiuую, Рiчарде. Щуже рада тебе бачити.
Алея вже дедве на ногахтримаюсь.

Хоча вопа ftпюбипа rхнiй бупиночок на озерi i сама ранiше не один тиж-
день там провела, зализуючи рани, жодного разу вона не lЪдила туди тiЫ
весни, коли там працював Рiчард. Волтер декiлька разiв знаходив час i iздив
допомагати йому на вихiдних, аде Петтi було соромно. Вона лишалася вдо-
ма й намагапася пiдтримувати себе у формi: озброiвшись порадою Рiчарда
про випивку, вона знову поча/Iа бiгати вРанцi та добре iсти, набрада ваги до-
статньо, щоб розгладити Ti зморшки, що утворипися вiд втоми на ii обдиччi,
й тtримирилася з реальнiстю cBoei зовнiшностi, на яку вона не звертала уваги
ранiше, перебуваючи у вигаданому cBiTi. Але iмiдlк зйiнювати вона flе хотiла,
бо так уже зробипа одного разу if ненависна сусiдка Керол Монаген, коли на
сценi зЪвився ii не менш ненависний хлопець Блейк. Що б не робипа Керол,

усе одразу пiддавалося анафемi з боку Петтi, аде потiм вона переборола себе
й послiдlrвада прикдаду Керол. Позбавилася свого хвостика, пофарбувала
волосся й зробипа собi зачiску, вiдповiдну ii BiKy. Потiм зробила все мож-
ливе, щоб зустрiтися зi своiми старими подругами з баскетбопьноi команди,
i вони щиро винагородиллиiiсво'iми комппiмента]чIи з приводутого, якдобре
вона вигдяда€.

Рiчард збирався повернутися на схiд наприкiнцi травня, аде, як того
й слiд було вiд нього чекати, ще не завершив роботи з дiлхом HaBiTb у сере-

дйнi червня, коли Петтi приtхапа до озера, щоб перепочити кiлька тижнiв.
Воптер поiхав iз нею, аде лише на чотири днi, п{об потiм вирушити на епiтну

рибалкр. що ii впаштовув ав гоповний жертводавець його природоохоронноi
органiзацii у своему розкiшному <таборi> в Саскачеванi'. Аби якось загдади-
ти провину за свою непривiтнiсть взимку, Петтi стала взiрцем гостинностi
в тому бlциночку бiля озера, готуючи чудовi страви для Волтера та Рiчарда,
поки вони стукапи модоткalrvlи та розпилювirли щось на задньому дворi. Вона
пишалася тим, наскiльки тверезою була увесьчас. Увечерi iй було зовсiм не-

цiкаво дивитися телевiзор без Щжоуi. Вона вмощувадася в улюблене крiсло

,Щоротi й,читала <Вiйну та мир), яку iй так довго вже радив Волтёр, покд чо-
ловiки грали в шахи. На щастя Bcix присутнiх, Волтер грав краще, Hi_lK Рiчард,
томузазвичай вигравав, апе Рiчарп напопег/Iиво просЙв зirрати ще, щоб узя-
ти реванш, i Петii знала, що це досиiь ёкладно рrя Волтера - BiH завжди

дуже xoTiB Ъигравати, тому викладався на сто вiдсоткiв, а потiм довго кру-
тився в лiжку, намагаючись заснути.

- Знову ти в серединi десъ граеш, - казав Рiчарл. - Ти завжди концент-

руешся на серединi доrцки. Ненавиджу це,

' Провiнцiя в центральнiй частинi Канади.
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- Так, саме це я i робпю, - погоджувався BorrTep, задихаючись вiд на-

ростання серйозностi змагання

- Я так скоро збожеволiю.

- 3BicHo, ця стратегiя дрке ефективна, - додiшав Воптер.

- BQHa ефективна лише тому, що MeHi бракуе терпiння, щоб помститiлся
тобi.

- Ти ведеш дуже цiкаву гру. Нiколи не знаю, яким стане наступний
твiй хiд.

- Так, але я все програю й програю.
,Щнi стояли сонячнi йдовгi, аот уночi було на подив прохоrrодно. Петтi

завжди подобався початок лiта на пiвночi: це нагадувало iй про першi ii днi
в Гiббiнгуз Волтером. Свiже повiтря й водога зeM.IuI, хвойний запах, cBiTaHoK
if х<игiя. iй здавалося, що до цiеi митi вона завжди була дорослою. Наче ди-
тинство у Вестчестерi, хоч i трапилось хронодогiчно ранiше, якимось чином
перенеслося у пiзнiше й бiльш грiшне життя. Всерединi булинку панував за-
старiлий приемний запах, який нагадува.ц про Щоротi. А на вуrицi Петтi од-

разу бачила озеро, яке разом iз [жоуi вирiшила назвати Безiменним, - воно
тiльки-но звiльнилося вiд криги, було темним вiд'кори та гопок, i в ньому
вiдбиъапися свiтлi-пресвiтлi хмаринки. Влiтку пистопаднi дерева приховува-
пи пiд собою ще один, еди:яийдiм по сусiдству, до я.кого на вiкенди та у серпнi
приiздипа родина на прiзвище Ландер. Мiлt бцинком'БерfпандЬ та озером
пролягав пагорб, весь укритий травою; на ньому роспо кiлька ведичезних
берез, i коди сонце чи вiтерець змушував KoMapiB поховатися по домiвках,
Петтi влаштовувапася на TpaBi зкнигою iпроводила там довгi години, по-
чуваючись повнiстю вiдчуженою вiд реадьного cBiTy, i тiльки рiдкий лiтак
над ii головою чи aBTiBKa, що про'uкджада сiльською дорогою, порушували ii
спокiй.

3а день до тоIо, як Волтер мав по'lхати до Саскачевана, серце в Hei эаби-
дося швидше. Ък iнодi воно вчиняпо,Ii серче. Наступного ранку, пiсля того
як вона вiдвезпа Волтера до зпiтноi смуги фанд-Регiдз i повернулася додому,
воно'забипося так сильно, що,вона яйця вруцi не втримада, коли збивапа
TicTo для млинцiв. Воназiперлася руками на стiл i кiлька разiв глибоко вдих-
нуда, перш Hiж взятися прибиржи розбите яйце з пiдлоги.'Фiнадьний етап

ремонтних робiт на KpHi мав виконати Волтер трохи пiзнiше, але нова ках-
пева пiдпога мада бути покладена виклiочно Рiчардовими зусиллямЙ, aBiH
за Hei ще й яе брався. 3aMicTb того, як BiH сам iM сказав, BiH вчився грати на
банпжо 

сонце 
"aruoo 

вже чотири години тому, було все ж досить рано, коли
BiH вийшов зi cBoei спадьнi, одягнений у джиЕси та сорочку, яка свiдчила про
йото пiдтримку Субкоманданте MapKocal та визволення штату Чiапас.

- фечанi мпинцi? - радiсно запропонувала Пегтi.

- Зчрить чудово.

- Можу тобi кiлька яець пiдсмажити, якщо ти.,,

| СубкоманDанmе Iнсурхенmе Маркос (нар. 1957 р.) - пiвий радикапьний письменник
та фiлософ, головний iдеодог та пропагандист Сапатисlськоi apMii нацiонального визво-
пення; яка пiдняла iндiанське повстаЕIIя в 1994 роцi в Мексицi у штатi Чiапас.
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- Hi, млинцi - це добре.

- Я б могда й трохИ бекону зробити,..

- От вiд нього я б не вiдмовився.

- Гаразд! Млинцi та бекон.
Якщо з серцем Рiч4рда й вiдбувалося щось подiбне, BiH i оком не мигнув.

Вона стояла irдивипася, як BiH поiдае двi порtlii млинцiв, тримаючи в руцi
в}lделку абсолютно правильно - так, як його навчив iлтримати Воптер, коли
вони були на першому Kypci (вона це знада напевне).

- Що збираешся робити сьогоднi? - запитав BiH, аде не те, щоб його цё
дуже цiкав}lло.

- Господи, я про це взагалi не думала. Нiчого! У мене вiдпустка. Гадаю,
нiчого не бупу робити вранцi, а потiм приготую тобi ланч.

BiH кивнув i продовжив iсти, i iй спадо на думку, що це тiльки вона мала
якiсь Mpii, якi зовсiм не мали нiчого спiльного з реальнiстю. Петтi пiшпа до
BaHHoi кiмнати, сiла на закритий унiтаз, i серце в Hei падн9 було вирватися
з грудей, але вона дочекалася, поки не почула, як Рiчард зачиняе за собою
дверi та йде перетягувати усiлякиir мотлох" Першi звуки чиеiсь роботи рано-
вранцi викдикають ведику тугу: наче тиша вiдчувае бiдь вiд того, що iT лама-
ють. Першrа хвилина робочого дня нагадуе про Bci iHrпi, з яких BiH скдадаеть-
ся, а рахувати,хвилини по однiй, окремо вiд ycix iнших, нiкуди не годиться.
I тiдьки пiсля того, як за цiею оголеною, самотньою хвилиною йде друга,
а потiм ще одна, день стае бiльттт сприйнятним у своiй повсякденностi. Петтi
дочекалася, поки це трапиться i з нею, i тiльки тодi вийшла з BaHHoi.

Вона'взяда <Вiйну та Йир> на той патор6, згадавтли Еевиразну стару моду
врa>кати Рiчарда свосю начитанiстю, аде запдутадася уроздiпi, де йдеться
про BQeHHi дii, i читада одну й ту саму cTopiHKy знову й знову. ПтатrIка, iм'я
якоi Водтер уже зневiрився Еавчити Петтi правильно вимовляти - щось
схоже на <BipeH> чи <Bip еон>, - уже призвичаiлася, здавадося, до ir присут-
HocTi - почала мелодiйно спiвати на гiлцi дерева просто над Петтi, Пiсня ця
нагадувала iдею-фiкс, яку пташка нiяк не могда викинути з голови.

Почувалася Петтi так, нiби безжалiсна й добре органiзована г!упа бой-
овикiв рру Опору зiбрапася. пiд покровом ночi ii розуму, i вона отримала
наказ в жодному разi не проливати жодного променя свiтла свiдомостi, Hi
на секунду. ii кохання до Волтера та ii BipHicTb йому, ii бажання бути доб-

рою людиною, ri розумiння Волтерового змагання з Рiчардом протягом усьо-
го життя, ii твереза оцiнка характеру Рiчарда та (з якого боку не подивись)
гидотне бажання пересгrати.з кращим другом власного чоловiка - цi.високi
роздуми були радi знищити бойовикiв руху Опору. IToMy вона мала при-
душити спробу свого здорового глузду вивiльнитися. Вона HaBiTb не могла

дозводити собi згадати, у що вдягнена, ,- бо мала постiйно вiдганяти за-

дум одягти якусь спокусдиву rл,rайку перед тим, як вiднести Рiчарду печиво
та каву; вона мала негайно позбавитися цiеi думки, бо найменrпий натяк Ёа
звичайнiсiнький флiрт викдиче справжне свiтло прожектора, а сцена, яку BiH
освiтить, виявиться надто огидною, ганебною та жалюгiдною. HaBiTb коли
Рiчард i не вiдчуватиме вiдрази, вона сама тоIIно вiдчуе. А копи BiH помiтить
це, то почне доркати - так само, як дорiкав тодi за алкогопiзм, - i це стане
найгiршим пихом, катастрофою, приниженням.
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Та ii пульс добре знав - i демонстрував це iй cBoiM шви[ким стуком, -
IIIo вона, ftмовiрно, TaKoi змоги бiльше нiколи не матиме. I точно Ее матице,
якщо лежатиме ftдалi на тому пагорбi. Також пудьс немождиво бупо конт-

ролювати через те, що вона потайки зiЗнавапася собi: до того рибальського
табору в Саскачеванi можна дiстатися тiльки бiлданом,,а зв'язатися з ним -
тiльки за допомогою радiо- чи с)тIутникового телефону, тому Воптер точно
не зателефонуе iй протягом наступних п'яти днiв, якщо не траrrиться нiчого
термiнового.

Петтi запишилаРiчардовi данч на столi й по'rхада до найближчого крихiт-
ного мiстечкi Фен-сiтi. Вона добре'роqумiла, що легко може вдаштувати
аварiю на дорозi, але вёе одно так замрiялася, уявпяючи, як гине через не-

щасний випадок, Волтер годосить над ii знiвеченим тiпом, а Рiчард похмуро
cToiTb поряд, що педве не в'iхапа в единий знак <Стоп> у Фен-сiтi; вона май-
же не чуда вереску гальм.
' Усiпробпемиу неi в головi, дише в нiй самiй! €дине, що давало iй надiю, -

це те, що вона так добре прихову€ свiй внутрiшнiй безлад. Так, вона була

дещо розгублена й нервова протягом останнiхчотирьохднiв, аде поводидася
значно краще, нiж, скажiмо, удютому. Якцо вона сама зумiла угримати i не
показати свiй темний бiк, логiчно приIryстити, що в Рiчарпа такий бiк iеж
с i що BiH теж його приховуе. Але то була лише примарЕа TiHb надii, чудовиЙ
засiб виправдати власнi безглуздi фантазii.

Петтi вивчала мiзерний вибiр мiсцевого пива в кооперативному магазинi
Фен-сiтi - <Мiллер>, <Коро та <БудвайзерD - i намагадася прийнiти рiшен-
ня. 3rцпа з попицi пакунок з шiстьма банкаЙи, цiби крiзь апюмiнiй, з якого
вони бупи зробленi, могда вiдчути, як iй смакратиме це пиво. Рiчард сказав
iй кинути пити; мабуть, вона здаеться йому огидною, коди випивае. Вона по.
вернула той пакунок на подицю й вiдiгнала себе до iнших, менш,провоку-
ючих вiддiлiв крамницi; але BilrKKo пданувати, що приготувати на вечерю,
коди тебе ось-ось знудить. Тому вона повернуласд до подиць iз пивом, iце
було так само природно, як пташиний спiв, який неминrIе повторюеться.
На рiзних банках були рiзнi зображення, але Bci воЕи були прикрашенi зна-
ком деIIIевих броварень. Iй HaBiTb спапо на думку поlхати аж до фанд,Репiдз
та купити нормадьного вина, Потiм iй заrотiдося по'iхати назад, додому, i зо-
BciM нiчого Ее купувати. Але що lй тодiробити? Вона безпомiчно вагалася: ii
долало передчуття, що жоден iз цих BapiaHTb усе одно не принесе достатньо
спокою чи радостi, аби виправдати i] вбоге серце. Iнакше кажучи, вона тепер

розумiла, що означае бути зовсiм нещасною. Але зараз авторка заздрить тiй,
молодшiй, Петтi та жалiе,ii, бо тодi, стоячи у крамницi у Фен-сiтi, вона щиро
вв:Dка.ша, що гiрше вже не буде; що так чи iнакше, ту кризу буде вирiшено
у наступнi п'ять днiв.

ii ступором урештi.решт зацiкавипася кругдовида дiв.мнка-пiдлiток на
Kaci. Петтi божевiльно iй посмiхнупася, взяла куркуу пдастиковому пакунку,
п'ять огидних помiдорiв та кiлька невеличких м'яких цибупин.Iiрше за цей
<сyу,улЙ закон> та тривоry в серцi, вирiшила вона, буде тiльки напитися i все
одно ммтися тою тривогою.

- Я пiдсмажу нам курку, - сказада вона Рiчард}, копи дiсталася додому.
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Тирса осiла на його волоссi та бровах,прилипладо спiтнiлого вiдкритого
лоба.'

- Дуже мило з твого боку, - вiдповiв BiH.

- Щах виглядае чудово, - похваriида вона, - Ти багато чого встиг зроби-
ти. Скiльки ще задишилося?

- Мабуть, ще паруднiв.

- Знаеш, ми з Волтером можемо й caMi закiнчити, якщо ти уже хочеш
повернутися до Нью-Йорка. 3даеться, Ти вже маеш бути там?

- Я любЛю доводити справу до кiнця, - заперечив BiK. - Це займе часу
не бiльше, нiж пару днiв. Хiба що тйьки ти хочеш пиlлиT ися тут сама.

- Хочу лишитися тутсама?

- Вiд робiт багато шуму.

- Hi-Hi, MeHi BiH подобаеться. I_{e мене якось заспокоюе.

- Так, якщо цей шум не надходить вiд TBorx сусiдiв.
Ну, тих сусiдiв я ненавидж}a у цьому й рiзниця.

- Як скФкеш.

- Мабуть, вiзьмуся за курку.
Ймовiрно, гоrrос у неi затремтiв, коли вона це казала, бо Рiчард насупився

й запитав:

- Усе гаразд?

- Так-так, звичайно, - запевнила Петтi. - MeHi тут подоба€ться, любдю

це мiсце. L{e - мое найулюбленiше мiсце у cBiTi. I-{e нiчого не вирiшуе, якщо
ти розумiсш, до чого я веду. Але MeHi подобаеться прокидатися вранцi й на-

содоркуватися тутешнiм повiтрям.

- Я питав, чи все гаразд, що я тут iз тобою?

- Ой, та Ьсе добре. Господи. ,Щобре. Жодних пробпем. Так! Тобто, ти ж
зна€ш, як тебе любить Волтер. Я почуваюся, нiби i ми з тоб_ою друзi все жит-
тя, але насправдi я з тобою HaBiTb майже нiколи не говорида. I,це гарна наго-

да. Але ти не мусиш дишатися туц якщо хочеш повернутися до Нью-Иорка.
Я вже так звикда бути тут сама. Все гаразд.

I_{я промова, здавалося, дуже довго тривала, Петтi нiяк не могда ii скiнчи-
ти. Та пiсдя Hei повисла трохи нiякова тиша.

- Я просто намагаюся зрозумiти, що ти насправдiхочеIп сказати, - про-
мовив Рiчард. - Хочеш ти, щоб япишився, чи Hi,

- Господи! - виryкнуда вона. - Я ж тобi тiльки це i кажу. Хiба Hi?

Вона помiтила, що його терпiнню з нею, терпiнню з жiнкою, настав край,
BiH закотив очi й пiдняв з пiдпоги невеличкий брусок.

- Я, мабуть, закiнчу тут i пiду поплаваю,

- Вже досить прохолодно.

- Кожного дня трохи теплiшае.
Зайшовши у будинок, Петтi вiдчула укол заздрощiв до Волтера, якому

можна було казати, що BiH любить Рiчарда, i не бажати отримати у вiдповiдь
нiчого потенцiйно небезпечного, нiчого гiршого за таку ж саму дюбов. Як

учоловiкiв усе легко! Порiвняно з ними вона собi нагадувала роздутого не-

рухомого павука, який вичiку€ та пдете cBQe тонке павутиЕня, piK за роком.
Вона раптом зрозумiла, як rrочувапися Ti дiвчата з ii моподостi, дiвчата з ко-
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леджу, якi дивитися не могди на пегкiсть дружби Волтера з Рiчардом i драту-
валися через його докрпиву присутнiсть, На мить вона побачила Волтера
очима Елайзи.

<<Може, в мене Еемае вибору, Еема€ вибору, немае виборуu, - повторюва-
ла вона собi, миючи крку та переконуючи себе, що нiчого такого на увазi не
мае. Вона почула пrrескiт з боку озера i побачипа, як Рiчард пдиве в TiHi дере-
ва, а вода навколо нього вiдблискуе сонячним свiтлоц,r, Коди BiH справдi не-
навидить сонячне свiтло, як заrIвляв у сВоiй старiй пiснi, Пiвнiчна MiHHecoTa
мала б стати д/и Еього досить невiдповiдним мiсцем. [ень тут тривав так
довго, що сонячне свiтло не вrасадо,,на загальний подив, HaBiTb увечерi. Воно
все свiтипо flr свiтило. Петтi пiддалася пориву помацати себе мiж ногами, за-
кинути вудочку, просто щоб жахнутися, замiсть того щоб пiти й пQплавати.
Чи я ще жива? Чи в мене ще е тiло?

Вона якось дуже дивно порiзапа картоrrлю. ii шматочки вцг,пядапи нIби
частинки геометричного пазда.

Прийнявlllи душ, Рiчард вийшов до KyxHi в однотоннlй футболцi, яка
пару десяткiв poKiB тоМу була, мабуть, яскраво-червоною. Иого волосся од-

разу пом'якшало вiд вологи, повернупо блиск i густий чорний колiр.

- Ти взимкуiмiдж змiнипа, - помiтив BiH.

- Hi.

- Чого це <Hi>? Ти зачiску змiнипа; чудово вигдяда€ш.

- Та Hi, дiйсно, я б це змiноtо не назвала. Хiба що трошки.

- А ще - ймовiрно - трохи ваги набрала.

- Hi. Нудобре, трохи.

- Тобi це пасуе. Ти зовсiм булахlца, так краще.
' 
- Ще такиit ввiчливий засiб сказати MeHi, що я погладшала?
BiH прикрив очi, зробив таку гримасу, нiби намагався не втратити тер-

пець, i запитав:

- Звiдки в тобi все це лайно?

- Що?

- Хочеш, щоб я поtхав? Так? Ти так зi мною розмовдяеш, що в мене скда-
даеться вра.lкення, нiби тобi якось незргIпо зi мною.

Смажена курка була дуже запашна - зда€ться, саме таку'iжу Петтi ко-
лись i споживала. Вона вимила руки, tsитерда ik, тrорилася у незакiнченй ко-
мiрчинi й дiстала звiдти херес, вкритий пилом. Налцпа собi стаканчик i сйа
Ьа стiл.

- Чесно? Так, я трохи'нервую.

- Не нервуй.

- 
Не можу не fiерву.вати.

- У тебе нема€ жодних причин.
Не це вона хотiла по.iути.

- Вип'ю стакаЕчик, - сказала вона.

-Ти поми/uIещся, якщо вважаеш,. що мене турбуе, скiльки ти випи-
ваеш.

Вона кивнула.

- Щобре. MeHi одразу подегшало.
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- Ти весь цей час мрiяпа виrtити? Господи, та пий уже.
'-Самецеяйробпю.
- 3наеш, ти дуже дивна. Ще я яц комплiмент кажу.

-Ятакiзрозумiла.
- Волтеру д}же, дуже пощастило.
.- Не так rя(е й пощастипо; Принаймнi, йомy так не здаеться, як я бачу.

- Та Hi, правда, BiH'TaK теж вважае.
вона похитала годовою.

- Я мада на 1вазi, що здаеться, йому н9 rrодобаються Moi дивацтва. Йому
подобаються Moi гарнi дивацтва, аде поганi його дуже засмrIують, а сам'е rx
BiH i бачить ocTaHHiM часом. Я хотiла сказати - яка iронiя, що саме ти гото-
виirмиритися з мо'iми вадами, а не чоловiк, з яким я одружиrrася.

-Ти б не захотiла зi мною одрrжуватися.

- Авжеж, я чуда про тебе багато поганого. Усiлякi icTopii.
,.- 

Шкода це чути, хочая й не дивуюся. 
l

- Волтер MeHi все розповiв.

- ЯПl не су}4нiваВся.

,Щесь на озерi крякала качка. ,Щикi ка.rки гнiздипися Еа дадьньому.його
березi.

- А Водтер тобi розповiдав коли-небудь,lяк я зiпсувала Блейку шини на
його пiкапi?: запитада Петтi.

Рiчард пiдняв брови, i вона розповiла йому.

- Ну ти даеш, - захопдено змвив BiH, коди вона закiнчида.

- 3наю.

- А Волтер знае?

- Е-е-е, гарне цитаншI.

- Б'юся об заклад, ти йому IIе все розповiдаеш.

- Господи, Рiчарде, я нiчого йому не розповiдаю.

- А ти б могла, MeHi так здаеться. Ти б дiзналася, що BiH знас набагато
бiльше, нiж ти дума€ш.

Вона гдибоко вдихнула й запитада, що йому Волтер розпорiдав про ii ма-
ленькi таемницi.

- BiH знае, що ти нещасдивq - вiдповЬ Рiчард,

- Me.Hi зда€тьСя, для того, щоб це помiтити, Ьсобдивоi проникливостi не
треба. Що ще?

- BiH знае, що ти його звинувачуеш у тому, що Щжоуi поikав вiд вас.

- А, це, - зiтхнула вона. - Про це я тiею чи iнrпою мiрою йому сама
казiуIа. I]e не рахуемо.

- Щобре. А чомуб тобi MeHi не розповiсти? Щось iще, oKpiM того, що ти
винищувачка шин, - що ще йому невiдомо?

Копи Петтi замислилася над цим питанням, усе, що сrrало iй на думку, -
це нейМовiрна пустота в ij життi, пустота ii гнiзда, безцiпьнiсть iснування,
якiз'яьилися пiсдя тогЬ, як дiти покинули батькiвський дiм. Вiд хересу вона
засмутилася

- Заспiвай MeHi щось, поки я накриваrtиму на стiл. Можеш?

- Не знаю, - вiдповiв Рiчард. ..- Якось це дивно.
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- Чому?

- Не знаю, просто дивно.

- Ти - спiвак, ти цим займаешся. Ти спiваеш.

- MeHi нiкопи не здавалося, що тобi подобаеться, як я спiваю.

- Заспiвай MeHi <Ъмпий бiю. MeHi вона подобаеться.
BiH зiтхнув, схипив голову, скдав руки на грудях i, здавалося, задрiмав.

- Що? - запитала вона.

- Я, мабуть, поцу завтра, якщо ти не проти.

- Щобре.

- Ту, роботи пишипося не бiльш нiж на два днi. ,Щахом i так уже можна
користуватися,

- ,Щобре, - вона пiдвелася й поставида бокад вiд хересу до раковини. -
Можна дiзнатися, чому? MeHi справдi подобаеться, що ти тут.

- Буле краще, якщо я поiду.

- Гаразд. Як скокеш. Нехай курка ще хвилин десять пропечеться, та ci-

даймо за стiп.
BiH сидiв нерухомо.

- I]e Модлi написала цю пiсню, - сказав BiH, трохи помовчавши. - Moei
участi там зовсiм не було. Отакий я придурок. Навмисно, розв€Dкливо так
вчинив.

- Дrже сумно i дуже мидо. А що ти мав робити? Нiкоди ii не спiвати?

- Взагадi-то, так. Не спiвати. Було б дуже добре, як на мене.

- MeHi шкода вас обох. Ви дуже довго буrи разом.

- I бупи, i не були водночас.

- 3розумiло, аде все ж.
Рiчард сидiв, поринувши в роздуми, поки Петтi накривала на стiл, го-

т).вала садат i нарiзапа курку. Вона вважала, що iсти не хоче, але тiдьки-но
скуштуваIв шматочок, як одразу згадала, що жодноi крихти fiе з''йа з учо-
рашнього вечора, хоча й прокинулася о п'ятiй ранку. Рiчард також iB мовч-
ки. Пройшов час, i мовчання впапо обом в око i здалося дячним, а трохи зго-
дом - виснажпивим i таким, що засмгIуе, Петтi прибрала зi столу, викинула
запишки, перемила посуд i побачила, що Рiчард пiшов папити на веранду.
Сонце, нарештi, сiло, але небо все ще було свiтдим. Так, вирiшил:l вона, кра-
ще, якщо BiH поiде. Краще, краще, краще.

Вона теж вийшла на веранду.

- Пiду, мабуть, уже до себе, почитаю трохи, - повiдомила вона.
Рiчард кивнув.

- Гарна iдея. Побачимося вранцi.

- Вечори TaKi довгi, - продовжувала вона. - Свiтло нiяк не хоче вга-
сати.

- MeHi тут дуже сподобалося. Ви, друзi, дуже щедрi.

- Це все Воптер. MeHi й на думку не спадало це тобi запропонувати.

- BiH тобi довiряе, - зазначив Рiчард. - Якщо ти те}к йому довiряеш,
все у вас буде лобре.

- Може, так, а може, Hi.
_ Ти не хочеш бути з ним?

132



Ъ було шуже доцйьЕе питання.
: Не хоч втратити його, - вiдповiла fIeTTi, - якIr{о ти розумiеш. Я не

витрачаю час на пданування розриву cTocyHKiB. Але я буквально рахую днi,
коли вже Щжоуi втоми.ться вiд тих Монагенiв. Йому ще цiлий piK у школi на-
вчатися.

- Не дrже розумiю, що це змiнить

- Просто я вiддана своiй родинi.

- Ще добре, Бо родина у вас чудова,

- Ти.маеIц рацiю; тож побачимося вранцi.

- Петтi, - BiH викинув недоrrадок до улюбленоi чашi,Щоротi з пам'ятного
данського Рiздва, яку використов}rвав як попiльницю, - я не стаЕу розбива-.
ти шлюб мого найкращого друга.

- Hi! Господи! 3вичайно, Hi! - Вона мало не розпIIакадась вiд роsчару-
вання. - Тобто, справдi, Рiчарде, вибач, аде що я такого сказада? Я сказала,

що йду спати, що ми побачимося вранцi. I]e все! Сказала, що турбуюся про
свQю родину. Саме це я i мала на увазi.

BiH подивився на Hei дуже роздратовацо, скептично.

- Серйозно!

- Авжеж, гаразд, - кивнув BiH. _ Я Hi на що таке й не натякав. Просто
намагався трохи розрядити обстановку. Тiл ж IIам'ятаеш, у нас одного разу
бупа вже подiбна розмова.

- Iще б я не пам'ятала.
Тому я вирiшив нагадати тобi про Hei, так буле краче.

- Щобре, я цiную TBoi зусиrrля.Ти - справжнiй друг. I ти не маеш 'iхати

тiпьки через мене. Боятися flема чого. Жодноi причини'iхати ранiше,

- Щякую, але я все одно поiду.

- Як хочеш.
I вона пiшла у дiм, влаIцтув:ллася у пiжкуДоротi, де спав Рiчард, доки Його

не зайrrяли вони з Волтероц. Прохоподне повiтря виповзало з таемничих
мiсць, де Rоно ховадося впродовж довгого дня, блакитнi cyTiHKи зазираiм

у Bci BiKHa. То було нiби несправжн€ свiтло" боцевiльне свiтло, i воно нйк
не згасало. Вона ввiмкнула дампу, щоб воно не здaIвадоGя таким яскравим.
Тих самйх бойовикiв з рrху Опор1l6рrо викрито! фу скiнчено. Вона дежада

у своiй фланелевiй пi:камi й прокруrувала в памЪтi все, що сказа/Iа за остан:,
Hi години, - тепер майже Bci сдова пякали ii. Вона почуда мелодiйний шум
води в туалетi, де Рiчард, мабуть, тiдьки що спорожнив свiй'сечовий Mixyp,
а потiм - ж)?чання води у трубш i низький ryл вiд роботи водяного насоса.

Суто заради перепочинку вiд caMoi себе вона вiдкрипа <Вйну та *pu i довго
читала ii.

Авторка й досi не знае, чи не обернулося б тодi все по-iншому, якби вона
на дiйшла до тих самих cTopiHoK, де Наташа Ростова, яка бупа призначена

дурном1r, хоча й хорошому П'еру, закохуеться в його гарЕого та крутого дру-
га, князя Андрiя. Петтi цього не помiтида. Вона зосередилiся на BTpaTi П'ера:
та розгортадася.наче катастрофа в уповiльненiй зйомцi. Hi, мабуть, нiчого 6

це не змiнило, але цi сторiнки, tхня доречнiсть впдинуди на Hei як щось псиJ,

ходепiчне. Вона читала до пЬночi (тепер вона не могла вiдiрватися HaBiTb вiд
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описiв военних дiй), а коди закiнчила, то з подегшенням помiтида, що cyTiH-
ки змiнипися нiччю.

YBi cHi, коди за вiкнами ще панувала темрява, вона пiдвелася з пiжка, пi-
Irтда спочатку y,BiTaдbHro, а звiдти - до Рiчардовоi спальнi i влягдася в лiжко
поряд iз ним. У KiMHaTi було холодно, i вона притиснулась до нього.

- Петтi, - тiльки й сказав BiH.

Але вона спала i просто похитала головою, не бажаючи прокидатися;iilt
неможливо було вiдмови,гй, вона дуже наподегдиво дiяла yBi cHi. Огорнула
його cBoiM тiлом, намагаючись просто злитися з ним в одне, нiби могла пов-
нiстю покрити його собою, просто торкнувшись щокою його обличчя.

- Петтi.

- М-м-м.

- Якщо ти спиш, то маеш прокинутися.

- Hi, я ж спдю. Сплю. Не буди мене.
Член у нього вже мало з шортiв не вистрибував. Вона потерлася об нього

животом.

- Вибач; - сказав вiн, звиваючись пiд нею. - Прокидайся.

- Hi, не буди мене. Просто трахни.

- Господи, - BiH намагався позбутися ii, але вона невiдступЕо тягнулася
за ним, нiби величезна амеба. BiH схопив ii за загr'ястя, щоб утримати хоч
якусь дистанцiю. - Вiриш чи Hi, аде я не можу це робити, коли партнер не

при свiдомостi.

- М-м-м, - промугикапа вона, розстiбаючи Цдзики на пiжамi, - ми
обое спимо. I нам обом сняться просто чудовi сни.

- Так, але вранцi люди rrрокидаються; а сни cBoi пам'ятають.

- Але ж це просто сни... Я бачу сон, знову засинаю. I ти засинай теж. Ти
засинаеш... Ми обое спимо... а потiм я пiду.

Той факц що вона казала все це, i не просто казала, але йдуже добре
пам"ятапа все наступного дня, викликае пiдозри стосовно того, що вона
i сtравдi'спала. Але авторка тверда як алмаз у сво€му твердженнi, що спала,
коли зраджувада Волтера i вiдчувала в собi його друга. Мождиво, вона наслi-
дувала тому мiфiчному cTpaycoBi й просто тримала очi заплющеними, проте
чомусь потiм не могла пригадати якогЬсь особдивого задоводення, тiльки
абстрактно розумiла, що зробилаi але коди провести щось на зразок розумо-
вого експерименту irуявити, як в серединi процесу дзвонить тепефон - вiд
такого звуку вона одразу нtби прокидаеться) з чого логiчно випливае, що за
вiдсутностi такого дзвону вона перебувала yBi cHi.

Тiдьки пiсrrя того, як усе скiнчидося, вона прокинулася насправдi, дещо
збентеNсена, замислилася на,мить i швиденько забралася до свого лiжка. На-
ступне, що вона зрозумiла, - це те, що сонце вже встало. Вона почула, як
Рiчарл прокинувся i пiшов до туадету. Вона все намагадася розшифрувати за
звуkами, що доносилися з його кiмнати, що BiH рббить - чи BiH пакуе речi,
чи береться зновудо роботи.I звук бувтакиil, нiби BiH дiйсно працюе! Коли
вона врештi-решт насмiдилася виftти зi свого укриття, то побачила, що BiH

cToiTb на кодiнах позаду дому йрозбирае купу непотребу. Сонце було вже
в небi, аде свiтило якось тьмяно з=помi_lк тонких хмар. Вiд змiн у погодi озеро
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трохи рябило. CTpoKaTi дерева бiдьше не причаровув:rпи - вони тепер ви-
тляцапи рiдкими й порожнiми.

- Агов, доброго ранку, - сказала Петтi.

- Щоброго, - вiдповiв Рiчард, не дивrIячись на Hei.

- Ти вже поснiдав? Як щодо нормадьного снiданку? Притовувати тобi
яечню?

- Я випив кави, дякFо-

- Приготую яечню.
Рiчард пiдвiвся, узявся в боки й оглянув той мотдох на землi, все ще Ее

пiднiмаючи на Hei очей.

- Я це все для Волтера витягнув сюди, щоб BiH знав, що тут е.

- йразд.

- MeHi потрiбно кiпька годин, щоб зiбратися. А ти берись до cBotx
справ.

- Гаразд. Тобi допомогти?
BiH похитав гоповою.

- Точно не будеш снiдати?
На це питаfiня BiH взагалi не став вiдповiдати.
Вона напрочуд яскраво уявила щось на зразок едектронноi презентацii

списку iMeH, якi бупо впорядковано за ступенем lx доброчесностi; першим,
звичайно, стояв Волтер, одразу за,ним - Щжесiк4 трохи далi - ,Щжоуi та
Рiчард, а потiм, десь у caMiciHbKoмy низу, самотIIьо розташувадося li власне
ганебне iм'я.

Петтi взяда каву до себе в KiMHaTy i пила ii, приспровуючись до шуму,
з яким Рiчард завершував сriою роботУ, - грюкiт цвяхЬ, якi BiH розк/Iадав
по коробках, гуркiт ящикiв з iнструментами. Вдень, десь опiрднi, вона нава-
кипасяЕа ризикований захй i спитапа, чи не мiг би BiH задишитися з-нею на
ланч, а потiм уже rхати. BiH погодився, хоча й не дуже пю6'язним тоном. Вона
була надто налrIкана, щоб заппакати вiд образи, тому пiшла на кухню й звари-
па кiлькая€ць дпя салату. В ii планах, надiях та фантазiях - тiею обмеженою
мiрою, яку вона собi дозволяI8, - Рiчарл забував cBoi намiри по'rхати того

дня, а вона знову йшпа <yBi cHi> до нього вночi, i знову все бупо приемно,
знову нiчого не обговорювалося наступного дня, а потiм знову проryrинка
вночi, потiм знову чдовий день, а потiм Рiчард збирае речi й поtsертаеться

до Нью-Йорка, а Петтi пишаються Ti чудовi сни, якi вона бачила кiдька но-
чей поспiль в будиночкуна Безiменномуозерi, та здогадки, чи трапипося там
щось насправдi. Апе цей старпй план (надiя чи фантазiя) зазнав краху, Но-
вим планом було докдасти Bcix мождивих iнеможливих зусипь, абмзабути
поrrередню нiч, а потiм удавати, нiби нiчого не ст:rлося.

Але до цьопо нового пrrану зовсiм не входидо те, що у серединi панчу вона
задишить снiданок недоiденим; скине з себе джинси й вiдчуе бiпь вiд пдавок,
що зсунулися вбiк, поки Рiчард доводив iT до екстазу бuтя Hi в чому не вин-
Hoi, обклеено1 шпадерами стiни cTapeHbKoi вiтапьнi Щоротi, i це - в само-
му розпалi дня i бувши настiдьки при повному розумi, наскiльки це взагалi
мождиво дпя людини. На cTiнi не заIIиlllилося жодних слИЬ, аде саме мiсце
завжди викдикадо в Hei чiткi спQгади, Ще буrа'точКа на Bici координат BcecBi-
ту, яка постiйно змiнювалась упродовж icTopii. I це мiсце завжди створювало
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ефект присутностi когось третього в KiMHaTi поряд iз нею та Волтером у кож-
Hi вихiднi, колИ вони туди приiздили.I той раз, здавалося iй, то було вперше,
коди вона мала справжнiй секс. Нiби в Hei очi вiдкрилися того дня, хоча вона
зрозумiла це пiзнiше.

- Отхе, - промовила вона, вже сидячи на пiдлозi, прихидившись годо-
вою до того мiсця стiни, кии перед тим був притиснениit iiзад, - було дуже
цiкаво.

Рiчард уже натяг,нув штани i тепер мiряв KiMHaTy кроками.

- Не пiду на в)rлицю, палитиму просто тут, у твоему домl, якщо ти не
проти.

- Зважаючи на Bci обставини, гадаю, я не проти зробити виняток.
Небо вже зовсiм затягдо хмарами, на веранду та крiзь дверi задував льо-

р5вий BiTep, Птахи бiдьше не спiвади, й озеро здавалося зовсiм спустоше-
ним. Природа перечiкувала, доки знову,rglgцдiцrа€,

- А навiщо ти вдягла купальника? - запитав Рiчард, чиркнувши,западь-
ничкою.

петтi засмiялася.

- Збирапася поплаватипiслятого, як ти поiдеш.

- Але ж ходод собачиill.
Ну значить, зовсiм трохи поплавати.

- Таке неведичке умертвiння плотi.

- Точно.
Холодний BiTep та дим вiд <Кемелу> Рiчарда змiшадися, наче задоволення

та каrIття. Петтi знову засмiялася без жодних причин, а потiм подумала, що 6
такого смiшного сказати.

- Може, в шахи ти й програеш, - зазначила вона, - апе в iншiй грi ти
так,точно переможець.

- Стули педьку, - огризнувся Рiчард.
Вона нiяк не могпа зрозумiти тон його голосу, але, побоюючись, що toH

насправдi був злим, доклада Bcix зусипь, щоб припинити смiятися.
Рiчард ciB на кавовий стодик i знову зосереджено запалив.

- Ми нiколи цього бiльше не робитим€мо1 _ оголосив вlн.
ii охопила нова хвиля cMixy, вона не могла бiльше стримуватися.

- Чи, може, ще кiлька разiв, а потiм -- так точно нiкоди,

- У.у, до чого нас це доведе?

- Можливо, втамуемо жагу, та й усе.

- Мiй досвiд свiдчить, Що так справи не робпять.

- Ну, здаеться, я маю зважати на твiй досвiд? У мене ж свого немае.

- Ось якwй ми маемо вибiр, - продовжив Рiчард. - Ми зараз усе це
припиняемо або ти йдеш вiд В'олтера. А оскiдьки останн€ неприйнятне,-ми
зараз же все припиня€мо.

- Або третя можпивiсть - ми не зупиняемося i просто нiчого йому не
кажемо.

- Я так жити не хочу. А ти?

- Справа в тому, що дво€ iз трьох пюдей, яких BiH любить найбiльше за
все у cBiTi, - це }4и з тобою.
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- А третя, мабуть, Дlкесiка.

- Мене лише втiшае, - додала Петтi, - що вона ненавидiтиме мене все
життя й повнiстю стане на його бiк. I вона завжди задишиться з ним.

- Ще не те, що йому потрiбно, i я не можу так з ним вчинити.
3гадавши ,Щжесiку, Петтi знову засмiялася. Щонька була доброю, болю-

че-серйозною iдуже дорослою особистiстю, ii роздратування через Цеттi
та Щжоуi - безпорадну MaTip та жорстокого брата - рiдко ставадо таким
сиrIьним, щоб припинити викпикбти cMix. Петтi дуже сидьно дюбипа донь-
ку i справдi зовсiм не хотiла б втратити ii пiдтримку та добру д}мку. Однак
все одно не моглrа не дивуватися непрцязнi з боку Щжесiки. Але це ставден-
ня складапо частину lxHix вiдносин, аЩжесiка була надто поглинена своею
серйознiстю, щоб хвидюватися з цього приводу.

- Спухай, - покдикала вона Рiчарда, - аможе бути таке, що ти трохи
гомосексуал?

- I ти це зараз питасш?

- Не знаю. Просто iнодi ви, хпопцi, намагаетесь переспати з мiльйоном
жiнок, просто аби щось комусь довести. Або спростувати. AMeHi здаеться,
нiби ти бiльше турбуешся про щастя Воптера, нiж про мое.

- Повiр, цiлувати Волтера я не збираюся.

- Так, знаю, знаю. Але щось у цьому е. \бто дуже скоро ти стомишся вiд
мене. Ти побачиш мене огоденою, коди MeHi виповниться сорок п'ять, iпо-
дума€ш: <Гм-м-м, невже я все ще хочу ЩЕ? Та навряд чи!> А от вiд Волтера ти
не втомишся нiколи, бо не хочеш його цiлувати. Тобi достатньо просто бути
поряд iз ним, завlкди.

- Ще з Щ; Г. Лолrенсаl, - перебив ii Рiчард.

- Так; ще з одного автора, якого я маю прочитати.

- Чи Hi.
Вона потерла стомленi очi та розтертi ryби. Вона бупа дуже, дул(е щасли-

ва, що все так обернулося.

- Ти дiйспо добре воподiеш iHcTpyMeHToM, - пiддала вона нового жарту.
, Рiчарл знову почав крокувати кiмнатою:

- Спробуи бути хоч трохи серйозною, гаразд? Дуже постарайся.

- 3араз час тiдьки для нас, Рiчарпе. I_{e все, що я намагаюся сказати. У нас
е пара днiв, i ми можемо або скористатися ними, або змарнувати. Вони все
одно пропетять дуже швидко.

- Яприпустився помилки,- пiдкреслив BiH.- Не обдумав усього.
Я мав поtхати ще вчора!

- За винятком крихiтноi частини мене, я бупа б р"д", цьому. Але маю ви-
знати, це дуже в:l)кдива частина.

- MeHi подобаеться бачити тебе, - продовжував BiH. - Подобаеться
бути з тобою, Я радий за Волтера, що йому так iз тобою пощастипо, - що ти
саме така, яка е. Думав, не завадить пишуIтися ще на пару днЬ. Але то була
помилка.

- Ласкаво просимо до Петгiляндii - краiни помилок.

l !евiD Герберm Лоуренс (1885-1930) - англiЙський письменник, автор психодогiч-
них poMaHiB, eceiB, вiршiв та п'ес.
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. - Я й гадки не мав, що ти ходиш yBi cHi.
вона засмiялася.

- Чудова новина, чи не так?

- Господи, та заспокойся вже ти. Тh мене дратуеш.

- Може, й так, аде мене це не обходить. Що може тра,питисяу найгiршо-.
му випадку? Тk роздратуешся вкрай i поiдеш.

Тодi BiH подивився на Hei i посмiхпувся, й KiMHaTa одразу сповнипася со-
нячним свiтлом (у метафоричному ceHci). На ii думку, BiH був дуже вродди-
вим чоловiком.

- Ти справдi MeHi подобаешся. Дг;лсe. I завх<ди подобалася, - зiзнав-
ся BiH.

- Можу сказати те саме й про тебе.
.- XoTiB, щоб ти мала гарне життя. Розумiеш? MeHi здавалося, що тiльки

ти й заспуговувала на Волтера. )

- I тому ти зник тодi, в Чикаго, й так i не повернувся.

- У Нью-Йоркуце б не спрацювало. Все б скiнчипосяпогано.

- Як ска:кеш.

- Так i кажу.
Петтi кивнуда.

- Ъ ти справдi xoTiB тодi переспати зi мнор?

- Так, дуже. Але не просто переспати. Говорити sтобою. Слр<ати тебе.
Уцьомуй рiзниця.

- Приемно це чути. Можу зараз викреслити той день iз мого списку тур-
боъ хоча це й було двадцять poKiB тому.

Рiчард знову западив цигарку, i вони посидirпл трохи мовчки, на рiзних
кiнцях старенького схiдного килима Щоротi. ,Щерева шумiли, i в тому шумi
було чути голос oceHi, яка нiкопи не лишала Пiвнiчноi Мiннесоти.

- ,Щосить скпадна сйт цiя, - нарештi промовиrIа Пёттi.

- Так.

- Складнiша, нiяt я ранiше ii уявпяла.

- Ък.

- Краще б, мабуть, я не ходила yBi cHi.

- Так.
I вона розппакапася вiд жмю до ВоптеРа. За цi Bci роки вони так мало но-

чей провели парiзно, що в Hei HaBiTb шансу не буто скучити за ним i належ-
но оцiнити його так, як вона скгIида за ним та цiнувала його зараз. То був
початок страшеfiного збе теженЕя Bii серцi- насправдi авторка йдосi вЦ
нього страждае. Але вже тодi, на Безiменному озерi, вона дуже чiтко бачипа
цю проблемf, незважаючи на оточуюче погодне затьмарення. Вона закоха-
дася в едину пюдину в св' i, яка так само, як i вонц тlрбувапася за Воптера
i хотiла його зацrлстити;хтось iнший мiг би спробувати й увести ii у Волтера.
I HaBiTb ще гiршим, певною мiрою, було вiдчуття вiдповiдальностi перед Pi-
чардом, розумiння того, ш в його життi, схоже, HeMie бiльше людини, схо-
жоi на Волтера, i що його BipHicTb Волтеру, з його вдасноi точки зору, - одна
з небагатьох речей, oKpiM , ристрастi до музики, що примушували його зали-
шатися лю[иною; I все це вона поставипа на карту - пише через впаснi при-
мари та егоiзм. Вона скористалася людиною, яка В той момент розгубилася

138



i була враздива, хоча й нiкоди не Йдрiзнялася розбiрпивiстю в особистому
життi. I тому Петтi пrIакапа ще й за Рiчардом, але бiдьше - за Волтером i за
впасною нещаспивою, злочинною особистiстю.

- Плакати - це добре, - зазначив Рiчард, - хоча сам я цього нiколи не

робив.

- Це як бездоНна яма, до якоi раз потрапивши, зупинитися вже немож-
ливо, - схлипувала Петтi. Вона раптом змерзла в одному купадьнику, iй ста-
IIо зле. Вона пi,Щвелася, обiйняпа Рiчарда за гарячi широкi пдечi, вони }цвох .

пяlп,ц на схiдний кидимоК, i так пройшов весь той сiрий день.
Тричiвони були разом. Один, два, три. Спершу- yBi cHi, вдруге - жор-

стко, а потiм ще раз, rже на повну, fричi - до жалюгiдного мапо. Авторка за-

раз, у cBoi <за сорок>, перепiчувапа знову й знову, апе чисдо це так i не збiль-
шипося.

Розповiдiти вже пишипося не так багато, пишилися тiльки подальшi по-
мипки.I першою з них стала угода, якувони уклапи з Рiчардом, усе ще лежа-
чи на пiдлозi. Вони вирiшили- разом, - що BiH мае по'iхати. Вони швидко
вирiшипи, коли вrке втомидися, що йому краще поrхати просто зараз, поки
вони цiлком не з.шоrrилцся одне одниМ,'i що вони мають дуже ретепьно о6-
мiркувати ситуаlliю, що склапася, а потiм тlриitняти твеpезе рiшення; а коли

рiтттення це виявиться негативним, iMr буде тiльки rце болючiше, якIтIо B.iH за-

раз задишиться.
Щiйшовши тiких висновкiв, Петтi сiпаft здивовано помiтида, що дереЁа та

незакiнченийдахмокрi; Щощ пройшов так тихо, що вона HaBiTb його стукоту
по даху не чра; таким нiжним, що HaBiTb по ринвil( не cTiKaB. Вона надягла
Рiчардову пи:няпу футболку й запитада, чи може вона залишити iT собi,

- Нащо вонатобi?

- Вона пахне тобою.

- Бiльшiсть людей назвали б це недолiком.

- Просто хочумати щось, що надежадо тобi.

- Гаразд. Будемо сподiватся, це буде й справдi едиЕе, що в тебе вiд мене
заIIишиться.

- MeHi сррок два - нагадала в_9на. - 3авагiтнiти MeHi коштуватиме
двадцять тисяч доларiв, Отже, жодних наслiдкiв.

- Я дуже пишаюся тим, що дiтей HiKoMy не зробив. Будь паска, не псуй
MeHi статистику.

- А як щодо мене? - запитада вона. - MeHi € про пlо.турбуватися? ПрQ
якiсь хвор о би, наприlслад ?

- У мене Bci аflадiзи чистi, якщо ти про це питаеш. Я завжди обережний,
як параноiк.

- Б'юся об заклад, ти BciM дiвчатам це кiDкеш.
, I так далi.'Вони все бадакапц ftбапакали, i, користуючись загапьним ве-

селим н4стро€м; Петтi зЕшвида, що тепер Biв не може iй вiдмовити i просто
зобов'язаний заспЬати, перш нiжпоrхати. Рiчард дiстав бандхсо й тlобриiчав
троли, псjки вона робила сандвiчi та пакувада rx у фольry.

- Мождиво, тобi краще лишцтися на нiч та по'rхати рано-вранцi, _ за-

пропонувапа вона йому.
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BiH посмiхнрся iHaBiTb не став вiдповiдати.

- Серйозно, - наполrIгада вона. - ,Щощить, уже скоро зовсiм cTeMHie.

- Жодних шансiв, - вiдмовився BiH, - Вибач. Я тобi тепер не можу
дойряти. Просто потрiбно навчитися жити з цим.

- Ха-ха-ха, - засмiялася воЕа. - А чому ти не спiваеш? Хочу почути
твiй голос.

Щоб зробити iй приемно, BiH заспiвав <Тiнистий гай>. За цi роки, Еа зло
BciM попереднiм очiкуванням, BiH став умiлим i рiзнобiчним спiваком, а го-
дос унього був такий гуrний, що, здавалося, вiд нього зараз весь дiм зава-
литься,

- Бачу, до чого ти ведеш, - сказапа вона, копи BiH доспiвав. - Але MeHi
вiд цього не дегше.

Тiльки дай-но спiвакам можливiсть пока:tати себе, зупинити tx потiм
дrже B.DKKo. Рiчарл налаштував гiтару i заспiвав три пiснi в стилi KaHTpi, якi
пiзнiше <Горiховий сюрприз) запише для альбому <Безiменне озеро). Текст,
здебiльшого, явлrIв собою просто набiр скпадiв без жодного змiсту, якi BiH
потiм збирався змiнити та подiпшитtл, але Петтi настiпьки була здивова-
на йзахоплена його спiвом устилi KaHTpi, який вона визнавала кращим та
обожнювма, що десь у серединi TpeTboi пiснi почала кричати: <Стоп! ,Щосить!
Зупинись! Щосить уже! Гаразд!> Але BiH не зупинявся, бо був поiнiстю погли-
нений своею музикою, черФ що вона стада почуватися такою самотньою та
покинутою, що почала нервово схдипувати i, врештi-решт, узагалi вдалася до
iстерики; тому в нього не було iншого вибору, oKpiM як зупинитися, - хоча
його просто розлютипо те, що його так наrrабцо перервали! -- i спробувати,
хоча й надаремно, заспокоiти ii.

- Ось TBoi сандвiчi, - заявила вона, тицяючи tx йому в р)aки, - а ось
дверi. Ми домовидися, що ти поцеш, то iдь уже. Паразд? Просто зараз! Саме
це я i маю на увазi. Зараз. Вибач, що попрохала заспiвати, то зновуж була
моя помидка, a/Ie давай спробуемо вчитися на наших помидках.

BiH глибоко вдихнув i розпрямився, нiби збирався зробити вa>кливе ого-
лошення; аде потiм плечi в нього опустилися, а свою промову BiH задишив
собi.

- Ти.маеш рацiю, - роздраtовано сказав BiH. - MeHi цього не треба.

- Ми добре вирiшили, так?

- Мабуть, так.

- То рушай.
I BiH рушив.
А вона стада бйьше читати. Спочатку - вiдчайдушно намагаючись втек-

ти вiд реальностi, а потiм - Йукаючи допомоги. Коли Водтер повернувся
з Саскачевана, вона вже впоралася з <Вiйною та миром>> - усього за три днi,
бо читала безперервно. Наталпа пообiцяла бути'з Андрiем, але злий Анатодь
переконав ii зрадити свою обiцянку; у вiдчаi Андрiй iде на вiйну, отримуе
смертельне поранення убитвi iвстигае до cMepTi лише побачитись iз Ната-
шею та пробачити iй; пiсrrя чого на сценi з'явпяеться ст ариft добрий П'ер, який
дещо подорослiшав i порозумнiшав пiсля того, як побував вiйськовополоне-
ним, i запропонував себе Наташi як втiшний приз; дапi в них народжуються
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дiти. Петтi здалося, що за ocTaHHi три днi вона прожила цiле життя, а тепер,
ofr'коли 11 впаснии rr ер повертався з пустеш з чисденними жах/Iивими соняч-

ними опiками, незвФкаючи на те, що виливав на себецiлi п.тrяшки крему вiд
засмаги максимального ступеня захисту, + вона була цiлком готова знову
покохати його. Вона забрапа його з Дулрай коротко розпита/Iа про вихiднi
з мiльйонерами, що так сидьно полюбдяють природуi якi, вочевидь, ласкаво
погодилися вiдкрити для нього cBoi гаманцi.

: Неймовiрно, - тiпьки й змiг вимовити Волтер, копи вони дiсталися
дому i BiH побачив майже закiнчений дах. - BiH просидiв тут чотири мiсяцi,
а коllи роботи заI[ишиrIося f,один на BiciM, кинув усе й поtхав.

- MeHi здаеться, цi лiси його втомипи, - припустила Петтi. - Я сказала
йому, що краце тодi повернутися до Нью-Йорка. BiH написав тут кйька чу-
дових пiсень. BiH був готовий tхати.

Воптер насупився.

- BiH спЬав тобi cBorx пiсень?

-'Три з них, - вiдповiла вона, вiдвертаючись вiд нього.

- Гарнi?

- Справдi гарнi.
Вона пiшла у'бiк озера, Волтер - за нею. Не ду:ке скдадно буrо вiдiрвати-

ся вiд нього. Тiльки на самому початку свого подружнього життя вони бупи
такою парою, що завжди обiйпrапися та цirryвалися кожного разу, як повер-
таIIися додому.

- У вас тут усе буrrо в порядку? - запитав Волтер.

- Трохи Нiяково. Я зрадiла, коли BiH поiхав. Однiеi ночi, копи BiH був туъ
MeHi довепося цiлий стакан хересу випити.

- Не так уже й погано. Лише один стакан.
Частиною обiцянки, якувонадада собi, було нiколи не брехати Волтеровi,

HaBiTb трошки; жодного сдова, яке не можна слриilпятп за правду.

- Я багато читала, - тrродовжувiulа Петтi. - MeHi здаеться, <Вiйна та
мирD - це краща книга) якуя читада в життi.

-- Я тобi заздрю, - несподiвано промовив Воптер.

- Що?

- Що TI4 чит:uIа fi вперше. У тебе була цiпа купа часу на неi.

- Вона чудова. Вона нiби змiнила мене.

-Ти й справдi здаешся MeHi дещо iншою.

- Сподiваюсь, не в поганому ceHci?

- Hi, просто iншою.
У лi:кку з ним Tier ночi вона зIIяла пitкацу i вiдчупа попегшенIuI, коди по-

мiтипа, що хоче його бйьше, а не менше, пiсля того що скоrла. I секс iй спо-
добався. В ньому не було нiчого хибного.

- феба нам частiше так, - сказала,вона.

- Коди тiпьки забажаеш. У буквапьяому ceHci,
Того дiта в них нiби другий медовий мiсяць трапився, а ii кмття та жага

сексу тiдьки пiдкрiппювали це вiдчугтя. Вона намагапася бути гарною дру-
жиною, задовольняти свого лрке доброго чоловiка, але перепiк успiшностi.
ii зусиль не м9жна вважати повним, коли не згадати електроннi повiдомпен-
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ня, якими вони, з Рiчардом цочали обмiнюватися з самого дня його вiд'iзду,
та ii дозвiп Рiчарду тlридбати квиток на дiтак до Мiннеаподiса i поiхати ра-
зом iз нею до Безiменного озера кiлькома тижнями пiзнiше, коли Волтер по-
rxaB учергову подорож ддя дуже важдивих персон до Прикордонних водl.
запам'ятавlrrи номер рейсу та час прильоту, вона одразу видапипа повiдом-
лення вiд Рiчарда з iнформацiею про його прибуття; як зробила це з поперед-
нiми листами.

За тиждень до. того дня вона по'rхала до озера сама i дозволила собi по-
тонути в божевiплi. Напивалася кожного дня, пiзно прокидадася вiд панiки,
каяття та розгубленостi, потiм знову засинала до пiвдня, читала багато ро-
MaHiB, нiбито заспокоiвшиСь, потiм зiскакувала з мiсця й десь iз годинутиня-
дась навкопо телефону вирiшуючи, чи не зателефонувати Рiчардовi й забо-

ронити йому при'iжджати, а врештi-решт, вiдкорковувала нову пдJIшку, щоб
забутися на декiлька годин.

Апе згодом запас днiв до його приiзду добiг нуля. OcTaHHboi ночi вона на-
пилась до блювоти, заснудау вiтальнi й оrямилася ще до cBiTaHKy, Аби заспо-
коiти тремтiння в руках i зумiти набрати номер Рiчарда, вона влаштувалася
на холоднiill;!се ще не покритiй кахлями пiдлозi.

Петтi почула автовiдповiдач, BiH орендував нову, значно меншу квартиру
всього лише за кiдька квартапiв вiд cTapoi. Вона уявляда собi цю нову квар-
тиру, як ту стару темну KiMHaTy, яку BiH колись дiлив iз Волтером та до якоi
потiм в'iхала вона, тiльки бiльшу. Вона набрада його ще раз i,знсiву почула
автовiдповiдач. Втрете вже вiдповiв Рiчард.

- Не треба при'iжджати, - попрохада вона. - Я цього не переживу..
BiH промовчав, вона чул4 тiльки його дихання.

- Вибач, - сказала вона.

- Чому б тобi не зателефонувати MeHi за годину чи двi. Подивимось, як
ти почуватимешся вранцi"

- Мене вирвадо. Я тут блювала.

- Шкода.

- Бупь ласка, не при'iЖджай. Обiцяю дати тобi спокiй. Здаеться, я мада
дif,lти до якоiсь межi, перш HirK зрозумiю, що так бiльше не можна.

- 3годен, у цьому е сенс.

- Я тlравильно вчиняю, так?

- Мабуть. Так. Мабуть, правильно.

- Я не мох(у так вчинити з ним.

- Тодi гаразд, я не приiду.
.- Не те щоб,я не хотiла, абити приtхав. Просто прошу: не приi'жджай.

- Зроблю так, як кажеш.

- Hi, Господи, слутай: я прошу тебе зробити те, чого я не хочу.
Мождиво, вцей момент там, у,Щжерсi, штатi Нью-Щжерсi, BiH закотив

очi. Але вона знада, що BiH хоче побачитися з нею, BiH уже готовий був сiсти
в лiтак уранцi, та €диним засобом умовити його не'приiжджати виявипося
пробазiкати з ним по телефону ще двi години Hi про що, так i не прийнявши

l Район мiж штатами OHTapio та MiHHecoTa, на захiд вiд Верхнього озера, що прохо-
дить по кордону мiж США та Канадою,
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жодного рiшення, поки вони IIе втомилися вiд самих себе та одне вiд одного
настiльки, що перспектива зустрiтися здалася обом, м'яко кажучи, непри-
вабливоrо.

Не ocTaHHiM серед скпадових нещастя Петтi, коли вони врештi-решт cKiH-
чиди розмову було вiдчуття того, що вона тiльки марнуе кохання Рiчарда.
Воназналайогоякчодовiка, котрий вищою мiрою дратувався через усе цежi-
ноче лайно, а те, що BiH витратив на Hei цiлих двi гОдини, що було на l99 хви-
лин бiльше, нiж BiH вiд природи був здатен стерпiти, сповнипо ii вдячнiстю та
соромом через таке марнотратство. Марнотратство його кохання.

I це привело ii до того - хоча це й так уже буlо зрозумiпо, - що вона
знову пiдняпа сдухавку i зателефонувала йому за двадцять хвилин та викла-
ла дещо коротшу, але HaBiTb ще жалюгiднiшу версiю першоi ixHboi розмови.
Петтi нiби провепа репетицiю того, що потiм, у бiпьш розгорнутому BapiaH-
Ti, вдаштовувала Воптера у Вашингтонi: чим бiльше вона намагадася висна-
жити його TepпiHIuI, тим бiльше терпiння BiH виявляв, а чим терплrячiше BiH
поводився, тим скдаднiше для Hei ставапо покинilти його. На щастя, терпець
Рiчарда до Hei, на вiдмiну вiд Волтерового, аж нiяк не прямував до нескiнчен-
HocTi. Врештi-решъ BiH просто кинув сдухавку i бйьше не вiдповiдав, коди
вона зателефонувала йому ще раз, за годину, просто в ту саму мйть, як вона
вирilхувала, коли BiH мав бивирушити до аеропорту <Ньюарк>, щоб видетiти
до Hei.

Незважаючи на те, що Петтi не спала всю нiч i що вибпювада ту невецич-
ку кiпькiсть'uкi, яку вона спожила напередоднi, вона раптом вiдчула себе cBi-
жою, чистою та енергйною. ПрибраIIа все.в домi, прочитапа половинурома-
ну,Щжозефа Конрадаl,,якиit iй порадив Вогтер, а от вина бiльше куirувати не
стала. Коли Волтер повернувся зi cBoei гlодорожi, вона приготувала чудову
вечерю, обiйняла його за шию - винятковий випадок! - iсправдi збенте-
жипа його несподiваною силою свого кохання.

Наступним ii кроком мав би стати пошук роботи, чи повернення до шко-
ли,чи водонтерська праця. Але щось завжди завФкало. Щжоуi мiг схаменути-
ся i поверну,ися додому перед ocTaHHiM роком IIавчання. Були ще сад-i дiм,
якi зазнали занепаду, поки вона роками пила в депресii. Вона була вiльна
поrхати до свого улюбленого Безiменного озера на скiльки та коди завгод-
но. Iснувапа й бiльш загадьна свобода дiй, яка - вона зна/Iа це - вбивала ii,
але iй нiде було сховатися вiд Hei. Потiм був !ень батькiв у коледжi Джесiки
у Фiладельфi'ц на який Волтер поtхати не змiц але дуже зрадiв, коди lIим за-
ходом зацiкавилася Петтi, бо давно вже турбувався, що вони з Щжесiкою не

духе близькi. А потiм були тижнi очiкування того Щня батькiв, тижнi lхнього
дистуванIш з Рiчардом, тижнi мрiй про номер у фiладельфйському готелi, де
вони збирапися провести один день та одну нiч, сховавшись вiд усього cBiTy.
А потiм почапися мiсяцi серйозноi депресii пiсля,Щня батькiв.

Вона вилетiла до Фiладепьфii у BiBTopoK, щоб провести, як вона зазда-
пегiдь повiдомила Воптеру, цiпиil день виключно самiй iподивитися MicTo.
Взявпrи TaKci до центру MicTa, вона раптоl,{ вiдчула укол жадю через те, що не

| !,жозеф КонраD (1857-1924) - англiЙський письмеrrник польського походженЕя,
один iз найвидатнiших англiйtьких прозаiкiв.
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ryпяе вупицями, як незалежна доросда жiнка, не будуе незадежне життя, не
блукае MicToM, як то належить розумнiй та цiкавiй туристцi, а втрачае глузд

у пошуках кохання.
Це може здатися неймовiрним, аде вона не зупиняпася в готелi сама ще

з часiв Tiei ночi в HoMepi 21, тому була дуже вражена плюшевими меблями
у HoMepi _готедю <Софiтель>. Вона ретельно роздивидася Bci принади в KiM-
HaTi, поки чекада на Рiчарда, а потiм настада призначена година, проте HixTo
не прийшов. Вона спробувапа увiмкнути телевiзор, аде не змогла. Вона вже
перетворилася на грудку HepBiB, коди врештi-решт задзвонив телефон.

- У мене тут дещо трапилося, - пояснив Рiчард.

- Щобре. Щось трапидось, гаразд, - вона набпивипася до BiKHa й огпяну-
ла фiладельфiйський краевид. - А що саме? Чиясь спiдниця?

- Дуже смiшно, - вiдповiв Рiчарп.

- Щай-но MeHi хвилинку, - попросида вонх, * то я тобi ще шаблонних
епiзодiв iз книжок згадаю. Ранiше я нiколи тебе не ревнувад4 отже це Ревно-

щi, хвилина перша.

- Та нiкого тут немае.

- Нiкого? HiKoro немае? Господи, HaBiTb я поводжуся значно гiрше. Коли
врiD(овувати, що я трохи одружена.

. - Я не кФку, що в мене нiкого не було. Я сказав, що зараз нiкого немае.
Вона уперлася лобом r,скло.

- Вибач, - сказала вона. - Через це я просто почуваюся надто старою,
надто огидною, надто дп)ною, надто ревнивою... Сама не знаю, що таке ба-
зiкаю.

- Ilього ранку MeHi зателефонував BiH, - повiдомив Рiчард.

- Хто - BiH?

- Волтер. Я мав би дати, нiби мене немае вдома, але пiдняв слухавку.
BiH сказав, що прокинувся рано-вранцi, щоб вiдвезти тебе до аеропорту, та
що вже скгIив за тобою. Сказав, що у вас усе добре. <Щасливiшi, нiл< буль-
кодиD, - здаеться, саме так BiH i сказав,

петтi мовчада.

- BiH MeHi розповiв, щр ти iдеш побачитися з !жесiкою, а та потайки
дуже щаслиВа з цього приводу, хоча Й переЙмаеться трохи, що ти можеш
сказати щось дивне чи засмутити ii; а може, тобi iI новий хлопець не сподо-
баеться. Волтер дуже, дуже щасдивий' що ти робиш це д.rrя Hei,

Петтi метушилася бiля BiKHa, змушуючи себе знову й знову слухати, що
розповiдае Рiчард.

_ Сказав, що йомудуже соромно через те, що BiH наговорив про тебе Tiei
зими, А ще, що насправдi нiчого поганого на разi не мав. Сказав, та зима
була жахлива через iсторiю з,Щжоуi, але зараз усе набагато краще. пЩас-
ливiшi, нiж будь-коли>. Так, точно, впевнений, це його словzl,

У Петтi зрота вирвалися якiсь стислi, болiснi звуки ридання, вона a>к

зайшдася ни,ми.

- Що це було? - запитав Рiчард,

- Нiчого, вибач.

- Гаразд, у будь-якому випадку...
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- У будь-якому випадку?..

- Я вирiшив запишитися вдома.

- Розумiю. Авжеж.

- Нуто й добре.

- Але чомуб тобi все одно до мене не приrхати? Тобто я ж тут. А потiм
я повернуся до свого пречудового щасливого життя, ати - до Нью-.Щжерсi.

- Я просто передав тобi його слова.

- Мое неймов,iрно, неймовiрно щаспиве життя.
О, який же спокусдивий жаль до себе! Спокуса настiльки близька до Hei,

перед нею неможливо встояти, але в нього вона викпикада тiльки вiдразу.
Вона дуже чiтко вiдчула той момент, коли зайшла надто далеко. Якби вона
хоч трохи стримала себе, то моглаб iзчарувати його, iулестити, щоб той
приiхав до Фiладельфii. Хто знае. Вона могла б узагалi нiколи не повернути-
ся додому. Але вона все зiпсувада тим )<aдем до себе. Вона вiдчувала, як BiH
стае бiльш стриманим i вiдцаrrяеться вiд Hei, вiд чого почала жалiти себе ще
бiльше, а потiм iще й iще бiльше, доки, врештi-решц не повiсила сдухавкута
не вiддапася iншому задоволенню.

3вiдки з'являеться цей жаль до себе? ТИм бiльш - такий надмiрний?
Майже за бць-якими стандартами в Hei було розкiшне життя. Вона кожного
дня, цiлими днями могла шукати засiб жити скромнiше, отримувати бiпьше
задоводення вiд життя, апе вся ii свобода вибору робила ii тйьки нещаснi-
шою. Авторка вже майже дiйшла висновку, що жапiла себе через те, що була
надто вiльною.

Того вечора у Фiпадельфii стався дуже ганебний епiзод: вона пiшла вниз,

до бару, щоб пiдчепити кого-небдь. Дуже швидко Петтi помiтила, що тутеш-
нiй cBiT подiляеться на двi групи: тих, хто BMie зррно,почуватися на барному
стйьцi на caMoTi, i тих, хто цього не BMie, А чоловiки там виг.шIдапи такими
iдiотами, що вперше за дуже довгий час вона пригадапа, як це - бути п'яною
та зrвалтованою, пiсля чого пiшла назад до номер4 щоб насоподитися нови-
ми нападами жапю.

Наступного ранку вона по'rхада епектричкою до копеджу Джесiки, маючи
нагальну потребу в емоцiйнiй пiдтримцi, - п з цього нiчого хорошого виilти
не могло. Незважаючи на те, що вона наматапася протягом дев'ятнадцяти
poKiB робити для ,Щжесiки все, що не зробипа для Hei caMoi ii мати: вона HiKo-
ли не пропускала rr iгор, була щедра на похвалу, завжди вникада в заппутанi
лабiринти if суспiльного життя, завжди ставала на if бiк у кожнiй образi чи

розчаруваннi, брала rrасть у драмi ii змв на вступ до копеджу, - все одно
насправдi вони зовсiм не бупи бдизькi. Почасти так трапидося через cilмo-

достатнiсть ,Щжесiки, а почасти - через надто палкi почуття Петтi до Щжо-
yi. Серце if було сповнене почуттiв саме до нього, а не до ,Щжесiки. Але до
сина дверi тепер було зачинено через ii ж помилки, i вона приrхала до гарно-
го фiладельфiйського кампусу зовсiм не на,Щень батькiв. iй просто хотiлося
провести трохи часу наодинцi з донькою.

На жаль, Вiльям, новий хлопець,Щжесiки, натякiв не розумiв. BiH був до6-
родушним парубком, мав свiтле водосся, як у Bcix капiфорнiйцiв, полюбляв
грати у футбоп - узагалi, Петтi нiчого проти нього не мала, але батьки його
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в той день не приlхапи, i BiH просто прилiпився до Щжесiки й Петтi. BiH пi-
шов iз ними на данч, потiм - на лекцiю з icTopii мистецтва, потiм - до KiM-
нати,Щжесiки у гуртожитку, а коли Петтi багатозначно запропонувала доньцi

,пообiдати десь у MicTi, Джесi*а вiдповiла, що вже замовида столик на трьох
тут неподапiк. У pecTopaнi Петтi стоiчно R_ислуховувада, як,Щжесiка все спо-
нукала Вiпьяма розповiсти про благодiйну органiзацiю, яку BiH заснував
ще у старших класах - дещо гротескно благочинну програму, за якою дiв-
чата з Малавii отримувади ocBiTy завдяки фiнансовiй допомозi футбольних
клубiв Сан-Франциско. Петтi не дишапося нiчого, oKpiM вина. .Щесь на чет-
вертому кедиху вона вирiшипа, що Вlльям мае дiзнатися, що вона й сама була
колись спортивною зiркою мiжунiверситетського рiвня. Оскiпьки Щжесiка не

потурбувалася розпоВiсти йому, що ii мати входида до скдаду другоi кращоi
команди в США, вона змушена була зробити це сама; а щоб це не вигляда-
по похвальбою, розповiла iпро зворотний бiк слави- про свою фанатку,
що викликало спогади про наркоманство Елайзи та брехню про лейкемiю,
а потiм - i про ii травму. Розповiдала вона годосно та, як iй самiй здавадо-
ся, цiкавЬ, але Вiльям замiсть того, щоб розсмiятися, нервово погпядав на

Щжесiку яка похмуро сидiла, скдавши руки на грудях.

- То до чого T}I все це? - запитzulа вона, вРештi-решт.

- Hi до чого, - вiдповiла Петгi. - Просто розповiла, як я сама навчапа-
ся в коледжi. Я й гадки не мада, що вам це нецiкаво.

- MeHi цiкаво, - ввiчдиво заперечив Вiльям.

- А цо MeHi цiкаво, - зазначила ,Щжесiка, - то це чому я сама про це
чую вперше.

- Я нiколи не розповiдада тобi про Елайзу?
.- Hi, Мабуть, lxcoyi розповiдала.

- Впевнена, я тобi казада про Hei.

- Hi, мам. Вибач. Не казада.

- У будь-якому разi зараз розповiдаю, хоча, мабуть, я забапакадась.

- Мабуть, так!
Петтi розумiла, що поводиться погано, але не могда втриматися. Щивтlя-

чись на нiжне ставдення,Щжесiки та Вiдьяма одне до одного, вона згадувада
себе у дев'ятнадцять рокЪ, cBoi дуже посереднi успiхи в навчаннi та ненор-
мальнi стосунки з Картером та Елайзою, i в результатi почада жалк).вати за
cBoiM життям та жап,i.ти себе. Вона впада в депресiю, яка cTpiMKo погiршила-
ся наступного дЕя, коди вона повернулася до коледжу й здiйснила екскурсiю
по його розкiшнiй територii, поснiдала на газонi перед будинком тутешньо-
го rrрФидента i сходила на колоквiум (<Iндивiдуальнiсть у багатозначному
cBiTi>) ршом iз багатьма iншими батьками. Кожен iз них випромiнював зо-
середженiсть, на вiдмiну вiд Hei. Студенти,ж, здавалося, розбираються геть
в усьому i; безсумнiвно, HaBiTb знають, як треба сидiти на високому табуретi
в барi; а Bci iншi батьки так пишадися своiми дiтьми, були у такому захватi
вiд дружби з ними; а весь кодедж, здавадося, й сам неймовiрно пишасться
cBoiM достатком та альтруiзмом cBoei Micii. Насправдi Петтi бул'а хорошою
матiр'ю: вона вiдправипа донькуу краще та легше життя, нiж мада сама; але,

сyмчи з осудпивих поглядiв, якi на Hei кидали iншi MaTyci, було зрозумiло,
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що вона схибипа в iншому - i саме це iнше було найважливiшим. Тодi як
iншi MaTyci та доньки ilшпи плiч-о-плiч по вкритих тротуарною пдиткою
дорiжках, смiючись чи демонструючи HoBi телефони, ,Щжесiка йшда по TpaBi
за кiлька KpoKiB попереду Петтi. €дина родь, яку вона задишцпаiir того Bi-
кенду, - це захоплюватися ii казковим факультетом. I Петтi докладала Bcix
зуси.пь, щоб зiграти цю роль; але врештi-решъ на пiку cBoei депресii, вона
всiдася на одне з адiрондакських крiсел, розставдених на газонi, i попрохала
Щжесiку по'rхати до MicTa й пообiдати з нею без Вiльяма, який, на щастя, того
дня був зайнятий у грi.

,Щжесiка стояда на деякiй вiдстанi вiд MaTepi йдивипася на неiякосЬ стри-
мано.

- Нам iз Вiльямом потрiбно сьогоднi вчитися, - сказада вона. - Я ж
мала займатисяцим i вчора, i сьогоднi.

- Вибач, я заважаю тобi, - схвильовано та щиро вiдповИа Петтi.
. Hi, все гаразд, - заперечила Щжесiка, - я дiйсно дуже рада тебе ба-

чити. Я дуже xoTi.rra, щоб ти побачила, на що я витрачаю чотири роки свого
життя. Просто нам дуже багато задають.

- Hi, звичайно, все чудово. Iце добре, цр ти здатна зцим упоратися.
Я так пишаюся тобою! Справдi, Джесiко, MeHi здаеться, тепер весь cBiT бiпя
TBotx нiг.

- Щякую тобi.

- Просто... як ти дивишся на те, щоб поtхати зi мною до готелю? У мене
там гарно. Можемо замовити 'iжу в номер, дивитися фiльми, вип'емо щось
iз MiHi-6apy, Тобто ти можеш щось випити, я сьогоднi не буду. Просто щоб
побалакати, тiльки мЬк нами, дiвчатами, тiльки ми удвох - на один веЧiр.
А повчитися ти ще встигнеш, ociHb лише почадася.

Петтi втупилася очима в пiдлоry очiкуючи на вирок. Вона до бопю чiтко
розумiла, що пропонуе щось нечуване ддя цих обох.

- Гадаю, я краще повчуся, - заперечила ,Щжесiка. - Я вже обiцяла
Вiльяму.

- Будо ласка, Щжессi! Тйьки одна нiч- Тобi нiчим не завадить, а дrlrfl мене

це так багато значить!
Коли ,Щжесiка на це нiчого не вiдповiла, Петтi змусида себе подивитися

в обличчя дочки. Ъ iз залiзним спокоем роздивдrIдася годовний корпус'ко-
леджу, на фасадi якого Петтi помiтипа викресаний на кам'янiй ппитi напис -
настанову вiд випуску 1920 року: кНе марнуйте cBoei свободио.

- Дуже тебе прошу! - продовжиIIа вона,

- Hi, - [жесiка все ще не дйвилася на MaTip. - Hi, я просто не хочу.

- Вибач, я вчора забагато випида i наговорила дурниць: Яб дуlке хотiла
пояснити тобi все.

- Я не караю тебе, - вiдповiла,Щжесiка. - Просто бачу, що тобi зовсiм
не подобаеться мiй коледж, мiй хлопець...

- Hi, BiH хороший, дуже милиf,r. BiH MeHi справдi подобаеться. Просто
я приtхала сюди побачитися з тобою, а не з ним.

- Мамо, я дуже полегшую твое життя. Ти не помiчаеш? Не вживаю нар-
котикiв, нiчого не роблю з того лайна, що завжди KoiB Щжоуi, не засмrIую
тебе, не вIIаштовую сцен, я нiкоди...

147



- 3наю! I щиро вдячна тобi за це.

- Гаразд, тодi не треба скаржитись, якщо в мене е власне життя i друзi та
якщо я не хочу раптово змiнювати cBoi плани заради тебе. Ти i так можеш ко-

ристратися BciMa перевагами Moei самостiйностi, i найменше, що ти можеш
зробити дпя мене, - це не змушрати почуватися винною.

- .Щжессi, це ж тiльки одна нiч! FJавiщо влаштовувати таку драму через
одну нiч?

- То й не вдаштовуй сама.
Спокiйнiсть Д:лtесiкl,i та iT байдуже ставлення до Hei здапися ПeTTi певним

покаранням за те) якою правипьною та байдужою була вона сама до cBoei
MaTepi, коли iй було дев'ятнадцять. Вона вiдчувапа себе такою поганою, що
будь,яке покарання здавалося доцiльним. Заощадивши сльози дпя бiльш
спушного випадку, вiдчуваючи" що вона не зас/ryговуе на будь-яку емоlIйну
переваry що Й, моiкливо, нададуть сльози чи втеча До вокзаrry, вона зiбрапа
все свое терпiння й пообiдала в iдапьнi разом iз Щжесiкою та iT сусiдкою. Вона
поводидася, як доросда, незва)каючи,на те, що знала: в них двох справжня

доросда - це Джесiка.
Повернувшись до Сент-Пода, вона продовжила загли6.люватися в надра

шахти свого псrлriчного шоров'я. Вiд Рiчарда листiв не нацодипо. Авторка
хотiла б сказати, що i Петтi не надсипапа йому бiльше повiдомлень, аде тепер
yciM уясе зрозумiло, що iT здатнiсть помилятися, страждати та принижувати
себе була безмежною. Один е-мейл, надiслання якого [i не бентежить, був
вiдправлений Рiчарду копи Воптер повiдомив Петтi, що Молпi Тремен убипа
себе, випивши забагато сrrодiйного у cBoifr квартйрi в Нихсньому Iст-Сайдi.
У тому е-мейдi Петтi бупа сама доброзичпивiсть i дуже сподiвалася, що Pi-
чард запам'ятае ii саме,такою.

Репrта icTopii життя Рiчарда Tiei зими та весни обговорювапася yciMa,
зокрема - в журналах <Пiпд>, <Спiн> та тижневику <Ентертейнмент>: пiсл.гi

виходу альбому <Безiменне озероD з'явився справжнiй (культD особистостi
Рiчарда Катца. Майкд Стайп i Джефф Твiдi опинилцся серед знаменитостей,
якi митт€во визнали <Порiховий сюрприз> tзаяьили, щО колись були фаната-
ми <фавматикс>. Неохайнi бiлi чоповiки з вищою освiтою, cTapi прихильни-
ки Рiчарда, мождиво, вже розпрощалися з молодiстю, але дехто з ник точно
став впливовим редактором журнапiв, присвячених мистецтву.

Щодо Воптера, то його обцlення, яке вiдчуваеш, коди твоя 1атюбllена, Hi-
кому не вiдома грrпа раптово потрапдrIе до абсолютно Bcix плей-листiв, не
знало краю. 3вичайно, Волтер пишався тим, що новий альбом назваIIи на
честь озера 6|пя будиночка Щоротi i що так багато пiсень з нього бупинатtи-
caHi. саме,там. На щастя, Рiчарл написав на ту музику TaKi спова, що ко)й(не
(тиD, звернеЕе до Петтi, можна буlо адресувати it,померпй Моппi; саме так
BiH напаштовував ycix журналiстiв, розумiючи, що Водтер читатим9 i зберi-
гатиме кожну вирiзку з газети, пов'язану зi cBoiM другом. Але Волтер бiль-
шою мiрою був розчарований i ображений моментом сдави Рiчарда. Хоча BiH
i казав, що розумiе, чому Рiчард йому бiльше зовсiм не тепефонуе, що друг
зайнятий по горло, але, насправдi BiH цього не Розумiв. ЪЙя дрrжба зараз
повернула на шлях, якого BiH завжди побЬювався. Рiчард, HaBiTb у найгiршi
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cвoi часи, нiколи не був на самому днi. У нього завжди був особистий музи-
калЬпиirпорядок денний, доякого Волтера нiколи Ее долг{алиt яwrirзавжди
проюIадав Рiчарду шд,ях до сердець його прихильнйкiв, завжди спрямову-
вав на перемогу. .Щекiпька дрiбних музикадьних журнадiстiв виявилися та-
кими настиFtливими, що HaBlTb зателефонували Водтеру, аби взяти в нього
iнтерв'ю, т'ому його iм'я з'Явилось у кiлькох маловiдомих виданнях, здебiль-
шого - в IHTepHeTi; але Рiчард в ycix iнтерв'ю, що потраппяпи до рук Вол-
тера, називав його просто (один справдi добрий друг з коледжу>, i.жоден iз
серйозних журнапiв не згадував його iMeHi: Волтер не заперечував би, якби
Рiчард вiддав належне його моральнiй, iнтелектуальнiй та HaBiTb фiнапсовiй
пiдтримцi, i йому було дуже боrrяче вiд розумiння того, як мало BiH значив
для Рiчарда порiвняно iз тим, як багато Рiчарл знаЧив ддя нього. А Петтi,
звiсно, не могда розповiсти все, що зhапа, аби довести Волтеровi, наскйьки
BiH дорогий Рiчардовi. А коли вреurтi-решт Рiчард знайшов час, щоб затепе-

фонувати йому, бiль Волтера додапа отр)rти до rxHboi розмови i вiдвернула
Рiчарда вiд подальших дзвiнкiв.

I так Водтер знову згадав старе змагання. BiH перебував утимчасовому
спокоi довiвши, що це BiH - старпий бр"ц uo" Рiчард знову змусйв його
понерврати. Рiчард, мож/Iиво, йпрогравав йому вIIrахи, утривалих сто-
сунках та добропорядному громадянствi, апе весь cBiT обожнював, любив
та прославляв його за твердiсть волi, цiлеспрямованiсть та пречудовi HoBi
пiснi. Через усе це Волтер раштово зненавидiв дiм, двiр та дрiбнi MiHHecoT-
cbKi справи, вяких BiH поховав свое життя iдо яких доклав стiпьки сид та
енергii; Петтi була шокована тим, як гiрко BiH зпеважив власнi досягнення.
за кiлька тижнiв пiсдя виходу <Безiменного озера> BiH злiтав до Г'юстона на
переговори з мегамiдьйонером BiHoM Гейвеном, а ще за мiсяць пiсля того по-
чав цiлими тижнями працювати у Вашингтонi. На вiдмiну вiд Волтера, длI
Петтi було очевидно, що його жага переtхати до Вашингтона, заснувати там
трест <Лазурна горФ) та стати бiльш честолюбним мiжнародним гравцем
буrа породжена саме цим змаганням. У грцнi, однiеi п'ятницi, коли <Горiхо-

вий сюрприз> грали разом iз <Вiлко>| на сценi театру <Орфеумо, BiH HaBiTb не
прилетiв iз Вашингтона посдухати ix.

Петтi й сама пропустила той концерт. Вона не могла сдухати новий аль-
бом, не могла винести минудого часу, вжитого у другй пiснi. Хоча й Ее втри-
малася вiд того, щоб послryхати'lхнй новий альбом, але не змогпа винести
напруження другоi його пiснi.

В мене.нiколu не було HiKozo,

Як mu, !,овколо,
[,овколо HiKoeo. Кохаю
HiKozo, Тuбулаmою,
Не схожа Hi на Kozo.

Тu була fпою:'

l Американська рок-група альтернатиЕного напряму, заснована в Чикаго, штат Iллi-
пойс; у 1994 роцi.
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Тою dпя,мене... Якtпu,
В мене нiколu не бупо HiKoza.

' I тому Петтi вирiшила докласти Bcix зусиль, щоб послiдувати прикпаду
Рiчарда iзапишити,його в минрIому. Що того ж, у Волтеровому другому ди-
ханнi,було щось зaхопдиве, що дуже нагадувадо <<АфiнськогодемонФ), i вона
почала вiрити в те, що вони можутБ почати жиIтя з HoBoi сторiнки у Вашинг-
ToHi. Воца все ще пюбила 61цинок на Безiменному озерi, апе нiчого не вiдчу-
вала до бупинку на Бар'ер-ётриц який не допойг iй утримати [жор. Одного
дня Петтi поfi€па до ЩжоРджтауна - то була чrдова бпакитна.осiirня с116о-
та, мiннесотський BiTep ворушив опадаючi дерева, i вона сказапа собi: <Так,
я можу це зробити> (чи вона усвiдойлювада також те; що стане жити ближ-
че до УнiверситетуВiрджинii, до якого,тiдьки-но лрийнялп Щжоуi? Можпи-
во, iT знання з географii буине Taki й поганi, як вона завжди вважала?). Не-
ймовiрно, але тiльки коди вона спраЪдi назавжди переlхапа до Вашинттона,
а с:r^де - iдучи через рiчку PoK-KpiK у TaKci з двома вапiзами, вона раптом
згадала, як сильно'неЕавидитъ полiтику та полiтикiв. Вона увйпrла удiм на
29-itрупwцi й умить побачила, що припусмлася'черговоi помидки.



2004

ЗНЯТТЯ ВЕРХIВКИ ГОРИ

Коли стало зрозумiло, що Рiчард Катц, разом зi своiми молодими та за-
тятими друзями по грlлпi, немингIе повернеться до студii й розпочне заrrис
другого альбому <Горiхового сюрпризу); коли BiH уже витратив yci вiдмовки
й пройшов yciMa шляхаfuи втечi, спочатку вiдвiдавши з виступамиусiлриir-
маючi MicTa Америки, а потiм riровiвtпи тури по вiддаленiших KpaiHax cBiTy,
поки хдопцi э групи не вiдмовилися доприти Кiпр до tхнього туру по Ту-

реччинi; пiсля того, як BiH зламав вказiвного падьця, спiймавши прИмiрник
цiкавого огдяду (у паперовiй обкпадинцi) свiтового геноциду (авторка - Са-
манта Пауер), що його злiсно жбурнув барабанщик TiM через весь номер
у готелi Анкари; пiсля того, як BiH yTiK до ycaMiTHeHoi хатинки в Адiрондакуl,
щоб уважно подивитися там данський некомерцiйний фiльrб а потiм, коли
йому до cMepTi набрид цей проект, пiшов шукати наркодiлка у Платтсбурзi2
та витратив 5000 евро з бюджету Данii, видiленого на зйомки фiпьму, щоб
(припудрити носа); пiсля того, як BiH дезертирував, щоб вести розкiшне,
аJIе непутяще життя в Нью-Иорiсу та Флоридi, яке скiнчилося, дише коли
його затримали за водiння автомобiля унетверезому cTaHi та зберiгання
наркотикiв; пiсля того, як BiH опинився в Габзерськiй клiнiцi уТалахасi, де
провiв шiсть тижнiв, отримуючи детоксикацiю та вчиняючи нещирий опiр
заповiдям зцiлення; пiсля того, як BiH лiкувався вiд лишаю, якого й не потцr,-
бувався вивести пiд час епiдемii вiтряноi эiспи в Габзерi; ттtсля того, як BiH
отримав 250 годин абсолютно безглуздих громадських робiт у парку в окрузi
Дейд; пiсдя того, як BiH просто припинив вiдповiдати на телефоннi дзвiнки
чи едектроннi повiдомдення, замкнувшись у квартирi, читаючи там книжки
пiд приводом свого принципового опору чiксам та наркотикам, якими його
хлопцi з групи, схоже, могли насолоджуватися дуже помiрковано, - пiсля
всього зазначеного вище BiH надiспав TiMy листiвку й попрохав його повi-
домити iншим, що запишив9я без жодноi копiйки i повнiстю повертаеться
до попередньоi роботи - будiвництва д,ахiв, а решта <Горiхового сюрприз)r>
пошидися в дурнi, бо все ще чекали но нього;

Не те щоб то було вирiшадьним моментом, хле Катц i справдi був на Mi-
шлнi. Прибуток та витрати якось знаходили точку рiвноваги протягом тих
пiвтора року, якi вони граrrи разом у турне, i кожного разу, як прибуток тро-
юt перевиЩував витрати, BiH замов/IrIв отелi кращого рiвня та закуtIав ви-
IIивку дпя барiв, де [oBHo-пoBHiciHbKo було як фанатiв, так i незнайомцiв.

| АdiРонёак - гiрський хребет на пiвнiчноr"rу сходi штату Нью-Йорк, пiвнiчна ч,астина
гiрськоi системи Аппалачi.

2 MicTo в окрузi Клiнтон уштатi Нью-Йорк, США.
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Хоча <Безiменне озеро> та оновлениЙ iHTepec споживачiв до старих записiв
<Травматико> принес/Iи йому бiльше грошей, Hixc попереднi двадцять poKiB
його роботи, разЪм узятi, BiH зумiв пустити на BiTep кожен цент свого за-

робiтку, намагаючисъ знайти ту частину себg яку колись загубив. Найбйьш
травIчryючими подИми, якi колись випадали на допю постiйного фронтмена
кТравматиксD, стапи: 1) номiнацiя на <феммi>,'2) звгIання його пiснi в ефiрi
Нацiонального суспiльного радо та 3) обсяг продажiв за грудень, що свiдчив
про те, що <Безiменне озеРо,, зробило мапенький, хоча й досконапиfil рiзд-
вяниir подаруночок сотням тисяч слухачiв НСВ який ocTaHHi знаходили пiд
витончено пiдстриженими деревами. А номiнацiя на <феммi> й зовсiм стала
суцiльною оманою та розчаруванням.

Катц прочитав дуже багато,книг усферi поtIудярноi соцiобiологii, i, де-
тапьно вивчивши депресивний титt особистостi та його начебто хибну
постiйнiсть у людському генофондi, зрозумiв, що депресiя - це насправдi
вдада адаптацiя, до невпинного бопю та труднощiв. Песимiзм, почуття без-

корисностi та безвiлliя, нездатпiсть отримрати задоводення вiд втiхи та
бодiсне усвiдомлення того, скiпьки лайна в цьому cBiTi, - дпя предкiв Рiчар-

да з батькового боку, гнаних iз одного еврейського мiстечка до iнплого зусил-
,IIями невпинних антисемiтiв, як i для стародавнiх англосаксiв, його предкiв
iз боку MaTepi, яiсi вирощувапи жито та ячмiнь на бiдному fpyHTi протягом
коротких дiт ПЬнiчноi €вропи, - невдоволеннjI теперiшнiм i очiкування
'ще гiршого майбутньогЬ виступапо дуже природним засо'бом приNtирення
iз вошивiстю житт€вих обставин. Та мапо що може давати таке задоводен-
ня людинi, схидьнй до депресii, як справдi поганi новини.,3вичайно, то не
кращий стипь життя, але BiH мае певнi евопюцiйнi переваги. Щепресивнi
типиу складних сlлтуацйх передавали cBoi гени далi, хоча й вважали це без-

падйною справою, тодi як упевненi в собi прибiчники самовдосконаленtul
приймапи християнство або просто переiздили до iнших, бйьш сонячЕих
мiсцевостей. Скпаднi ситуацii були нiшею дпя Катца, як каламутна вЬда для
коропа. Його кращi роки в <фавматико пiдпали пiд часи Рейгана I, Рейта-
на II та Буша I; але роки пiд владою Бiлпа Клiнтона (принаймнi, до того, як
BiH зiйшовся з Монiкою Левiнськi) стали для ньоIо справжнiм випробуван-
ням. I зараз, коли прийшоВ Буш II i принiс найгiрший режим, нiж будь-коли,
BiH мiг би знову почати писжи гарну музику, коли б не це нещастя з успiхом.
Рiчард yciM тiлом ляскав по землi, наче той короп, його душевнi зябри дри-
жапи вiд натуги, намагаючись вичавити хоч трохи TeMBoi води з атмосфери
схвадення та достатку. BiH водночас став почувжися вiльнirце, нiж будь-копи
вiдтодi, як досяг cTaTeBoi зрiлостi, й опинився ближче до суiциду, нiж буль-
коди взагалi. I наприкiнцi 2003 poKyBiH повернувся до роботи в будiвництвi.

З першими двома клiентами йому пощастидо: то була пара хлопцiв, якi
володiли акцiями закритих акцiонерних товариств i фанатiпи вiд <Ред Хот
Чiлi ПепперзDl, zl Рiчарда Катца не йогли вiдрiенити вiд Людвiга Bai Бетхо-

l Американський рок-ryрт, створений у 1983 роцi в Капiфорнfi вокалiстом Ентоцi
Кiдiсом, басистом Майкпом Белзарi (6iльш вiдомим як Фпi), гiтаристом ХiпелЬм Словаком
i барабанщиком .Щжеком Айронзом; ryрт грае музику напрямку альтернативного року та

фанку.

I52



вена. BiH пилrIв.та забивав цвяхи на lxнboмy даху увиносному спокоi. Але
на третьому замовленнi, яке BiH почав виконрати в пютому, йому не пощас-
типо: йЬго найняли люди, якi вваэкапи, що знають Його. iхнiЙ будинок був
розташованиftнаВайт-'стриъ що мiж Черч-стрит i Бродвесм, 4 у клiента, не-
запежного багатого видаtsця книг з мистецтва, було цiле зiбрання вiнiлових
пдатiвок <Травматикс>, i його, схоже, дуже образило, що Катц не пам'ята€
його обличчя з тих рiдких натовпЬ укпубi <Максвепд> в Гобокенi, хоча це
йбуо д}же давно.

- Там було дуже багато обпич, - виправдовувався Катц. - А в мене на
них ltогана пам'ять.

- Того вечора, копи Моллi впала зi сцени, ми Bci разом пили пiспя кон-
церту.У мене й досi е серветка з iT кров'ю. Ти що, не пам'ятаеш?

- Взагалi нiчого, вибач.

- YTiM, у будъ-якому випадку, я радиil, що ти все ж таки хоча б почасти
отримав те визнання, на яке заслугову€ш.

- Я не дуже xoTiB би це обговорювати, - вiдповЬ Катц. - Щавай краще
повернемося до твого дztху.

- Насправ дi, я б xoTiB, щоб ти додrIив свою творчу жилку i просто подав
MeHipocyнoK, - з:rявив клiент. - Я хочумати д.D(, що його побудував сам Pi-
чард Катц. Уявити собi не можу, що ти маеш HaMip займатися цiею справою
надто довго, Я cBoiM вухам не повiрив, копи почув, що ти змiцив професiю.

- Аде все ж було б корисirо почути якiсь побалсаннrI з прйводу форми,
розмiру та матерiалiв.

- Мене влашту€ будь-що. Просто доклади уяви, Жодноi рiзницi.
- 3роби MeHi ласку, удай, нiби тобi це хоч трохи в,Dкливо, - попросив

Катц. - Бо якщо це не мае жодного сенсу, я не впевнений,.,

- 3роби покриття ддя даху.Щобре? Р9зптир його, - сдова Рiчарда, схоже,

роздратували клiента. - Люсi хоче вIIаштоврати вечiрки там, наверху. Ще
одна з причин, чому ми придбали цей будинок.

У кдiента був син, Закарi, який уже останнiй piK навчався в старшiй школi
Стайвесенъ був початкiвцем-неформалом, а також намагався грати на гiтарi;
BiH у перший же день прийшов на робочу дiпянку i - з безпечноi вiдстанi,
нiби Катц був левом rra привЪзi, - закидав Рiчарда питаннями, якi мали б
продемонструвати його впаснi знання про BiHTaжHi гiтари, якi Катцу здава-
пися викпючно нудними фетишами. BiH так i сказав, i хлопець, роздратова-
ний, пillloB геть.

На другий день роботи Катца, коди BiH переносив на дtlх,пиломатерiа-
ли та дошки фiрми <Трекс>, мати Закарi, Люсi, пiдстерегла його на третьому
поверсi й повiдомида впасну дfмку - що цей хлоп'ячий гурт <Травматикс>
висповпюе свого роду пiдпiткову агресiю; торryе гнiвом, а тому нiколи не
викдикав у Hei iHTepecy. Потiм вона завмерла з розкритим ротом та зухвалим
викликом в очах, чекаючи реакцii на ii црисутнiсть, - на ii думкр справдi
д|же ефектну. Як i Bci чiкёи, вона була переконана в тому, що ii пiдхiд цiлко-
вито оригiнальний. YTiM Катц iз таким стикався, майже слово в слово, сотню
разiв до того, i тепер BiH був у дrл(е огидному становищi: BiH почlвався пога-
но через те, що не зfrатЁий був удати, нiби пiддався на цю провокацiю, HaBiTb

щоб улестити крихiтне крихке еrо Люсi, HaBiTb щоб утримати його на плаву
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в Mopi ненадiйностi жiнки у вiцi. BiH сумнiвався, що знайде з нею спiльну
мову, HaBiTb коди б захотiв цього, але розумiв, що ii гордiсть буде Bpa_lKeHo,
якщо BiH не докrrаде хоча б крихiтного зусилrшчка та не вдасть, що йому не-
приемпо.

- 3наю, - сказав BiH, приставдяючи дошку до стiни. - Саме тому для
мене було так несподiвано, коли я цримудрився записаfи щось про справжнi
дорослi почуття, якi дорослi жiнки теж могли оцiнити.

- А чомути ввФкаеш, нiби MeHi подобаеться <Безiменне озеро>? - запи-
тала Люсi.

- А чому ти думаеш, що мене це цiкавить? - хоробро заперечив Катц.
BiH увесь ранок носився туди-сюди сходами, але насправдi найбйьш за все
його втомила необхiдЕiсть вiдстоювати себе.

; MeHi й справдi цей апьбом сподобався, - несподiвано зilrlвила вона. -
Можпиво, його лише трошки переоцiнlоють.

- Тут я не можу посперечатися, - стенув плечима Катц.
I вона пiшла геть, теж роздратована,
У вiсiмдесятi та дев'яностi роки, аби уникнути знецiнення його найваж-

ливiшого комерцiйцого доказу гарного пiдрядчика, а саме - того,факту, що
BiH створював непопуrшрну музику, яка засдrгов).вада на фiнансову пiдтрим-
ку, - вiд Катца майже вимагали поводитися непрофесiйно. Його постiйними
кпiентами, за'допомогою яких BiH заробпяв кошти на iснування,6упихудож-
ники з Трайбеки' та працiвники кiноiндустрii, якi також дiлилися з ним'I;кею,
а iнодi - наркотиками; вони HaBiTb засумнiвалися б i його задiяностi у сферi
мистецтва, якбu BiH з'явився на роботi ранiше обrдy, утримувався вiд фоiр-
ту з недоступними жiнками, завершив роботу вчасно та не вийrпов за межi
кошторису.,Тепер, коли Трайбеку повнiстю захопили фiнансисти, а Люсi весь

ранок дежада на ведичезному лi;кку, потiм сидiла в топi на бретепьках i ву-
зеньких трусиках-6iкiнi, закинувши ногу на ногу, поки читада газету <Таймс>,
чи балакапа по тепефон} вимzлхуючи йому через заскдений дах, копи BiH про-
ходив повз; if маlrоприкрита рослиннiсiь та вражаючi стегна постiйно впа-
дали йому в око - i все це зробило його просто втiленням професiоналiзму
та протестантськоi гiдностi: BiH став приiжджати piBHo о дев'ятiй та HaBiTb
працював кiдька годин пiсдя того, як стемцiшае, аби тiдьки прискQрити за-
вершення проекту на день чи два irзабратися звiдти.

Рiчард повернувся iз Фпориди неохочим до сексу чи музики. Така вЦра-
за'була абсодютно новою для нього, але йому вистачидо розуму збагнути,
що причина цього знФ(одидась у його головi i майже (чи повнiстю) не стосу-
валася реальностi. Як докорiнна однаковiсть жiночих тiл у жодному разi не
викдючала lk справжнього розмаiття, так cEtмo не iснувапо розумних rrричин
дrIя того, щоб впадати в розпач щодо од.наковостi музикальних eлeMeHTiB,
маrкорних та мiнорних акордЬ, розмiру в двi або чотири чвертi, схем напи-
сання TeKcTiB для пiсень. Кожноi години дня, десь у великому Нью-Иорку,
хтось дуже мододий та енергiйний працював над пiснею, яка здаватиметь-
ся йому - принаймнi, пiд час перших кйькох прослуховувань, а мождиво,
перших двадцяти-тридцяти просдуховув:шь - такою свiх<ою, нiби cBiTaHoK

I Район,МанхеттеЕа.
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ствQрення cPiTy. Вiдтодi, як BiH отримав документи про завершення TepMiHy
покарання й по'iхав вiд Марти Молiни, cBoci грудастоi доглядачки з вiддiлу
громадських робiт, Катц просто не мiг увiмкнути стереоси_стему, чи торкну-
тися iHcTpyMeHTa, чиуявитихоч когось у лiжку поряд iз собою. Не було тако-
го дня, копи б BiH не почув нового захоппивого звуку, що лунав iз чийогось
пiдвалу чи HaBiTb (траплялося й таке) з дверей магазинiв мережi <Банано-
ва республiка> чи магазинiв одягу <Геп>; коли б BiH не побачив на вулицях
Нижнього Манхеттена якусь молоденьку чiкср котра мала на думцi змiнити
чиесь життя; аде все одно BiH бiльше не вiриq у те, що це могло б бути його
життя.

А потiм настав один холодний четвер, коди небо вдяглося ycipe, пiшов
легенький снiжок i заполонив собою все, що вище горизонту в нижнiй час-
тинi MicTa, вкрив Будинок Вулворт та його казковi баштЬчки, м'яко нzlхи-
ленi у бiк рiчки Цдзон, а потiм понiсся в темряву, у бiк Атлантичного океан)a

вiдЪкремлюючи Катца вiд натовпу пiшоходtв та дорожнього руху чотирма
поверхами нижче. На вулицях танув снiц i через це шум вiд aBTiBoK так по-
силювався, що перекривав HaBiTb шум у нього у вухах. BiH почувався нiби
знову в утробi через цей снiг та свою фiзичну працю, коли рiзав дошки та
покривав ними заплутанi rrустоти мiж.трьома димоходами. ,Щень плавно пе-
peTiK у сутiнки, а BiH жодного раз)a й не подумав про цигарки, а через те, що
зазвичай BiH вимiрював днi за допомогою iнтервалiв мiж перекурами, iза
lx допомогою BiH також дiлив днi на шматочки, якi ладен був проковтну-
ти, - то тепер BiH почувався так, нiби минуло не бiдьш Hiж п'ятнадцять хви-
лин мiж ти^4, як BiH з'iв сандвiч на данч, та раптовою, неприемною riоявою
3aKapi.

Хлопець був одягненийу балахон з капюшоном та щось схоже на обрiзанi
штани в облiпку, якi Катц уперше побачив у Лондонi.

- Що ти дума€ш про <TyTci пiкнiк>? - запитав BiH. - Тобi подобаеться?

- Я про них HaBiTb не чув, - вiдповiв Катц.

- Та ти що! Повiрити не можу.

- I все ж, це так, -- зiтхнув KaTrI.

- А як щодо <Флегрант>? Хiба ж вони не супер? Таrхня пiсня натридцять
ciM хвилин, чув?

- Не мав TaKoi честi.

- Агов, - продовжував питати невтомний Закарi, - а що ти дума€ш про

цi г'юстонськi психоделiчнi групи, якi записувалися на студii <Пiнк Пiпоу>
наприкiнцi шiстдесятих? ixHc звrrання справдi нагадуе MeHi TBoi paHHi твори,

- MeHi потрiбен той матерiад, на якому ти зараз стоiш, - сказав Катц.

- MeHi здаеться, дехто,з тиххлопцiв мiг би просдавитися, Особливо <Пе-

шавар Рiкшоу>.

- Якби ти тiльки на секунду пiдняв лiву ногу...

- Агов, можна ще питання?

- Щя пила зараз запрацю€ дуже годосно.

- IЩе одне питаннячко.

- Та давай уже.

- Це частина твого творчого процесу в музицi? I]e тому ти повернувся
до cBoei cTapoi роботи?
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- Я про це насправдi HaBiTb не думав.

- Розумiеш, мене хлопцi в школi питають, Я iM сказав, що вважаю це час-
тиною твого творчого процесу. Нiби це ти просто входиш уропь робочого,
щоб зiбрати матерiал для наступного запису.

- Зроби MeHi ласку, - сказав Катц, - передай др}зям, щоб ixHi батьки
зателефонували MeHi, якщо iM потрiбно полагодити дах. Я ладен працювати
бупь-ле в межах Чотирнадцятоi т.а захiдного Бродвею.

- Серйозно, чомути це робиlrr?

- I]я пила дуже гучна. ,

- Гаразд, ще одне питання. Присягаюся, останн€. Можна MeHi взяти в те-
бе iнтерв'ю?

Катц крутонув пилу.

- БуДо паска, - попрохав 3aKapi. - У мене в класi е дiвчина, яка боже-
вопiе вiд <Безiменпого озерil). MeHi б дrже доrrомогдо це, щоб поспйкувати-
ся з неюt копи б я просто записав одне коротеньке iнтерв'ю з тобою та виклав
його в IHTepHeTi.

Катц поклав на землю ттилу il, похмуро подивився на Закарi:

- Тиграеш на гiтарi' KuDKelII, що в тебе проблеми з дiвчатами?
-:'Та Hi, тiльки з цiею. Вона бiдьше попсу с/rухае. I це справдi важка дrrя

мене бйтва.
I вона - та едина, без якоi ти жити'не зможеш?

_ Саме так.

- I вона - старшокласниця, - продовжував Кhтц за своiм звичайним
розвiDкливим рефлексом, не встигнувши його вгамувати. - Жодного занят-
тя не пропускала, чи щось у такому дусi.

..- Принаймнi, я про це не знаю.

- Звати як?

- Кейтлiн.

- Приводь ii завтра пiсля школи.

- Вона MeHi не вiрить, що ти тут. Тому я хочу взяти iнтерв'ю, щоб довес-
ти, що ти й справдi тут. Потiм в.она точно зiD(оче приilти та познайомитися
з тобою.

Катц дотримувався целiбату вже без двох днiв BiciM тижнiв. Протягом
перших семи тижнiв його зречення вiд сексу здавадося природною складо-
вою вiдмови вiд наркотикЬ та алкогодю, де одна чеснота порорЕ(уе iншу. Ще
п'ять годин тому, дивIIячисьуниз крiзь сктlянийдах на Закарiнову матiр-gц.-
гiбiцiонiсткlt BiH розумiв, що та до нудоти цglljкава йому. Але зараз iз 6-ожест-
венною яснiстю BiH побачиЬ, що йому пишався один день до позначки у BiciM
тижнiв: i саме це викликало скрупульозний доrrит про Кейтлiн,,i BiH стирав
численпi моменти свiдомостi мiж сьогоднi та завтра, уявляючи мйьйони
майхсе однаковIлк облич та тiл, якi б вона могда ц{ати, а потiм випробовую-
чи свою впаду та насододжуючись iT плодами - то навряд чи корисним дJuI
нього сдугуванням хдюпика Закарi, то розбиттям iлiозiй вiсiмнадцятирiчноi
фанатки з (поrrсовимD cIvIaKoM. BiH бачив, що зростив у собi нову чесноту -
байдужiсть до грiха.

- ,Щавай домовимося, - сказав BiH. - Ти все влаштовуеш, придумуеuI
якiсь мапенькi питання, я звiльнюся за декiлька годиfi. Але завтра даси MeHi
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посл,ухати, що в тебе вийшпо. Хочу переконатися, що там не тво€ якесь лай-
но буле записано.

- Чудово, - з ентузiазмом погодився Закарi.

- Зрозумiв, про що я Kalкy? Я вже втомився вiд iнтерв'ю. I якщо я роблю
винrIток, MeHi важливий результат.

- Присягаюся, вонаточно захочезаiпи.Точно зilхоче зустрiтися з тобою,

- Щобре, тодi йди та подумай, якуведичезнуласкуя тобi роблrо, А я звiль-
нюся десь близько cboMoi.

Стемнiдо, Той снiжок перетворився Еа справжню завiрюху, i в ГудзонОво-
му тоннелi роqпочався нiчниЙ кошмар дорожнього рrху. Bci лiнii пiдземки,
oKpiM двоь разом iз незамiнноrо швидкiсною пiдземною змiзницею, сходд-
пйся утрьох сотнях ярдiв вiд того мiсця, де зараз перебував Катц. То взагапi
найбiльш завантажене мiсцеу cBiTi, той квартал. Ъмрозтатllований постiйно
пiдсвiтлювапий Всесвiтнiй торго вепьний центр, золотий запас Федеральноi
резервноi системи, в'язниця <Катакомби>, бiржа та мерiя; на цьому ж Mic-
TIi стояли i банк <Морган СтенлЬ, i фiнансова компанiя <AMepiKeH Експрес>,
i безвiконнi монолiти телекомунiкацiйноi компанii <Верiзон>, а через бр-
ту також видно було далеку статую Свободи, u зелене вiд окису покриття.
Бюрократи - огряднi жiнки та жйлавi чоловiки, завдяки яким функцiону-
вало MicTo, товпилися на Чеймберз-стритl iз маленькими коIJьоровими па-

расодьками, прямуючи додому: до Квiнз та Бруклiна. На якусь мить, коли
Катц yBiMKHyB робоче освiтлення, BiH вiдчув майже справжне щастя, майже
знову став самим собою; але коли BiH почав збирати cBoi iнструменти, то6-
то двi години по тому, BiH уже детмьно уявиi собi, як ненавидить Кейтлiнi
i липrе дивlrвався, в якому вивернутому та жорстокому cBiTi BiH живе, адже

цей cBiT змушуе йою бажати трахнути цю чiксу саме через ненависть до Hei.
BiH розумiв, що цей огидний епiзод, як i багато iнших до того, завершиться
дуже погано i що накопичениfr,чистцй час тепер пiде собачi пiд xBicT. I за це
розумiння BiH нанавидiв Кейтлiн ще сильнiше.

.YTiM, для нього дуже вФкJIиво було принизити 3aKapi, адже хлопець мав
власну KiMHaTy дJuI гри на гiтарi _ такиЙ собi куб, вiдокремлений акустич-
ною пiцою i напQвнений такою кiпькiстю гiтар, якоi Катц не мав за Bci три-
дцять poKiB. Що стосуеться суто технiчноi сторони справи - судячи з того,
що Катц встиг почути, коли зiIходив до будипкучи виходив iз нього, х/Iопець
був таким асом у грi на гiтарi, яким сам Катц нiколи не був i вже не буле.'Але
такими бупи й сто.тисяч iнших американських старшокласникiв. То й що?
Цгчи назустрiч музичним пристра9тям батька, замiсть того щоб займати-
ся ентомологiею чи хочаб,зацiкавитися похiдними фiнансовими iHcTpy-
ментами,3aKapi Старанно копiював Шимi Хендрiкса. Йому пуже брак}.вапо

уяви,
Хлопець сидiв у своiй KiMHaTi з ноутбуком <Еппл> та роздр1п(ованим спис-

ком питань, коди туди увiйшов Катц: з носа у Рiчарда текло, а замерзпi р)пff,
вiдiгрiваючись у теплому примiщеннi, цочали бопiти.3акарi вказав йому на
скпаданий стiлець, пропочrючи сiсти.

| Вулиця в центрi Манхеттена в Нью-Йорку, на якiй зчаходяться нью-йоркська Йерiя
та ТЬидiв суд.
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- Я тут подумав, - сказав BiH, - може 6, ти спочатку зiграв пiсню,
а потiм, коли ми закiнчимо, ще одну.

- Hi, я цъого не робитиму, - вiдмовився Катц.

- Тiльки одну пiсню. Буле дуже круто.

- Просто став уже cBoi запитання, гаразд? Щля мене HaBiTb це приниз-
диво.

Питання: Отже, Рiчарде Катц, минуло три роки вiдтодi, як вийшдо <Безi-

менне озеро>, та piBHo два роки вiд номiнацii <Горiхового сюрпризу)) на
<феммi>. Розкажiть, будь ласка, трохи про те, як змiнилося ваше життя З тих
часiв.

Вiдповiдь: На це запитання я вiдповiдати не буду. Вигадай кращi пи-
тання.

Цитання: То, може, тодi розкажете трохи про ваше рiшення повернутися

до фiзичноi працi пiдрядчика? I_{e заважае вашiй творчостi?
Вiдповiдь: Отут уже точно потрiбно змiнити курс.
Питання: Що ви думаете про МП3-революцiю?
Вiдповiдь: О, революцk, ух ти. ,Щуже приемно знову почути слово (ре-

волюцiя>. I дуже приемно, що тепер пiсня коштуе piBHo стiльки, скiльки
й жувальна ryмка, та тривае piBHo стiльки, скiльки тобi потрiбно жувати цю
гумку, доки вона не втрачае свого смаку, i тодi треба зацдатити ще одиН баКС.

Та ера, яка врештi-решт скiнчидася, минуда вже - ну, знаеш, та ера, коли
миудавапи, нiби рок € батогом конформiзму та споживацького ставлення,

а зовсiм Не rxHiM упеспивим слугою, - т4 €ра справдi дратувада мене. MeHi
здаетiся, ддя чесного рок-н-ролу та добробуту цйоi краiни це добре, щ9 ми
врештi_решт побачили справжнi обличчя Боба,Щiлана та Irri Попа: обдиччя
виробникiв довгограючоi жувадьноi гумки.

Пит.ання: То ви ведете до того, що рок уже втратив свiй пiдривний

Вiдповiдь: Я кажу, що такого впливу BiH нiколи й не мав. I_{e завжди була

довгограюча жувальна гумка, а ми Bci булирад|удавати щось бiльше.
Питання: А що скажете rrро те, що Щiлан перейшов до електронноi му-

зики?
Вiдповiдь:Якщо ти хочеIII поговорити про давню iсторiю, давай поверне-

мося до Великоi французькоi революцii. Пам'ята€ш ,кqлиякпitсь там, скажiмо,
Жан-Жак Будь-хто - не пам'ятаю його iMeHi, тiльки те, що BiH був рокером,
якийнаписав <Марседьезу)l, - пам'ятаеш, як його пiсня раптово отримала
широкиir ефiр у 1792 роцi, i сеттянц tIовстали та скинули аристократiв? Ось
то була пiсня, яка змiнила cBiT. Позицiя - ось що було потрiбно седянам. Усе
iнше в них уже й так бупо; принизливе рабство, бопiсна бiднiсть, несплатнi
борги, жахливi умови роботи, Але, х.попче, без Tiei пiснi нiчого б тодi не тра-
пипося. Той санкюлотський стиIIь - от що насправдi змiнило cBiT.

Питання: То чого ми можемо далi очiкувати вiд Рiчарда Катца?
Вiдповiдь: Я збираюся брати ylacTb у полiтицi вiд респубпiканськоi партii.
Питання: Ха-ха-ха!

l Гiмн Францii,
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Вiдповiдь: Hi, я серйозно. Номiнацiя на <феммi> стала для мене такою
несподiваною честю, що я вважаю cBoiM обов'язком вичавити з Hei все мож-
ливе цього року, коли вiдбуватимуться вирiшальнi вибори. MeHi надали
можливiсть брати участь у мейнстрiмi поп-музики, i виготовляти жуйку,
i допомогти переконувати чотирнадцятилiтнiх у тому, що вигдяд i вiдчут-
тя на дотик продукцii компанii <Еппл> е не чим iнttlим, як цоказником Bip-
HocTi компанii <Еппл> своiй MeTi, а саме: перетворити cBiT на краще. Бо ж
перетворювати свlт на щось краще - це круто, еге ж? А компанiя <Еппл>,
напевно, набагато бiльше вiддана iдеi покращення cBiTp нiж iншi компанii,
оскiльки <ай-поди> виглядають набагато крутiше, нiж iншi МП3-плеери,
i саме з цiеi причини вони набагато дорожчi та ще й HecyMicHi з програм-
ним забезпеченням iнших компанiй, оскiдьки,., ну, насправдi, йенi не зовсiм
зрозумiло, чому у (кращому cBiTi> найкрутiшi товари мають приносити най-
неправдоподiбнiшi rlрибутки дуже незначнiй кiпькостi мешканцiв цього- са-
мого (кращого cBiTy>. I_{e, мабуть, той самий випадок, копи треба зробити
крок назад, придивитися irзрозумiти, що отримання вдасного <ай-поду>
i е тим фактором, який робить цей cBiT кращим. I ось що так мене надихае

у республiканськiй гlартii: вони дають змогу окремiй людинi самiй вирiшу-
вати, яким може стати кращий cBiT. Ще ж партiя свободи, так? Ось чому я не
можу зрозумiти, на якiй пiдставi нетерпимi християнськi моралiсти мають
такий вплив на цю партiю. I]i люди позбавляють ycix вибору. Щеякi з Еих на-
BiTb проти кудьту грошей i матерiального добра. Гадаю, <ай-под> е справж-
HiM обличчям республiканськоi полiтики, i я вважаю, що музична iндустрiя
ма€ виступити вперед пiд ii прапорами, i стати бiдьш полiтично активною,
i гордовито випростатися i годосно зzulвити: <Ми, робiтники виробництва
жувальних гумок, виступа€мо не за соцiальну сrrраведпивiсть, не за точну
чи об'ективну й неголосдiвну iнформацiю, не за усвiдомлену працю, не за
чiткий набiр нацiональних iдеалiв, не за мудрiсть. Ми вистуIIаеIuо за пра-
во вибору сд}D(ати ту музику, яку ми хочемо слухати, i за право iгнорува-
ти все iнше. Ми за те, щоб висмiювати людей, яким бракуе гарних манер,
бажання cTaTIt такими ж крутими, як ми, Ми за те, щоб кожнi п'ять хви-
лин отрип,хувати бездумну насолоду. Ми за те, щоб нашi права на iнтепек-
туальну власнiсть безжально виконувались i HaBiTb експлуатувались. Ми
за те, щоб умовляти десятирiчних дiтпахiв tsитрачати двадцять п'ять баксiв
на крутий силiконовий кожушок для <<ай-подр) - кожушок, на виробниц-
тво якого лiцензована дочiрня компанiя <Еппд> витрачае тридцять девОять
центiв.

Питання: !авайте поговоримо серйозно. Минулого року на церемонii
врrIення <феммi> дуже сипьно вiдчувався антивоенний настрiй. Багато хто
з пoMiHaHTiB говорив дуже вiдверто. Як ви ввa>каете, успiшнi рок-музиканти
мають бути зразком ддJI наслiлування?

Вiдповiдь: Я-я-я,купуй-купуilr-купуill,партiя-партiя-партiя. Сидiтьу сво€-
му маденькому cBiTi й качайтеся на качалцi iэ заппющеними очима. Я весь час
намагаюсь сказати, що }Iи вже стали iдеальними республiканськими зразка-
ми дпя наслiдування.
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Питання: Копи ви правi, то навiщо минупого року на церемонii нагород-
ження сидiв цензор, який спiдкував за тим, щоб HixTo нiчого поганого про
вйну не скаэав? Ви натякаете Еа те, що Шерiл Кроу' телс респубпiканка?

Вiдповiдь: Сподiваюсь. Вона здаеться MeHi такою гарною людиною, Iцо

MeHi HaBiTb думати не хочеться, що вона може виявитися демократкою.
Питання: Але вона дуже чiтко висповипася проти вiйни.
Вiдповiдь: А ви вважаете, що Щжордж Буш насправдi ненавидить геiв?

Вiрите,'що особисто йому насрати на проблему абортiв? Вважа€те, що Дiк
Чейнi2 iсправдi вiрить уте, що нiбито теракти одинадцятого вересня бупи

розробпенi Саддамом Хусейноп,t? Шерiл Кроу е вирббником жувадьноi ryмки,
i це кажу вам я, дюдина, яка дуже довго й сама виробляла жувальну гумку.
Людина, якiй не байдуже, що там Шерiл Кроу думае п,ро вiйну в IpaKy, - це
та сама lтюдина, яка неодмiнно купить непристойно дорогий МП3-ппеер
дише тому, Що його рекдамуе Боно Вокс!З

Питання: Але ж у суспiльствi е мiсце i для лiдерiв, чи не так? Може, саме

це корпоративна Америка i намагалася придушити пiд час <феммi>? Голоси
потенцiйних лiдерiв антиво€нного руху?

Вiдповiдь: Ви хочете, щоб головнi виконавчi директори пiдприемств з ви-

робництва жувальноi ryмки ставаrIи пiдерами у боротьбi проти Kapiecy? Ви-
користовували Ti ж caMi прийоми, що й для реклами жуйки, i розповiли cBi-
ту, що жуйка погана для здоров'я? Знаю, я трохи пожартував стосовно Боно,
але BiH бiльш цiлiсна особистiсfь,'нiж решта музичного cBiTy, разом узята,
Копи людина багатiе на продФку жувадьноi гумки, вона залюбки може зро-
бити крок )лперед i почати продавати Tilкoж заналто дорогi <ай-поди>, i стати
ще багатшоЮ; а потiм, використавши i грошi, i статус, увйти.до Бiлого дому
й зробити щось по-справжньому потрiбне десь у Африцi. На зразок пбFдu

чоловiком, змирись iз цим, визнай, що тобi подобаетьсябутичастиною lrрав-
дячого класу, i що ти вiриш у правпJIчиfrt кпас, i що ти зробиш будь-що, аби
змЩнити сво€ становище у правдrIчому класЬ.

Питання: Тобто ви натякаете на те, що пiдтриму€те вторгнення до IpaKy?
'Вiдцовiдь: Я натякаю на те) що копи б вторгнення до IpaKy мiстилося се-

ред тих речей, якi пiдтримують TaKi пюди, як я, то воно б нiкоди не сталося,
Питання:,Щавайте на.хвидинку повернемося До Рiчарда Катца як особис-

TocTi.
Вiдповiдь: Hi, давай вимкнемо твою мапrинку. Падаю, ми скiнчwш ррз-

мову.

- Ще було вражаюче, - зilявив 3aKapi, зберiгаючи запис у пам'ятi ноуг-
бу*а.- Просто iдеально. Я вивiшу це просто зараз i надiшлю Кейтлiн повi-
домrIення.

- У тебе е if е-мейл?

- Hi, апе я знаю, в кого BiH е.,

- Тодi до зустрiчi з вами обома завтра, пiсля шкоди.

l Сучасна американська спiвачка. ,Щев'ять разiв отримувала <феммi>.
2 Американський попiтик, вЩе-президент США уроки правлiння,Щжоржа Буша-мо-

додшого.
3 Солiст групи U2.
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Катц пiшов уздовж Черч-стрит до швидкiсноi пiдземки, перебуваючи пiд
звичною ддя нього хмарою мук сумлiння пiсля iнтерв'ю. BiH не переймався,
що когось образив; у цьому бiзнесi Bci когось ображають. BiH турбувався через
те, що справив жалюгiдне вра:кення, виставив себе як безталанного нiкчему,
единий притулок якого - бруднититих, хто кращий.за нього. I йому зовсiм
не подобалася та людина, якою (BiH це щойно блискуlе продемонстрував)
BiH, на жадь, був. А присчтнiсть сипьноi нелюбовi до самого себе, звичайно ж
(i BiH це добре розумiв), - це найкраще визначення депресивного стану.

Повернувшись до,Щжерсi, вiп заскочив до грецького кафе, де вечеряв три-
чотири рази на тиждень, i вийшов звiдти, несгIи велику сумку, з якоi йшов
непри€мний запах (у супrцi було м'ясо найгiршоi якостi та пiта'), i пiднявся
сходами до cBoei оселi, 3а ocTaHHi два з половиною роки BiH так рiдко бу-
вав туц що квартира, здаеться, обернулася проти нього й бiльше не хотiла
бути його домiвкою. Мапенька порцiя KoKarHy могла б змiнити це вiдчугтя,
могла б вiдновити втрачене сяйво приязностi, але його вистачипо б лише па
кiдька годин, найбiльше - на кiлька дпiв, пiсля чого все б тiльки погiрши-
лось. €диним примiщенням, яке йому все ще трохи.подобалось, була кухня,
бо рiзке флуоресцентне освiтлення в нiй вiдповiдало його настрою, Рiчард
ciB за антикварний стiл iз емальованою поверхнею iспробував вiдволiкти-
ся вiд смаку вечерi за книжкою Томаса Бернгарда2, свого нового упюбленого
письменника.

На стiйцi в нього за спиною, де височiла вежа брудного посудуJ задзвонив
мiський телефон. На дисппеi висвiтидося iм'я: Волтер Берlланд.

- Воптере, мое сумдiння, - пробурмотiв Рiчард, - навiщо ти меЕе тп)-.
буеш?

Йому мимоволi захотiлося вiдповiсти на дзвiнок, бо ocTaHHiM часом BiH
зрозумiв, що йому бракуе Волтера, але швидко опанував себе, бо, мабуть, то
Петтi дзвонить iз домашнього телефону. Iз досвiду cTocyHKiB iз Моллi Тремен
BiH знав: не спiд намагатися врятувати жiнку, що потопае, колrи ти не гото-
вий потонути разом iз нею; тож BiH стояв у простiнку й дивився на телефон,
поки Петтi борсалася i кпикапа на допомогу. Як би там вона не почувалась,
BiH про цо знати нiчого не xoTiB. Вепика користь вiд нескiнченних гастролей
з альбомом <Безiменне озеро> - а бдижче до кiнця BiH HaBiTb призвичаiвся
ретельно щось обмiрковувати просто пiд час виступу: аналiзувати фiнансове
становиЩе грутlи, обдумувати купiвпю нового наркотикуi вiдчувати докори
сумлiння через останн€ iнтерв'ю, при цьому Ёе збиваючись iз ритму i не за-
буваючи слiв пiснi, - полягала в тому, що тексти пiсень позбавпялись будь-
якого сенсу, а також у тому, що пiснi вiдокремлювались вiд стану печалi (че- .

рез Молпi, через Петтi), в якому BiH rx писав. BiH пiшов taK дапеко, що HaBiTb
повiрив, нiби гастролi вичерпали BcIo печаль яктаку. Але у жодному разi BiH
не знiме сдухавку, поки телефон дзвонить.

Однак голосову пошту BiH перевiрив.
<Рiчарде? Ще Волтер... Волтер Берfланд. Не знаю, читивдома, мабуть, тебё

взагадi у KpaiHi нема, але я б ду;ке зрадiв, коли б ти змiг зi мнбю зустрiтися

' Великиiiц круттlийхлiб iз прiсного TicTa,
2 АвстрiЙськиЙ письменник i драматурц лауреат кiлькОх премiЙ.
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завтра. Я iду до Нью-Йорка у справш( i маю дrrя тебе неведичку пропозицiю.
Вибач, що дзвоню так пiзно. Взагалi, пРосто xoTiB привiтатися. Петтi тобi
вiтання передае. Сподiваюсь, у тебе все ОК!>

Щоб стерти це повiдомлення, натиснiть <3>.

Пройшло вже два роки вiдтодi, як Катц востанне спiл*увався з Волте-

ром. Коли мовчанка затягнудася, BiH почав думати, Цо Петтi, у мить дуростi
чи стрa>кдання, зiзналася чоловiковi в тому, що трапилось на Бе.зiменному
озерi. Воrrтер, з його фемiнiстськими поглядами, з дратуючими подвйнимц
стандартами, напевно, швидко вибачив Петтi й звапив усю провину за зра-

д} на Катца. Кумедна штука щодо Волт9ра: обставини нiби змовдялися, щоб
Катц, який нiкого не боявся, почувався уцих стосунках маленьким iпякли-
ви},I хдопчиськом. Вiдмовившись вiд Петтi, пожертвувавши впасним задово-
/Iенцям i жорстоко розчарувавши ii, аби зберегти ii шпю6, BiH миттево дЬсяг
рЬня Воптеровоi довершеностi; але за Bci cвoi х(ертви BiH не отримав нiчого,
oKpiM заgдрощiв друга через не перевiрене володiння його дружиною. BiH на-
магався удавати, нiби робить Берfландам посдугу, припинивши спiпкувати-
ся з ними, але годовна причина цього полягада в тому; що BiH просто не xoTiB
чути цро ixHe щасливе й спокiйне подружне життя.

Катц не мiг би сказати напевно, навiщо йому потрiбен той Воптер. Без-
cyMHiBHo, частково це вiдбупося черФ <дЦусеве застереженняD: приязнь ви-
никда увраздивому вiцi, ще до того, як остаточнdсформувалася його осо-
бистiсть. Волтер прослизнув у його життя до того, як Рiчард встиг зачинити
дверi ycBiT звичайних людей iзв'язати свою долю з невдахами та аутсайде-

рами- Не те щоб BorrTep був таким собi звичайним хлопцем. BiH бlв водночас
безвадiйuо нdtвним i ду:ке проникливим, i впертим, i добре iнформованим.
А потiм з]явилось ускладнення в особi Петтi, яка, хоч вона й довго прикида-
лася, вд'аючй iз себе звичаЙнiсiнькулюдин} fiасправдi була ще менш звичаЙ-
ною, нiж Волтер; а потiм - ще одне ускдаднення: Катц захопився Петтi не
менше, нiж BorrTep, i, мабуть,6iльше зiIхопдювався Воптером, пiж Петтi. Ще
була дуже надприродна ситуацiя. Не iснрало х<одного чоловiка, вiд зустрiчi
з яким у Катца такбинапружувалось мiж ногами, як вiд зустрiчi з Волтером,
коди вони довго не бачились. I]ей жар нижче пояса не бйьше стосувався
буквапьного сексу, був не бiльше гомосексуальним, нiж стояк, якиirу нього
виникав пiслlя довгоочiкуваноi першоi дозй, але тут точно щось бупо. Щоgь,
що вимагадо назви.,пюбовu. Катц iз задоволенням продовхqrвав вiдвiдувати

родину Берrландiв yMipy того, яК вона зростала,,радiв вiд того, що знайо-
мий iз ними, радiв вiд того, що знав - вони поргI, на Середньому Заходi,
ведуть щасливе життя, до якого i BiH може долrIитися, коди йому ста€ зле
на душi. А потiм BiH усе зруйнував, дозволивши собi провести нiч у лiтньо-
му будиночку, наодинцi iз колишньою баскетбопiсткою, навченою швидцо
пересуватися вузькими дорiх<ками можливостей. I його ко/Iись теппий дiм
домашнього пqрятунку розвалиtsся, за одну нiч перетворивIIrись на гарячий
голодний MiKpoKocM пiхви Пёттi - пiхви, до якоi BiH так шадено швидко от-

римав доступ, що й досi не мiг у це повiрити.
<Петтi тобi вiтання передаеD.

- Тh пiшлQ воно, - зiт:rнув Катц iз набитим ротом. Але щойно на мiсце
апетитудо шпунка прийшло непри€мне вiдчlптя вiд того, за допомогою чого
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BiH цей апетит вгамоврав, Рiчард передзвоцив Волтеровi. На щастя, той зняв
слухавку.

- Що трапилоёя? - спитilв його Катц.

- I]e з тобою що трапилось? - iз дегковажною пю6'язнiстю вiдповiв
Воптер. - Ти наче водночас перебува€ш усюди.

- Так, бавпюсь iз електричною гiтарою iз суцiльною декою. Гарячi часи.

- Все стрибаеш.

- Еге ж, дострибався до камери в окрузi Дейд.

- Так, читав про це. Якиir бiс тебе взагалi занiс до Флориди?
: Не бiс, а чiкса з Пiвденноi Америки, яку я тrомилково вважав лю-

дино*ю.

- Я так i подумав, що все це через славу, - сказав Волтер, - <Слава ви-
магае нестриманостi в усьому) - пам'ятаю, ми про це розмовлrIли якось.

- Ну, на щастя, для мене це бiльше не проблема. Я зiйшов iз цього авто-
буса.

- Ти про що?

- Я тепер зновудахЙ роблю.

- Щахи? Жартуеш? Збожеводiти можна! Ти ж маеш трощити номери
в готедях i записувати найогиднiшi бiсовi пiснi.

- Я втомився, друже. I виконую едину шановану роботу, про яку можу
згадати.

- А-ле ж ти IIросто марнусш час!

- Обережнiше зi словами. Я так i образитися можу,

- Серйозно, Рiчарде, ти дуже талановитиft. Не можна кидати все диIrrе

тому, що дюмм раптом сподобався один iз TBotx альбомiв.

- пДуже тадановитий>... I]e як звання генiя гри ухрестики-нулики. Тут
мова йде про поп-музику.

- Ух ти, - вiдповiв Волтер. - Не думав, що почую вiд тебе таке. Я гадав,
ти якраз закiнчуеш черговий запис iготуешся до нових гастролей. Я б тобi

ранiше зателефонуваз, коди б, знав, що ти робиш дахи. Я ж боявся вiдволi-
кати iебе.

- Не треба цього боятися, Нiкоди.

- Ну, оскiдьки ти MeHi не дзвонив, я вирiшив, що ти дуже зайнятий.

- Меа culpal, - знизав пдечима Рiчард. - Як там у вас справи? У родинi
все о'кей?

-= Бiльш-менш. Ти ж знаеш, що ми переiхали до Вашингтона, еге ж?
Катц закрив очi й rrримусив нейрони мозку дати йод,rу сlrогад, який би

пiдтвердив це.

- Так, - нарештi сказав вiц, - Гадаю, знав.

- Ну, сгIрави тут трохи ускладнидися, як виявилось. Якщо чесйо, саме
через це я i подзвонив. У мене е для тебе пропозицiя. Ти вiльний завтра пiсдя
обiду? Бдижче до вечора, точнiше?

-- Ближче до вечора не годиться. А як щодо ранку?

lЯ винен (паm.).
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Волтер пояснив, щр опiвднi зустрiчаеться з Робертом Кеннедi-молодшим,
а ввечерi мае повернутися до Вашингтона, бо в суботУ вранцi мае летiти до
Техасу.

- Тодi давай зараз поговоримо, по телефону, - запротrонував BiH. - Але
моя помiчниця дуже хоче з тобою зустрiтися. Саме з нею ти i працюватимеш.
Я,краще нiчого зараз не казатиму, щоб не зiпсувати вашу розмову.

- Помiчниця? - перепитав Катц.

- Ладiта. Неймовiрно мопода й розумна. Що речi, живе просто над нами.
Гадаю, тобi вона дуil(е сподобаеться.

Катц не мiг не гrомiтити неприродну жвавiсть i хвилювання у гопосi Воп-
тера, атакож натяк на почуття провини чи нервового тремтiння увисловi
<до речЬ.

- Лалiта, - повторйв BiH. - Що це за iм'я таке?

- Iндiйське. Бенгадьське. Вона виррсла у Miccypi. ,Що речi, вона дуже гар-
ненька.

- 3розумiдо, I що вона хоче зробити?

- Врятувати пrrанету.

- 3розумИо.
Катц пiдозрював, пIо Волтер навмисно використовував чю Лалiту як на-

живkу, i йогорозлютипо, що друг вважае, нiби ним можнатак легко манiпулю-
вати. I все ж таки : бо BiH знав: Волтер нiколи не назве x<iHKy iгарненькою>
бёз серйозних пiдстав, - BiH пiддався на манiпуляцiю; його заiнтриryвапи.

- Дай цогляну, чи зможу пересунути пару зустрiчей завтра по обiдi, -
поцросив BiH.

- Вражаюч€" - тiпьки й промовив Вqлтер.

Що мае статися, те станеться, а що не мае статися - не станеться. 3гiдно
з досвiдом Катца, коди примусити чiксу чекати, частiше за все, нiчого пога-
ного не трапляеться. Тому BiH подзвонив на Уолл-стрит i повiдомив 3aKapi,
що зустрiч iз Кейтлiн доведеться перенести.

Наступного дЕя, о третiй п'ятнадцять, запiзнившись лише на пЪтнадцять
хвипин, BiH зайшов до кафе <У Волкера> i побачив свого друга та iндiйську
чiксу, якi чекади на нього за стодиком у кутку. Але щойно побачивши дiвчи-
ну, Катц зрозумiв, що не матиме з нею жодного шансу. Iснують вiсiмнадцять
сдiв мови тiла, якими жiнки позначають доступнiсть i покiрнiсть, i Ладiта
цикористовуваlrа не менш як дванадцять iз них, розмовлrIючи з Волтером.
Вона виглядала живою iпюстрацiею висповy <<дивитися комусь у рота>. Коли
Волlер пiдвiвся, абц обif,пятися з Катцом, дiвчина не удостоша останнього
HaBiTb поглrIдом, а це був просто нечуваний виверт зазвичай протилеЯ<ноi
поведiнки BcecBiTy. Ще нiколи Катцу не доводидося бачити Воптера в ролi
такого собi мачо, який морочить дiвчинi ii гарненьку голiвку. На ньому був
дорогий темнйй KocTIoM, i BiH, як це трапля€ться у людей середнього BiKy,
тро}и набрав ваги. Плечi в нього стапи ширшi, торс - сопiднiший.

- Рiчард, це Лалiта, - представив tx BiH одне одному.

-Дуже рада познайомитися,- промовила Лалiта, дедь потиснувши
йому руку, i не додапа aHi спова про (велику честьD чи свiй (3axl}aT>), х(одного
<я ваша фанатка>.
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I Катц B€DKKo опустився у крiсло, вiдчуваючи себе там, нiби отриМав ку.
даком у живiт: BiH зрозумiв, що, всупереч тiй брехнi, яку постiйно повторю-
вав самому собi, Волтеровi жiнки подобались йому не всупереч.rхнiй дружбi,
а саме через Hei, Щва роки його постiйно пригнiчувади зiзнання прихипьни-
KiB, а зараз BiH несподiвано вiдчув розчарування,через те, що не отримав та-
ких зiзнань вiд Лалiти, i через те, що вона так дивипасъна Волтера. Вона буrа
темношкiра i дивним чином водночас стручка й округла: круглi очi, круl,ле
личко, круглi груди; тонка шия, ToHKi руки, Явно вчиться начетвiрку з плю-
сом, але може отримати п'ятiрку з MiHycoM, коли виконае кiпька,додаткових
завдань. Катц скуйовдив волосся, зякого тiеiж митi посицалася стружка.
Иоrо старий друг i ворог випромiнював щиру радiсть вiд зустрiчi.

- Ну, що трапилося? - спитав BiH.

- Багато чого, - вiдповiв Волтер. - З,чого почати?

-,Що речi, гарний костюмчик. ДЬбре вигIuIда€ш.

- Тобi подобаеться? - Волтер огледiв себе. - Ще Лалiта вмовила мене
купити його.

- Я весь час йому повторюю, що його гардероб нiкуди не годиться, -
втрутидась дiвчина. - BiH цiлих десят.ь poKiB не купував собi костюмiв!

Вона розмовдяда з легким акцентом, трQхи рiзким, дiловим тоном, i тро-
хи так, нiби Волтер був if власнiстю. Коли б ii тiло так вiдверто не видавало
rr вiдчайдушного бажання догодити, Катц,'можливо, подумав би, що Волтер

уже надежить iй.

- Ти i сам добре виглядаеш, - вiдповiв Волтер.

- Щякую за таку брехню.

- Та Hi, справдi добре, у стилi KiTa Рiчардсаl.

- Ага, тепер ми кажемо TaTyceBi правду. KiT Рiчардс схожий на вовкь
який одягнув бабусиного капедюха. ПаЙ'ятаеш його пов'язку на годовi?

Волтер звернувся до Лалiти;

- Як гадасш, Рiчард схожий на бабусю?

- Облиш, - вiдповiла вона, вимовдrIючи звук (о) коротко й округло.

- Тож ти тепер у Вашингтонi, - пiдбив пiдсумки Рiчард.

- Еге, та ситуацiя трохи дивна, - почав пояснЁвати Волтер, - Я пра-
цюю на хлопця на iм'я BiH Гейвен, офiс якого розташованийу Г'юстонi, - BiH
ведике цабе: торгуе нафтою та газом. Батько його дружини був республiкан:
цем cTapoi школи. Працював iз HiKcoHoM, Фордом i Рейганом. Задишив iй
особняк у !жорджтаунi, яким вони майже не користувалися. Коди BiH за-
снував фоrrд, то розмiстив офiси на першому поверсi, а нам iз Петтi продав
друг.ий i третiй поверхи за цiною, нижчою за ринкову. На верхньому поверсi
також е невеличка квартира дпяприслуги; там зараз живе Ладiта.

- Ближче, нiж я, до роботи живуть дише двi людини, - додада Ладiта. -
На першому мiсцi - Волтер: BiH живе HaBiTb бдижче за президента. Ми Bci
користуемося однiею кухнею.

---- 3врить rrри€мно, - погодився Катц, багатозначно пiдморгнувши Вол-
TepoBi, але той його, схоже, не зрозумiв. - А що то за фонд такий?

1 Kim РiчарЕс - англiйський гiтарист i поет, разом iз Мiцом Джаrrером Складали осно-
ву ryрту <Роллiнf Стоунз>.
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- 3даеться, я розповiдав тобi про нього, коли ми востанне спiпкува-
Iмся.

- У.той час я в:кивав.стiльки наркотикiв, що тобi доведеться принаймнi
дЁiчi MeHi Есе повторювати.

- BiH назива€ться.<Фонд лазурноi гориD, - вiдповiла Лалiта. - 3oBciM
новий пiдхiд до охороfiи природи. Iдея належить Волiеровi.

- Взагалi, iдея напех<апа BiHy, принаймнi спочатку.

, Аде Bci оригiдальнi iдеi--- дише Волтеровi; - запевнила Катца Лалiта.
Офiцiаптка (нiчого особливого, Катц давно знав.iТта пaBiTb не розгIuIдав

як мождивiсть) прийняла в них замовлення на каву, i Волтер поринув в ic-
торiю створення <Фонду пазурноi гори). BiH Гейвен, зчuIвцв Волтер, дуже Hq-

звичайнапюдина. Вониз дружиною, KiKi, просто обожнюють птахiв, а також,
як виJIвиIIось, е бпузькцмм друзями [жорд:ка iЛаури Бушiв, аще- [iKa
й Лiнн Чейнi. Вiц накопичив багатство, що вимiрюеться чисlrом,iз девъти
цифр,'iз вигодою втрачаючи грошi на нафтовi й газовi свердловини В Texaci
й Окдахомi. Тепер, коди cTapicTb уже Iile за горами, а з KiKi дiтей у них так
iHe народилось, BiH вирiшив викинути бiльш як половину свого спадку на
врятування одного-единого виду птахЬ, блакитного пiсового спiвуна .- за
словами Sоптера, то не тiпьки прекрасне ств-орiння, ал,е й таке, щО найбiльш
швидко щезае з мапи Пiвнiчноi Америки.

- Ось наша пташка, - резюмувада Лалiта й дiсlала брошуру з <дип-

ломата>.
Пташка'на зворотi брошури була Катцу зовсiм не знайома: голryбенькц

маленька, д)?ненька.

- Гарнюня, - збрехав BiH.
,- Постривай, - сказала Ладiта. - Справа ,не в пташцi, Усе набагато

серйознiшё. Лилтле зачекай i послухай, як це бачить Волтер.
, <Як це бачить Воптер!> Катц уже запiдозрив, що насправдi його друг вда-
штував цю зустрiч просто дJIя того, аби продемонструвати, як його обожнюе
врод/Iива двадцятип'ятирiчна дiвчина.

Блакитний дiсовий спiвун, за сдовами Волтера, живе виключно в старих
широколйстих лiсах помiрного клiмату, але головним] мiсцем його прожи-
вання € центрадьнi райони Аппадачiв. У пiвденнiй частинi Зшriдноi Вiрд-
_жипii знаходиться ншtбiльш здорова популяцiя пташки; i BiH Гейвен, маю-
чи зЕ'язки уцромийgвостi не uоновпюваних peclryciB, побачив можливiстъ
об'еднатися s вугiльними компанiями i створити дуже ведикий, дiючий на
постiйнiй ocHoBi, приватний заповiдник длlя.спiвуна й iнших видiв, що опи-
нилися пiд загрозою зникнення. Увугiльних компанiй енебезпiдставнi пi-
дозри, що спrвуна скоро вк.пючать до перепiкутварин, до якIл( застосовуеть-
ся <<3акон прЬ види, що зникаIоть>; а це може викrIика,ти нищiпний впIIив на
tхню свобощlвйрубуватuпiсий пiдривати гори. BiH вважав, що lx можна пе-

реконати допомоrти спiвуну, таким чином не давщи йому потрапити до rrе-

репiку Тварин пiд загрозою, а також - отримати гарнi вiдгуки у пресi разом
iз можливiстю i надалi добувати вугiлля. Ось таким чином Волтер отримав
посаду викоIIавчого директора фонду. ITIe в Мiннесотi,.працюючи у вцдiлi
охорони природи, BiH напагодив добрi стосунки з гiрничими пiдприемства-
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ми i, таким чином, був надзвичhйно вiдкритий ддrI конструктивного дiалоry
з представниками вугiльноi промисловостi.

- fuIicTep Гейвен провiв спiвбесiду, з пiвдесятком iirших претеIIдентiв,на
посаду, перед тим як зустрiтися з Волтером, - продовжувапа Ладiта. - Хтось
просто вставав i виходив з кiмнати, просто посеред розмови. Вони бупи TaKi
зашкарублi, так боялися почути критику на свою адреф HixTo, oKpiM Вол-
тера, не зумiв побачити щасливий шанс длJI пюдици, яка з радiстю пiде на
великий ризик i не стане звертати раги на загаrlьноприйнятi пог/шди.

Почувши цей комплiмент, Волтер скривився, але було видно, що йому
IIри€мно,

- В ycii тих людей була робота, i краща, Еiж у мене. iM було що втра-
чати.

- Але що ж то за охоронець природи, якого бiльтltе непокоiть збережен-
ня власноi роботи, нiж збереження пданети?

- Ну, на жаль, таких дуже й дуже багато. У них е ciM'i, вiдповiдапь-
HicTb...

- 4ле все це е i в тебе!

- Визнай,. друже, ти просто занадто iдеальний, - здо заувzDкив Катц.
Його все ще зiгрiвапа надiя на fе,_що, коли вони встануть з-за cToIry, у Лапiти
виявиться заведика дупа чи занадто ToBcTi стегна.

Отже, продовжрав вiщати Волтер, аби врятувати бдакитного спЬуна,
фонд поставив собi за мету взяти шмат земдi пrrощею в сотпю квадратних
мипь (пiд робочою назвою <Гейвенова сотня>) без'жодноi дороги в окрузi
Вайомiнц 3ахЦна Вiрджинiя, оточений ще бiпьшою <буферною зоною>, вiд-
критою дпя подювання i вiдпочинку автолюбителiв. Аби отримати права як
на поверхню, так i на мiнеральнi ресурси TaKoi великоi територii, фондовi
доведеться спочатку дозво/Iити добувати вугiлля майже на третинi цього
шмата землi IIтдяхом знищення BepxiBoK гiр. Саме ця перспектива iл, вiдrrя-
кала iнших ilретендентiв на тrосаду. Зняття BepxiBoK гiр, яке практикуеться
зараз, руйнуе екодогiю: BepxiBKa скали зноситься вибухом iвiдкривае'про-
шарки вугiллlя, вкриваючи додини навКодо гори шаром камiння, знищуючи
багатi на життя струмки й рiчки. Однак, Еадумку Волтера, коли спряц,lрати
зусилпя на вiдновлеFIня територii належним чином, то piBeHb завданоi шкоди
можна знизити набагато бiльше, нiл< люди собi уявпяють; до того ж земr!я,
з якоi повнiстю виitняптл кориснi копадини, мае ведику переваry: HixTo бiль-
ше в нiй не копирсатиметься.

Катц пригадац, що одна з особливостей спiпкування з Волтером, за якою
BiH скучив, - ц€ приемне обговорення реальних iдей.

- Але невже ми не хочемо зiulишити вугiлля пiд землею? - здивувався
BiH. - Я гадав, ми ненавидимо вугiпля.

- I_{e дуже скдадне питанtIя, яке засдуговуе на окрему розмову, - вiдгук-
нувся Воптер.

- У Воптера е чудовi, оригiнальнi думки щодо корисних копалин у порiв-
няннi з атомною енергiею та енергiею BiTpy, - вiдповiла за нього Лапiта.

- ,Щостатньо сказати, що ми дуже реалiстично ставимось до вугiлrrя, -
додав Воптер.
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Ще бiльш хвидюючим, продовжив BiH, е той факц що фонд вливае ве-
личезнi суми у Пiвденну Америку, де блакитний спiвун, як i багато iнших
спiвочих птахiв Пiвнiчноi Америки, проводить зиму, Лiси Анд щезають iз
жахrIивою швидкiстю, i ocTaHHi два роки Волтер регудярно iздив до Копум-
бii, кожного разу.десь на мiсяць, купував там ведикi rпматки землi й спiв-
працював iq мiсцевими неурядовими закпадами, якi заохочують екотуризм
i доломагають селянам обдаштовувати печi, що працюють на деревинi, на
сонячному або електричному опаденнi. ,Щопар усе ще вiдiграе досить помiтну

родь у Пiвденнiй uiвкулi, тож пiвденi{оамериканСька половина <3агадьно-
американського парку спiвуна> вже була готова.

- Пан Гейвен спочатк)a не пданував залrlати Пiвденну Америку, - повi-

домила Ладiта. - BiH повнiстю iгнорував цю частину мозаiки, доки Волтер
не вказав йому на Hei.

- OKpiM усього iншого, - перехопив iнiцiативуВолтер, - я подумав, що
створення парку, який поеднуе два континенти,67це корисним i з ocBiTHboi
точки зору також, бо примусить людей зрозумiти той факц що все у нашому
cBiTi взаемопов'язаЕе. Ми сподiва€мось, що з часом матимемо мождивiсть
спонсорувати вiдкриття кiлькох маденьких заповiдникiв уздовж мiграцiй-
них шляхiв спiвуна, у Texaci й Мексицi.

- 
,I]e добре, - млrIво зазначив Катц. - Гарна iдея.

- Дуже гарна iдея, - пiдкреслила Лалiта, не зводячи погдяду з Волтера.

- Справа в тому, - продовжував Волтер, - що земдя зникае так швид-
ко, що нема€ жодного сеЕсу чекати, доки проблемап4и охорони довкiлля зай-
муться уряди. Адже yряди обираються бiльшiстю, якiй просто насрати на

розмаiття фор, життя. Мiпьярдери, на противагу виборц8м, часто-густо
зовсiм не байдужi до цього. Вони кревно зацiкавленi у тому, щоб нашу пла-
нету не засради остаточно, бо саме вони та rxHi нащадки мають i матимуть
достатньо грошей, аби насододжуватися життям на нiй. Причина того, що
BiH Гейвен почав охороняти природу на cBo'rx ранчо в Ъхасi, така: йому по-
добаеться по/Iювати на великих птахiв i милуватися маленькими. Так, iHTe-

рес у нього егоiстичниil, апе ж виграють вiд цього Bci. Що ж до вiдчуження
великоi територii та заборони вести на нiй госrrодарство, то набагато легше
переконати кiлькох мiльярдерiв, aHilK навчити свiдомого ставдення до при-

роди Bcix американських виборцiв, яким для щастя потрiбно лише кабепьне
телебачення, грlльнi приставки та швидкий безлiмiтний IHTepHeT.

- До того ж, насправдi тобi зовсiм не хочеться, щоб три coTHi мiльйонiв
американцiв гасали навкодо TBoix заповiдних зон, - додав Катц,

- Точно. Бо тодi нiчого заповiдного там не залишиться"

- Ъж насправдi ти зараз зiзнався меня, що перейшов,на бiк темних сил.
Волтер розс_мiявся.

-Ти правий.

-, Ви маете зустрiтися з паном Гейвеном, - запропонувада Лалiта. - Ось
побачите: BiH дуже цiкава особистiсть.

- Боюсь, його дружба з Щжорджем i Щiком виказу€ MeHi все, що я хочу
про нього знати.

- Hi, Рiчарде, - заперечила вона. - Зовсiм не все.
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ii чарiвна вимова лiтери <о>> в сдовi <зовсiм> примусида Катца продовжи-
ти суперечку.

- А ще цей хлопець - миспивець, - додав BiH. - BiH, мабуть, на полю-
вання разом iз ,Щiком ходить, чи не так?

- ПравдукDкr{и, так, iнодi вони подюють разом, - погодився Волтер. -
Але Гейвени'цять тих звiрiв, яких пiдстреJuIть, i роблять усе мождиве, аби на
-lхнiй землi плодиписядикi звiрi. Попювання - це не проблема. Родина Бушiв
також не становить жодноi проблеми. Коли BiH приiздить до MicTa, то йде до
Бiлого дому подивитися гру <Ъксас Лонгхорнз>, а у перервi <обробляе> Лору
Буш. Йо.му в>ке вдалося зацiкавити il життям морських птахiв на ГаЁмх. Га-

даю, скоро ми побачимо там змiни на краще. Тож зв'язок iз Буlllхци c:rм по
собi.не е пробпемою.

- А в чомутодi полrIгае пробпема? - спитав Катц.
Воптер i Лалiта обмiнялися нiяковим поглядом.

- Взагалi,'ix кйька, - почав пояснювати Воптер. - Перша - це грошi.
Враховуючи, скiпьки ми вливаемо в Пiвденну Америку, нам би дуже не зава-

дидо бюджетне фiнансрання у 3ахiднiй Вiрджинii. А зняття BepxiBoK гiр ви-
явилося дуже в:Dкким тягарем. Мiсцевi жителi бачать увугiльнiй промисло-
BocTi, а зокрема в 3ВЦ просто демона з пекда.

- ЗВГ - скорочення вiд (зняття BepxiBoK гiр>l, - пояснида Лалiта.

- Газета пНью-Йорк таймс> дае зелене свiтпо вiйськовiй кампанii
Буша-Чейнi в IpaKy, апе продовжуе пубпiкувати бiсовi передовицi про х<а:<и

ЗВГ, - обурився Волтер. - HixTo: aHi уряди штатiв, aHi федерапьниfrr уряд,
aHi приватнi особи, - не бажае HaBiTb торкатися проектiв, якi пропонують
пожертвувати гiрськими хребтами flrлримусити ciM'i бiднякiв покинути те-

риторiю, де вони живуть споконвiку. Вони HaBiTb чути не хочуть про мелiо-

рацiю лiсiв, не хочуть чути i про заснування (зелених професiй>l, якi з часом
принесуть багато користi. В окрузi Вайомiнг прожив.ае дуже, дуже небацато
людей: загальна кiлькiсть родин, яких напряму торкЕеться наш план, не ся-.

гае HaBiTb двох сотень. Апе у викладi журналiстiв усе перетворюеться на про-
тистояння поганих корпорацiй i безпорадноi простоi пюдини.

- I-[e так гrо-дурному i зовсiм нерозсудливо, - поскаржилася Лалiта. -
Вони HaBiTb не слухають Волrтера. BiH принiсiм дуже гарнiновини про мепiо-

рацiю, апе люди просто затудяють вухц варто нам лише заilrти до кiмнати.

- IcHye така штука пiд назвою <Аппапачська iнiцiатива регiонального
вiдновлення лiсу>, - додав Волтер. - Ъбi цiкаво посдухати про Hei детмь-
нiше?

- MeHi цiкаво дивитися, як ви.двое розповiдаете про Hei, - вiдповiв
Катц.

- Отже, дуже коротко: ЗВГ отрим:rдо таку недобру сдаву лише через те,

що бiльшiсть власникiв земдi не наподягають на правидьному видi мелiора-

цii, Перш нiж вугiльна компанiя зможе скористатися правами на мiнеральнi

ресурси йприбрати гору, вона мае запровадити заставу, яка повертаеться

'Професii угалуз{х сiльського господарства, виробництва, науково-досдiдницькоi

дiяпьностi, рравпiння та послуi, якi роблять внесок у постiйне збереженпя чи вiдновлен-
ня якостi оточуючого середовища.
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пише пiсля того, як земrи буле вiдновлена. А власники чомусь i дапi Dlирять-
ся зтим, що колишнi випаси церетворились на пусту, безплiдну, схильн} до
осiдання земдю, сподiваючись, що ось-ось туди приilrде забудовник i збудуе
на нiй розкiшний житдовий район, хоч дiпянка ця й розташована у чорта на
бодотi. Справа в тому,.що виростити ryстий лiс iз рiзноманiтними рослина-
ми моЖна, якщо мелiорацiю буде проведено за правилами. Вiзьмiть чотирй
фути орного шару rрунту i вивiтреного пiсковику замiсть звичайних BiciM-
надцяти дюймiвl. Прослiдкуйте за тим, щоб rрунт не був занадто спресова-
ним. А потiм висаджуйте правилЪну сумiш видiв дерев, що ростуть швид-
ко, iтих, що ростуть повiльно;- iробiть це правИпьноi пори року. Унас
е докази, що TaKi лiси можуть виявитися HaBiTb кращими дпя спiвуна, нiж
вторинний пiс, який вони замiщатимуть, Отже, наш план полягае не лише
в тому, щоб зберегти спiвуна, ай у тому, щоб зробити рекдаму правильно-
го повод>l(ення з природою. Аде головнi природоохороннi органiзацii не
хочуть правипьно поводитися зприродою, бо завдяки такому поводжеЕ-
ню вугiльнi компанii бiльше не вигrшдатимуть чудовиськами, а 3ВГ стане
бiдьш прийнятним з полiтичноi точки зору. Саме тоiиу ми не змогли отрима-
ти трошей з iнших джерел, та й суспiльfiа думка про нас постiйно погiршу-
еться.

- Але через те, що ми все робимо caMi, - додапа Лалiта, - ми зрозумiли,
що змушенi 61цемо або придбати значно меншу територiю для заповiдника,
яку не можна використовувати як опорний пункт для спiвунiв, або робити
занадто багато концесiй вугiльним компанiям.

--- Якi, чесно кФкгIи, i справдi трохи поганi, _ зiзнався Волтер.
.- I тому ми пе могли ставити зацадто багато запитань стосовно грошёй

MicTepa Гейвена.

- У мене склапося врalкенЕя, що у вас повна голова кдопоту, - зазначив
Катц. - Копи б я був мiльйонером, то зараз би витяг чекову кflижку.

- € щось i гiрше, - додада Лалiта з дивним блиском в очzlх,

-. Тобi rце не нцно? - стурбовано спйтав його Воптер.

- 3овсiй Hi, - запевнив його Катц. - Чесно кажrlи, я трошки скучив за
iнтелектуальним стимулом.

- Ну проблема полягае в тому, що у BiHa; як виявипось, е й iнптi мо-
тиви:

- Багатi пюди - наче ццаленькi дiти, - зiтхнупа Лалiта. - Бiсовi малень-
Ki дiтлахи.

- Повтори, - попрбсив ii Катц.

- Що саме?

- <Бiсовi>. MeHi подобаеться, як ти його вимовrulеш..
Вона почервонiла: MicTep Катц висловЙвся досить вiдверто.

- Бiсовi, бi4овi, бiсовi, - затято повторила вона спецiально для ньо-
го. - Кодись я працювала уСлужбi охорони навколишнього середовища,
i на щорiчному урочистому прийомi багатii з радiстю кутIляли стодйки за
двадцять тисяч доларiв кожен, але тiльки втому разi, коли наприкiнцi ве-
чора отримували пакунок-подаруfiок. Упакунках зазвичай був рiзний

l Тобто l20 см замiсть 45 см.
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непотрiб, який нам вiлдавади як пожертви. Але копи якийсь багатiй не
отримував тhкого подаруночкз; то наступного року ми вiд нього грошей
не бачили,

- Ти маеш пообЩяти MeHi, - несподiвано висунув вимоryВолтер, - що
жодного слова з того, що зараз почуеш, HiKoMy не скажеш.

- Обiцяю.
I Волтер розповiв йому, що <Фонд пазlryноi гори> був заснований HaBecHi

2001 року, коли BiH Гейвен поkав до Вашингтона, щоб взяти гIасть у сум-
нозвiснiй групi фахiвцiв з енергетики, яку скликав вiце-президенц - тiй са-
мiй, перелiк запрошених до якоi Дiк Чейнi ще й досi ретельно захищав вiд
<Закону про свободу iнформацii>; витр,ачаючи на це гроrпi пдатникiв подат-
KiB. Одного вечора, насолоджуючись коктейдем пiсля довгого дня обгово-
рення проблем енергетики, Вiц поговорив iз головою <Нардоун енерджi>
i з Бласко й обережно визнав 'rxHe ставлення до бпакитного спiвуна. Коли
йому вдапося переконати'ix, що це зовсiм не х(арт, що BiH дуже серйозно
говориfь.про врятування виду птаха, на якого HixTo не полюе, вони досягди
принциповоi згоди: BiH мае придбати ведичезfiий шмат землi, ресурси якоi
бупуть вiдкритi для ЗВЦ а потiм поверненi до попереднього, дикого, стану
йзапишаться такими назавжди. Воптер знав про цю угоду, коди погоджу-
вався зайняти посаду виконавчого директора фонду. Але йому було зовсiм
не вiдомо (про це BiH дiзнався дише пiзнiше), що вiце-президент, упродовж
того самого тижня 2001 року, зустрiвшись iз"Вiном Гейвеном сам на сам,
повiдомив йому, що президент ма€ HaMip зробити певнi змiни нормативного
характеру, а також - у податковомукодексi, щоб зробити видобування при-

родного газу в Аппалачах економiчно доцiльним. I що пiсля розмови з ним
BiH почав пачками купувати права на мiнерапьнi ресурси не [ише в окрузi
Вайойнц uлеftв iнших частин.lх Захiдноi Вiрджинii, де вугiплlя або пе було
взагалi, або його вже повнiстю видобули. I-{i вепикi покупки начебто зовсiм
нiкчемних прав мОглиб виклтикати тривогу, визнав Волтер, коди б BiH не
ствердж)rвав, що просто забезпечуе,фо"д можливими новими дirrянками
заповiдника.

- Коротпlе кaDкучи, - промовила Лапiта, -. BiH використовував нас як
прикриття.

- Звичайно, не спiд також зЬбувати, - додав Воптер, - що BiH справдi
любить птахiв i робить багато добра для блакитного спЬуна.

- BiH просто xoTiB отримати iпакунок-подарунок також, - закiнчила
Лалiта.

- Як виявтIяеться, не такий уже й маленький пакуночок, - сумно посмiХ-
нувся Волтер. - Щя iнформацiя HiKoMy не розкрива€ться, тож для тебе, на-
певно, вона нова: 3ахiдна Вiрджинiя зараз плануе викачати все лайно зi cBorx
надр. CoTHi тисяч aKpiB, KoTpi, як ми вважали, являли собою вiчций заповiд-
ник, руйнуються просто зараз, ко;rи ми тут сидимо. У вiдноlпеннi подрiбнен-
ня та розпадання це'найгiрше з того, що зробила вугiльна промисловiсть.
Коли'тобi належать права на мiнеральнi ресурси, ти можеш робити все, що
тобi заманеться, заддя lx рикориетання, HaBiTb на земпi, що на/Iежить гро-
мадi. Геть усюди - HoBi дороги, тисячi сверддовин, шумливе обладнання, що
працюе i вдень i вночi, слiпучi прожектори всю нlч.
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- А тим часом виявлlIеться; що права на мiнеральнi ресурси, що наде-
жать твоему босу, значно цiннiшi, HilK ти вважав, - припустив Рiчард.

- 3вичайно,

- I тепер BiH розпродае землю, яку начебто чrпував для вас?

- Так, частину цiеi землi.

- Неймовiрно,

- Ну, BiH усе ще витрача€ купу грошей. I BiH неодмiнно вживатиме за-
ходiв, щоб послабити вплив бурiння на тих дiлянках, права на якi все ще на-
лежать йому. Але йому довелось продати досить багато прав, щоб покрити
великi витрати, яких ми сподiвались уникнути, якби суспiльство нас пiдтри-
мало. Суть у тому, що BiH нiкоди й не планував вкладати у наш фо*rд стiльки,
скiльки я думав.

- Iншими сдовами, BiH тебе використав.

- Так, трошки. Бо ми все ж таки отримаемо Парк спiвуна, але мене вико-

ристали.I будь ласка; нiколи й HiKoMy про це не кажи.

- Ну, i що все це значить? - спитав Катц. - Тобто, oKpiM того, що я був
правий i Ti, хто дружить iз Бушем, насправдi поганi хлопцi.

- Ще означа€, що ми з Волтером працю€мо на пройдисвiта, - вiдповйа
Лалiта, не зводячи з нього свого дивного блиску.rого погдяду.

- Не пройдисвiтЕl, - швидко виправив ii Волтер. * Не к:l>ки так; Ми не
пройдисвiти.

- Hi, насправдi ми таки трохи пройдисвiти.

- MeHi подобаеться, як ти вимовляеш слово <пройдисвiтu, - зiзнався
Катц.

- Але BiH нам усе ще подобасться, - rrродовжив Волтер. - Адже BiH yHi-
кальниf,l, Ми просто BBzDKaeMo, що, оскiльки BiH був не зовсiм вiдвертим iз
нами, ми маемо морадьне право не бути повнiстю вiдвертими з ним.

- Ми хочемо показати тобi деякi мапи й графiки, - повiдомила Лалiта,
копирсаючись у <дипдоматi>>.

Першi клiенти закладу, здебiльшого водii вантажiвок i копи з дiльницi за

рогом, потроху заitМали столики й окупували стiйку бару. 3oBHi, у тривадому
свiтпi лютневого дЕя, вулицi засмiчувалися п'ятничним потоком транспор-
ту. У параледьному BcecBiTi, тьмяному вiд нереальностi, Катц все ще сидiв
на даху бупинку на Уайт-стрит, цiлеспрямовано флiртуючи iз сексапiдьною
Кейтдiн. 3араз йому здалося, що вона зовсiм не варта його уваги. Iхоча на
природу йому було начхати, Катц не мiг не заздрити liолтеровi, що той пра-
цюе з лiпшими друзями Буша i HaBiTb намагасться лобити lx на tхньомуж
полi. Упорiвняннi звиробництвом жувальноi гумки чи будуванням дахiв
для нiкчем це було щось справдi цiкаве.

- Головна причина того, що я rrогодився на цю роботу, - зiзнався Вол-
тер, - подягае.в тому, що я не мiг заснути. Я занадто непокоiвся через те,

що вiдбуваеться з цiею краiною. Клiнтон зробив ддя навколишнього ,сере-

довища менш Hi.>K нiчого. Весь, щоб йому було пусто, у негатив пiшов. Кдiн-
тон xoTiB одного: щоб yci обожнювали гурт <Флiтвуд Мак>. <Не припиняйте
думати про майбутне?> Лайно собаче! Не думати про майбутне - ось стидь
його турботи про навколишне середовище.Ну, а Гор був занадто м'якотifiим,
щоб високо пiдняти прапор (зепених), i занадто хорошим хлопцем, щоб зi-
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грати у брудну гру в штатi Флорида. Мене це ще не сидьно бентежило, поки
я жив у Сент-Полi, але MeHi доводилося iздиtи по всьому штату по роботi
уприродоохоропнй KoMicii, i MeHi наче кисдотув обпиччя видиваrIи кожно-
го разу, коли я ви'iжджав за MicTo. Справа не тiльки у сiпьському господар-
cTBi на промисловiй ocHoBi, справа втому, що воно розповзлося Byci боки,
розповздося i продовхсуваrIо розповзатися! Немае нiчого гiршого, HDrc забу-
дова низькоi щiпьностi. Всюди кросовери, всюди снiгоходи, всюди гiдроцик-
лиt всюди мотовсюдиходи, всюди газони пдощею в два акри кожен,.. Бiсовi
зеденi однорiднi, вимоченi в xiMiкaTax газони!

- Ось мапи, - сказала Лалiта.

- Так, тут видно подрiбнення, - кивнув Воптер i передав Катцудвi зала-
MiHoBaHi маrrи. - На цiй зображений недоторканий ареап у 1900 роцi, а на он
тiй - недоторканий ареал у 2000 роцi.

- flроцвiтання все напагодить, - припустив Катц.

- Але освоення проводилось так по-дурному, - зiтхнув Воптер, - Може,
у нас i вЙстачидо б територii, щоб урятувати й iншi видитварин, коди б вона
не була так роздрiбнена.

- Згоден, гарпа фантазй, - кивнув Катц. 3гадуючи цю розмову пiзнiше,
BiH вирiшив, що його другнеминr{е мав стати одним iз тихлюдей, хто всюди
носить iз собою задамiнованулiтературу. Але його все одно вразидо те, яким
агресивним зайдигоповою став Воптер за ocTaHHi два роки.

- Саме через це я й не мiг спати, - жалiвся Волтер. - Через роздрiбнен-
ня. Тому що це вiдбуваеться повсюдно. Воно наче IHTepHeT чи кабедьнЪ тепе-
бачення - немае нiякого центру, немае жодноi угоди з громадою, а е лише
тридьйони крихiтних шматочкiв шуму, що вiдволiкае. Ми нiкоди не зможемо
сiсти за стй переговорiв i ретельно все обговорцти,6о е лише дешевi балач-
ки й нiкчемне освоення. А все реадьне, все справжн€, все чесне просто вими-
рае. З iнтелектуальноi та K)4IbTypHoi точки зори, ми просто пiдстрибуемо на
мiсцi, наче мiльярд м'ячикiв, що не мають мети, i реаryемо лише на останнiй,
випадковиil стиму.

- В IHTepHeTi зустрiчаеться дуже гарне порно, - зауважив Катц. - При-
наймнi, MeHi так казапи.

- У MiHHecoTi MeHi не вдадося створити жодних системних змiн. Ми
просто зблрапи крихiтнi шматочки розрiзненоi краси. У Пiвнiчнiй Америцi
живуть приблизно шiстсот видЬ птахiв, i, гадаю, десь третина з них потра-
пила на межу вимирання через роздрiбнення земель. Iдея BiHa поIr.rIгада ось

учому: якщо двiстi по-сtrрiшжньому багатих людей оберуть по одному виду
кожен i спробують припинити роздрiбнення tхнього ареалу, то, можливо, ми
врятуемо ycix.' 

- Бдакитний спiвун - то дуже вибагдива пташечка, - зазначипа Лалiта.

- BiH висиджуе пташенrIт на верхЬках дерев дорослого дистяного
лiсу, - уточнив Воптер. - А потiм, щойно пташенята навчаться дiтати, вся

родина пересе/шеться до пiдлiску, де значно безпечнiше. Але первiснi лiси
вирубапи на деревину й деревне вугiлrпя, а у лiсiв, що виростають на rx мiсцi,
не той тип пiдлiску, i до того ж вони роздрiбненi дорогами, й фермами, i ка-

р'ерами з видобутку вугiлпя, черФ що спЬунам загрожують кillrки, еноти та
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- Отже, не встигнеш оглядiтися, а спiвунiв уже нема, - зробила висно-
вок Лалiта. '

- Якиf,l жzlx, - визнав Катц. - Хоча це ж усього пише одна пташка.
. - Кожен вид мае невiд'еМне право продовжувати iснувати, - повчально

промовив Воптер.

- Звичайно. Згоден. Я просто намагаюся зрозумiти, звiдки таке занепо-
ко€ння. Не пригадую, щоб iи ,u* цiкавився птахами в коледжi. Наскiльки
я пригадую, тодi тебе непокоши перенасе/Iення пlтанети й межi зростання.

Воптер i Лалiта знову обмiнялись погдядом.

- Насправдi твоя допомога потрiбна нам саме упитаннi перенаседен-
ня, - зiзналася Лалiта.

Катц розсмiявся.

- Тут я вже роблю все, що можу.
Воrпер тасував задамiнованi графiки.

- Я почав вlдмовлятися вiд власноi позицii, - зiзнався BiH, - бо все ще
не мiг заснути. Ти, звiсно, пай'ятаеЙ Арiстотеля та рiзнi типи причин? Фор-
мадьну> дiючута цiльову? Ну, знищення гнiздечок воронамиit, дикими кiшка-
ми - то дiюча причина зникнення сп!вуна. Роздрiбнення ареаду - формапь-
Еа причина цих дй., Апе у чому подягае цiпьова причина? Щiльова причина
е коренем бiльшостi проблем. I]iльова причина, чорт забирilй, - це забагато
людей на цiй планетi. Ще стае особливо чiтко зрозупriлим, копи по'rхати до
пiвденноi Америки. Так, на душу наседення споживання зростае. Так, ки-
тайцi незаконно викачуЁть ресурси з Tiei територii, на якiй живyть. Але ос-
новна пробпема по/шгае в навацтiл:кенпi людськоi попуrяцiI на середовище.
Шiсть дiтей на сiм'ю проти однiеi цiлоi п'яти десятих. Люди вiдчайдушяо на-
магаються прогодрати дiтлахiв, яких Папа Римський у своiй нескiнченнiй
мудростi примушуе lx народжувати, i тому вони знищують оточуюче середо-
вище.

- Ъбi слiд поtхати разом iз нами до ПЬденноi Америки, - запропо-
HyBarIa Лалiта. - Ми подорожуемо вузенькими дорогаJчIи, бачимо жахливi
вихlIопи через поганi двигупи й надто дешеве папьне, пагорби не мають рос-
динностi, а в сiм'ях по восьмеро чи HaBiTb десятеро дiтей, i це просто огидно.
Тобi слiд приеднатися до нас iпобачити все на власнi очi, iтодi ти скa>кеш
нам, чи тобi сподо балося. Бо дуже скоро ця ситуацiя з'явиться поряд iз TBoiM

домом.
Вона чокнута, подумаts Катц. Гаряча чокнута штгIка.
Волтер простягнув йому лiнiйну дiаграму тех< задамiновану.

- В однiй дише Америцi, - повiдомив BiH, - кiлькiсть населення вирос-
те на п'ятдесят вiдсоткiв упродовж наступних сорока рокiв..Подумай про
те, наскiпьки,вже перенаседенi передмiстя й мiста-супутники, подумай про
транспоръ i про зростання мiсц i знищепrrя природи, i задех<нiсть вiд iмпор-
ту нафти. А потiм додай п'ятдесят вiдсоткiв. I це - одна дише Америка, яка
теоретично може вмiстити бiдъше цаседення. А потiм подумай про глобальнi
викиди двоокису вугпецю, про геноцид i голод в Африцi, i фундаменталiстiв
iз нижнiх верств наседення в арабському cBiTi, якi загнанi в глухий куц про
занадто великий видов риби в oKeaHi, нез aKoHHi iзраiпьськi посеrrення, захоп-
лення Тhбету материковим Китаем, про сто мiльйонiв бiдrrякЬ у Пакистанi,
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який мае атомну бомбу, - i ти побачиш: у cBiTi майже не знайдеться пробле-
ми, яку б не можна було коли не вирiшити, то принаймнi сидьно пом'якшити
за умов меншоi кiлькостi людей на пданетi, I тим не менш, - i BiH врг{ив
Катцу ще один заламiнований графiк, - до 2050 року нас стане бiпьше ще
на один мiпьярд. Iншими словами, ми додамо кiлькiсть людей, еквiвапентну
всьому наседенню cBiTy в Ti часи, копи ми з тобою жертвували кЙшеньковi
грошi у ЮНIСЕФ. Yci мапенькi заходи, яких ми можемо вжити зараз, аби
врятувати шматочок природи чи зберегти хоч якусь якiсть.життя, розтро-
щаться пiд натиском великих чисед, бо люди можуть змiнити звички у спо-
живанhi - на це потрiбнi час i свiдой зусилпя, та це все ж можливо, - але
коли населеЕIIя продовжуватиме зростати, то що б ми не робипи, це не мати-
ме значення. I BTiM, жодна людина не обговорюе цю проблему вiдкрито. IJe
очевидна проблема, апе Bci ii iгнорують, i тому вона вбивае нас,

- О, це вже щось знайоме, - кивнув Катц. - Пригадую,6упи в нас до-
волi довгi дискусii на цю тему.

- Я дуже серйозно займався нею у коледжi. Але потiм, знаеш, я теж роз-
пдодився.

Катц здивовано пiдняв брови. <РозплодитисяD - дивне сIIово, коли його
вживати по вiдношенню до власноi дружини й дiтей.

- У своемуродi, - продовжував Воrrтер, - гадаю, я став частинбю вели-
кого кудьтурного зсуву, що мав мiсце у вiсiмдесятi й дев'яностi. Перенаседен-
rrя, безсумнiвно, було частиною вiдкритих обговореirь у сiмдесятi, як i Пауль
Ерлiх', i Римський клу6, i нулъовий прирiст наседення. А потiм, раптом, усе
це зникдо. Стало таким, про що не можна HaBiTb згадувати. Частково при-
чипа цього rrо/Lягала в <зеленiй ревопюцii>'- ,у, ти в Kypci: гододу не по-
меншадо, але BiH уже не був таким апокадiптичним. А потiм (контроль над
народжуванiстю> отримав жахrIиву полiтичну назву, Тотапiтарний Китай
з його подiтиkою ((одна родина - одна дитина)), Iндiра Гандi з примусовою
стерилiзацiею, американський <нуrьовий прирiст>, що став розгдядатися як
расистський, бо набув розквiту в межах Teopii зверхностi корiнного наседен-
ня краiни над iммiгрантами.., Лiберапи перелякапися й замовкли. Здякався
HaBiTb клуб <Сьеррао'. А консерватори взагалi пдювати на це хотiли, бо вся
tхня iдеологiя, перш за все, зосереджена на вiдсотках за короткостроковими
кредитами, на Божогту планi i все таке iirше. I проблема перетворидася на ра-
кову пуJOIину, про яку ти зна€ш,.знаеш, що вона зростае у твоему тiлi, апе ти
вирiшуеш просто про Hei не думати.

-I якийтут зв'язок iз твоiмулюбленцем, блакитним спiвуном? - спитав
Катц.

l Нiмецький вчений, якиiltотримав Ноб елiв ськупр емiю з фiзiологii'i медицини l 908 ро -

ку (разом з I. Мечнiковим). BiH вiдомий своiми роботами в гаlryзi гематопогfi, iмунологfi
i хiмiотерапii.

2 Комплекс змiн у сiльському господарствi KpaiH, що розtsиваються, мав мiсце в 1940-
l970-x рокж i привiв до значного збiльшення cBiToBoi сiльськогосподарськоi продукцii.
ВключаЪ активне виведення продуктивнiших copTiB роспиц, розширеЕня iригацii, засто-
сування добрив, пестицидiв, сучасноi те.хнiки.

3 Американська природоохоронна органiзацiя, засцована 28 травня 1892 рокув Сан-
Франциско, Калiфорнiд.
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- Найтiснiшиil, - вiдповiда Ладiта.

- Якявже казав, - BiB далi Волтер, - мивирilлипидозволити собiдеякi
вiльностi вц)актраннi Micii фо*rду, який мае гарантувати виживання спiву-
на, Ми весь час вiдкидаемо Bepcii, шука€мо гrмбиннi причини виникнення
проблеми. I нарештi, знaходимо цiпьову причйну, чи первiсну причину (че
стадося в 2,004 роцi): вона по.шIгае yToIvIy, що розмовIuIти про повернення
зростання наседеннJI в протилежний бiк стадо жФк.тIиво немодно й HaBiTb
вiдразпиво.

- I тодi я сплtrtала Волтера, - пiрrопила Лалiта, - хто з TBotx знайомих
найкрутiший?

Катц розсмiявёя i зzlхитав головою:

- О Hi, Hi, Hi, Hi. '

- Сrryхай, Рiчарде, - Еаполягав. Волтер. - Консерватори перемогли.

Вони перетвориди демократiв на rrравоцентристськ}a партiю. Вони приму-
сили всю KpaiHy спiвати <Боже, бдагоспови Америку>, з нагоriосом на словi
<Боже>, на кожному беftёбопьному,матчi вищоi пiги. Вони, чорти 6'rx взяли,
перемогли па Bcix фронтах, але особливо на культурному фронтi, й особли-
во в питаннi народжуваностi дiтей. У 1970-му було круто турбуватися про
мiйбутне ппанети й не мати дiтей. А тепер геть yci, правi й лiвi, погоджу-
ються в одному питаннi: мати багато дiтпахiв - це чудово. I чим бйьше,
тим краще. Кейт Вiнслетl вагiтна - фа, ура! Якась дурепа в Айовi народила
вiдразу BicbMox - ура, ура! Розмова про iдiотизм KpocoBepiB припиняеть-
ся Tiei ж митi, як дюди заrlвдriють, що купують lx заради безпеки безцiнних
дrточок.

- Мертва дитина - не така вже й приемна штука, - заув:Dкив Катц. -
Тобто, друзi, сподiваюсь, ви не вистУпаете за дiтовбивство.

- Звичайно ж, Hi, -,обурився Волтер, - Ми просто хочемо, щоб люди
почали вв.Dкати багатодiтнуродину не дуже гарним явищем. Так само негар-
ним, як негарно буги товстим. Так само, як користуватися <Кадиллак еска-
пейд> ввiDкалося б негарним, коди б не арryмент щодо дiточок. ThK само, як
слiд вважати негарним Вчинком купiвлю будинку ппощею в чотири тисячi
квадратних футiв2 на дiлянцi площею,в два акриЗ

- <Робiть так, коди вже iнакше не можете, - пiдбипа пiдсумок Лалiта, -
але бiльше не очiкуйте, що вас iз цим вiтатимуть>. ось яке повiдомлення ми
хочемо поширити.

Катц зазирнув yii божевiдьнi очi.

- А iи сама дiтей не хочеш?

- Hi, - заявипа вона, не вiдводячи погляду, I

- Ъбi десь poKiB двадцять п'ять?

- Щвадцять ciM.

- PoKiB черф п?ять твоя думка моr(е змiiитися. Жiночий таймер вми-
каеться у вiцi тридцяти poKiB прибпизно. Принаймнi такий виснЬвок я зро-
бив, поспiпкувавшись iз жiнками

l Британська акторка.
2 Прибпизно 37О\,f . ,
З Прибпизно 0,8'га.
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- У мене все бде iнакше, -.не погодилась вона i,,щоб пiдкреслити cBolo
впевненiсть, ще бiльше розкрида cBoi i так круглi очi.

- .Щiти - це чудово, - раптом зiлrlвив Волтер. - ,Щiти завжди були сен-
сом життя. людина закохуеться, розмножуеться, а потiм ii дiти виростають,
закох).ються i розмножуються. Саме в цьому i подягае мета життя. У вагiт-
HocTi. У помноженнi життя. Апе пробпема в тому, що помноженrul життя все
ще прекрасне i значуще на piBHi окремого iндивiдуум, але цпя cBiTy в цiлому
воно означа€ дише помноження cMepTi. I до речi, cMepTi неприемноi, У ца-
ступнi сто poKiB на нас чекаq зникнення половини видЬ тварин, що iснlпоть
зараз. Ми стаемо свiдками найбiльшого масового вимирання з часiв (у кра-
щому разi) крейдяного перiоду. Спочатку ми отримаемо повне знищення
екосистем cBiTy, потiм - MacoBi cMepTi вiд голоду таlабо хвороби таlабо
вбивства. Ъ; що все ще залишаеться (нормальЕим> на piBHi iндивiдуум, на
глобадьному pbHi стае жЕIхJIивим i безпрецедентним.

- I]e схоже на проблему з Катцом, - сказада Лапiта- чи Рiчарду так
здалося.

- Moi?l

- З кошенятами, - уточнипавона. -' Кiш-ка-миz.Всiпросто обожнюють
cBoix кошенят i дозвоrrяють iM бiгати надворi. Ще ж усього'дише одна кiшка
скiльки пташоК може з'iсти? А щороку в США один мiльярд спiврих птахiв
гине в зубас домашнiх i диких кiшок. I]e одна з годовцих причин зменшення
популятIii птахiв уПiвпiчнiй Америцi. Але BciM байдуже до цього, бо пюди
люблять cBo'rx конкретних, единих кiшок.

- HixTo не хоче про це думати, - зiтхнlzв Волтер. - Yci просто хочуть
жити нормапьним життям.

- I ми хочемо, щоб ти допомiг нам примуситилюдей замислитись, - по-
яснилаЛалiта. - Про перенаселення. У нас не вистачить ресурсЬ на те, щоб,
пошйрювати пданування ciM'i та надавати ocBiTy жiнкам за кордоном. Ми
всього лише група (зелених), яка намага€ться врятувати один-€диний вид
птаriв. Тож що в наших сидzlх зробити? Як нам примусити Wяди йнёуря-
довi органiзацii у п'ять разiв збiльшити cBoi внески до контродю народжува-
HocTi?

Катц посмiхнувся Волтеру.

- Ти казав 'iй, що ми це вже обговорювали? Розповiв iй про пiснi, якi
xoTiB примусити мене писати?

- Hi, - похитав головою Волтер. - Але чи пам]ятаеш ти вдаснi слова?
Ти казав, що дюмм байдуже до TBotx пiсень, бо ти не Qнаменитий.

- Ми шукали тебе у <Гlтлi>, - повiдомипа йому Ладiта. - I знайшди
дуже вражаючий список добре вiдомих музикантiв, якi стверджують, що
обожнюють тебе й <Травматико.

- <ТравматиксD померли, крихiтко.I <Горiховий сюрприз) також.

- Отже, перейдемо до наrдоi пропозицii, - заrIвив Волтер. - Скiльки б

ти зараз не заробляв на будiзництвi дахЬ, ми.запдатимо тобi в кiпька разiв
бiльше, i ппатитимемо стiльки часу, скiльки ти працюватимеш на нас. Ми ду-
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ма€мо вдаштуватитакий собi лiтнiй фестиваль, присвячений музицi й полi-
тицi, можпиво, у За<iднiй Вiрджинii, i висвiтити його в поважних газетах,
щоб таким чинЬм пiдняти iнформовацiсть людей щодо питань насепеннJI.
Усе це мае бутIr нацiлепИм на молодих пюдей, i тiльки на нrш.

- Ми готовi рекламувати студентам коледжiв мождивiсть проходження
унас практики, рекламУвати по всiЙ KpaiHi; - продовжила Лалiта. - А та-
кож - у Канадi та Латинськiй Аплерицi. Ми можемо фiнансувати вiд двадця-
ти до тридцяти практик умqжdх незаrIежного фонду Волтера. Але спочатку
нам потрiбно надати цим практикам дуже крутого вигJuIду. Так rx подати,
щоб yci эрозумiпи: це саме те, що найкрутiша молодь мае робити влiтку.

- BiH надае менi'велику свободу дiй у межах фонду, - додав Волтер. -
,Щостатньо просто присвятити частину лiтератури бдакитному спiвуну,
iя можуробити все, що MeHi заманеться.

- Але все мае вцбутися швидко, - зазначила Лапiта. - Моподь уже за-

раз вирiшуе, Hi що витратити вihьниt час Ьлiтку. Ми маемо достукатися до
них у найбдижчi кiлька тижнiв,

- Як MiHiMyM, нам знадобиться твое iм'я i твiй iмiдж, - пояснив Вол-
тер,- Якбим змiг зробити дпя нас вiдеосюжет, то було б просто чудово.
А якби м змiг подзвоIlити JeffTweedy, Ben Gibb:rrd, }ack White i знайм кiль-
ка людей, якi б погодипися.вистуттити на нашому фестивалi безкQштовно чи
профiнансувати його, хоча б чаgтково, - це було б iдеально.

- Ъкож було б чдоЁо, якбцмимогли повiдомити потенцiйним практи-
кантам, що вони працюватимуть безпосередньо з тобою, - розвинула його
д}мкуЛалiта.

- Але HaBiTb проста обiцянка мiнiмального контакту зтобою особис-
то - це вже прекрасно, - запевнив його Воптер.

- Якби можна було написати на постерi щось на кштадт <Приеднайся
влiткуу Вашингтонi до Рок-легенди Рiчарпа Катца>, - пiдхопила Лалiта.

- Ми маемо зробити так, щоб рекдама вигдядала крутою iдiяла, наче
Bipyc, - резюмрав Воптер.

Катц, опинивши9ь пЦ rxHiM натиском, мав понуf)ий i байдухиft виrпяд.
Волтер i ця дiвчина, схоже, просто з гдузду з'iхали через надмiрно ретельне
мiркрання над кожною,складовою огидностi цього cBiTy, Вони захопилися
цiею точкоюзоруi вмовили одне одного повнiстю лрийняти шяк cBolo. Наду-
лм пузир, а той вiдiрвався вiд реальностi й понiс tx геть вiд Hei. Схоже, вони
й гадки не м:лпи, що живуть у cBiTi, насепення якого скIIадае дише двi Ьсоби.

- Не знаю, що,Й сказати, - промовив BiH.

- Скажи <так>! - виг}п(нула Ладiта, не зводячи з нього блиску.rого по-
глrяду.

- Я день чи два буду в Гlюстонi, - повiдомив Волтер, - апе скину тобi
пару повiдомпень, i ми можемо повернутися до цiсi розмови у вЬторок.

- Чи просто скtDки (так> зарdз, - не вiдставала Лалiта.
ix сповнене надii очiкування нагадувадо нестерпно яскраву лампочку.

Катц вiдвернувся вiд Hei i вiлповiв:

- Я подумаю.
FIa TpoTyapi, в:ке залишивши кафе i прощаючись iз дiвчиною, BiH упев-

нився в тому, що нюкче тапii фiryра в Hei теж буrа гарна, апе тепер це, схоже,
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пе мало значення, бо пише посиrIювадо його смуток щодо Волтера. [iвчина
tхала до Бруклiна, щобпобачитись iз подругою з кодеджу. Оскiльки Катц лег-
ко мiг сiсти на швидкiсний потяг i на станцii Пенн-стейшн, BiH пройшовся
разом з Воптером до Канал-стрит. Попереду, в cyTiнKax, що з кожною хви-
Линою густiтtтпдц, по-дружньому свiтилися BiKHa найбiльш перенаселеного

у cBiTi острова.

- Господи, я просто обожнюю Нью-Йорк, - зЬнався Воптер. - У В1-
шингтонi е щось цiлком неправидьне.

- Туr також неправидьного вистачlе, - вiдповiв Катц i cdaB на швйдкiс-
ну смугу ддя матусь iз колясками.

- Але це MicTo, принаймнi, справжне. Вашингтон - то суцiцьна абс.
тракцiя. BiH зосереджений на.6лизькостi до впади i бiльше Hi на чому. То6-
то, я впевЕепиit, ще кр}то; коди у сусiдньому домi живе Сайнфелд', чи Том
Вулф2, чи Майк БлумбергЗ, аде жити поряд iз ними не е головною метою
в Нью-Йорýу.А у Вашинrтонi люди буквально розмовдяють про те, скiдьки
KpoKiB треба зробити з iiнього буинку, щоб дiстатися бупнку,Щжона Кер-
pia. У тутешнiх житлових районах так нудцо, що едине, що здатне зацiкавити
дюдину, так це набпиженiсть до впади. Тут усе фетишизовано. Люди просто
здригаються в оргазмi, копи K:DKyTb тобi, що на якiйсь конференцii сидiлм
поряд iз Полом Вулфовiцем5 чи'rх запросили на снiданок до фувера HopKBic-
та6. Bci думають про це двадцять чотири тодини надобу, ciM днiв на тшкдень
i намагаються позначити сво€ мiсце по -рiдношенню до влади. HaBiTb iз си-
туацiею з чорними щось негаразд. Створюеться враження, що бути бiдним
iIегром у Вашингтонi набагато гiрше, нiя< будь.де в KpaiHi. I]e HaBiTb не JIякае.

Ти просто не встигаеш про це подумати.

- Хочу нагадати тобi, що <Бед Брейнз>7 i Ян Маккей8 починади саме з Ва-
шингтона.

- Так, це якась дивна iсторична випадковiсть.

- I все ж таки, коли ми бупи молодими, то обожнювали tx.

- ГоСподи, як я пюблю нью-йоркську пiдземку! - виг}ц(нув Волтер, ра-
зом iз Катцом спускаючись на ппатформу, де стояв сипьнцir запzlх сечi. -
Саме так i мае жити людина! Висока густота! Висока продуктивнiсть! - I BiH

винагородив стомлених rrасzDкирiв зшсоппеною посмiшкою.
Катц xoTiB спитати про Петтi, апе йому не вистачило хоробростi HaBiTb

промовити ii iм'я.

- То ця чiкса замiжня чи Hi?
- - Хто, Ладiта? Так. Вона зустрiчаеться з одним хлопцем, щ€ з коледжу.

l Гуморист, автор i виконавець головноi ропi однойменного ciTKoMy.
2 Найуспiшнiший журналiст i письменник США.
3 Американський бiзнесмеп, полiтик i фiлантроп,
n Американський подiтик, сенатор вiд партfi демократiв.
5 Американський подiтик; працював уПентагонi, [ерждепартаментi, займiв гiо.аду

президента Всесвiтнього банку.
6 Президент адвокатськоi гругlи <Американцi за податкоБуреформу>.
7 Американський хардкор-панковий музичний гурт.
8 Американський вокапiст i продюgер.
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- BiH теж живе з вами?

- Hi, BiH у Нешвiлi. Закiнчив медичнйй факультет у Балтиморi, а зараз
проходить iHTepHaTypy.

- Але вона залишипась у Вашингтонi.

- Наш проект сидьно iI захопив.,I, чесно кажг{и, MeHi здаеться, що скоро
вона з цим хлопцем розпрощаеться. BiH теж iндус, але староi школи, дуже
консервативний. Коли вона вiдмовипась переiжджати з ним до Нешвiла, BiH
сильно роздютився.

- А ти iй що порадив?

- Спробував переконати ii вiдстоювати власну точку зору. Бо коди б BiH
зшrотiв, по-справжньому захотiв, то знайшов би собi мiсце й у Вашингтонi.
Я сказав iй не жертвувати геть yciM заради його кар'ери. У нас iз'нею вiдноси-
ни, наче в батька з донькою. ii батьки дуже консервативнi. Гадаю, вона ведь-
ми цiнуе можливiсть працювати на пюдину, яка вiрить у Hei i не дивиться на
Hei просто як на чиюсь майбутню дружину.

- У мене питання - просто, щоб розставити Bci крапки над <i>, - ска-
зав Катц. - Тй розумiеш, що вона закохана в тебе?

Волтер почервонiв.

- Не знаю. Може, трошки. Але особисто я гадаю, що це просто iнтелек-
туальна iдеалiзацiя. Бiльш як у батька й дочки.

- Гаразд, друже мiй, мрiй i надалi. I ти хочеш, аби я повiрщв, нiби ти Hi-
коли не уявлrI€ш собil як цi сяючi очi дивляться на тебе, а ii годiвка дежить

у тебе на кодiнах?

- Господи, звiсно ж, Hi. Я памагаюся нiколи таких речей собi не уявrIя"lи.
Особливо коли мова йде про мого пiдлеглого.

- Але, мабутц тобi не завжди вда€ться не уявляти собi таке.
Волтер швидко озирнувся, перевiряючи, чи не чують його пасажири на

платформl, i понизив голос:

- OKpiM усього iншого, я вважаю, що коли жiнка cToiTb на колiнах, то
о6'ективно це € приниженням.

- Чому б тобi це одного разу не спробувати й не дати iй можливiсть са-
мiй про це судити?

- Ну, Рiчарде, хоча б тому, - вiдповiв усе ще червоний Волтер i виму-
шено розсмiявся, - що я розумiю: жiнки зробленi трохи з iншого TicTa, Hi;K
чоловiки.

- А що>л( трапилось iз рiвнiстю статей? Наскiльки я пам'ятаю, це була
одна з TBorx улюблених тем.

- Я просто думаю, що коли б у тебе була дочка, то, можливо, ти б дивив-
ся на становище жiнки трохи з бiльшим Спiвчуттям.

- Ти щойно'навiв мою улюблену причину не заводити дочок.

- Нр коди б утебе була дочка, мабуть, ти б тодi дозводив собi визнати
той факт (якийвзагадi-то визнати досить легко), що дуже молодi жiнки мо-
жуть мати до чоловiка змiшанi почуття: бажання, захоплення, любов, - i не

розумiти...

- Не розумiти чого?

- Того, що для хлопця вони не бiльше як бездушний предмет. Що хло-
пець, можливО, просто хоче засунути свiй, ну ти розумiеш, свiй, ну, ти ро-
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зумiеш... - Воптер перейшов на шецlг: - Свiй чпен до мо/Iодого й привабпп-
вого ротика. Що, мождиво, це €дине, що його цiкавить.

- Вибач, щось не допетрав, - вiдповiв Катц. - Що поганого у тому, коди
хтось тобою захоплений? I]e неможливо зрозумiти.

- Я правда Ее хочу про це говорити.
Пiд"lхав потяц i вони нhсиrryувirrхнулисьу нього. Майже Tiei ж митi Катц

помiтив вогник упiзнавання в оч:lх хдопця студентського BiKy, який стояв \

бiля дверей на протилежному боцi. Катц опустив голову й вiдвернувся, апе
той виявився безрозсудно смйивим i торкнузся його плеча.

- MeHi шкода вас турбувати, - промовив BiH, - аде ж ви музиканъ чи
не так? Ви Рiчард Катц.

- Гадаю, MeHi шкода бiльше вашого, - буркнув Катц.

- Я не набридатиму вам. Просто xoTiB сказати, що MeHi дуже подобаеть-
ся ваша творчiсть.

- А, 
"уд"кую, друже. - Катц усе ще не пiднiмав очей вiд пiдлоги.

- Особдиво рання творчiсть, я з нею тiдьки починаю знайомитись. <Ре-

акцiйна розкilтl> - Боже, ця пiсня просто до бiса генiадьна. Я HaBiTb скинув
ii србi на <ай-под>. Зараз покalку.

- Та пе треба. Я тобi вiрю.

- Ой, вибачте, звичайпо ж. Вибачте. Не xoTiB вам набридати. Просто
я вiд Hei фанатiю.

- Не переймайся.
Волтер сдухав цю розмову з виразом обличчя, що було знайоме Рiчарду

ще з часiв вечiрок у коледжi, якi вони разом вiдвiдували iз завидним пrазохiз-
мом, - сумiш здивування, й гордостi, й пюбовi, й пютi, й caMoTHocTi неви-
димки. Щей вираз дратував Катца тодi, у коледжi, а ще бiльше - зараз.

- Напевно,. бути тобою - це щось незтiичайне, - припустив Волтер,
коли вони виitlлпи на фидцять четвертiй вупицi.

- Нiким iншим ябутп не можу, тож i порiвнювати MeHi немае з чим.

- Але, мабуть, це чудово. Я нЙопи не пЬвiрю, що тобi це не подобаеть-
ся - в rлибинiдушi.

Катц чесно замислився.

- I]e схоже на ситуацiю, коди вiдсутнiсть певноi речi мене б розпютипа,
але сама ця рiч захвату в мене не викдикае,

- А от мецi 6, напевно, сподобалось.

- Я теж так думаю
Але оскiпьки Катц не мiг дарувати Воrггеровi славу, вiп просто пройшовся

разом iз другом а>к до iнформацйноi дошки задiзничноi компанii (AмTpaKD,

де висiла о6'ява про затримку на сорок пЪть хвидин експреса <<Асепа>, який
мав вiдвезти того у пiвденному напрямку.

- Я вiрю в iтоiзди, - gмвив Волтер, - i постiйно розпдачуюсь за це.

- Я почекаю разом iз тобою, - запропонував йомуКатц.

- Не треба, не треба.

- Hi, давай я кFtIлю тобi кока-коли. Чи Вашингтон, врештi-решт, навчив
тебелити? 

,

- Hi, я все ще непитущий. Боже, яке дурне сдово.
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Щля Катца затримка потяге означала, що питанню Петтi судилося отри-
мати певну увагу. Однак,коли BiH це питання порушив (що трапилось у барi
на станцii), пiд акомпанемент пiснi Аланiс MopiceTTl, вiд якоi неРви луqка-
дися, наЧе струни, - пбгпяд Воптера став важким i несфокусованим. BiH
набрав угруди повiтря, наче збираючись щось сказати, але не промовив aHi
слова.

- Длtя вас це, напевно, трохи дивно, - припустив Катц, - коди повер-
хом вище живе дiвчина, а поверхом нижче розташований офiс.

- HaBiTb не знаю, що тобi сказати, Рiчарде. Правда, я не знаю, що тобi
вiдпбвiсти на це.

- У вас усе гаразд? Петтi знайшла собi цiкаве заняття?

- Вона працюе в спортзадi у Джорпжтаунi. Як вважзеш, ц€ щось цiка-
ве? - I Волтер похмуро похитав годовою. - Я давно вже живу з пюдиною,
яка постiйно знil(одиться в депресii. Я не знаю, чому вона така нещасна, я не
знаю, чому вона нiяк не IчIоже виirти з цього стану. Був невеличкий перiод,
копи ми переrхапи до Вашингтона i MeHi здалося, що iй трохи краще. У Сент-
Полi вона вiдвiдувала психотерапевта, i той порекомендував iй почати щось
писати, Щось на зразок особистоi icTopii чи живого журналу, про який вона
MeHi aHi слова не казада, наче це якась ведика таемниця. Поки вона це роби-
да, все буiо не так уже й погано. Але ocTaHHi два роки ситуацiя лише погiр-
шуеться. Ми планували, що вона почне шукати роботу, щойно ми переiде-
мо до $хтцинrтона, почне все спочатку, аде в ii вiцi та за вiдсутностi ходЬвлп
навичок- це дуже важко. tsона дуже розумна йдуже горда, iBoHa не моI-
ла стiйко переносити вiдмови i не могла змиритися з тим, що ма€ починати
з самоrо низу. Вона спробувала зайнятися водонтерством, вiдкрити кiдька
спортивних rypTKiB у школФ( в окрузi, аде це iй також не вдалося. Врештi-

решц яумовив ii спробувати приймжи антидепресанти, iя гадаю, вониб
допомогли iй, коли б вона продовжувала tx приймати, аде iй не сподобалось
вiдчуття пiсдя прийому лiкiв, i до речi, поки вона rx приймала, ii важко було
терпiти. Вони робили з Hei якусь ненормальну, тож вона кинра лiкlвання
Iце до того, як iй змогли пiдiбрати правипьну сумiш та дозування. I нарештi,
минулоi oceHi я бiльшою чи меншою мiрою примусив rr знайти роботу. Не
заради мене - MeHi платять бiдьш нiж достатньо, та й Щжесiка вже закiнчида
школу, а Щжоуi я тепер утримувати не зобов'язаниir. Аде в, Hei бупо стiпьки
вiльного часу, i я зрозумiв, що це вбивае u.'I вона обрала роботу реестрато-
ра успортзадi. Тобто спортзал дуже приемний, туди HaBiTb ходить один 1з

членiв ради директорiв,нашого фонду i принаймнi один iз Morx найбiльшилх
СПОНСОрiв. I ось моя др}гжина, одна з найрозумнiших людей, якIдх я знаю,
працюе там: скануе rxHi картки i бажае iM добряче попотiти. Також вона
сильно з:лхопипася комплексом фiзичних вправ, якi робить цiлу годину кож-
ного дня. РезуIьтат- принаймнi вигпяд yHei пречудовий. Об одинадцятiй
вона приходить додому, приносить готову iжу, i коли я в MicTi, ми'iMo разом,

l Канадська спiвачка, компоЗитор, актриса i продюсер, котра стала BcecBiTHbo попу-
лявною в 1995 роцi, записавши один з найкраще цродаваних адъбомiв за весь час |agged
Little Pill. На рахунку MopiceTT 7 нагород <феммЬ. Загадом по всьому cBiTy продано бйь-
IIte 55 млн примiрникiв fi альбомiв,
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i вона розпитуе 14енЕ, чому я досi не займаюсь секёом зi своею помiчницею.
Приблизно так) як ти мене про це питав, лише не настiльки наочно. Не так
вiдверто.

- Вибач, я i qадки не мав.

- Та звiдки тобi знати? Хто б мiг таке подумати? I кожного разу я кажу
iй одне й те саме: що вона - €дина жiнка, яку я кохаю, едина, кого я баlкаю.
I потiм ми розмовдJI€мо на iншi теми. Наприкпад, ocTaHHi два тижнi - гадаю,
просто ддя того, аби звести мене з рgзуму, -.вона говорить пРо те, що хоче
збiльшити цицьки. MeHi вiд цього хочеться плакати, чесно, Рiчарде. Тобто
з нею все гаразд. Зовнi все чудово; I_{e якесь божевiпд_я. Але вона каже, що
скоро помре i що це може виявитися цiкавим: перш нiж померти, дiзнаlись,
як це - мати груди..Вона каже, що це може стати м'етою, заради якоi вона
збиратиме грсlшi, коп.и... - Волтер знову похитав головою.

- Коли що?

- Та нiчого. Ранiше вона витрачала грошi на iншу справу, яку я вважав
негiдною.

- Вона хвора? У Hei якiсь медичнi проблеми?

- Hi. Фiзично вона здорова. Коли вона каже, що скоро rrомре, то гадаю,
мае на увазi - в найближчi poKiB сорок. Ну, ми Bci маемо померти, i таке
iнше.

- Вибач, друже, я й гадки не мав.
Навiгацiйний маяк у чорних <левайзах> Катца, передавач, який уже дов-

гий час перебував упасивному cTaHi, бо його поховала бi;rьш розвинена
цивiлiзацiя, почав прокидатися до нового життя. BiH мав би вiдчувати про-
вину, аде замiсть цього вiдчував дише бажання. О прозорливiсть члена! Ти
вмiеш митт€во заглядати у майбутне, примушуючи мозок наздоганяти тебе,
шукаючи BipHy стежину, що веде iз закритого теперiшнього до визначеного
наперед результату. Катц бачив, що Петтi, начебто блукаючи по життю без

цiлi, як це щойно описав йому Волтер, насправдi навмисно витоптуе симво-
линажитньому полi: вони скдадають послання, яке Волтер, перебуваючи на
piBHi земпi, прочитати I{e може, але Катцу з висоти видно, що там написано:
<I_{e не кiнець, це не кiнець>. Паралелi мiж ii життям i його просто моторошнi:
короткий перiод творчоi гtродуктивностi, потiм вiдбуваеться несподiваний
повQрот, який. rлризводить до розчарування, потiм з'явдяються наркотики
i вiдчай, потiм вони беруться за дурну роботу, Ранiше Катц вiрив, що його
просто зруйнував несподiваний успiх, але зараз BiH раптом усвiдомив, що
його гiршi роки як автора пiсень збiгаються з роками, що BiH ix провiв у вiд-
cTopoнeнHi вiд родини Берfландiв. Так, ocTaHHi два роки BiH не дуже й часто
згадував Петтi, апе,зараз BiH вiдчував (просто у шiтанях), що так трапилось
бiдьшою Mipolo через те, ц{о BiH вважав, нiби rхнiй роман скiнчився.

- Як Петтi вiдноситься до дiвчини?

- Вони не розмов/uIють, - коротко вiдповiв Воптер.
-_ Отже, друзями'iх не назвеш.

- Hi, я мав на увазi, що вони буквапьно не розмовляють. Кожна з них
знае, коли саме iнша з'явиться на KyxHi, Вони зi шкiри лiзуть, аби раптом не
зустрiтися,

- I хто почав?
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- Не хочу про це.

- Ъразд.
У стереосистемi в барi звг{ала пiсня <3етс вот аЙ лайк ебауг ю>. Катц ви-

рiшив, що то iдеальний саундтрек до HeoнoBoi вивiски <Бад лайт>, абажурiв
з фальшивого скла в свинцевiй оправi, о66итих пдастиком жЕIхливих меблiв,

уякi глибоко в'iвся бруд. BiH усе ще бу" увiдноснiй безпецi, бо навряд чи
в такому мiсцi заграе одна з його пiсень., але розумiв: безпека та вiдносна,
а не абсодютна.

- Петтi раптом вирiшила, що не пюбить людей, мододших за тридцять
poKiB, - знову заговорив Воптер. - У Hei з'явилась упередженiсть проти цi-
лого поколiння. А оскiльки вона та ж сама Петтi, прояви цiеi упередженостi
досить кумеднi. YTiM, це вже зайшло надто дадеко.

А ти, здаеться, IIавпаки, у захватi вiд молодшого покодiння, - не втри-
мався Катц.

- Щтlятого, щоб вiдмiнити загадрне правило, достатньо знайти одиц-два
протидФкнi приклади. У мене tx два, i пречудовi: ,Щжесiка й, Лалtта.

- Але не Щжоуi?

- А коли е два, - продовжив Волтер, наче не почувши iм'я вдасного
сина, - то неодмiнно мають бути ще. I-[e передумова того, що я хочу зроби-
ти впiтку, Треба повiрити, що у молодих таки е мiзки'i соцiальна свiдомiсть,
а потiм залишаеться лише дати iM щось цiкаве й корисне.

- Знаеш, ми з тобою дуже рiзнi, - зiзнався Катц. - Я нiчого собi не

уявпяю. Я нiчому не вiрю. I MeHi не вистачае терпiння з дiтлахап4и. Ти ж це
пам'ятаеш, чи не так?

- Я також пам'ятаю, що ти часто-ryсто помипя€шся щодо себе. Гадаю,
ти вiриш у бiльшу кiлькiсть речей, нiж.дозволяеш собi зiзцатися. Саме через
твою цйiснiсть у тёбе стiльки прихильникiв, I_{e майже iульт!

- I]iлicHicтb - то нейтрапьна якiсть. У гiен також е цiлiснiсть, ага.
Вони - гiени в чистому виглядi.

- Ъ що, значить, не варто було MeHi турбувати тебе? - спитав Волтер;
бупо чутно, як тремтить йбго го.Irос. - Як.ась частина мене не хотiпа тобi
дзвонити, аде Лалiта мене переконапа.

- Та Hi, я радиir, що ти подзвонив. Ми так давно не спiлкув алися,

- ЪДаю, я здогадався, що ти перерiс нас, чи щось таке. Тобто я усвiдом-
люю, що сам я зовсiм не крутий. Я здогадався, що ми тобi набридпи.

- Вибач, друже. Я просто був шалено заклопотаний.
Але Волтер у,же так засмутився, що ледь не плакав.

- У мене почадо складатися врФкення, що ти бентеrкишся через спiлку-
вання зi мною. Я це розумiю, аде MeHi все одно неприемно. Я ж вважаВ, що
ми друзi.

_ Я ж вибачився; - повторив Катц. Його почала дратувати емоцiйнiсть
Волтера;,атакож iронiя чи несправедливiсть того, що йому доводиться,ви-
бачатися, та ще й двiчi, дише за те, що BiH намагався зробити друговi ласку.
Взагадi, у нього було правидо: нiкоди не вибачатися.

- Не знаIо, чого я очiкував, - продовжував Волтер. - Мабуть, визнання
того факту, що ми з Петтi допомогли тобi. Що Bci Ti пiснi ти написав у будинку,
що належав моiй MaTepi, Що ми - TBoi найдавнiшi друзi. Не хочу довго роз-
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IIатякувати про це,.але хочу розставити Bci крапки над (i) та пояснити тобi,
щО саме вiдчував; i тодi, можливо, MeHi бiльше flе доведеться це вiдчувати.

Кров у Катца кипiла, аде частково це вiдбувалося через пророцтва його
члена. Що ж, старий друже, тепер я зроблю тобi iншуласку, подумав BiH. Ми
закiнчимо одну справу, яка залишипась вiдкритЬю, i ти разом iз дiвчиною
MeHi ще дякувати за це будеш

- ,Щобре, коли Bci крапки розставлено, - погодився BiH,

ЖIНОЧА ТЕРИТОРIЯ

Оскiльки ДжоЁ Берrланд вирiс у Сент-Полi, BiH отримав безлiч доказiв
того, що його життя неодмiнно буде щасливим. Як зiрки-хафбеки розмовпЕ-
ють про пробiжку вiдкритим подем;.liке вiдчуття виникае, коли пiдрiзаеш
суперникiв i на повному ходу прориваеш rхню оборону, що дедь рухаеться;
як одним поглядом бачиш геть усе навкопо i миттю розумiсш, що i де вiдбу-
_ваеться, наче гра€ш у вiдеогру на piBHi новачка, - саме так BiH i сприймав
кожний аспект свого життя протягом вiсiмнадцяти poKiB. Увесь cBiT вiдкри-
вався перед ним, i BiH з радiстю приймав це. На першомукурсi BiH приrхав до
коледжу в Шарлоттсвiдлi, маючи iдеапьний одяг й iдеальну зачiску, i дiзнав-
ся, що факультет подарував Йому iдеqпьного сусiда по KiMHaTi; яким бр ро-
дом iз НоВа (так мi'сцевi житедi ншивапи частину округу КолумбiЯ, що пере-
ходив у передмiстя Вiрджинii), [ва з половиною тижнi коледж здавався йому
продовженням cBiTy, як BiH йirго знав, тiльки кращим. BiH так бу" у цьому
переконаний,так спокiйно сприймав це як Ilапежне, що вранцi одинадцято-
,го вересня залишив свого сусiда,Щжонатана дивитися, як палають Всесвiтнiй
торговедьний центр i Пентагон, а сам похапцем побiг на пекцiiо з економiки.
Лише добiгпtи до великоi аlциторiiта побачИвши, що вонагеть.порожня, BiH
зрозумiв: трапилося щсiсь серйозне.

Якби важко BiH не пригадував, BiH так i не мiг зрозумiти, про що думав,
коди перетнув напiвпорол<нiй кампус, Така безпораднiсть бупа зовсiм Ёе
в його стидi, i глибока досада, яку BiH вiдчув на сходинках хiмiчного факупь-

2
тету, стала насiнням, з якого виросдо глибоко особисте обурення терактами.
Пiзнiше, коли пробпеми почали Еацопичратися,у нього складося врaDкення,

що удача, яку в дитинствi BiH звик ввФкати cBoiM правом за народженням,
загинула вiд удару невдачi вищого порядку, удару такого неправомiрного, шдо

HaBiTb здавався нереальним. I BiH чекав, ко/Iи ж ця неправомiрнiсть, це ш:lх-

райство випдиве назовнi i cBiT знову виправиться, надавши йому той досвiд
навчання в коледжi, на який BiH очiкував. Коли цього чомусь так i не сталося,

Щжоуi охопив гнiв, апе рiч, на яку цей гнiв був спрямований, нiяк не бажала
з'явпятися уфокусi. ,Щумаючи про це зараз, копи пройшло вже стiльки часу,
BiH розумiв, що порушник був дужё сх<iжий на бен Ладена - д}же, аде не
повнiстю. Порушник був чимось лдибшим, не мав жодного вiдношення до
подiтики, був злобним за природою, наче вибоiна на Tpoтyapi, уяку потрап-
ляеш iчерез секунду вже дежиш на землi, обличчям донизу, хоча секунду
ТОМУ Йrrтов вудицею i нiкого не чiпав.
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Упродовж днiв, що послiдували за одинадцятим вересня, Щжоуi все 5да-

валося нiлдзвичайно дурним. Було д}рiстю органiзовувати (пидьнування не-

байдужих>, яке не мало жодноi зрозумiлоi мети; було дурiстю знову й знову
перегЛядати записи однiеi катастРофи;6уло д}рiстю з боку хлrопцiв - чденiв
найстарiшого студентського братства <Xi фiта> вивiсити з BiKHa jхнього дому
(прапорець пiдтриvrки>; було д}рiстю вiдмiнити футбольний матч iз YHiBep-
ситетом Пенсiльванii; було д}рiстю, що стiльки дiтлахiв залишили мiстечко,
аби провести час iз родиною (i дурiстю також бупо називати кампус <мiстеч-
ком>). Чотири студенти-лiберали з гуртожитку,Щжоуi веди нескiнченнi дур-
Hi суперечки iз двадцятьма студентами-консерваторами, наче комусь було
якесь дiло [о того, що купка вiсiмнадцятирiчних юнакiв думае про Близький
Схiд. Навколо тих студентiв, хто пiд час теракту вт,ратив родичiв чи друзiв
родини, влаштували дурнувату метуlпню, наче iншi види жахдивоi cMepTi,

що вiдбувапися кожного дня, мали набагато менше значення; i було д}рiстю
вдаштовувати овацii кiльком студентам-старшокурсникам, якi урочисто ви-

рушипи до Нью-йорка на допомогу робiтникам <Граунд-Зеро>l, наче лrодей

у Нью-Йоркудrrя цього не вистачае. Щжоуi просто xoTiB, аби нормальне жит-
тя повернудось до iтього якнайшвидше. У нього було таке вiдчуття, наче BiH

розбив об cTiHy свiй старенький СD-пдеер, внаслiдок чого лазер зiскочив iз
його улюбленого треку й почав грати пiсню, яку BiH HaBiTb пригадати не мiг (i
яка йому зовсiм не подобалась), i зупинити це було неможливо. Дуже скоро
BiH став таким caMoTHiM й iзольованим, BiH так скг{ив за знайомими реча-
ми, rrцо зробив досить-таки серйозну tlомилку, дозводивши KoHHi Монаген
сiсти на мiжмiський автобус i вiдвiдати його в Шарлоттсвiллi, таким чином
знищивши важкуроботу (виконання якоi зайняпо все лiто) з пiдготовки дiв-
чини до ix неминуrого розлrrення.

Все лiто BiH важко rrрацював над тим, щоб вироститив KoHHi розумiння
того, що ддlI них обох дуже ва:кливо не зустрiчатися принаймнi дев'ять Mi-
сяцiв, аби перевiрити жнi почуття одне до одного. Iдея полягала в тому, щоб
створити oKpeMi особистостi й подивитися,чи цi oKpeMi особистостi все ще
добре пiдходять одна однiй, але для Щжоуi це було <перевiркоrо почуттiв>
тiею ж мiрою, як шкйьний <експеримент) з xiMii був дослiдженням. Врештi-

решц KoHHi задишиться в MiHHecoTi, а BiH будуватиме кар'сру бiзнесмена
й зустрiчатиметься з дiвчатами - бiльiп екзотичними, розумними й таки-
ми, що мають зв'язки. Принаймнi, так BiH думав до подiй одиIJадцятого ве-

ресня.
BiH призначив приiзд KoHHi саме на той день, коли Щжонатан п9'жав до-

дому, до НоВц наякесь еврейське свято. Весь вiкенд вона провела, розбивши
табiр на лi-lкку Щжоуi поставивши дороЯ<ню сумку на пiдлогу, i ховала речi
назад у сумку, щойно закiнчувала користуватися ними, наче намагаючись не
задишати жодних спiдiв свого перебування в KiMHaTi. Поки Щжоуi старанно
читав ПдатOна, готуючись до заняття в пQнедiдок, вона роздивдядась облич-
чя у фотоальбомi з першого курсу i смiялася над тими, в кого був дивниitви-
раз обпиччя чи некрасивi iMeHa. За ретельними пiдрахункаМи Щжоуi, вони
займапися сексом BiciM разiв за сорок годин, регудярно звертаючись по до-

l Мiсце руйнування Всесвiтнього торговедь}rого центру.
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помогу до 
^4арихуани, 

яку вона привезда. Копи настав час вiдвозити дiвчину
на автобусну станцiю, ,Щжоуi завантажив купу нових пiсень на il МП3-плеер,
щоб вона ш слухала всю добу, подорожуючи до Мiннесоти. Сумна правда
полягада в тому, Iцо BiH вiдчував себе вiдповiдальним за Hei, розумiв, що все
одно мае розiрвати стосунки, але нiяк не мiг придумати, як саме це зробити.

На станцii BiH порушив питання ii освiти: вона обiцяла зайнятися цим,
аде якось, через дурну впертiсть, не поворухнула i падьцем - i не пояснила
ч8му.

- Ти MaetTl почати вiдвiдувати заняття в сiчнi, - наполягав BiH. - Почни
з <Iнвер-Гiддз кодедж), а наступного року, мабуть, варто перевестися до iHi-
верситету.

- О'кей, - кивнуда вона.

- Ти дуже розумцtl, - продовжував BiH. - Ти не можеш i далi пращюва:
ти офiцiанткою.

- О'кей. - Вона безутiшно подивидась начергудо автобуса. - Я зроблю
це лише заради тебе.

- Не заради мене..Щля себе caMoi. Ти ж обiцяла.
Вона похитала роловою.

- Ти просто хочеш, щоб я про тебе забула,

- I]e неправда, цiлковита неправда, - зацеречив !жоуi, хоча насправдi
KoHHi влrrила в яблучко.

- Ябуду вчитися, - зiтхнула вона, - аде це. зовсiм не примусить мене
забути тебе. Нiщо не примусить мене забути тебе.

- BipHo, - погодився BiH. - Але ми все ще маемо дiзнатися, хто ми TaKi,
Нам обом треба трохи вирости.

- Я вже знаю, хто я,

- Але, може, ти й помиrrя€шся. Може, тобi все ще слiд...

- Hi, - перервала його KoHHi. - Я не помиляюсь. Я хочу просто бути
з тобою - i все. Бйьше вiд життя MeHi нiчого не треба. Ти найкраща люди-
на в cBiTi. Ти можеш займатися чим завгодно, ая просто булу поруч. Ти во-
лодiтимеш багатьма компанiями, а я працюватиму на тебе. Чи ти балотува-
тимешся на посаду президента, а я братиму rrасть у передвиборнiй агiтацii"
Яробитимуте, чого HixTo iнший неробитиме. Якщо тобi знадобиться люди-
на, готова порушити закон, то це я. Якщо ти зzlхочеш дiтей, я виховуватиму
rx дпя тебе.

Щжоуi розумiв,'що йому треба максимадьно напружити мiзки, аби вiд-
повiсти на TaKi тривожнi змви, аде, на жадь, BiH все ще перебував пiд дiею
наркотику.

- Ось що я вiд тебе хочу, - заrIвив BiH. - Я хочу, щоб ти отримала ocBiTy
в коледжi. Оскiльки, - нерозсудливо додав BiH, - якщо ти на мене працюва-
тимеш, тобi frоведеться багато на чому розумiтися.

- Томуя i сказада, що пiд1, вчитися заради тебе, - стенула плечима Кон-
Hi. - Ти мене взагалi спухав?

BiH почав розумiти те, чого не розумiв у Сент-Полi: що BapTicTb речей не
завжди можна побачити з першого погляду, що справжне cTpiMKe зростання
ппатнi за задоволення, яке BiH отримав у старших класах шкоди, може все ц{е

чекати на нього попереду.
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- Краще нам стати у чергу, - змiнив тему !жоуi. - Iнакше ти не отри-
маеш хорошого мiсця.

- О'кей.

- I ще: я Iадаю, нам варто принаймнi тиждень не дзвонити одне одному.
Час повертатися до бiльшоi стриманостi.

- О'кей, - вiдповiла вона й слухняно пiшла до автобуса. Щжоуi пiшов за
Еею, тримаючи в руцi ii дорожню сумку. Принаймнi, йому не треба турбува-
тися через те, що вона може влаштувати йому сцену. Вона нiколи не вимагада
вiд нього'компромiсiв чи прогрrянок рука в руцi, нiколи не дипла до ньо-
го, не надувада ryби, не дорiкала йому. Всю свою пристрасть вона зберiгала
д/uI того часу, коди вони опиняться наодинцi; у цьому вона стала справжнiм
фахiвцем. Копи дверi автобуса вiдчинипись, вона обпапипа його погrrядом,
передала сумку водiевi i зайшла до carloнy. Не буlо жодних дл)ниць типу ма-
хання у BiKHo чи повiтряних поцi.lгуlrкiв. Вона просто встiлвида у вуха навуш-
ники й вiдкинулась на сидiннi так, що BiH iI бiльше не бачив.

У наступнi кiлька тижнiв теж жодних дурниць не було. KoHHi слухняЕо

утримувалась вiд дзвiнкiв, i коли нацiонапьна лихоманка почала спадати,
а ociHb у горах Блу-Рiдж з:uIвипа пра cBoi права, даруючи соIuIчне свiтдо ко-
льору сухого сiнъ густi пахощi тепдоi землi та жовтiюче пистя, Щжоуi вiдвi-
дав iсторичниir програш футбопьноi команди <Каваперiв>, почав пропадати

у спортзалi й набрав кiдька фунтiв .ваги, позiчIк полюбдяв пиво. Частiше за
все BiH спiпкувався з тими хлопцями з гуртожитку, хто мiг похизуватися ба-
гатими батьками й вважав, що США мають вдаштовувати iсламському cBiT1,

кипимовi бомбарпування, аlK доки той не навчиться добре поводитися. Сам
BiH до правоi партii не напежав, апе серед ii представникiв почувався доб-
ре. Повне знищення Афганiстану не повнiстю вiдповiдало його розумiнню
поводженнЯ iз ворогом, але було достатньо бпизьким до цього, щоб надати
вiдчуття задоволення.

Лише коли кiлькiСть випитоцо пива виявIIяпась достатньою, Фи розмови
в групi перейшпи на секс, BiH вiдчував себе наче в iзоляцii. Його вiдносини Ь
KoHHi були надто палкими i дивними - надто вiдвертими, Еадто одурмане-
ними коханням, щоб спугувати розмiнною монетою вихвадяння. BiH знева-
жав cBo'lx товаришiв по гуртожитку, але водночас i завдрив - заздрив rxHirl
копективнiй бравадi порнографiчним зiзнанrrям у тому, що саме воIIихочугь
зробити iз найпопулярнiшими дiвчатами в апьбомi чи начебто вже зробили,
коли раптом опинядися наодинцi з ними,_перебуваючи <пiд градусом> (схо-
же, вони HaBiTb не вiдчували жодного розкмння через це, та i наслiдкiв така
поведiнка чомусь не мала), iз рiзними п'яними дiвчатами в cBoix академi.ш
чи на пiдготовчих Kypcilx. Найсильнiшим бажанням його товаришiв й досi
пишався мiнеъ так що Джо)п, схоже, залишався единим мешканцем гурто-
житку, який вцажав цю розваry не н iагато кращою, Hixc масту}бацiя, щось
подiбне до забавки на парковцi пiд час обiдньоi перерви.

Сама по собi мастурбацiя була принизливим марнотратством, кориснiсть
якого BiH, тим не менш, почав цiнlъати, коди намагався вiдвикнути вiд KoHHi-

|любленим мiсцемдля отриманшI розрядки у нього став туаrrетдля iнвалiдiп
HayKoBoi бiблiотеки, де BiH працював на видачi й збирав ciM допарiв шiстдесяr
п'ять центiв за можливiсть попрацювати з пiдруrником чи почитати <Уолл-
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стрит джорналD, а час вiд часу - i за те, що приносив тексти для нетямуIцих
в науцi. Ъ, щq робота в бiблiотецi дозволяла йому водночас i вчитися там,
свого часуздаваrIось йомуще одним пiлгвердженЕ,Iм того, що йому сдцпо-
ся бути щасIIивчиком. Його вразипо, що в бiбпiотецi 9 дуже рiдкiсна друко-
вана лiтература, i зацiкавило, що за неrо треба пильно наглядати, зберiг,ати
в окремому мiсцi й нiколи не виносити з будiвпi. Зрозумiло, що й не вдасть-
ся уникнути оцифрування унайближчi piK чи два. Багато книжок уйого
вiцлiлку були написанi кодись поrrудярними iноземними мов.lми йiлюст-
poBaHi розкiшними повноколiрпими зображеннями; особливу завзятiсть
у каталогiзуваннi людських знань виявляли нiмцi дев'ятнадцятого столiття.
HaBiTb мастурбацiю можпа буlто обпагородити, хоч iтрошки, коли вико-
ристовувати як допомiжний заiiб стопiтнiй нiмецький статево-анатомiчний
атлас. BiH р9зумiв, що рано чи пiзно йому доведеться перервати,мовчанку
з KoHHi, аде наприкiнцi колсного вечора, повернрши широкi ручки кранЬ
туадету для iнвалiдiв i змивши в канапiзацiю гамети й ciK передмiхуровоi
залози, BiH вирiшував ризикнути й почекати ще один день, доки, нарештi,
одного пiзнього вечора, все ще перебуваючи на робочому мiсцi, того самого
дня, коди BiH подумав, що, мабуть, чекав надто довго, йому подззонила мати
KoHHi.

- ПрЙвiъ Керол, - пю6'язно сказав BiH.

- Привiт, Щжоуi. Мабуть, ти знаеш, чого я дзвоню тобi.

- Взагапi-то, Hi.

- Ну, тому, що ти, схоже, щойно розбив серце нашоi мапенькоi подруги.
У нього запекло пiд грудьми, i BiH вiдйшов узатишний куточок помiж

куп книжок.

- Я збирався подзвонитиif,t сьогоднi ввечерi, - повiдомив BiH Керол.

- Сьогоднi? Справдi? Тk збирався подзвонити'й сьогоднi ввечерi?

- Так.

- Чомуя тобi не вiрю?

- Не знаю.

- Вона пiшла спати, тож добре, що ти не подзвонив. Пiшла спати, HaBiTb
не повечерявши. О сьомiй вечора.

- Тодi добре, що я не подзвонив.

- ,Щжоуi, це зовсiм не смiшно. Вона у вiдчаi. I-{e через тебе у Hei такий
настрй, i ти маеш пр|ипинити водити ii за носа. 3розумiв? Моя дочка - не
собака, ii не можна прив'язати до лiчипьника на стоянцi i просто запиши-
ти там.

- Мабуть, вам слiддати'й антидепрес:шти.

- Вона не тваринка, яку можна запйшити на задньому сидiннi авто iз за-
чиненими вiкнами, - продовжувала Керол, розвиваючи вдрлу метафору. -
Щжоуi, мй - частина твого життя. Гадаю, ми засItуговуемо на щось бiльше,
нiж той нуль, якйй ти дару€ш нам ocTaHHiM часом. Щпя Bcix небайдужих ця
ociHb була просто ж:л.хJIива, а тебе не бупо.поряд.

- Знрете, у мене взагадi заняття в коледжi, i все таке.

- Ти занадто заftнятиir, trlоб просто,подзвонити. Пiсля трьох iз полови-
ною тижнь повноi мовчанки.

- Я справдi збирався подзвонити iй сьогоднi.

189



- Забудьмо про KoHHi, - зiтхнула Кероп. - Щавай не згадувати fi зараз_
Ми з тобою прожили разом, як родина, майже два роки. Я нiкоди не думала.
що змушена буду сказати це, але я, схоже, починаю розумiти, через що дове-
лося пройти твоiй MaMi. Серйозно. Я HaBiTb не здогадувапась, якати бездуш-
на людина, - до цiсi oceHi.

,Щжоуi адресував стелi пригнiчену посмiшку. У його взаемодii з Керол за-
вжди бупо щось негаразд. Вона належала до того типу жiнок, яких хлопцi
з пiдготовчих KypciB уйого гуртожитку iхлопцi зунiверситетського брат-
ства зазвичай називали I]МЯТ1 (цей aKpoHiM, на д}мку,Щжоуi, звr{ав трош:
по-iдiотськи, оскiльки в ньому не бупо лiтери <6> для позначки пбио.). I хоча
BiH частiше за все спав уночi дуже мiцно, iнодi траппялись ночi, ще за часЬ
його проживання у будинку Монагенiв, коли BiH прокидався у лiжку KoHHr
пiсля дивних, тривожних cHiB, де BiH виступав як мимовiльнийй наляканшt
порушник кордонiв лiжка власноi сестри; чи якдюдина, що ненавмисно прФ-
била цвяхом голову Блейка, випустивши цей цвях iз пневматичного молот}iа
Блейка; чи, найдивнilлий iз його cHiB, як кран у центральних доках Великrш
озер, де його горизонтальний член пiднiмав важкi контейнери з палуби ма-
теринського корабля й обережно опускав'rx на маленьку пласку баржу. TaKi
видiння, частiше за все, з'явдядись у його уявi пiсля випадкiв недоречного
зв'язку з Керол: проблиск огоденоi сiдницi у щiлинi майже зачинених дверей
до ii з Блейком спальнi; промовисте пiдморгування в бiк ,Щжоуi, коди Блейr
пiд час обiду ригнув; довга й вiдверта аргументацiя, чому KoHHi варто пр}r-
ftмати пiгупки (з яскравими iлюстрацiями подiй ii власноi розпусноi моло-
достi). Оскiльки KoHHi за своею природою не могла вiдчувати невдоволенЕя
вчинками ,Щжоуi, саме ii MaTepi доведось висдовдювати йому невдоводенЕя_
Саме Керол бупа рупором бажань i почуттiв KoHHi, ii промовистим адвока-
том, i в flжоуi iнодi виникапо вiдчуття (особливо вечорами на вихiдних, код]:
Блейк гуляв iз друзями), що BiH займаеться вiртуальним сексом утрьох: рот
Керол видивав на нього подробицi того, чого KoHHi Hi за що б не сказала
потiм KoHHi робила з Щжоуi все те, чого Керол зробити не могла, а ,Щжоуi рап-
том прокидався посеред ночi, вiдчуваючи, що не може вибратися з неприем-
Hoi та неправильноi ситуацii. I]ю матусю я би трахнув.

- I чого ти вiд мене чекасш? - прямо спитав BiH.

- Ну, почнемо з того, що я хочу, аби ти став бiльш вiдповiдальни_ч
хдопцем.

- Я не ii хлопець. Ми взяли перерву.

- Перерва? Що це таке? Що ти маеш на увазi?
- Що йи вирiшиди rrодивитись, як нам буде нарiзно.

- KoHHi MeHi казала зовсiм iнше, KoHHi сказапа MeHi, нiби ти хочеш, абl:
вона пiшлавчитися, щоб отримати навички вуправлiннi iстати твоею по-
мiчницею.

- Керол, слухай, - зiтхнув Щжоуi. - Коли я казав це, я був пiд кайфоrr_
Я випадково сказав не те, що треба, бо був укурений - ця травичка, якупр}t-
везла MeHi KoHHi, занадто мiцна для мене.

- То ти гада€ш, я не знаю, що в неi за цигарки? Ти гадаеш, у нас iз Бдеli-
ком нрх вiдбило? ТИ зараз MeHi жодних новин не повiдомив. €дине, чого

l I_{ю матусю я би трахнув (з фiльму <Американський пирiг>).
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,ти досяБ - оскiльки почав стукати на Hei, - так це переконав мене, що ти
i справдi поганий хлопець для Moei дiвчинки.

-- Я просто хотiз пояснити, що сказав не те, що думав. А шапсiв виправи-
ти ситуацiю в меЕе не було, бо ми погодилися певний час не розмовляти.

- Ахто у цьому винен? Ти ж знаеш,ти дIlя Hei наче бог. Буквапьно, наче
бог. Якщо ти накажеш iй затамувати поди,(, вона не дикатим€, доки,Ее втра-
тить свiдомiсть. Якщо ти накажеш iй сидiти у куточку, вона сидiтиме там,
доки не впаде вiд гоподу.

- Ну, то хто в цьому винен? ; спитав [жоуi.
- 3BicHo ж, ти.

- Hi, Керол..Ти. Ти ж'ii мати. Саме в твоемудомi вопа мешка€. Я прост9
при€днався до вас.

- А то ж бо, а тепер ти рушиш вдасним ш.IuIхом, не бажаючи брати на
себе вiдповiдаlьнiсть. Пiс,rrя того, як у вас iз HeKi буlrо все, oKpiM весiлля. Пiс-
дя того, як був частиною нашоi родини.

- Ух ти, Ух ти. Керол, я вчусь на першому Kypci копеджу. Ти це розумiеш?
Ъбто, чи розумiеш тЙ неприроднiсть цiеi розмоЪи?

- Я пцше розумiю, Iцо коли була на piK старшою за тебе, то мапа HeMoB/uI
на руках i мала сама прокдадатцсобi шпях у життi.

- Ну то як, тобi це вдалося?

- Правду кажrIи, так. Я не збиралася ка9ати тобi це, бо ще зарано, але
копи ти вже спитilв, то слухай: упас iз Блейком бlце дитипа. Наша мiшенька
родина стане трохи бiдьшою.

Що ,Щжоуi не вiдразу,щiйlrtдg, що воIIа каже, що вагiтна.

- Слрай, я все ще на роботi. Тобто Moi вiтання, i все таке. Просто саме

у цю мить я трохи заftпятиir.

- 3айнятий. Звичайно.

- Обiцяю поiзвонити завтра пiсля обiду.

- Ти MeHi вибач, - вiдповiпа Кероп, - аде так не годиться. Ти маеш не-
гайно приiхати та провесм з пею певний час.

- Це HaBiTb не обговорюеться.

- Тодi приiзди на тиждень на Щень подяки. У нас буде миле сiмейце свя-
ю, вся родина разом, усiчетверо. I_{e дасть й мету, вона чекатиме цього, а м
сам бачиш, яка вона пригнiчена.

.Щжоуi пданувilв провести,Щень подяки уВашингтонi, разом iз сусiдом по
KiMHaTi, ,Щжонатаном, чия старша сестра, стиентка передостаннього курсу
Унiверситету Дюка, або виглядала на фотографiях краще, нiж у.життi, або ж
бупа дЬчиною, особисту зустрiч iз якою не можна проrryстити. Звапи ii Шен-
на, що, на думку,Щжоуi, пов'язувало ii з близнюками Буш i BciMa вечiрками та
вiпьною моралдю, з якими асоцiювалося це прiзвище.

- У мене нема€ грошей на дiтак, - збрехав BiH.

- Можеш поtхати автобусом, як KoHHi. Чи автобус - недостатньо гар-
ний засiб пересування рlя,Щжоуi Берfпанда?

_ До того ж у мене iншi ппани.

- Тодi краще тобi цi пдаци змiнити, - рiшре з.uIвида KoHHi. - Щiвчи-
на, з якою ти зустрiчаешся чотири роки, в гпибокй депресii. Вона годинами
пдаче, нiчого не icTb. MeHi довелось побалакати з ii начальником, iнакше BiH
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звiльнив би ii, бо вона плутае замовлення, ходить iз пiсним обдиччям, нiчого
не rrояснюе клiентам. Може, вона працюе пiд кайфом - мене б це не здиву-
вало. Потiм вона приходить додому, вiдразу ж дягае у лiжко i не встас. Коrп:
вона працю€ у другу змiну, MeHi доводиться rхати додому в обiдню перерв\-.
аби перевiрити, чи вона встала, чи вдяглася на роботу, бо на дзвiнки вона
не вiдповiдае. Потiм MeHi доводиться вiдвозити ii до кафе i перевiряти,чиза-
йшла вона всередину. Я спробувада передору+итице Блейку, але вона бiльше
з ним не розмовляе i не виконуе його прохань. Iнодi MeHi здаеться, що вона
намагаеться примусити нас роздr{итися, просто через свою злiсть, просто
тому, що тебе немае поряд. Коли я раджу iй пiти до пiкаря, вона вiдповiдаа
що здорова, Коли я питаю) що вона хоче довести, як вона житиvrе далi, вона
каже дише, що житиме з тобою. I_{e едине ii ба;кання. Тож, що б ти там собi не
запданував на Щень подяки, краще змiни ппани.

- Я ж сказав: подзвоню iй завтра.

- Невже ти i справдi думав, що зможеш користуватися моею дочкою ж
лJIлькою з секс-шопу цротягом чотирьох рокlв, а пQтIм просто пlти, коди за-
манетьсЯ? Коли у вас почадись дороспi стосунки, вона була ще дитиною!

,Щжоуi пригадав той важливий день.у його фортi на деревi, коли KoHHi по-
терла rrромежину cBorx коротеньких шортiв, а потiм взяда його за руку (його

додоня виявилась меншою за ii) i показада, де саме,треба торкатися ii тйа
i як недовго iй довелось його умовляти.

- Я тодi теж був дитиною, - заперечив вiq.

- Любиft, ти нiколи-дитиЕою не був, - несподiвано_вiдповiла Керол. -
Ти завжди був такий, крутиf,r i стриманий. Тiльки не думай, нIби я не зн€uIа

тебе, коли ти ще пiд стiл пiшки ходив. ТИ HaBiTb жодного разу не плакав! За
все свое життя я TaKoi ди"lини не бачида. Ти не запдакав HaBiTb тодi, коли зла-
мав собi падьця на нозi. Личко у тебе зморщилось, але ти HaBiTb не пискнув-

-- Та Hi, я заппакав. Я це дуже чiтко пам'ятаю.

- Ти використав ii, використав мене, використав Блейка. Атепер вва-
жа€ш, нiблt можеш просто повернутися до нас спиною та пiти собi далi? Га-

даеш, саме так заведено в cBiTi? Думаеш, ми прийшли на цю земдю викдючно
зарадИ того, щоб забезпечити тобi комфорт?

- Я спробую вмовити ii сходити до пiкаря, нехай iй щось пропише. Але
Керол, у нас iз тобою вiдбуваеться якась дуже дивна розмова. Не дуже гарна

розмова.

- Що ж, тобi краще звикати до цього, бо завтра вона повториться, i пiс-
лrIзавтра, i пiсля того дня також, i так доти, доки я не почую вiд тебе, що т]!
приiдеш до наС на,Щень подяки.

- На,Щень подяки яне приiду.

- Тодi тобi краще звикати до розмов зi мною.
Коли бiбп_iотека зачинилась, ,Щжоуi вийшов у.холодну нiч i ciB на лаву пе-

ред гуртожитком. BiH погладжував свiй мобiльний i думав, кому б подзвони-
ти. У Сент-Полi BiH би чiтко дав зрозумiти yciM друзям, що Еа розмови про
rx iз KoHHi вiдносини накладено табу, але у Вiрдlкинii BiH про це мовчатиме
Маfuке Bci студенти з його гуртФкиткуспiлкувалися з батьками кожного дЕrI,
аможе, й кожноi години, iхоча це змусидо його несподiвано вiдчути вдяч-
HicTb до власних батькiв, якi виявидися значно стриманiшими itпова.>кашt
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його бажання бiльше, нiж BiH це змiг оцiнити, поки жив поряд iз ними, -
yTiM, у rлибинiйого душi з'явилося щось дуже схоже на панiку. BiH попросив
дати йому свободу, i вони виконали його бажання - тож ходу I1азад не було.
Пiсдя одинадцятого вересня пролився недовгий, хоч i сильний, дощ дзвiнкiв
до них i вiд них, але розмовJuIли вони, частiше за все, па нейтральнi теми:
мати кумедно скаржилась на те, що просто не може припинити дивитися Ci-
ен-ен, хоча й буrа впевнена, що перегляд новиц утаких масштабах iй шко-
дить; тато скористався мождивiстю видити свою давню ворож-iсть дсi органi-
зованоi релiгii; а Щжесiка похизувапася знанпям схiдних купьтур i пояснила
законнiсть'lхнiх претензiЙ до американського iмперiапiзму. .Щжесiка займа-
да найнижчу позицiю у перелiку людей, кому Щжоуi подзвонив би у важку
хвилину. Мабуть, коли б вона була його ocTaHHiM знайомим, що запцшився
серед живих, а сам BiH перебував би пiд арештом у Пiвнiчнiй Kopei i його 6
переповнидо ба:кання висдухати сувору нотацiю... може, тодi BiH i подзво-
нивбиiй.

Нiби з метою запевнити самого себе, що Керол у Еьому помилидась, BiH
трохи поп/Iакав на caмoTi, у темрявi, просто там, на лавi. Поплакав через не-
щастя KoHHi, через те, що задишив ii сам на сам iз Керол... через те, що не був
тим, хто мiг би iT врятувати. Потiм BiH витер сльози i подзвопив своiй MaTepi,
i Керол HaBiTb могла б чути, як дзвонить телефон, якби стояпа поряд iз BiK-
ном його батькiв i прислухалась.

- ,Щжозеф Берfпанд? - здивоваЕо спитада його мати. - 3даеться, це iм'я
MeHi трохи знайоме.

- Привiц мамо.
повисло мовчання.

- Вибач, що не тепефонував певний час) - сказав вiп.

- Та пусте! - вiдryкнулася мати. - Ту, у нас нiчого й не вiдбуваеться,
коlти не враховрати загрозу сибiрськоi язви, дуже нереального рiеrrгора,
якийнамагаеться продати наш дiм, i того факту, що твiй тато постiйно лiтае
до Вашинттона та назад. Тобi вiдомо, що Bci, хто детить до Вашингтона, ви-
мушенi цйу годину чекати дозвоIfу на посадку, симчи на мiсцях? Начебто
хтось випустив таку дивну постанову. Тобто що вони взагалi думають? Що
терористи вiдмовrrяться вiд своlх ж^хливих планiв пише тому, що в пiтаку
горить напис <пристебнiть peMeHi>? Тато KEDKe, вони HaBiTb не встигають пiд-
нятися в повiтря, а стюардеси вже попереджають'iх, що краще скористатися,
туалетом просто зараз, iHaKшre може бути пiзно. А пiсля цього починають

роздавати великi порцii напоiв,
Вона розмовдяла, наче бц>котдива бабуся, а зовсiм не та життева сила,

яку BiH завжди уявлrIв, коли дозволяв собi пригадати ii. Йому повелося мiцно
запдющити очi, аби знову не розплакатися. Все, що BiH робив по вiдношенню
до Hei ocTaHHi три роки, було розраховано на те, щоб викпючити раз i на-
завжди той надзвичайно особистий тип розмов, якi вони вели, копи BiH бр
мододшим: примусити ii замовкнути, навчити стримуватися, пiдштовхнути ii
до рiшен ня припинити набридати йому св oiM пер еповненим пю б ов' ю серцем
i своею особистiстю, що не знада меж. А тепер, копи таке навчання досягпо
успiху i вона спухняно дотримувалась у розмовах iз ним дише тривiальних
питань, BiH вiдчув, як йомуii не вистачае, i захотiв усе змiнити.
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- Можна MeHi спитати,чиу тебе все гаразд? - ризикнула вона.

- У мене все гаразд.

- У кодишнiх рабовласницьких штат.D( живеться добре?

- Дуже добре, Погода просто чудова.

- Так, це переваца, яку надае дитинство, що ти його провiв у MiHHecoTi.
Тепер, куди б ти не по'iхав, погода там буде значно кращою.

- Еге ж.

- У тебе багато нових друзiв? Нових знайомих?

- Еге ж.

- Що ж, добре-добре-добре. Щобре-добре-добре. Дуже дю6'язно з твого
боку, що t{одзвонив. Тобто я розумiю, що ти не зобов'язаний цього робити,
томудуже дякую, Туъ вдома, у тебе багато прихильникiв.

Гурт х.попцiв iз першого курсу виваIIив з дверей гуртожитку просто на
газон; пiсля випитого пива розмовляли вони дуже гопосно. BiH стримано
кивнув iM у вiдповiдь.

- Щжоуь Щжоуi! - радiсно бурмотiли вони.

- Схоже, там утебе також е прихильники, - зазначида його мати.

- Еге ж.

- Мiй попу/шрний хлоп.rик.

- Еге ж.
Повисда ще одна пауза, а гурт попрямував до шинку. Щивпячись iM у спи-

ну, Щжоуi вiдчув укол заздростi. BiH уже майже на мiсяць у[еред витратив
грошi, якi отримаЬ на перпrий семестр навчання. BiH не xoTiB бути бiдним
х.попцем, якиil,rl'€ лише один бокал пива, коди Bci iншri купують уже шостий
поспiль, аде також не xoTiB i виглядати людиною, що полюбдяе випивати
й закусувати за чужий рахунок. BiH xoTiB бути поважним i щедрим, а це ви-
магало коштiв"

- TaToBi подобаеться нова робота? - шримусив BiH себе спитати в ма-
Tepi.

---: Гадаю, що так. Але вона зводить його з розуму. Ну, ти ж розумiеш:
раптом у нього в руках опинипися шаленi грошi, чужi грошi, i BiH може tx ви-
трачати на те, аби виправити недолiки цього cBiTy. Ранirле BiH жапiвся MeHi,

що BciM до тих недолiкiв байдуже, а тепер йому доводиться реадьно самому
tx виправляти, що, звичайно ж, неможпиво, бо Bci ми разом йдемо до бiса_
BiH надсипае MeHi е-мейпц о третiй годинi ночi. FIe д}маю, що сна йому ви-
стачае.

- А ти? Як у тебе справи?

- Ну, дуже приемно, що ти пита€ш,апети й чути про це не захочеш.

- Ще й як хочу.

- Hi, повiр, MeHi краще знати. I не хвилюйся, я тобi не дорiкаю. Зовсiм Hi_

У тебе свое життя, у мене свое. I все в ньом} добре-добре-добре.

- Hi, я проtто.., слухай, а що ти робиш удень?

- Взагалi-то, до твого вiдома, TaKi питання поряднi дюди не ставлять. Ще
все одно, що спитати бездiтну пару, чого це в них немае дiтей, чи незамiжню
жiнку -,чого це вона все одна та одна. Треба бути дуже обережним iз деяки-
ми питаннями, якi, мождиво, тобi здаються зовсiм невинними.

- Гм.
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- Я зараз троцrки вiдiрвана вiд реальностi, - продовжувала вона. -
Дуже важко робити значнi змiни в х(иттi, коли знаеш, що скоро все одно пе-

ре'iжджати. Правда, я почада неведичкий творчий проект -,я пишу, просто
д/Iя власного задоволення. Також я маю пiдтримувати будинок у cTaHi при-
ватного готелю, на той випадок, коди сюди раптом.за,це гарний рiелтор. Я ба-
гато часу витРачаю на те, щоб перевtрити,чи журнади вiдкритi на потрiбнiй
сторiнцi. 

l

Вiдчуrтя тлккоi втрати запишипо душi.Щжоуi, а на змiнlгйqму прийшла
дратiвливiсть, бо, як би часто вона не повторювала, що не робить цБого, все
одно вона постiйно докоряла йЬму. От хе ж цi MaTyci зi своiми доkоРами -iM кiнця-краю не видно. BiH подзвонив й заради невеличкоi пiлгримки, апе
й оком не мигнув, як зрозумiв, що вiдчувае провину через те, що не може
пiдтримати ii.

- А як у тебе з грошима? - спитада вона, наче вiдчувши, що BiH роздра-
тований. - Тобi виётачае?

- 3 гроlпима повний порядOк.

- Ще б пак!

- Як тiльки я проживу тут певний час, плата за навчання складатиме
значно меншу суму. Це тйьки перrпцft piK валско.

-Тихочеш, щоб я тобi ще грошей вислапа?
Вiц посмiхнувся темрявi. Що б там не було, вона йому подобалась; BiH не

мiг цього перебороти.

- А MeHi здавапось, тато чiтко с.казав: бiдьше жодних грошей.

- Ътковi зовсiм пе обов'язково знати кожнудрiбниц,ю.

- Що речi, в деканатi мене не ввalкатиlvtуть перемiщеною особою, кОли
я прийматиму вiд тебе грошi.

- ,Щеканату теж пе треба знати все. Я могда б виспжи тобi чек дпя оплати
готiвкою, коли це допоможе.

- Так, а потiм що?

- Нiчого, обiцяlо. Жодних зобовЪзань iз твого боку. Тобто ти вже чiтко
висловив свою позицiю TaTKoBi. Немае жодноi потреби брати жахливi по-
зички пiд кошмарнi вiдсотки, i все це дише задIuI того, щоб довести сзою pi-
шрiсть.

- Дай MeHi час подумати.

- Я можу просто покдасти чек до конверта з пиiтом. I ти сам вирiшува-
тимеш, чи варто отримувати по ньому готiвку. Тобi не доведеться обговорю-
вати це зi мною.

BiH зновупосмiхнувся.

- Чомут4 це робиш?

- 3наеш, ,Щжоуi, вiритll ти у це чи Hi, iле я хочу, щоб у тебе було таке жит-
тя, якого tи бажаеш. У мене було трохи вiдьного часу подумtги,копи я роз-
кладала розкритi журнали на кавовому стопику, i все таке iнше. Наприклiд,
над таким питанЕям: якщо ти одного дня повiдомиш нам,'що бiльшё HiKo-
пи не хочеш бачитu нас iз татоп4, - чи бажатиму я тобi щастя, незважаючи
на це?

- Питання дrrке дивне й цйковито гiпотетичне. Воно не мае жодного
вiдношення.до реальностi.
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- Приемно чути, але я не про це. Я хочу сказати ось що: ми Bci думаемо,
нiби знаемо вiдповiдь на це питання. Батьки запрограмованi на те, щсiб ба-
жати найкращого cBoiM дiтям, незадежно вiд того, що вони отримують у вц-
повiдь. Любов i мае такою. бути,чи не так? Але насправдi, коли замисдитись
така Bipa досить дивна. Коли враховувати.нашi знання про те, якi люди на-
справдi. Егоiстичнi, короткозорi, жадiбнi. Чого б це статус батька, BiH i лише
BiH, надавав кожному, хто його отримуе, таку адьтруiстичнiсть? Вочевидь
цього й не вiдбуваеться. Я розпЬвiдала тобi трохи про власних батькiв; на-

- Не д}же багато, - перервав ii Щжоуi.

- Ну, може, кодись я розповiм тобi бiпьше, коди ти дуже попросиш. Але
я що хочусказати: я дуже ретедьно обмiркувала це питання любовi - по вЦ-
ношенню до тебе. I я вирiшила...

- Мамо, ти не проти, коли ми обговоримо щось iнше?

- Я вирiшила...

- Чи, може, просто iншим разом? Наступного тижня, чи щось таке? MeHi
багато чого треба зробити, перш Hi;K iти спати.

У Сент-Полi розтеклось обурене мовчання.

- Вибач, - сказав BiH, - але дiйсно вже дуже пiзно, я втомився, а MeHi

ще треба вчитися.

- Я просто пояснювала тобi, - значно тихiше вiдповiла мати, - чом}-
я все одно надiшлю тобi той чек.

- Так, дякую. Дуже мило з твого боку, Напевно.
Ще тихiшим i якимось тоненьким голосом мати подякувала йому за дзвi-

нок i поклапа слухавку.
Щжоуi огледiв газон, шукаючи якiсь кущi чи нiшi, де б можна було по.

пдакати так, щоб його не побачили перехожi. Оскiльки BiH нiчого такого не
знайшов, то забiг до гуртожитку i, не дивлячись навкодо, наче йому TepMiHb
во треба проблюватись, заскочив до першого-лiпшого сортиру, який,до речi,
належав до iншого крила, заперся у кабiнцi i розридався вiд ненhвистi до
власноi MaTepi. Поряд хтось купався у хмаринi ароматного мил& й плiснявrл
На дверях кабiнки, вкритих iржею, хтось намадював маркером великий члев
iз усмiхненим обдИччям, якиit лiтав, наче Супермен, розбризкуючи краrшi
Пiд малюнком хтось написав: <Приеднуйся або всерися>.

Природа дорiкань його MaTepi не була такою простою, як у Керол Мо-
наген. Керол, на вiдмiну вiд власноi дочки, не вiдрiзнядась розумом. Конпi
мала сухиЙ, компактниЙ iнтелекц твердий маленький клiтор проникливостi
Й чутливостi, до якого вона дозволяла Щжоуi торкатися лише за зачиненимJt
двеiима. Коли вони обiдали всiею сiм'ею: вона, ,Щжоуi, Керол, Блейк, - то
KoHHi iла, опустивши очi, i здавалось, наче вона занурилась у дивнi й глибоЁ
роздуми; але пiсля обiду, наодинцi з Щжоуi, у спальнi, вона могда пригадатя
кожну жалюгiДну деталь поведiнки Керол i Блейка за столом. Одного разт
вона спитала Щжоуi, чи помiтив BiH, Iцо кожна фраза Блейка була на TeMr-,

якi дурнi Bci люди iякий розумний iнадзвичаirниil BiH, Ьдейк. 3а словаллl
Блейка, вранiшнiй прогноз погоди на радiостанцii <Кей-ес-тi-пi> був дурним;
Полсени поставили бак дпя смiття у дурному мiсцi; сигнал ременя безпеюl

у його ваптажiвцi дурниir,6о не вrмикаЪruся через шiстдесят секунд; людIl,
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що iдуть на роботу по Самiт-авеню, не перевищуючи дозволену швидкiсть,
iдiоти; свiтпофор на poBi Самiт-авеню та Лексiнгтон-стрит вмикаеться по-
д}рному у IrезрrIну мить; його бос Цiоц i будiвельнi норми у MicTi також
iдiотськi. Щжоуi розсмйвся, а KoHHi продовжрада наводити приклади, без-
жадьно пригадуючи найменшi деталi: новий пудьт вiд телевiзора розробля-
лиiдiоти,розкдад прайм-тайм на каЕадi <Ен-бi-сi>> переробипи по-iдiотськи,
в Нацiонапьнiй бейсбольнiй пiзi сидять iдiоти, якi не схотiди прийняти пра-
видо щодо десятого гравця, команда <Вайкiнгз> поведа себе по-iдiотськи,
вiдпустивши Бреда,Щжонсона та Щжеффа Шордлса; модератор других пре-
зидеЕтських дебатiв по телевiзору повний iдiот, бо не натиснув на Альберта
Гора i не показав, якиiт. той брехун; MiHHecoTa - дурнувате мiсце, бо приму-
шуе громадян, якi важко працюють, ппати"Iи за безкоштовну медичну допо-
мог}r - екстракдасу! - мексиканським непегалам i дурисвiтам, що живуть
,на допомоry вiд держави, подумати пише - безкоштовну медичну допомоry
екстракпасу!

- I знаеш що? - спитада KoHHi.

- Що?
Ти так нiколи не поводишся.Ти насправдiнабагато розумнiший за ото-

чуючих, томутобi немае потреби називати rхдурними.
Почувши цей комппiменц Щжоуi трохи знiяковiв. Першl за все, його сидь-

но пiдштовхувала конкуренцiя, коли його порiвнювади з Блейком,.- три-
вожне вiдчуття, що BiH усього дише застава чи приз у складнiй боротьбi мiж
MaTip'lg i дочкою. I хоча BiH насправдi залишив багато угtереджень за двери-
ма, копи переtхав до МонагенЬ, ще до Tiei подii BiH багато чого називав дур-
ним, зокрема - вдасну MaTip, яка поступово стала здавdтися йомуджерепом
нескiнченноi, осдячоi дуростi, яка серйозно дiе на нерви, А тепер KoHHi, схо-
же, робипа прицущення, що скаржитися на чиюсь дурiсть людей примушуе
'rx власна нестача розуму.

Насправдi, единим, до чого його мати дйсно стiвидась по-дурному, був
сам Щжоуi. 3вичайно ж, дуя(е д)?ним з ii боку також було те, що вона, на-
приклад, так зневажала Тупакаl, найкращi пiснi якого .Щжоуi ввa>кав безпе-

речно генiальними; чи так вороже вiдryкувалась про серiал <Одруженi... та
з дiтьми>, д}рiсть якого була такою вивalкеною та крайньою, що межувала
з генiальнiстю. Але iй Hi за що б не спадо на думку критикувати цей серiал,
Korпt б Джоуr так не полюбляв дивитися його у повторi, i вона Hi за що б не
опустидася до того, щоб нахабно, аде невдало пародiрвати Тупака, копи 6

Щжоуi так ним не захоплюваВся. Справжне корiння iT дуростi поrrягало в ба-
жаннi якомога довше затримати сина на стадii (хлопця-друго: щоб його
бйьпlе розвiDкапа та зачаровувада мати, анiж'ведикий екран телевiзора чи
справжня гейiальна реп-зiрка. Уцьому ilrюпяtапа годовна причина Tj ду-
pocTi: вона змагадася, конкурувада.

З часом BiH став достатньо вiдчайдушним, щоб вбитиiй у голову свое не-
бажання з?Iпишатисяif маленькимхJIопчиком .другом. BiH HaBiTb не пданував
цього, це трапидось лише як побiчний ефект роздратованостi, що довго на-
копичувалась у нього на душi, роздратованостi сестрою-морапiсткою; BiH не

| Тупак Шакур (1971-1996) - американський репер.
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бачив пiпшого способу розсердити та надякати ii, як запросити до себе купу
друзiв i напитися BciM разом BicKi <Щжим Бiм>, поки батькисидiпиз недужою
бабусею у фанд-Репiдз, а потiм, наступного вечора, сипьнirлrе; нiж зазвичай,
цритиснути KoHHi до стiни, що вiддйяпа його кiплнату вiд спапьЕi,Щжесiки,
пilимуlцуючи !жесiку вмикати сво'ж нестерпних <Белл енд Себестьян>>l на
клубн1, грнiсть, а пiзнiше, вже пiсдя опiвночi, щосипи стукати у дв.рi його
сhадьнi цнотдивими бiпими кiсточками пальцiв.

- Хай тебе чорт вiзьме, Щжоуi! Припипи.негайно! Негайно, ти мене
чуеш?

- Ъй, послухай, я ж роблю тобi пgслугу!

- Що?!

- Хiба,тобi не зле, що нiчого доносити батькам? Я роблю тобi поспуry!
Даю таку жадану можливiсть!

- Я викажу тебе просто зараз. Все, я пiшла дзвонйти TaToBi!

- Щавай уперед! Ти що, не чупа мене? Я ж сказав; що робпю тобi пЬспуry.

- Ах ти ж розrrусник! Самовдовопений маленький розпусник. Я дзвоню
татку просто зара3,..

У цей час KoHHi, повнiстю огодена, з яскраво-червоними rубами й соска-
ми, сидiпа в його KiMHaTi, затамувавши подIш, iдивицась на .Щжоуi з сlмiш-
шю стр4ху, i заrrоrrлення, i здивування, i вiлланостi, i збудження - i це пе-

реконувало його, як нiщо ранiше i мало що пiзнiше, що жодне правило, чи
пристойнiсть, чи моральна норма не важиди для Hei HaBiTb однiеi тисячноi
долi того, що вона його обрана дiвчина i спiврасниця злочину.

BiH не очiкував, що бабуся помре саме того тиrкня; вона 6yra,He така в;ке
й старенька. Коrrи BiH наробив справ за день до rr cMepTi, BiH жорстоко по-
милився, Те, наскiлцки BiH помиливсiт, можна було зрозумiти хоча б з того

факту, що на нього HaBiTb не нагримали. У Гi66iнгу, на похоронi, його батьки
поводидись.так, наче не знайомi з ним. Иого залиптипи варитисяу вдаснй
провинi, одного; поки Bci iншi чдени родини об'еднапись у своему горi, яке
йому слiд було дi.тlити з yciMa. OKpiM Щоротi,.вiн не знав iнших бабусь, а дiду-
ся в,нього взагалi не 61пто, i вона вразипа його, копи BiH був ще зовсiЙ мадим,
запропонувавши йому потримати ij за покапiчену руку й переконатися, що
це рука людини, а отже, ii нiчого боятися. Пiсдя цього випадку BiH жодного
разу не заперечив батькам, якi просипи його щось д7Iя Hei зробити пiд час ri
вiзитiз. Вона бупапюдиною - може, единою в cBiTi, - доякоiвiн був добрим
на сто вiдсоткiв. А тепер раIIтом вона померла.

КiдьЙа тижнiв пiсля ii cMepTi його мати дала йому,перепочити, i це був
час довгоочiкуваноi прохолоди увiдносинах мiж ними) але потроху вона
знову виitljлпа на полювання за його увагою. Вона.нещадно експдуатувала
той привiд, що BiH так вiдверто розповiдав iй про KoHHi,i в свою черry, cTa]Ia

. недоречно вiдвертою з ним. Вона хотiла зробити з нього власпого Офiцй-
ного Спiвчуваючого, i це виявидось HiBiTb гiршим за поrrередне бажання,
те, з хлопчиком-другом. Воно було wrтрим i непереборним. Усе розпочалося
зiзнанням: одного дня вона сiла на Його лiжко i стала вивалювати на нього
iнформацiю про те, як у колеркi над нею знущалася патологiчно брехлива

1 Британська iндi-поп-група.
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наркоманка, яку вона, тим Ее менш, любил4 iяк його тато цього не схва-
пював.

- Я мала це комусь розповiсти, - зiзнадась вона, - апе TaToBi казати не
хотiпа. Вчора я iздипа отримувати нове посвiдчення водiя i раптом зрозумi
да, що вона cToiTb передi мною в черзi. Я не бачила ri з того вечора, як здама-
ла кодiно. Що, цiлих двадцять poKiB? Вона,дуже розтовстiла, але я ii все одно
впiзнапа. Але побачивши ii, я дуже зrIякапась. Я зрозумiла, що вiдчуваю себе
винною.

- Чомузлякадась? - почув BiH впасний голос, наче в психiатра ToHi Соп-
ранО'.-Iчомувинною?

- Не знаю. Я вискочила звiдти ще до того, як вона повернудась i побачи-
да мене. MeHi доведеться повертатися тии за посвiдченням. Але мене охопив
жilx rrри думцi, що вона може повернутися й побачити мене. Я перелякалася
того, що може статися. Тому що, розумiеш, я зовсiм не лесбйнка. Ти маеш
повiрити, що коди б ябупапесбiянкою, то зн,uIа б це: поповина Mo'ix колиш-
Hix подружок вiддають перевагу саме дiвчатам. А я точно не така.

-Радпй це чути, - вiдповiв,Щжоуi, нервово посмiхнувшись.

- Але вчора, побачивши ii, я зрозумiла, що кодись була закохана в Hei.
I не могла нiчого з цим зробити. А тепер у Hei така дiтiйна ваг,а...

- Що таке <лiтiйнa>?

- Вiд сдова <дiтiй>. Його приймають як дiки при манiакадьно-депресив-
ному психозi. Бiполярному афективному розладi.

- А-а.

- А я просто кинрIа ii, бо твiй тато ii ненавидiв. Вона страждала, а я iй
жодного разу не подзвонила, адисти, що воЕа rx MeHi надсилала, викидала,
HaBiTb не вiдкриваючи.

- Але вона ж брехала тобi. Бупа жахJIивою.

- Знаю, знаю. Але все одно вiдчуваю провину.
У наступнi мiсяцi вонарозкрила йомуще багато та€мниць, Таемниць, що

походили на пьодяники, прикрашешi миш'яком. Якийсь час BiH щиро BBIDKaB

себе щёспивчиком, бо його мати була такою крутою та товариською. Увiд-
повiдь BiH розкривав iй маленькi збочення та незначнi правопорушення,
cKoeHi однокласнйками, бажаючи вразити iT тим, наскiдьки його однолiтки
бiдьш досвiдченi та розбещенi, нiж моподi дюди сiмдесятих poKiB. Апе одно-
го дня, пiд час розмови про побачення-rвалтування, здавадось, вона дуже
природно йдоречно розповiла йому про те, як копись сама потрапипа на
таке побачення, у пiдлiтковому вiцi, i як BiH не мае HaBiTb натякати про це
Джесiцi, бо Щжесiка не розумiе MaTip так, як BiH, - i взагалi HixTo if так добре
не розумiе. Кiлька ночей пiсдя цiеi розмови BiH лежав бёз сну вiдчуваючи
шадений.гнiв до fвалтЬника MaTepi, тяжку образу на cBiT за його несправед-
ливiсть, а також - сипьну провину за Bci Ti поганi речi, що BiH копись казав
чи думав про Hei, а ще - вв:Dкаючи себе обраним i важливим, бо йому роз-
кривають таемницi доросдих. А потiм, одного ранку, BiH прокинувся з вiдчуг-
тям шапеноi ненавистi до Hef, TaKoi ненавистi, цо вiд Hei нiмiли руки, а шду-

| Один iз центральних персонажiв тепесерiаrry <Клан Сопрано)); мав реальний прото-
тип боса мафii.
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нок бопiв вiд бажання випорожнитися, Наче в тiпi почались якiсь недобрi
хiмiчнi процеси. Наче з внутрiшнiх органiв i кiсткового I\4озкупочав витiкати
миш'як.

Але сьогоднi, у телефоннiй розмовi, BiH знИковiв вiд того, як несподiвано

розумно вона поводипась. Саме в цьому й полягала суть ii претензiй. Схоже,
iй не дуже вдавалось жити в.IIасним життям, апе зовсiм не через дузiсть. ,Щив-
но, аде, схоже, все було навпаки. Вона сприймада себе з гумором i водночас
з жадем, i бiльш того: схоже, вiдчувала провину за те, що вона така, яка е. Але
все це, врештi-решъ закiнчилось новими докорами на Його адресу. Наче вона

розмовляпа дуже витонченою, але зникаючою мовою, icaMe вiд нового по;
копiнrrя (тобто Щжоуi) задежадо, чи протягне ця мова ще трохй, чи щФне ос-
таточно. Чи наче вона була однiею з пташок тата, що опинидись на межi ви-
мирання i спiвають свою застарiлу пiсеньку в лiсах, HaBiTb не сподiваючись,
що якась спорiднена д}rша раптом почуе tx. Спочатку йшла вона, а потiм уже
весь iнurий cBiT; i лише тим фактом, що вона вирiшила побапакати з ним,
вона докоряпа йому за те, що BiH перенiс свою BipHicтb на бiк усього iншого
cBiTy: Але хто мiг кинути в нього каменем за те, що BiH обрав cBiT? У ньо-
го попереду все життя - його власне життя, i BiH хоче спробувати прожити
йото. Але, на жаль, коли BiH був молодшим, у свой слабкостi BiH дозволив iй
побачити, що розумiе if мову i впiзнав ii пiсню, i тепер вона, схоже, не могла
не нагадувати йому, що цi здатностi все ще знЕrхомться всерединi нього i що
бlцъ-якоi митi BiH може використати'iх, копи з:[хоче.

Хто б не мився удушi ryртожитку, BiH, нарештi, закiнчив свою справу
iтепqр витирався рушником. Щверi вiдчинипися й 3ачинипися; вiд раковин
прийшов м'ятниit запах зубноi пасти, залетiвши просто в кабiнку до Щжо-
yi. Пiсля гiрких слiз у нього встав, i BiH дiстав його з <боксерiв> i штанiв-хекi
й вчепився в нього так, наче вiдцього зiulежало його життЯ. Якщо дуже силь-
но стиснути йбго бiля кореня, то годовка ставада просто ведичезною, i по-
творною, i майже чорною вiд венозноi KpoBi. Щжоуi так подобапося дивитися
па нього, йому так подобалося вiдчуття зaD(ищеностi й незапежностi, яке на-

давала йомувiдразлива краса чпена, щойому не хотiпося спускати й втрачати
цю ерекцiю. Але ходити весь день iз ерегованим членом, звичайно, означало
бути'збоченцем. Блейк був збоченцем. А Щжоуi не xoTiB походити на Блейка,
але ще менше BiH xoTiB стати матусиним Офiцiйним Спiвчуваючим. Мовчки,
неслухняними пальцями, не звомчи з члена очей, BiH довiв се.6е до кiнця,
спустив усе у вiдкриту пащу унiтаза й миттево спустив воду.

Нагорi, у своiй KiMHaTi, BiH наткнувся на ,Щжонатана, якиil читав фiло-
софський трактат [жона Стюарта Мйля itдивився дев'яту подачr м'яча
в чемпiонатi США з бейсболу.

- Дуже заплутана ситуацИ, - скlIзов [жонатан. - Мене просто мг{ить
спiвчугтя до команди <<Янкiз>.

!жоуi, який-завждидивився бейсбоп лише за компанiю, ciB на свое лi_lкко,
коли Рендi Щжонсон робив швидкi кидки гравцю <<Янкiз>> з очима переможе-
ного. Рахунок був 4:0.

- Вони все ще можуть розворушитися,

- Жодного шансу, - не погодився з ним Джонатан. - I вибач, але вiд-
коди це збiрна отримуе право братщ r{асть учемпiонатi пiсля четвертого
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сезону? Я все ще намагаюсь змиритись iз тиМ фактом, Iцо в Арiзони взагадi
е команда.

- Радий, що ти, нарештi, побачив cBlT розуму.

- Зрозуtчiй мене правильно. Для мене все ще не iснуенiчого приемнiшо-
го, нiж програш <Янкiз>, найкраще - у першiй подачi, найкраще - на ударi
Хорхе Посада, цього дива без пiдборiддя. Але зараз той единий piK, коли хо-
четься, щоб вони rrеремогпи. l]e патрiотична жертва, яку мц Bcr маемо при-
нести Нью-Йорку.

- А я кожного року хочу, щоб вони перемоглиr - pxtIToM зilявив .Щlкоуi,
хоча насправдi йомубуло байдуже,

- Ъ невже? Адети ж начебто попюбляещ <Твiнз>?

- Мохсе, це через те, що Moi батьки просто ненавимть <Янкiз>. Тато.
пюбить <Твiнз> саме тому, що iM дrже мало платять,. а коли мова зЕrходить
про ппатню, звичайно, <Янкiз> ста€ затятим ворогом ycix iнших. А моя мати
просто манiакапьно Еенавидить Нью-Йорк.

,Щжонатан здивовано подивився на нього. Що сьогоднi Щжор дрке мапо

розпОвiдав про батькiв, piBHo стiльки, аби не дратувати хлопцiв тиЙ, що на-
чебто наводить про MaTip i тата туману.

- А чому вона ненавидить Нью-Йорк?

- Не знаю. Гадаю, тому, що саме там народидась.
У тепевiзорi Щжонатана Щерек Щжетер добiг до другоi бази, i гра скiнчи-

лась.

- Дуже складна мiшанина почуттiв, - змвив,Щжонатан, вимикаючи те-
левiзор.

- 3на€ш, я HaBiTb нiколи не бачив власних бабусю f1 дiдуся, - продовжу-
вав Щжоуi. - Мама дуже дивно до нш( ст:шиться. 3а все мое дитинство вони
приiжджали дQ нас пише одного разу, та й то днiв на два. I весь цей час мама
поводилася, наче невротичка. А одного разу ми до них по'iхапи, копи були

у Нью-Йорку на канiкулах, i ця зустрiч також не задалась. Вiтання з днем на-

родженЕя вlд них надходипи через три тижнi пiспя сzлмого дня народження,
i мама тiльки що не црокдинада 'lx, хоча насправдi rxHboi провини у тому не

було. Бо н€вже так дегко пам'ятати день народження людиЕи, яку тй майже
нiкопи не бачиш?

,Щжонатан глибокодумно несупив брови.

-,Ще 
саме у Нью-Йорку?

- Не знаю. Щесь за MicToM. Бабуся в мене полiтик, працюе в якомуёь за-
конодавчому органi чи щос,ь таке. Вона.приемна, едегантна еврейка, але моя
MaJvIa, вочевидь, так ir пенавидить, що HaBiTb поряд iз нею стояти не може.

- Аrу повтори! - ,Щжонатан рiзко ciB у пiжку. - Твоя мама - еврейка?

- Гадаю, це скорiше теоретично.

- ,Щруже, то:л( ти еврей! А я i гадки не мав!

- Ну, не зовсiм, пише на чверть, - уточнив Щжоуi. - Ця кров достатньо
розведена.

- Але ти б мiг емiгрувати до Iзрашю просто зараз,'без жодних пробпем.

- Еге ж, то моя найбiльша мрiя.
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- Та я просто так кажу. Ти б мiг мати при собi <Пустельного орла)l чи
керрати реактивним винищ}.вачем i зустрiчатися iз стовiдсотковою iзраi,ль-
тянкою!

Аби проiлюструвати цi слова, ,Щжонатан yBiMKHyB ноутбук i вiдкрив сайт,
присвячений зображенням засмаглих iзраiльських богинь, чиi груди четвер-
того розмiру пiдкресдювапи патронташl з ведичезними патронами, що пере-
хрещувапись на ik оголенIд( торсах.

- MeHi таке не до смаку, - вiдповiв Шоуr.

- Ъ MeHi теж, - зарaDкив.Щжонатан, хоча й не на сто вiдсоткiв чесно. -
Просто, коли б тобi таке подобалося, то...

- До того ж, невже ти не чув про незаконнi поселенпя i про те, що падес-
тинцЬ позбавдено будь-яких прав?

- Так, чув, там справдi icHye велиiезна пробпема! Проблема поляга€
в тому, що'Iзраrль - крихiтний острЬець демократii та прозахiДного уряд}-.
оточений мусупьманськими фанатиками й ворожими диктаторами.

- Згоден, аде це означае, що той, хто помiстив острiвець саме туди, бlъ
йопопом, - заперечив Щжоуi, - Копи б eBpei не переrхали до Близького Схо-
дуi копи б ми не мапи пiлгриIчryвати ix, може, арабськi краiни не стади б ста-
витися до нас так вороже.

- Друже, ти що, нiкоди не чув про Полокост?

- Звичайно ж, чув. А,пе чому вони не переrхали до iншого мiсця - хоча б

до Нью-Йорка? Ми б lx до себе пустиди. Вони б могли побудувати тут собi
сиЕатоги i все iнше, а у нас бупи б бiльш-мепш HopмirпbHi вiдносини з ара-

бами.

- Аде Голокост вiдбувся в €вропi, як14 Bci вважали цивiлiзовапою. Кошt
ти втрачаеш половину сtsого народу в усьому cBiTi через геноцид, то вчишся
довiряти впасниfil зirхист пише собi.

Щжоуi стало нiяково, бо'вiн зрозумiв, що висlrовпюе, скорiше, погJIяш
cBolx батькiв, а не вдаснi, i що через це вiп програе суперечку, яку HaBiTb нс
xoTiB вl4грати.

- Ъразд, - тим не менш напопягав BiH, - аде скажи MeHi, чому це ма€
обходити нас?

- Бо ми маемо пiдтримувати демократiю та BйbHi ринки, де б вони ве

фr, - вiдповЬ ,Щжонатан. - Саме в цьому й поrшгае проблема Саlцiзськсi
ApaBii: там забагато невдоволених людей i не icHye жодних економiчних пер
спектив. Ось чому бен Ладен так легко набирае там послiдовникiв. Щодс
палестинцiв, я цiлком з тобою згоден. I_]e ж простО бiсiв ведичезний роз-
гtлiдник терористiв. Ось чому ми маемо спробувати принести свободу Bcix
арабським дерхGlвiлIu. Апе цього не можна зробити, коли ми втратимо ер[цт
працюючу демократiю в усьому регiонi.

Щжоуi з:lхопдювався,Щжонатаном не тiдьки тому, що той був крутиf,r, a.rK

й через достатню самовпевненiсть, яка допомагала йому не прикидатися дур
ним, аби'не втратити цю KpyTicTb. Йому'раз за разом вдавалося виконратl
складний трюк: у його виконаннi розумнiсть виглядапа круто!

' Напiвавтом атичний пiстолет,
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_- Сдрай! - сказав flжоу.r, аби змiнити тему розмови. - Тц, часом, не
вiдмiнив мое запрошення на,щень подяки?

- Вiдмiнив? Та в тебе тепер два запрошення! Моя родина не належить
до евр€iв, що нен.шидять власний нарQд.Моi батьки rrросто божеводiють вiд
eBpeiB. Та вони перед тобою червоIIу дорiжку розсте/Iять!

Наступного дня, сидячи на caMoTi в rхнiй ,KiMHaTi, пригнiчений тим, щQ
так i не зробив обiцяного дзвiнка KoHHi щодо лiкаря,,Щжоуi раптом зрозумiв,
що 1BiMKHyB ноутбук ,Щжонатана i шукае фотографii йогЬ сЪстри, ,Щ)кенни.
BiH подумав, lцо нiчоfо rrоганого не трапиться, коди BiH подивиться сiмей-
Hi фотографii, якi ,Щжонатан, до речi, уже йому показував. Щжоуi rrодумав,
що неприкрита радiсть сусiда по KiMHaTi, коди BiH дiзлався про еврейську
кров Щжоуi, може сrrугувати не менш тепдомуприйомуз боку,Щженни; i тому
скопiював пару найбiльш вдалих знiмкiв на свiй жорсткий диск, змiнивши
розширення фаfiury, щоб цi фото мiг знайти дише BiH сам. Мета в нього була
проста: мати якусь конкретну адьтернативу KoHHi, перш нiж насмйитися
i все-таки подзвонити iй.

Ситуацiя з дiвчатами поки що нiкуди не годидась. На вiдмiну вiд Кон-
Hi, Bci привiбливi дiвчата, якi зустрiчапися Еа.Його ш/шху уВiрджинii, цаче
були вкритi тефлоном, огорнутi пiдозрами щодо'його мотивiв. HaBiTb най-
вродливiшi вживали забагато макiяжу f,rносипи занадто офiцiЙний одяц,
i на iгри баскетбопьно'i команди <Кдiвлепд Кавальерс)) вмгаlrися так, наче
rtрийшпи на Кентуккське дербil. Треба зазначити, що деякi, менш шикарнi,
дiвчата, коди занадто багато випивапи на вечiрках, давали йому зрозумiти,
що вони зовсiм не проти познайомитися бдижче з таким красенем. Але яка б .

там не буапричина: у тому, 1цо BiH слабак; чи у тому, що йомуне подобапося
перекрикувати музику; утому, що BiH був занадто високоi думки про себе;

утому, що BiH не мiг закрити очi на те, якими дурними й дратiвливими ап-
когоrrь робить дiвчац - BiH майже вiдразу вирiшив iгнорувати TaKi вечiрки
й знайомства та вiддав перевагу завиёанню з хJIопцями.

Так BiH сидiв, стискаючи в руцi тепефон, досить довго, може, з пiвгодини,
i дивився у BiKHo, як небо-сiрiшае; пророк)rючи дощ. BiH чекав так довго i пе-

ребував у такому cTpopi через небажання дзвонити, що вiдбупося щось на
кшталт дзен-буппистськоi стрLпьби з лука: його великий палець, за власним
бФканням, натиснув на кнопку швидкого набору телефону KoHHi, i гопосний

дзвiнок розбдив його, примусивши дiяти.

- Привiт! - сказада вона cpoiM звичним бадьорим годосом, i BiH зро-
зумiв, як йому цього голосу не вистачадо. - Ти зараз де?

- У своiй KiMHaTi.

- I що там вiдб,уваеться?

- Не знаю. Схоже, збираеться дощ.

- Бож€, унас тут вранцi снiг iшов, уявrrяеш? Все, зимаприйшпа!

- Так, слрай... у тебе все гаразд?

- У мене? - Його питання, схоже, вдивувадо ii. - Ък. Я сумую затобою
кожноi хвилини, апе потроху звикаю.

' На це дербi жiнки вдягаються якнайшикарнiше, особливо вирiзняються капепюш-
кИ - чим цезвичайнiшi, тим кращi,
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- 
Вибач, що так.давно не дзвоIIив.

- Та нiчого, MeHi дуже подобаеться теревенити з'тобою, апе я розуплiю,
чому ми маемо поводитися стриманiше. Я тут готувапа докумеЕти - хочу
спробувати поступити до кодеджу в Iнвер-Гiллз. Також подала заrIвку на зда-
чу тесту на академiчнi здiбностi у груднi, як ти радив.

- Я справдi тобi це порадив?

- Якщо восения хочупочати отримрати справжню ocBiTy, як ти каза,в,

я маю це зробити. Я HaBiTb купила книжку, яка допоможе MeHi готратися.
Працюватиму з нею по три години щодня.

- Бачу, у тебе справдi все гаразд.
-- Так! А як TBoi справи?
.Щжоуi вiдчайдушно намагався примирити звiт Керол щодо стану Конпi

з тим фактом, що розмовлlпла дiвчина весело й упевнено.
, Вчора ввечерi MeHi дзвонида твоя мама, - почав BiH.

- Знаю. Вона MeHi зiзналася.

- Вона сказада, що вагiтна..,

- Так, Господь благословив rхнiй союз. Гадаю, народяться близнюки.

- Справдi? Чому?

- Не знаю. Просто MeHi так здаеться. Вiдч;ваю, що ця подiя мае бушr
особдиво жахливою.

_ Вся розмова пройшла якось дивно.

- 3 нею вже поговорипи. Вона бiдьше тобi Не дзвонитиме, - запевниlrа
його KoHHi. - А коли все ж подзвонить, повiдом мене: я гrримушу u припи-
нити тур6lrвати тебё.

- Ще вона сказапа, що ти сипьно засмучена, 
- 

JIяпIIув Джоуt.
Пiсля цього розляглася несподiвана тиша, дуже схожа на чорну дiрку, -

такою ii вмiда робити лише KoHHi.

- Вона сказала, Що ти спиш увесь день i майже нiчого не iси, - продов-
жував ДжоЁ. - MeHi здалося, що вона насправдi турбуеться про тебе.

3нову помовчавши, Когiнi зiзнадась:

- У мене бупа невепи!Iка депресiя, але Керол це зовсiм не обходить. ,Що

того ж, зараз MeHi краще.

- Але, може, тобi потрiбнi антидепресанти чи щось таке?
-- Hi. MeHi набагато краще.

- Що ж, чудово, - сказав Щжоуi, хоч i вiдчував, що все'зовсiм не чудово
i що коли б KoHHi виявIlялапатолоiiчнуслабкiсть чипиппадо fiього, мабуть
BiH i змiг би знаf,rти бiдьш-менш пристойну причин у Nм розриву._ Ti,I спиш з iншими дiвчатами? - раптом спитада KoHHi. - Я тут поду-
мала - може, саме томути й не дзвониш MeHi.

- Hi! Hi. Звiсно ж, iri.
.- Ъ Ее переймайся, я не шроти. Я хотiла тобi це сказати ще мин}пого Mi-

сяryI. Тh,( х/IоIIець; тобi це потрiбно. Я не вимагаю, аби ти перетворився на
Moнaxa.I_{e просто секс, то кого це непокоiть?

- Ну, ти теж ма€ш на це гlраво, - з вдячнiстю вiдirовiв Щжоуi, вiдчувппr
появу нового приводу дпя розриву.

- От тiдьки зi мною такого нiколи не станеться,- зiтхнула KoHHi. -
HixTo не бачить мене так, як ти. Чоповiки IIоводяться TilK, наче я невидимка
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- Повiрити не можу.

- Аде це правда: Iнодi я намагаюсь бути привiтною, iaBiTb трохи фоiр-
тую з вiдвiдувачами ресторану. Але мене чомусь HixTo не помiчае. YTiM, MeHi
однаково. MeHi потрiбен лише ти. Гадаю, дюди це вiдчувають.

- Ти MeHi теж потрiбна, - несподiвано пробурмотiв ,Щжоуi, тим самим
поруIIrуючи певнi правида технiки безпеки, якi сам для себе розробив..- Знаю. Апе хлопцi He.TaKi, як дiвчата, от що я маю на увазi. Ви маете
вiдчувати iвободу.

- Правду кiDкг{и, я багато мастурбую,

- О, я теж. Щiлими годинами. фапляються днi, коли MeHi бiльше нiчого
не хочеться робити. Мабуть, тому Керол i вважае, нiби у меце депресiя.

- Але, мождиво, у тебе i справдi депресiя!

- Hi, я тrросто часто кiнчаю. Думаю про тебе i кiнчаю. Потiм ще трошки
думаю Про тебе - i знову кiнчаю. От i все.

Дуже швидко роЭмова перетворидася на секс по тепефону, що вони во-
станне робили ще на самому початку cTocyHKiB, коди вони ховалися кожен
у своiй KiMHaTi й шепотiли у телефон. 3 часом забава стада набагато цiкавi-
шою, бо тепер вони знади, як розмовлrIти одне з одним. Водночас виника-
ло вiдчуття, наче вони ще нiколи не займалися сrrравжнiм сексом, i наслiдки
моIли бути руйнiвними,

- Шкода, що я не можу облизати тобi пальцi, - зiтхнула KoHHi, коли
вони закiнчипи.

- Я облизую lx за тебе, - вiдповiв Щжоуi.

- Молодець. Оближи tx якнайкраще. Подобаеться смак?

- Так.

- Присягаюсь, я вiдчуваю твiй cMaKI

-Аявiдчуваютвiй.
- Ох, любиilr..,
Миттево секс по телефону пiшов на друIе коло, але набув бiдьш нерво-

вого характеру, бо заняття в Щжонатана вже скiнчилися i BiH мiг з'явитися
будь-якоi митi.

- Любиft, - повторювала KoHHi. - О, мiй любий.Любиiт,любий,пюбиir.
Коли Щжоуi кiнчив удруге, йому здалосЯ, що BiH знаходиться разом iз

KoHHi, в ii KiMHaTi на Бар'ер-стриц i що його вигнута сrrина - то ii вигнута
спина, його напруженi соски - то ii напруженi соски. Вони лежали fll диха-
лив спухавки, наче одна дюдина. BiH помилився вчора ввечерi, коли заrIвив
Керол, що це вона, а не BiH; несе вiдповiдальЙiсть за те, якою стада KoHHi.
Ъпер BiH yciM тiлом вiдчував: вони обое зробили одне одного тим, ким вони
стали.

- Твоя мати хоче, щоб на,Щень подяки я приtхав до вас, - згодом повi-
домив Щжоуi.

- Ти не зобов'язанийлриiздити, - миттево вiдреагувада KoHHi. - Ми ж
домовились витримати девЪть мiсяцiв.

- Ну, стосовно цього питання вона вдаштувада таку собi сцену.

- Вона завжди так робить. Iстеричка. Але з нею поговориди, i бiдьше
вона так не вчинятиме.

- Тож тобi байдуже?
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- Ти знаеш, чого яхочу. IЩень подяки не мае до цього жодного вiдно-
шення.

BiH ду;ке сподiвався (з двоь дивним чином суперечливих причин), що
KoHHi пiдтримае Керол i спробуе вмовити його приiхати на свята. 3 одного
боку, йому кортiло побачити ii та переспати з нею, а з iншого - прискiпатися
до Hei, знайти будь-який привiд обуритися та розiрвати стосунки. Arie своею

розсудливiстю та врiвноваrкенiстю вона знову насадила його на гачок) з яко-
го в ocTaHHi тижнi BiH почав потю(еньку злазити. Насадипа його так глибоко,
як нlкоди ранlше.

- Мабуть, MeHi вже пора прощатися, - раптом заrIвив Щжоуi - Зараз
rrовернеться,Щжонатан.

- Гаразд, - погодилася KoHHi й вiдпустила йото.
Iхня Розмова настiльки вiдрiзнялася вiд того, що BiH собi нафантазував,

що BiH телер i пригадати не мiц чого ж BiH очiкував. BiH пiдrrявся з пiжка
з вiдчуттям, що прорива€ червоточину втканинi реальностi: серце шалено
стукотiло, перед очима все пливдо, aBiH крокував кiмнатою пiд поглядами
Тупака й Наталi Портман. KoHHi завжди йому подобалась. Завжди. Тож чому
саме_зараз , у найбiльш несвоечаснцii моменъ itого пiдхопив такий моryтнiй
потiк справжнього, сидьпого почу,ття? Як таке могло статися, пiсля стiлькох
poKiB сексу з KoHHi, стiлькох,рокiЪ нiжностi й бажання з:rхистити ii - чому
лише зараз його почало затягувати у TaKi глибокi води приязнi?,Чому BiH вiд-
чувае такий дякаюче-значний зв'язок iз KoHHi? Чому саме зараз?

Ще неправидьно, цiлком неправильно, BiH розумiв це, BiH ciB за комп'ютер,

.аби riодивитйся знiмки сестри Щжонатана та спробувати вiдновити хоч
якийсь пqрядок. На щастя, ,Щжонатан повернув-ся ще до того, як BiH встиг
змiнити розширення файлiв назад, Ha.jpg, а значить; сусiд не пiймав його на
гарячому.

- Друже мiй, мiй еврейський.6рате, - урочисто звернувся BiH до !жоуi,
цадаючи на лiжко, наче пiдстрелениir. - Як еам?

- А ти? - вiдповiв ДжоЁ,похапцем закриваючи BiKHo програми.

- Боже, як, тут тхне х/Iоркою! Тh що: у басейнi був, га?
I тут Щжоуi дедь не розповiв сусiду геть усе, всю iсторiю cTocyHKiB мiж

ним i KoHHi, a>K до ocTaHHboi розмови. Але cBiT мрiй, у якому BiH перебував,
таемниче мiсце, де особистостi здивалисяЬ сексуадьному aKli, швидко вiд-
ступив, зIuIкавшись ворожоi присутностi Щх<онатана:

-,Не розумiю, про що ти,- заперечив ,Щжор,'посмiхнувшись.

- Заради Бога, вiдчини BiKHo. Ъбто ти MeHi подобаешся, i все таке, zule

я все ще не готовий,заходити так далеко.
Прийнявши скарry,Щжонатана бдизько до серця, Щжоуi, врештi-решъ вiд-

чцнив BiKHa. Наступного ж дЕя BiH знову подзвонив KoHHi, а потiм iще раз,
черФ два днi. BiH мовчки зdгшав подапi вдаснi розсудли'вi арryментипроT и
занадто частого спiлкування та з вдячнiстю додгIився до сексу по телефопу,
вживаючи його як замiну звичайнiй мастурбацii на caMoTi, в науковiй бi6-
лiотецi, - тепер вона цавалась йому жалюгiдним вiдхиленням, яке HaBiTb
пригадувати соромно. Иомувдiшося переконати самого себе в тому, що коJш
вонй не переходитимуть на звичайнi балачки про новини, а розмовдrIтиIчtуть
лише про секс, BiH може користуватися цiею лазiвкою усророму в iншl,ш
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вИносинах ембарго на надмiрне спiдкування. Але в Mipy того, як вони про-
довжували користуватися лазiвкою, а жовтень змiнився дистопадомr i днi
стапи коротшi, BiH усвiдомив, що lxHi вiдносини стали лиIце ще глибшими
й бiльш реальними, i Коннi,вже почада згадувати те, що вони робили paHi-
ше, й торкатися того, що вониможуть зробити в майбрньому. Таке погдиб-
дення здавадося йому трохи дивним, адже вони просто робипи одне одному
приемнiсть. Але тепер, пригадуючиминyле, BiH розумiв, що мовчання KoHHi
в Сент-Подi створипо таку собi захисну огорожу, надало'rхцiЙ спарюванням
те, що полiтики називають <неусвiдомленням наслiдкiв>. Тепер, коли Щжоуi
зрозумiв, що KoHHi сприймала секс наче мову - як сдова, що ж вона могла
промовити вгодос, - вона стада д/Iя нього набагато реальнiшою, особистiс-
ною. Вони обое бiдьше не могли прикидатися, нiби вони - ilросто двi HiMi
моподi тварини,.якi роблять свою справу, Hi про що не думаючи, Слова при-
вносиди у cBiT небезпеку, сдова не мали меж, спова створювirди свiй впаснпй
cBiT. Одного дня, за розповiддю KoHHi, ii збуджений клiтор вирiс до двадцяти
сантиметрiв i перетвориtsся на твердий олiвець нiжностi, яким вона обереж-
но розведа губи його пенiСа й опустилася до самого низу його списа. Iншого
днrI, на проханЕя KoHHi, Щжоуi описав iй гладёньку тешIу охайнiсть шматка
пайна i те, як BiH вислизнув з ii ануса i впав просто до рота Щжоуi, - а оскiль-
кито були просто сдова, то на смак вони буrи наче пречудовий чорний шо-
кодад. Коди ii спова IIу-напив його Byxzlx, наподягаючи,абивiн продовх<ував,
BiH нiчого не соромився. BiH повертався до червоточини три; чотири, HaBiTb
п'ять разiв на тиждень, щезав у cBiTi, створеному удвох, а потiм повертався
й зачиriяв BiKHa, iшов до Шапьнi чи до кiмнати вiдпочинку та з легкiстю вiд-
творював неглибоку ввiчливiсть, якоi вiд нього вимагадо життя в коледlкi.

Як сказала сама KoHHi, то був просто секс. ii дозвiл отримати секс в iншо-
му мiсцi не йшов у !жоуi з думок, коли BiH разом iз ,Щжонатаном'ixaB у НоВа

як подарунок на честь закiнчення шкоди, атепер паркував його за межами
кампусу, вiдкрито порушуючи правипа, за якими першокурсники не могли
користуватися автiвками. 3 KiHo й книжок уЩжоуi скlталося вр:Dк€IIIIJI, що
коли студентiв вiдпускають на,Щень помки додому, багато чого може трапи-
тися. Протягом yciei oceHi BiH намагався не питати Щжонатана про його сест-

ру, Дженну, думаючи; що краще не ризикувати й не будити пiдозри сусiда
передчасно. Апе сидячи в <Лендкрузерi>, BiH зрозуrиiв, Iцо його побоювання
були даремними, щойно BiH назвав iм'я,Щженни. Щжонатан хитро подивився
на нього й заувах<ив:

- У Hei серйознi стосунки.

- Яft не сумнiвався.

- Ой, вибач, я не так висдовився. Я мав сказати, що вона дуже серйоз-
но ставиться до свого хлопця, але той справжце посмiховисько й взагапi ко-
зел. Не стану принижрати власний розум i питати тебе, чому ти нею цiка-
вився.

- Просто пiдтримував ро8мову, - уy,уIлився вiд вiдповiдi.Щжоуi,

- Ха.ха. Знаеш, коли вона поiхала до коледжр я вiдразуя< дiзнався, хто
з Motx знайомих справжнiй друц а хто приходив до мене у гостi лише тому,
що йiг побачити ii. Виявилося, що таких було десь вiдсоткЬ п'ятдесят.
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- У мене така ж ситуацiя була, хоча й не з сестрою, - посйiхнувся ЩжоуЬ
пригадавши Щжесiку. - У мене то був настiльний футбол, настiдьний хокей
i кегове пиво, - вiдчувши,свободу дороги, BiH продовжив вiдкривати,Щжо-
натану подробицi свого життя в ocTaHHi два роки школи. Щжонатан clryxaB

досfатньо увa)кно, але насправдi Його зацiкавив лише один момент - а саме
IIроживання разом iз дiвчиною;

- I де вона зараз? - спитав BiH.

- У Сент=Полi. Все ще вдома.

- Ти диви. - Така вiдповiдь дйсно вразила Джонатана. - Але стривай-
но. Та.дiвчина, яку Keci бачила, коди та заходила до нашоi кiмнати, на Иом
кiпур, - то Ее вона була?

- Взагалi, вона, - зiзнався Щжоуi. - Ми розсталися; аде одного разузу-
стрiлися.

- Ти чортiв маленький брехр! ']iд ж сказав, що пiдчетrив u в барi!

- Hi. Я пцше сказав, що не хочу це обговорювати. 
.

- Але ти примусив мене ввzDкати, нiби пiдчепив li. Повiрити не можу, що
ти навмисно привЬ ii до нас, коли мене не бупо.

- Як я вже сказав, пiсля розриву ми зустрiлися. Але розрив остаточний.

- Справдi? Ti,{ fй бИьше не дзвониш?

- ДrJке зрiдка. Вона така пригнiчена!

- Я враженийтим, якиfllтинасправдi огидний брехун.

- Я не брехун, - заперечивЩжоуi.

- Сказав - брехун, У тебе в комп'ютерi е ii фото?

- Hi, - збрехав,Щжоуi.

- Щжоуi - таемпий коханець. Джор - утiкач. Чорт забирай. Ъпер'я те-
бе краще розумiю.

- Так, але ж я все ще еврей, а отже, маю тобi подобатися.

- А я не казав, що ти MeHi не подобаешся. Я сказав, що краще тебе ро-
зумiю. MeHi начхати, е в тебе дiвчина чи немае: я нiчого не казатиму Дженнi.
Просто хочу вiдразу попередити: тобi бракуе ключl до ii-серця.

- Що за ключ?

- Робота у <Голдман Сакс груп>1. Ъка, як уu х/Iопця. BiH постiйно по-
вцорював, Iцо хоче заробити сто мiльйонiв доларiв ще до того, як йому ви-
повниться тридцять.

- BiH теж буде yTBolx батькЬ?

- Hi, BiH буде в Сiн.гапурi. BiH закiнчив навчання минулого року, а його
вже вiдправипи до бiсового Сiнгапуру, аби BiH укдав кiлькамiльярдну угоду.
Ъж, брате, вона сум)rватиме вдома.

Батько Щжонатiна був засновником i знаменитим президентом дослiдно-
го iнституту, який доводив правомiрнiсть одностороЁнього використання
американського вiйськового верховенства заради cTBopeHruI бiлыц вiльного
та безпечного cBiTy - особдиво для Америкий Iзраiлю. I тижня не проходи-
/Io, ужовтнi та листопадi, щоб .Щжонатан не звертав )rваги Dкоyr на статтю
в <Нью-Йорк таймс> чи <Уодд-стрит джорнап)), де його батько розмiркову-
вав щодо загрози, яку несе в собi радикальний iсдамiзм. Вони також диви-

l Найбiпьша iнвестицiйна компанiя в cBiTi.
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дись його iнтерв'ю в передачi <Час новин> чи на каналi <Фокс ньюс>i. У нього
був повний рот iдеально бiлих зубiв, якi BiH гордовито демонстрував упо-
смiшцi кожнQго разу, як починав говорити, а вигJLядав BiH таким старим, наче
був дiдусем Щжонатана, а не батьком. OKpiM Щжонатана й Щженни, у нього
буlо ще трое дiтей, набагато старших за сусiда.Щжоуi - вЦ двох поrrереднiх
шлюбiв.

Дiм, де BiH жив зi своею третьою родиною, мiстився у МакЛiн, штат Bip-
джинiя, на слirriй вулицi, обсадженiй деревами, що виглrIдада calvIe так, як
мiсце, де,Щжоуr мрiяв оселитися, коли розбагатiе. В домi, пiдлога якого була
зроблена з дрiбношарового дуба, здавадось, немае кiнця-краю KiMHaTaM, що
виходили на вкритий лiсом яр, де мiж деревами, що майже повнiстю втрати-
пи пистя, пiтали дятли. Незважаючи на те, що Щ>соуi вирiс удомi, який BiH
вважав повним книжок iестетично лривабливим, BiH був пригопомшений
кiлькiстю книжок у твердiй палiтурцi та, безсумнiвно, найвищою якiстю цiеi
багатоi кудьтурноi здобичi, що ii !жонатанiв батько зiбрав пiд час довгого
i плiдного перебування в рiзних KpaiHax. На зразок того, як Щжонатана зди-
вувади пригоди Джо)ц в ocTaHHix класах школи, .Щжоуi дивувався тому, з якоi
висококдасноi розкошi приtхав до кодеджу його неохайний iтрохи невихо-
ваний сусiд. €дине, що трохи не вiдповiдмо загапьному aHTypiDKy, - занад-
то пишно прикрашенi еврейськi ритуальнi речi, понатиканi по Bcix кутках
i подичках. ПобачивШи, як скривився Щжоуi, дивлrIчись на особливо потвор-
ну менору, пофарбовану у срiбний копiр, ,Щжонатан запевнив друга, що ця
рiч надзвичаitно стара, рiдкiсна й цiнна.

Мати,Щжонатана, Тамара, яка, вочевидь, колись була секс-6омбою i HaBiTb
зараз притягувала погIuIди, показада Щжоуi розкiшну сцальню та ванну KiM-
нату, якi бупивикпючно до його поспуг.

-.Щжонатан ка)ке, ти еврей, - почала вона.

- Так, судячи зi всього, так воно i е, - кивнув Джоуr.

- Але не ортодоксальний?

- HaBiTb не свiдомий щодо cBoei нацiональностi - принаймнi, до мину-
лого мiсяця.

Тамара похитапа головою.

- Не розумiю, - зiзнапась вона, - Я знаю, що це дуже частий випадок,
ме MeHi цього нiкопи не зрозумiти.

- Не те щоб 4 буsхристиянином чи щось таке, - запевнив ii Щжоуi, наче
просив за щось пробачення. - Просто це бупо одне з питань, якi мене не

цiкавили.

- Що ж, ми дуже радi, що ти до нас приlxав. Гадаю, цiлком можливо, що
тебе трохи зацiкавить iнфорМацiя стосовно твого походження. Тh побачиш,
що ми з Говардом не дуже ортодоксадьнi. Ми просто вважаемо, що дуже
вzDкливо бути обiзнаним i завжди пам'ятати свое корiння.

- Вони нададуть тобi потрiбноi форми, - додав ,Щжонатан.

- Не бiй.ся, це зовсiм не бопяче, - сексуально посмiхпулась Тамара.

- Це чудово! - з ентузiазмом вiдгукirувся Щжоуi. - Я готовий на все.

Дrr(е скоро хлопцi втекли до рекреацiйноi кiмнати в пiдвалi: втiхи, якi
вона пропонувала, затьмариди HaBiTb втiхи вiтапьнi Блейка й Кероп. На столi
для бlльярда, що був обтягнутий синiм фетром, можна було грати у вели-
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киIt Teнic, ,Щжонатан познайомив Щжоуi зi складною, нескiнченною грою,
що викликала в гравця вiдчуття розчарування: вона мала назву <ковбой-
ський пул> i вимагала, щоб у стола не було центрального механiзму збиран-
ня lrл'ячiв. Щжоуi дедь не запропонрав пограти замiсть цього в настiдьний
хокей, в якому BiH демонстрував анiгiдюючi здiбностi, але раптом до кiмнати
зайшда сестра ,Щжонатана, ,Щженна, Вона ледве привiталася з Щжоуi, дивпя-
чись на нього з погдJIду вЕасного BiKy (,Цженна була на два роки старшою за
нього), i почада розповiдати братовi про якiсь TepMiHoBi сiмЪ*нi.rrрч"r.

I TvT раптом,Щжоуi краще, нiж будь-копи, зрозуплiв, що таке (захопдю-
ючиЙ>. Краса ,Щженни була тривожною i примушувада все навкодо дiвчи-
ни уповiльнюватися, HaBiTb базовi реакцii органiзму спостерiгача. ii фiгура,
копiр обпиччя й товщина KicToK перетворили Ftиси, якими BiH так захопдю-
tsався в iнrпих <гаРненьких> дiвчатах, на грубу пiдробку справжньоi краси;
HaBiTb фото не ]\{0гли передати ii краси. Волосся в неi було густим i блиску-
чим i мало свiтлий, iз рулуватим вiдтiнком, колiр; одяглася Щженна у заведи-
кий верх вiд спортивного костюIvIа й фланелевi пiжамнi штанцi - такий одяг
зовсiм не приховував iдеальних пропорцiй ii тiла, демонструючи, що влада
iT вроди rrеремагае будь-яку мiшкуватiсть вбрання. Все iнше, на чому зупи-
нявся погляд Щжоуi в KiMHaTi дlш вiдпочинку, видiпялося лише тим, Iдо' не
було нею, - його оточував такий самий другосортний непотрiб. I все ж таки,
коли йому вдалося крадькома поглянути на.Щженну, його розупл був занадто
занепокоений, щоб справдi побачити дiвчину. Вся ситlгацiя виявилась див-
ним чином виснa>кдивою. Иому здавалоСя, що який би вираз обдиччя BiH не
обрав, все одно BiH справлятиме неприродне чи соромливе враження. flжоуi
було боляче розумiти, що BiH просто дурнувато посмiхаеться та дивиться на
пiдпогу, в той час коли ,Щженна та ii дивним чином спокiйний брат сваряться
пдодо iпопiнгу в Ньrо-Йорку, який вона хотiла здiйснити у п'ятницю.

- Tk не можеш задишити нам кабрiодет, - наполягав Щжонатан. - У цiй
автiвцi лли з.Щжо1n виглядатимемо парочкою гомiкiв.

€диним помiтним недолiкопr,Щженни був ri голос _- рiзкий, з iнтонацiями
маленькоi дiвчинки..

- Так, ти маеш рацiю, - погодилась tsона, - Парочка гомiкiв у джинсах,
якi прикриваIоть сiдницi лишIе наподовину.

- Я просто не розумiю, чому ти не хочеш rхати у Нью-Йорк на кабрiо-
летi, - обурювався Щжонатан. - Ти ж ранiше так робила!

- Бо MeHi заборонила мама. Ще стосуеться дише вихiдних на свята" Мама
каке, що <ЛендкрузерD безпечнiший" Я поверну його в недiлю.

- Ти жартуеrл? <Лендкрузери> часто перевертаються. BiH абсолютно не-
безпечний.

- То скa>ки про це MaMi. Ска:ки й, що aBTiBKa першокурсЕика - не-
безпечна, бо переверта€ться, i саме тому я не можу взяти ii, щоб з1здити до
Нью-йорка.

- Слрай! - Щжонатан обернувся до Щжоуi. - Ти хочеш завiтати до
Fiью-Йорка на вихiдних?

- Авжеж! - вiдгукнувся l]жоуi"

- То вiзьмiть кабрiолет> - не здаваIIася,Щженна. - Нiчого з вами за три
днi не трапиться,
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- Просто чудоБо! - вигукнув ,Щжонатан- - А давайте поiдемо до MicTa

разом: вiзьмеrо <Лендкрузер> i пiдемо по крамнЙцо*. I тодi ти зможеш пiд-
цryкати MeHi штани, якi б вiдповiдапи TBoiM стаЕдартам

.- 3наеш, чому нiчого не вийде? По-перше, тобi HaBiTb немае де перено-
чувати.

.- А чому б нам yciM не завiтати до HiKa? BiH зараз все одно в Сiнгапурi,
чи не так?

HiKy не сподобаегься, що його помешканЕям гасае згрм першокурс-
никiв. ,Що того ж, може, у суботу BiH уже повернеться.

- ,Щвое - то не купа. I]e ж просто я i мiй неймовiрно охайний сусlд iз
мiннесоти

- Я дуже, дуже охаЙниЙ, _ закивав Щхtоуi. l

- Не сумнiваюсь, - вiдповiла вона зi cBoei башти. Однак, схоже, при-
сугнiсть Джор не давапа iй чинити опiр надто з}Drвirпо: одна рiч - вПф,ут-
бопити власного брата, i зовсiм iнша - гостя рОдИни. - Взагалi, MeHi байду-
ж€, - Нарештi заJIвила вона. - Я спитаю в HiKa. Аде коли BiH скаже <Hi>, ви
в нього не ночуватимете.

Щойно вона пiднядася сходами i зникпа,,Щжонатан повернувся до,Щжоуr
i вигуtсtув:

- ДайпЪть! Нью-Йорк, Нью-Йорк, - мрйпиво.повтоilював Biц. - Став-
пю що 9авгодно, що ми зможемо заВадитися до Кейсi, коли HiK знову вия-
виться таким самим коздом,,як завжди. Ii родина мешкае десь у Верхньому
Iст-Сайдi.

Врода Щженнi просто приголомшила ,Щжоуi. BiH. став туди, де щойно сто-
япа вона, i вiдчув легкЙй запах пачулi. Можливо, BiH проведе цiлий вiкенд
побпизу Hei, i пише завдяки тому, IцQ випадково проживае в однiй KiMHaTi
з Щжонатаном, - це здавадося якимсь дивом,

- Бачу, i ти також, : зазначив,Щжонатан, сумно'хитаючи годовою. - 3а-
вжди одне й те саме.

ДжоЁ вiдчув, що червонiе.

- tle розумiю, чомути вийшов таким потворним?

- Ну, ти ж чув, що KiDKyTb про лiтнiх батькiв. Коли я народився, татов1
бупо вже п'ятдесят один. Пiсдя народження Moei сестри пройшло вже два

роки жilхIIивого погiршення генетичного матЪрiапу.' Не кожному мопцевi
вдаеться народитися таким красунчиком, як ти.

- Яi гадки не мав, що м все так вiдчуваец,

- Що я вiдчуваю? Я просто хочу бачити привабпившr дiвчаъ адже вро-
да - то жiноча якiсть.

- Та пiшов ти, багатенький Бlратiно.

- Красунчик, красунчик!

- Пiшов ти..Щавай пограемо в rастiпьний хокей, ось побачиш: я падеру
тобi дупу.

- Липlе за умови, що ти хочеш тйьки надерти ii.
Незважаючи на погрози Ъмарц, протягом того часу, коли ,Щжоуi жив

у МакЛiн, релiгiйного виховання, на щастя,виявипося небагато - вдilсн€l як
i батькiвського. Вони з ,Щжонатаном впаштрапися в,пiдвапi, в домашньому
кiнотеатрi'зi складаними стйьцями й екраном iз дiагонмлю удва з подови-
ною метри; спати вони дIIгJIи дише о четвертiй годинi ранку, а до того часу
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дивипися бруднi кiнострiчки Й звинувачрапиодне одного в гомосексуалiзмi.
Коли вони прокинудися в ,Щень подяки, у.6улинку вже почади збиратисячис-
леннi родичi. Оскiцьки ,Щжонатан обовЪзково мав хоч трохи потеревенити
з ними, Щжоуi став убивати час тим, що блукав розкiшними кiмнатами, наче
молекуда гедiю, придiляючи найбiльше уваги створенню подя зору, через
яке може пройти Щженпа, чи HaBiTb (i це набагато краще) приземлитися на
ньому. Майбутня подорож до Нью-Йорка (а iT хлопець несподiвано погодив-
ся надати iM притулок) була дrц нього наче можливiсть виграти в дотерею:
BiH, пlrинаймнi, матиме двi тривапi подорожi автiвкою, щоб вразити i]. Але
наразi BiH xoTiB пише призвичаiтись дивитися на Hei, а не вiдводити погляд
кожного разу. На нiй'сьогоднi бупа скромна сукня з високим KoMipoM, дуце
мила, й або Щженнi вмiла робити професiйний мейкап, або просто вживада
MiHiMyM декоративноi косметики. BiH подумки вiдзначив ii гарнi манери, що
особпиво яскраво проявились утерплячостi щодо годомозих дядькiв та Ti-
ток, якi зробипи собi пiдтяжку обличчя i яким, схоже, багато чого треба було
iй розповiсти. I

Ще До того, як подали вечерю, BiH прослизнув до cBoei кiмнати, щоб по-
дзвонити у Сент-Пол. Про дзвiнок до KoHHi мова йти не могла: сором через
iKHi бруднi розмови, який чомусь зовсiм не турбрав його восеЕи, зараз по-
трохуохопдював його. Однак батьки - то зовсiм iHllta справа, хоча б ToMlt що
мати постiйно надсипала йому чеки, якi BiH iHKacyBaB, HaBiTb не вагаючись.

Слцавкузпяв його батько i розмовпяв iз ним не бйьше двоххвипин, пiс-
ля чого поступився мiсцем MaTepi, i такий вчинок,Щжоуi сприйняв наче зра-

д}. Насправдi BiH вiдчував певIIу повагу до татка: за впертiсть у несхвапеннi,
за IIевпинне додержання принципiв, - i мiг би поважати його ще бiльше,
коли б не таткове пiдкреслено шанобливе ставлення до Петтi. Щхсоуi не ви-
стачaло чоловiчоi пiдтримки, аде замiсть цього батько постiйно передоргIав
його MaTepi й умивав щодо них обох руки.

- Привiт! - сказада вона так нiжно, що BiH зiщулився. Tiei ж митi BiH
вирiшив бути до Hei суворим, але, як це постiйно трап/uIпося, cBoiM,ryMopoM
i дзвiнким cMixoM вона змусила його змiнити рiшення. BiH i оком не моргнув,
як уже розповiв iй геть усе про дiм у МакЛiн, oKpiM Щженни.

- Повна хата eBpeiB! - здивувалась вона. - Щля тебе це, напевно, дуже
цiкаво.

- Але ж ти сама еврейка, - нагадав iй фкоуi. - А це означае, що я та-
кож евреЙ. I Щжесiка, i дiти,Щжесiки, коли вони в Hei з'явпяться.

- Hi, це не так; мабуть, ти сприйняв усе; що воriи тобi казали, не дума-
ючи, - заперечида мати. Проживпrи три мiсяцi на сходi СШД, .Щхсоуi.вже
почав розрiзняти в ii вимовi легкий мiннесотський акцент. - Розумi€ш, -
додада вона, - коли мова зФ(одить про релiгiю, то, гадаю, ти е тим, чим себе
ввiDкаеш. HixTo це за тебе зробити не може.

- Аде ж ти сама не е послiдовницею жодноi релiгii.

- Саме цього я i хочу. I]e було одне з небагатьох питань, у яких ми з бать-
ками - бережи rx Господь - дотримувапись однiеi думки. Що будь-яка
релiгiя дурна. Хоча, вочевидь, зараз моя сестра зi мною не погодиться, аце
означае} що наш рек9рд у протилеr(них думк.ж стосовно.абсолютно всього
тривае.
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- Яка така сестра?

- Твоя TiTKa Ебirейл. Схоже, вона занурилась у Кабалу та нове вiдкриття
свого еврейського корiння, яке б воно не було. Питаеш, звiдки MeHi це вiдо-
мо? Бо ми отримали вiд Hei <пист щастяD, тобто е-мейд, про Кабалу. Я поду-
мада, що ця хвороба приilняпа вalкку форму, i тому вiдправипа iй епектрон-
ного листа з проханням бйьше не надсилати MeHi <дистiв щастя)). Вона знову
написала MeHi, цього разу - про свою Подорож.

- Я HaBiTb не знаю, що т,аке Кабала, - зiзнався Щжоуi.

- О, я впевнена, вона з радiстю розповiла б тобi про Hei геть у.се, коли 6
ти вирiшив зв'язатися з нею. I]e щось дуже Важливе й Мiсfичне - гадаю,

цим зацiкавилась Мадонна, i гадаю,6iпьше нiчого знати й не 1реба.

- То Мадонна - еврейка?

- Еге ж, ,Щжоуi, tому iT так i назвали, - Мати просто гIryзувала з нього.

- Ну, якбцтам н.е буоо, - зiлrlвив BiH, - я намагаюсь тримати розум вiд-
критим. Не хочу вiдмовлятись вiд того, про що HaBiTb не встиг нiчого дiзна-
тися,

- Це правидьно. I хто зна, може, тобi це HaBiTb якусь користь принесе,

- ]vlоже, - байдуже вiдповiв Щжоуi.
3а дуже довгим обiднiм столом його посадили на тому ж боцi, що й ,Щжен-

ну, тож бачити Ti BiH не мiц а тому зосередився на розмовi з одним iз лисих
дядькiв, який миттево припустив, що Щжоуi еврей, i тому став розважати
хлопця розповiддю про поiздку до Iзрашю, д€ BiH водночас i вiдпочивав,
i працював. Щжоуi прикинувся, що добре розумiеться i вражений тим, що
насправдi бупо дttя нього цiлковито чужим: Стiною Плачу з ii тунепями,
Баштою Давида, Масадою, Яд Вашемом. 3апiзнiле обурення словами MaTepi,
подвоене казковiстю дому i зiD(опденням вiд Щженни, а також певним не-
знайомим вiдчуттям щироi iнтелектуадьноi допитдивостi, примусипо його
насправдi сподiватися, що BiH еврей, аби зрозумiти, як саме люди вiдчувають
таку принапежнiсть.

Батько,Щжонатана й Щженни, що сидiв на протипежному кiнцi стола, ви-
годошував таку довгу промову на тему зoBHitTTHboi полiтики, що Bci розмови
потроху затихди. Iндичi зморшки в нього на шиi були значно помiтнiшi за-

раз, нiж коди BiH з'являвся по теrrебаченню, айого бiла-бiлiсiнька посмiш-
к".rrр""пяла таке бпискl.че враження через, як виявилось, крихiтнi розмiри
черепа. Той факт, що така зморщена людина народида дивовшлсну Щженну,
здався Щжоуi не менш неймовiрним, нiж його знаменитiсть. Старий вiщав
про <новий кривавиitнакдеп>l, що циркулюе арабським cBiToM, про брехню,
наче у баrlrтш-близнюка( одинадцятого вересня не було жодного еврея, i про
необхiднiсть, учаси надзвичайноi ситуацii в KpaiHi, протиставити злобнiй
брехнi милосердну напiвправду. BiH говорив про Ппатона так, наче особис-
то отримав просвiтлення бirrя нiг сдаветного афiнянина. BiH посиrriшся Еа
членiв кабiнету MiHicTpiB, називаючи ik на iм'я, пояснюючи, як (ми спира-
лися>> на президента, сподiваючись скористатися цим унiкальним моментом
в icTopii, щоб вирiшити непiддатпиву геоiтолiтичну проблему й радикально

' Першi письмовi припущення.про кривавий накпеп (ритуальнi вбивства.християtl
евреями) у l|44 рочi у Норвiчi належать до часiв Айвенго.
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розширити .ф"ру свободи. У звичайнi часи, наполягав BiH, бiльша частЙна
америкацського суспiльства дотримувалась позицii (моя хата ск,раю), аде
терористичнi напади дади (нам> золоту можливiстъ, першу з часiв (холод-
Hoi вiйни>, вtlустити пфiлософа> (якого саме фiлософа, Щжоуi не зрозумiв
чи прослухав), який мае об'еднати KpaiHy заради Micii, яку його фiлософiя
висвiтдида як BipHy й необхiдну,

- Ми маемо навчитися спокiйно ставитися до гrрикрашання фактiв, -
змвив BiH, широко посмiхнувшись, дядьковi, який,дозводив собi не повнiс-
тю погодитися з ними щодо ядерного потенцiал,у lpaKy. - Нашi cpacHi умо-
ви - то нечiткi TiHi на cTiHi, а фiлософ мае бути готовим манiпулюватицимr1
тiнями зарадиiстини.

Мiж раптовим бажанням,Щжоуi вразити Щженнута його втiленням у сло-
вах промайнуда одна коротка секунда жаху вiльного падiння.

- Але звiдки BnM знпти; де iстина? - спитав BiH.
Yci гопови повернулися до нього, i серце в нього затрiпотiло.

- Ми нiколи не знатимемо напевце, - вiдповiв батько Щженни, знов}

увiмкнувши посмiшку.- Цт ви маете рацiю. Аде коли ми дiзнаемося, що
наше розумiння cBiTy, засноване н.а десятипiттях ретельного емпiричного
дослiдження найкращими умами, дивНим чином збiгаеться з iндуктивниьt
принципом загальноi людськоi свободи, це буде добрим знаком того, що
нашi думки йдуть, принаймнi, вiрним шдяхом.

,Щжоуi енергiйно кивнув, бажаючи висловити повне й глибоке погоджен-
ня, i дуже здивувався, коли несподiвано продовжив:

- Але здаеться MeHi, що коли ми почнемо брехати щодо IpaKy, ми будемо
нiчим Ее кращими за арабiв, якi брешуть щодо вiдсутностi eBpeiB у баштах-
близнюках.

Батько Щженни анiтрохи не розсердився i заувa>кив:

- Ви дуже розумний молодий чоповiк, як я бачу.

,Щжоуi не зрозумiв, чи ця фраза мала iронiчний пiдтекст.

- ,Щжонатан каже, що ви дуже хороший студент, _ ввiчдиво продовжив
старий. - Тож, гадаю, ви вже стикалися з розчаруванням, яке викликаютъ
дюдrI, менш розумнi за вас. Люди, якi не тiльки не можуть, але й не хочугь
слрий,няти певну iстину, логiка якоi для вас е самоочевидною. Якi, схоже, на-
BiTb не переймаються тим, що rхня логiка нiкуди не Iодиться. Невже ви HiKo-
ли не переживали таке розчарування?

- Але ж це вiдбуваеться через шню свободу, - заперечив Щжоуi. - Чl:
не в цьому полягае мета свободи? У наданнi права думати все, що заманетъ-
ся? Тобто я, звичайно, згоден, що iнодi це ведьми дратуе.

Гостi, що сидiли за стодом, тихо розсмiяпися.

- Ви правi на сто вiдсоткiв, - несподiвано погодився з ним батько,Щжен-
ни. - Свобода - наче шило в дупi. I саме у цьому подlIгае причина того.
чому нам неодмiнно потрiбно негайно скористатися мождивiстю, що випzша
на нашу долю цiеi oceHi. Примусити всю краiну вiльних пюдей вiдмовитися
вiд хибноi логiки й долул,rтися до кращоi логiки - за будь-яких обставин_

Щжоуi зрозумiв, що бiльше не витримае HaBiTb секунди загальноi уваги-
i тому закивав ще енергiйнiше.

- Ви правi, - з€lrlвив BiH. - Я вас зрозумiв, ви цiлковито правi.
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Батько Щженни продовжив скидати тягар подальших прикрашених фак-
TiB i твердих переконань, але ,Щжоуi не чув aHi слова iз цих розлогих бапа-
чок. Усе його тiло тремтiло вiд хвилювання, адже BiH виступив у присутностi
,Щженни i вона чула його промову. Вiдчуття, яке Ее,нагадувало про себе всю
ociHb, вiдчуття того,-що BiH гравець, знову повернудося до нього. Коли Джо-
натан ВиЙшов з-за столу, .Щжоуi незграбно пiдвiвся i попрямував за ним на
кухню, де вони зiфапи стiльки недопитого вина, що вонс педь умiстипося
у два пiвлiтровi бокали.

- Друже, - заувФкив [жоуi, - не можна так змiшувати бйе вино й чер-
воне.

- Так роблять рожеве вино, дурнику, - вiдповiв ,Щжонатан. - ,Що речi,
коди це ти став добре Розумiтися на винi?

Вони вiднесли наповненi до краю бокади вниз iвитtили його пiд час гри
у настiльний хокей. Щжоуi так сидьно TpeMTiB вiд хвипювання, що випивка
на нього майже не подiяла, - як виявипось, на щастя, бо трохи згодом до
пiдвалу спустився батько .Щжонатана.

- Як щодо партii в <ковбойський пуr>? - спитав BiH, потираючи руки
вiд задоводення. - Ъдаю, .Щжонатан уже навчив вас нашоi улюбленоi гри?

- Авжеж, i я йому продув, - зiтхнув Щжоуi.

- Це коро[ева Bcix iгор упуп: вона поеднуе найкращi риси як бiльяр-
ду, так i пулу, - проiнформував хлопцiв стариf,l, виставдяючи шари номер
один, три та п'ять на певнi мiсця. У Джонатана був трохи принижений ви-
гляд, i.Щжоуi не мiг не звернути на це уваги, бо до цього дня BiH вважав, що
по-справжньому принизити IIюдину здатнi пише ii батьки. - У нас е додат-
кове спецiальне правило хазяiна дому, якея маю HaMip застосувати сьогоднi
до самого себе. Що скажеш, ,Щжонатане? I]e правило було розроблене, аби
не допустити, щоб висококвапфiкований гравець загнав у дузу шар номер
п'ять i,тим самим пiдвищив.свiйрахунок, А вам, хлопцi, це робити можна, за

умови, що ви вже павчилися управпяти шаром, у той час як я матиму бити по
iншому, намагаючись загнати його в дузу, кожного разу, коди вдарю по шару
номер п'ять.

,Щжонатан закотив очi.

- Звуrить чудово, тату.

- Отже, погнали? - спитав його батько, намазавшикиil крейдою.
,Щlконатан i [жоуi обмiнялися погдядом i, не втримавIIIись, гигикнуди.

Апе старий цього HaBiTb не помiтив.
Щжоуi вiдчував майже фзичний бiпь вiд того, що так ганебно програв, та

й ознаки випитого вина почади проявдrIтися, копи старий дав йому кiлька
пiдказок, а BiH лише став грати ще гiрrпе. Джонатан, на вiдмiнувiд нього, грав

дуже серЙозно, вiдчаЙдушно намагаючись виграти, i схипявся над стодом iз
таким зосередженим виг]uIдом, якого ДжоЁ ще нiколи не бачив унього на
обличчi. Коли,Щжонатан знову став забивати шари влузу один за одним,
його батько вiдвiв Джоуr убiк i спитав про плани на лiто.

- До лiта ще далеко, - вiдмахнувся Щжоуi.

- Насправдi, не так уже й далеко. Якi сфери дiяльноЬтi цiкавлять тебе
найбiльше?

215



- Бiльше за все я зацiкавлений у тому, щоб заробити грош.ей i задиши-
тисьу Вiрджинii. Я сам плачу за навчання та все iнше.

- ,Щжонатан MeHi теж так сказав. I-{e дуже поважна мета, I пробач, коли
я зiлходжу надто дапеко, але моя дружина повiдомила MeHi, що у тебе з'явилась
цiкавiсть до минулого свого народу, хоча тебе не виховувалиу Bipi. Не знаю,
чи це мае якесь вiдношення до твого бажання iти власним шдяхом, але кодrI

це так, я хочу привiтати тебе, бо ти ма€ш власну д}мку i мужнiсть ii вiдсто-
ювати. 3 часом, мабуть, ти HaBiTb поведеш свою родину IпIuшом дослiджень
власноi icTopii.

- MeHi дуже шкода, що я нiчогiсiнько про це не знаIо.
Старий розчаровано похитав головою цей жест дуже нагадував жест

його дружини.

- У нашого народу - найбiдьш дивовижна й довга iсторiя в усьом,у
cBiTi, - сказав BiH. - Гадаю, ддя сг{асного мододого чоловiка вона мае бути
особпиво привабливою, бо вся вона зосереджена на питаннi особистого ви-
бору. HixTo не наказуе еврею, у що BiH мае вiрити. Кожен ма€ це вирiшитlr
сам. Можна самому обирати свою програму i Ti особдивостi, так би мовити.

- Так, це дуже цiкаво, - кивнув Щжоуi.

- А якi у тебе iншi плани? Чи хочеш ти зробити кар'€ру в бiзнесi, як того,
зда€ться, сьогоднi хоче кожен?

- Так, безперечно. Я думаю обрати фаховим предметом eKoHoMiKy,

- Це добре. Немае нiчого поганого в бажаннi робити грошi. Маю зазна-
чити, що оёобисто MeHi заробляти собi на життя потреби не було, хоча Mollq-
запевнити тебе: ялуже добре розпорядився тим, що отримав. Я багато чим
завдячую прадiдуiз Щинциннатi, якиilприrхав сюди без копiйки. У цiй KpaiHi
BiH отримав шанс, який надав йому свободу використати cBoi здiбностi на
повну. Саме тому я вирiшив провести життя таким чином: вiддати шану Tili
свободi й спробам створити пiдfрунтя д/lя того, щоб наступне американське
столiття виявилося не менш благослоЁенним. Немае нiчого поганого у Tolrf},,

щоб робити грошi, зовсiм нiчого. Але в життi мае бути ще щось. Треба обра-
ти, на чиему ти боцi, та боротися за нього. ,

- Повнiстю згоден, - закивав Щжоуi"

- Влiтку в iнститутi можна взятися за якусь тимчасову, але добре опла-
чуцану роботу, коли хочеш зробити щось для cBoei краiни. Наше фiнансу-
вацня перевершило Bci сподiвання - вперше пiсля TepaKTiB. Яка BTixa для
очей! Якщо у тёбе е таке бажання, ти б мiг спробувати подати заrIву.

- Обов'язково! - вигF(нув,Щжоуi. BiH подумав, що зараз схожий на од-
ного з моподих спiврозмовникiв Сократа, чиi реплiки, cTopiHKa за сторiнкою.
являлисобою Варiацii на кштадт <Ък, безсумнiвно> чи <Без жодних cyMHiBiB,
саме так це i мае бути>. - 3врить пречудово, - додав BiH. - Я неодмiнно
подам змву.

Щжонатан занадто сильно вдарив по бiльЯрд,ному шару, внаслiдок чого
киitпише подряпав шар, i х.попець втратив yci очки, накопиченi за свою черry

- Чорт! - скрикнув BiH i повторив голоснiше: - Чорт! - i вдарив кием
по краю бiльярдного стола.

Запанувала нiякова тиша.
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- Копи набираеш багато очок, слiд бути особпиво увiDкним, - нагад:ш
йому батько.

- Я знаю, тату. Я знаю! I я був дуже увая(ний! Просто вашi балачки мене
трохи вiдволiкли.

7.Щжоуi, твоя черга.
Чому, ставши свiдком жiDOIивоi невдачi друга, BiH неконтродьовано, щиро

посмiхнувся? Його охопиrIо чудове вiдчуття звiльненrrя, адж€ йому'нiкопи
не доводидося спiлкуватися з власним батьком утакоЙу стилi, BiH вiдчував,
як iз кожною секундою до нього повертадася удача. А заради Щжонатана BiH

удав, наче зрадiв, коди, вдаривши по шару, не змiг загнати його в лузу.
Але ,Щжонатан все одно розлютився на нього. Коrrи його батько, одер-

жавши подвйНу перемоry, iiшов нагору, Шонатан зпову почав називати
,Щжоуi <голубимо, аде тепер - досить образпиво, i врештi-решт заrIвив, що
бiльше не ввa>кае iдею поtхати до Нью-Йорка разом iз,Щженною такою вже
гарною.

- Але чому? - спитав його шокований Щжоуi.,- Не знаю. Просто MeHi це не подобаеться.

- Це буде щось надзвичайне!Мо.жна спробувати потрапити на <ГРаунд-
Зеро> i подивитися, па що воно схоже.

- Туди взагалi нiкого не пускають. Тож нiчогiсiнько ти не побачиш,

- А ще я хочу подивитися на те мiсце, де вони знiмають paHKoBi новини.
.- Ну i дурник. I]e ж просто BiKHo.

- Та годi тобi, це ж Нью-Йорк! Ми просто зобов'язанi все це побачити!

- Ну, тодi можеш lхати з Дженною сам. Ти ж саме цъого й xoTiB, чи не
так? Поrхати на Манхеттен разом iз моею сестрою, а наступного лiта попра-

цювати на мого батька. Що речi, матуся дуже любить iздити верхи. Може, тобi
варто скласти iй компанiю?

€диною поганою рисою вдачi Щжоуi можна було вважати те, що iнкопи
вона працювала за рil(упок iнших пюдей. Оскiльки сам BiH заздростi нiколи
не вiдчував, прояви цього почуття в оточуючих його неабияк дратували. ПЦ
час навчання устарших класах йому неодноразово доводилося припиняти
дружбу з хлопцями, яцi не могди спокiйно сприймати той факт, що друзiв
у нього багато. У таких випадках йому завжди хотiлося сказати: <Та годi вже,
не будь дитиною!> Але дружбу з Щжонатаном бупо неможливо розiрвати,
принаймнi до кiнrц навчального року, i хоча поганий настрiй сусiда по KiM-
HaTi дратував Щжоуi, BiH rлибоко розумiв його бiль - бiль сина.

- Що ж, добре, - погодився flжор. - Отже, ми заrIиша€мось. Тодi пока-
жи MeHi округ Колумбiя. Хочеш?

Щжонатан знизав пдечима.

- Серйозно. !авай зависнемо в окрузi.
Щжонатан деякиitчас обмiрковувilв нову пропозицiю i, вРештi-решц вiд-

цовiв:

- Ти його майже зробив, друже. $се це лайно, ця благородна брехня... Тй
його майже зробив, але все зiпсувапа твоя бiсова усмiшка. Ти чортiв tопубий
невдахаl

- Еге ж, але я не цригадую, щоб ти хоч раз рота розкрив.
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- Я теж кодись через це проходиts.

- То чому,я маю неодмiнно iти TBoiM шляхом?

- 
Тому, що ти ним ще не ходив. Ти не заслужив на IIраво не ходити ним.

Ти, чорт забирай, взагалi Hi на що не заслугову€ш.
* Сказав хлопець на <Лендкрузерi>.

- Годi, не хочу бiдьше про це розмовпяти. Пiду краще почитаю.
Гаразд.

- Я поцуз тобою до Нью.Йорка. MeHi HaBiTb байдуже, коли ти пересlrиш
iз моею сестрою. Напевно, ви заслуговуете одне на одного.

- На що ти натякаеш?

- З часом cilM дiзнаешся.

- Щавай просто i дапi будемо друзями, гаразд? MeHi не обов'язково txaTrt

у Нью-йорк.

- Hi, ми все ж таки поiдемо, - вперто вiдповiв Щжонатан,, - I як би жа-
люгiдно це не звrIало, я не хочуiздити в кабрiолетi,

Опинившись нагорi, у спальнi, де стояв запах iндички, Щжоуi знайшов на

тумбочцi купу книжок: Едi Вiзедьl, XaiM Поток2, <Вихiд>, <Iсторiя eBpeiB> -
i записку вiд батька,Щжонатана: <Трохи вугiлля для тебе. Можеш запишитлl
собi чи передати iншим. Говард>. Гортаючи сторiнки i вiдчуваючи водночас
повну вiдсутнiсть особистоi зацiкавпеностi в TeMi й все бiдьш глИбоку по-
вагу до людей, у коIо ця зацiкавлецiсть була, Щжоуi знову роздютився на

MaTip. ii неповага до релiгii тепер здавалася йому просто ще одним проявош
ii <якання>: ii сугrерницького, Коперникового бажаннябути сонцем, навколо
якого крутиться весь cBiT. Перш нiж дягати спати, BiH подзвонив за номеро}r
411 i отримав тепефон Ебirейп Емерсон у MaHxeTTeHi.

Наступного ранку, поки ,Щжонатан ще спав, ,Щжоуi подзвонив Ебirеliл,
сказав, що BiH - син ii сестри, i повiдомив, що скоро завiтае до Нью-Йорка_
У вiдповiдь його TiTKa якось дивно гигикнуда i спитала, чи BiH yMie чинrпr
caHTexHiKy.

- Що, вибачте?

- Все йде донизу аде чомусь там не залишаеться, - вiдповiла жiнка. -
Ъчно як я пiсля забагато великоi порцii брендi. - I вона почала розповiдатя
йому про низьке розташування й старезнi каналiзацiйнi труби Грiнвiч-Вiл-
лiдж, про rrдани домоправителя на вихiднi, про переваги й недолiки KBapTrr-

ри на низькому першому поверсi, з вiкнами у двiр, i про <задоводення), яке
вона отримала у,Щень подяки, повернувшйсь додому опiЪночi й побачивlшr
не повнiстю розчиненi вiдходи життедiяльностi сусiдiв, що цлавали в ii ванпi
та пiдiймалися аж до краю раковини в KyxHi,

- Усе це пррросто чудово, - заявила вона. - Просто iдеальний капеФ
двом iз половиною вихiдним!

- Ну, взага'пi, я думав, ми могди б зустрiтися, чи щось таке, - запроцФ
нував ,Щжоуi. Правду кa>кг{и, BiH гrочав уже вагатися, чи iM дiйсно потрi&
но гiобачити одне одного, але TiTKa Ебirеtirд раптом почада реагувати на його

1 Журналiст, письменник, громадський дiяч, що пише на iдиш, а такох< французьков
та англiйською; в центрi його уваги - Голокост i еврейська iсторiя та кудьтура.

2 Американський еврейський письменник i рабин,
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слова, наче той монодог був чимось схожйм на купу смiття, яке неодмiнно
треба було викинути з душi.

- Знаеш, ая бачила TBoi фотокартки, iTBoei сестри також. Прррросто
шикарнi зображення, на яких ви знаходитесь у пррРросто дивовижному бу-
диночку. Гадаю, копиб я зустрiла тебе н4 вупицi, то впiзнала 6.

- 3вичайно.

- На жаль, зараз моя квартира це така красива, Та йзапах.унiй... Але
коли ти не проти зустрiтися у мо€му улюбленому кафе i не заперечуеш, коли
тебе обслуговуватиме найбiльшиir rcfu увсьому районi (до речi, BiH також
моя найкраща подружi<а), то я б iз ррррадiстю погодипась. Я можу розповiс-
ти про нас усе те, що твоя мати вiд тебе,приховуе.

Така пропозицiя,Щжоуi сподобалася, i вони домовились про зустрiч.
У Нью.Йорк [женна вирiшила взяти також свою шкiльну подругу, Бе-

TaHi, зовнiшнiсть якоi здавапася звичайною лI4ше у порiвняннi з Щженною.
Вони обидвt спдlлли на задньому сидiннi, i Щжор не мiг aHi бачити flлсенну,
aHi, через нескiнченне виття Емiнеща по радiо, якому пiдспiвував Щжона-
тан, не мiг розiбрати, про що дiвчата бадакають. €диною взаемодiею мiж
заднiм сидiнням i переднiм можЕа було вважати пише уiдливi KoMeHTapi

,Щженни стосовно водiйських навичок Щжонатана. Його вчорашня ворожiсть
до фlсор схоже, випипась уагресивний стипь водiння: BiH lxaB iз шаленою
швидкiстю, тримався на короткiй вiдстанi вiд iнших машин i стиха бурмотiв
прокльони бiльш витриманим водiям; загалом, складалося враження, що BiH
насододя(уеться ро.lulю мудака. <,Щякую, що не повбивав нас), - сказала йому
Дженна, копи поз ашляховик зупинив ся у приголомшливо дор огiй пiдземнiй
парковцi в тихому центрi, а музика, нарештi, стихда.

Поiздка швидко набуавсiх ознак гульнi. Хлопець Щженни, HiK, жив у за-
недбаному брупному помеIцканнi на П'ятдесят четвертiй стрит разом iз дво-
ма iншими стiDкер:rми з Уолл-стриъ якi теж поiхали кудись на вiкенд. Щжоуi
xoTiB подивитися MicTo, а ще бiльше йому хотiлося, щоб [женна не стлриil-
мала його за неповнолiтнього правопорутlrника iпюбителя EMiHeMa; yTiM, нх
його жаль, у вiтальнi вони побачили величезний плазмовий телевiзор i граль-
ну приставку ocтaнHboi модепi, i,Щжонатан наполiц аби Щжоуi теж IIовною
мiрою насоподився знахiдками. <Побачимося пiзнiше, дiтки!> - крикнула
iм,Щженна, i вони з Бетанi пiшпи на зустрiч iз подрулами. Трьома годинами
пiзнiше, коли Щжоуi запропонував пiти погу/IrIти, доки ще не занадто пiзно,
,Щrконатан порадив йому не бути таким гомиком.

- Th що з тобою таке? - роздратовано спитав Щжоуi.

- Ъ Hi, друlке, що Take з тобою? Коли тобi вже так хочеться бавитися
дiвчачими iграшками, пiшов би разом iз,Щженною!

Насправдi, <бавлення дiвчачими iграшкамио було для Щжоуi вельми при-
вабливим. BiH любив дiвчат, скучив за ixHbolo компанiею i за тим, як вони все
обговорювали... BiH скгIив за KoHHi.

- Але х( це ти говорив, IIIo хочеш пiти цо кiамницях.

- А що таке, щтани у мене на дупi недостатньо сексуально iT огортають?

- Може, пiдемо кудись повечеряти?

- Згоден, уякесь романтичне мiсце, де ми зможемо побути удвох.
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- Може, скуштуемо пiци? Саме нью-йоркську пiцу називають найкра-
щою в усьому cBiTi, чи не так?

- Hi, то нью-гейвенська.

- Гаразд, тодi Ходiмо до гастроному. Нью-йоркський гастроноМ. Поми-
раю вiд гододу.

- То подивись ухолодильнику.

- Сам iди та дивись у кдятомухолодильнику. Я забираюся звiдси.

- А, ну гаразд. Роби, як знаеш.

- А ти будеш туц коли я повернусь? Впустиш,мене?

- Так, коханий.
Коли Щжоуi вийшов на нiчну вудицю, угорлi в нього стояв клубок, а на

очi наверталися сльози, IIаче вдiвчиська. Його глибоко розчарувало те, як
швидко й несподiвано ,Щжонатан утратив KpyTicTb. Вiп раптом усвiдомив пе-

реваry над ним, переваry бiльшоi зрiлостi; i бпукаючи П'ятою авеню, сповне-
ною натовпу пiзних покупцiв, BiH розмiрковував над тим, як донести факт
цiеi зрiлостi до Щженни. BiH купив двi польськi ковбаски у вуличного торгов-
ця та уТвинтився } ще бiльш щiльний натовп бiля Рокфеллерiвського цент-
ру: там BiH дивився на ковзанярiв i милувався величезною, поки ще не при-
крашеною вогниками ядинкою i хвилюючою, за/Iитою свiтлом, височенною
баштою <EH-6i-ci>. Так, BiH любить займатися тим самим, що i дiвчата, то
й що? Ще ж не робить його гомиком. I]e просто робило його дуже caMoTHiM.

,Щивлlячись на ковзанярiв, BiH зрозумiв, що скrrив за Сент-Полом, i подзво-
нив KoHHi. Вона була на роботi у кафе, а тому BiH встиг лише сказати iй, що
скгIив, описати мiсце, де знаходиться, i зiзнатися, що xoTiB би, аби вона теж

усе це побачила.

- Любдю тебе, милий, - сказада вона.

- I я тебе.
Наступного ранку йому пiдвернувся шанс_iз Щженною. Схоже, вона по-

любпяпа вставати рано i вже встигла купити снiданок, коли ,Щжоуi, i calrt
<жайворонок>, увiйшов до KlocHi, вдягнений лише уфутболку з поготипом
Унiверситету Вiрджинii та <боксери>l з чудернацьким вiзерунком. Побачив-
ши ii за кrхонним столом, iз книжкою в руцi, BiH вiдчув такий сором, наче
був п9внiстю оголений.

- Якупипа рогапикiв ддя тебе й мого Еедостойного братика, - повiдо-
мила вона.

- ,Щякую, - вiдповiв BiH, розмiрковуючи, чи треба пiти одягти штани,
чи можна запишитись i трусити перед нею cBoiM хазяйством. Оскiльки вона
знову зосередидась на книзi, BiH вирiшив ризикнути й не одягатися. Але
потiм, доки !жоуi чекав, коди рогадик пiдрум'янитьсяo i крадькома кидав
погляди на if вопосся, i плечi, i голi ноги, закинутi одна на одну, у нього почав
вставати. BiH уже збирався втекти до вiтальнi, коли ,Щженна подивилась на
нього i сказала:

- Вибач, що так зосередилась на книжцi. Насправдi, вона дуже нудна.
BiH сховався за стулом.

- А про що вона?

- Я гадала, що про рабство, аде тепер я HaBiTb не впевнена, про що-вона
взагалi, - i вона показала йому двi сторiнки, щiльно заповненi прозовиý{
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текстом. - 3наеш; що смiшно? Я вже вдруге ii читаю. Бо вона cToiTb у поло-
ьинi сипабусiв на Kypci. А я так i не можу зрозумiти, про що тут iде мова. Ну,

розумiеш, що саме вiдбуваеться з героями.

- Минуrого року ячитав_ <Пiсню пiсень>> Сопомона,- повiдомив
Щжоуi. - MeHi вона здалася просто дивовижною; Кращою за будь-якиfr, ро-
ман, що я'ix читав.

На i'i обличчi,з'явився змiшаний вираз: байдужiсть до Щжоуi та роздра-
iуванrrя книжкою. BiH ciB навIIроти нец вiдкусив вiд рогапiка i деякий час
жував його; потiм ще поr(ував, поки) нарештi, не зрозумiв, що ковтати все ж
таки доведеться. Але квапитися необхiдностi не буrо: Щженна все ще нама-
галася читати.

- Як гада€ш, що трапидося з TBoiM братом? - спитав Щжоуi, коди таки
зумiз проковтнути рогалик.

- Ъбто?

- BiH поводиться iK придурок. Як мападrIтина. Тобi так не здаеться?

- А чого ти мене питаеш?,Вiн твiй друц не мiй.
Вона продовжида дивитисяу книжку. Ii зневаждива гдухота бупа,точною

копiею гдухоти першокдасних дiвчат у Вiрджинii. €дина рiзниця мЬк ними
полягапа в тому,-що вона подобалася йому HaBiTb бiльце за тих дiвчат i що
зараз B.iH сйдiз так бдизько до Hei, що вiдчував зацахii шампуню. Пiд столом,
утруса(, його.напiвтвердий член показував просто на Hei, наче прикраса fiа
капотi кЯгуара>.

- Ъ що тиробитимеш сьогоднi?: спитав BiH.
Вона закри/Iа кни)lку, наче змирившись iз його присутнiстю.

- Пiду по кр:лIчIницях. I на вечiрку в Бруклiнi. А ти? ,

- Судячи з усього, нiчого, оскiдьки твiй брат не хоче виходити з помеш-
кання. О четвертiй я маю зустрiтися зi своею тiткою, аде це Bci Moi пдани.

- Гадаю, хдопцям трохи ва)кче, - раптом промовила Щженна: - Сидiти
вдома. Мiй тато просто дивовижна.пюдина, аде мене Ее дратуе це, не дратуе
його популярнiсть. Але, схоже,,Щжонатан вваlка€, що BiH мае щось довести.

l I саме тому BiH диъиться телевiзор десять годин поспiль?
Вона насупила брови й подивилась прямо на Щжоуi - може, HaBiTb упер-

ше за весь час,

- Невже мiй брат тобi HaBiTb не подобаеться?

- Я б так не сказав.'Просто з самого вечора четверга BiH дуже дивно по-
водиться. Пригадуеш, як BiH учора BiB машину? Я подумав, утебе можуть
бути якiсь здогадки.

- Гадаю, найбiльша його проблема подrIга€ в тому, що вiн_х<iче, аби Його
любили за його вдаснi переваги. Ну,тирозумiеш: не за те, хто в нього батько.

- Точно, - кивнр ДжоЁ, I, пi4цавшись несподiваному натхнеЕIIю, до-
дав: - Чи зате, хто в нього сестра.

Вона пdчервонiла.,3овсiм трохи. I похитала годовою.

-Та я ж HixTo.

- Ха-ха-ха, '_ неприродно розсмiявся Щжоуi i теж почервонiв.

- Ну, я точно не схожа на батька. У мене нема€ жодншк великих iдей, aHi
великих амбiцiй. Насправдi, я досить-таки егоiстична осйа, копi4,.дивитися.
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прискiппиво. Сотня aкpiB уКоннектикутi, кiлька коней i штатний конюх i,
мождиво, власний лiтак - i тодi я буду задоволена,.

Щлсоуi помiтив, що достатньо будо одного разунатякнути на rr вроду, i во-
на митт€во вiдкрилась i почада розповiдати про себе. А щойно дверi вiдчи-
нилися, нехай лише на мiлiметр, щойно йому вдалося просли.знути всереди-
ну, - BiH опинився'на знайомiй териiорii. BiH знав, як сдухати i як розумiти.
I це не бупо вдаване сдухання чи вдаване розумiння. Просто з'являвся Щжоуi
в KpaiHi жiнок. I вже скоро, у брудному зимовому освiтденнi.кухнi, сл;пrаючи
iнструкцiю ,Щженни щодо того, як правидьно iсти рогапик (на нього треба
покласти цибулю, й сопеного лосося, i каперси), BiH уже почувався не менш
комфортно, нiж базiкаючи з KoHHi, чи мамою, чи бабусею, чи Ma&IoK) KoHHi.
Врода Дженни зачаровувала його не менше, нiж ранiше, аде член у нього пQв-
нiстю заспокоiвся. BiH почастував ii кiлькопtа цiкавинками про свою сiмейну
ситуацiю, а Щженна вiддарувала його зiзнанням, що ii родина не дуже схза-
лювала ii хrrопця.

- Це якесь бох<евiппя, - зiтхнула дЬчина. - Гадаю, це одна з причин,
чому,Щжонатан з:lхотiв приrхати сюди i чому BiH уцерто не бажае виходити
з дому. BiH вважае, нiбиякимось чином зумiе стати мiж мною та HiKoM. Наче,
коли BiH сидiтиме тут, i завокатиме нам, i крутитиметься навкодо, то зможе
примусити нас розiйтись.

- Але чому вони так не люблять HiKa?

- Ну, по-перше, BiH католик. I BiH грав улакросt ByHiBepi. BiH супер-

розумний, але розумний не в тому ceнci, який вони схвадюють. - ,Щженна

розсмИпась. - Якось я йому розповiла про TaTiB доспiдний iнститllъ i коли
цей негiдник вдаштував вечiрку, то приклеiв на Kef iз пивом напис пДже-

рело iдей>. По-моему, дрке дотепно. Але ти тепер розумiеш стидь його

ryмору.

- Тц часто напиваешся?

- Hi, в мене шдунок не бiльrrrе наперстка. I HiK теж кинув пити, щойно
вIIаштувався на роботу. Ъпер його норма - один келIо( BicKi з кока-кодою.
BiH повнiстю зосередився на'просуваннi вперед. У його родинi BiH перший,
хто чотири роки провчився в рiверситетi,-на вiдмiну вiд Moei родини, де
тебе вважають невдахою, колй ти захистив лиI.тте одну дисертацiю.

- А до тебе BiH добриflt?
Вона,вiдвепа погдяд; по ii обличчю ковзнула TiHb.

- Iз ним я почуваюся в повнiй безпецi.'Наприклад, я гадаю, що коли б
одиЕадцятого вересня ми з ним опинилися в однй iз башт-6дизнюкiв, на-
BiTb на останньому поверсi, BiH би неодмiнно знайшов шпях д/Iя порятунк},.
BiH би обов'язково вивiв нас ца в)оIицю, я це просто вiдчуваю.

- Ну, в <Кантор Фiтцджеральдо2 буrо багато TaKIд( хлопцЬ, - зазначив
[жоуi. - Дуже крутих трейдерiв. Ал'е вони не вибралися.

'- Але ж вони йне бупи HiKoM, - заперечила вона.
' Побачивши, як вона зIIову замкнула перед ним душу, Джо)п замисдився

над тим, яким працьовитим йому доведеться стати i скiльки грошей йому

l 
фа з м'ячем.

2 Одiа з найкрупнiших брокерських контор у США.
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треба буде заробляти, аби хочаб узяти участь уперегон.ж за u симпатiю.
У нього в штанях знову заворушився член, наче бажаючи продемонструвати
готовнiсть приirняти виклик. Але мЪкiшi органи Його тiла, серце i мозок, за-
х]Iинулися вiдчаем вiд хсахливоi перспективи.

- Гадаю, MeHi варто завiтати сьогоднi на Уолп-стрит i подивитися,як там
i що, - сказав BiH.

- По суботах там усе зачинено.

-'Просто хочу подивитись, на що воно схох(е; можливо, о;iного дня я бу-
дутам працювати.

- Ти не ображайся, - вiдповiла Щженна, - але ти, схоже, занадто wlцпиill
для TaKoi роботи.

, Чотирма тюкЕrIми пiзнiшеДжоуr повернрся на Манхеттен, щоб догJuI-
дати поI\4ешкаЕня cBoei тiтки, Ебirейл. Усю ociHb BiH нервувався, бо IIе знав,
де житиме пiд час зимових канiкул, оскИьки два коЕкуруючих доми в Сент-
Полi дисквалiфiкували один одного, а нав'язувати свою присутнiсть родинi
нового друга упродовж цiлих трьох тижнiв буlrо занадто. BiH роздумував над
тим, чи можна йому зупин_итися у когось iз найкраших друзЬ часiв шкоди
(але тодi BiH змушеlяий був би час вiд часу заходити до батькiв i до Мона-
генiв), апе трапидося так, що Ебirейл це на свята до Авiньйона, де братиме
гIасть у мiлснародному майстер-кrrасi для MiMiB, i копи ,Щжоуi зустрiвся з нею

учетвер, вона подiлипася з ним хвилюванням з приводутого, хто ж житиме
в ii квартирi на Чарлз-стрит i годуватиме, дотримуючись скпадних вимог дiе-
ти, ii KoTiB: Тигра й Порося.

3устрiч iз тiткою виявипася цiкавою, хоча й однобiчною. Ебirеил була
мододшою за MaTip ,Щжоуi, але вигдядала значно старшою за Hei в ycix вiд-
Еошеннях, oKpiM омry - вульгарно-молодiжного. Вiд Hei пш<до цигарками,
а шматок шокодадно-йогуртового пирога вона iла з дивною несамовитiстю,
вiдк,ушlпочи MaдeceнbKi дматочкп, абп краще вiдчутr,r смак, - Еаче цiчого
кращого сьогоднi з нею вже не вiдбудеться, F{а Ti нечисленнi запитання, якi
вона все,ж таки задада [жоуi, вона сама ж i вiдповiла, не давши йому вста-
вити aHi слова. Бiльша частина 'ixHboi <розмови)) явтIяпа собою суцИьний
монолог тiтки Ебirёйл, що був пересипанцЙ iронiчними заувФкеннями та
гордовитими вигукzlми i походив на потяц на який йому дозвопипи застри6-
нути i трохи проtхатлrся ним, i Щжоуi довепося самому шукати зв'язкiв мiж
окремими частинами промови й sдогадуватися, кого саме вона мма,наувазi.
Отак базiкаючи, вона здавапась йому схожою Еа сумну карикатуру на його
MaTip, попередженням щодо того, якою вона може стати, копи забце про
обережнiсть.

Судячи з усього, для Ебirейп сам факт iснування,Щжоуi]був докором, якйй
вимагав докдадного опису ii життя. Вона заяви/Iа, что традицйне життя
типу (шлюб, дiти, дiм> - то не для Hei, так само як i поверховий, комерцiалi-
зований cBiT звичайпого театру, з його принюкуючиI!м таЪезррними по-
переднiми прослуховуваннями та асистентами режисера, яким кров iз носа
давай <дiвчину року), адх(е вони нiчогiсiнько,не тямпять в оригiнапьностi
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висдов/iювання; i так само як cBiT стенд-апl - вона витраtила пррросто без-
лiч часу, намагаючись пробитися до нього, обробпяючи купу матерiалу про
справжне дитинство в одноповерховiй Америцi, перш нiж усвiдомипа, що
то дише тестостерон i гумор нижче пояса. Вона випида багато бруду на TiHy
Фей2 i Сару Сiльверман3, а потiм перейшла до вихваIrянь генiадьностi кiль-
кох <Митцiв>> чоловiчоi cTaTi -,Щжоуi вирiшив, що то мають бути клоуни чи
мiми, - з якими вона, за ii ж словами, на щастя, перебувапа yTicHoMy кон-
TaKTi, що з часом ставав ще тiснiшим, хоча частiше за все вони спiлкувадися
лише пiд час майстер-класiв. Спухаючи il, !жоуi раптом зрозумiв, Iцо зil(оп-
лю€ться ii рiшучiстю iти дапi, не маючи жодного шансу на той успiх, який,
iMoBipHo, ще був можливий ддя нього. Але TiTKa Ебirейп була такою ексцент-

ричною та егоцентричною, що йому вдалося уникнути дратуючого почуття
провини i вiдразу ж перейти до спiвчуття. BiH усвiдомrlював, що, вист)4Iаю-
чи представником не дише власноi доброi вдачi, апе й вдачi ii сестри, не мiг
зробити тiтцi бiльшу послугу, нiж дати iй можливiсть виправдатися перед
ним i пообiцяти якомога ранiше прижати подивитися ii виступ. 3а це вона
нагородила иого пропозицlею доглянути 11 квартиру.
, Першi днi у MicTi, якi BiH провiв, манш)уючи вiд однiеi крамницi до iншоi
разом iз однокурсником на йменпя Кейсi, справ/uIди врФкення неприродно
яскравих продовжень урбанiстичних сновидiнь, що триваlIи цйу нiч. Куди б
BiH не повертав, усюди натикався на пюдей. На Юнiон-сквер дупи в дудки
й.6ипи в барабани величнi музиканти. Навпроти полiцейськоi дiiльницi су-
Bopi пожеlкники кивали юрбi, що зiбрмася покпонитися мiсцю подiй оди-
надцятого вересня. Бйя торговельного центру <Бrryмiнгдейп> парочка жiнок
ухугряних шубах нахабно перехопили Taкci, яке спiймав Кейсi. Гаряченькi
дiвчата-пiдлiтки у джинсах, вдягнених пiд мiнi-спiдницi, сидiли у вагонах
метро, широко розвiвши ноги. Чорношкiра мододь, iз запдетеним у косичкJr
волоссям, одягнена у завеликi (толстовки>; вiйська Нацiональноi гвардii, що
патрулюють вокзад <Гранд-Сентрап>, тримаючи в руках найновiшу зброю.
I старенька китzulнка, що продае DVD-диски з фiпьмами, якi ще HaBiTb не
виftutпи в прокат; танцюрист брейк-дансу, що порвав собi м'яз чи сухожи7I-
лlя i сидiв, хитаючись вiд болю; на пiдлозi потяга номер шiсть; настирпивlоi
гравець на саксофонi, якому Щжоуi дав п'ять доларiв, щоб той змiг спiйма-
ти TaKci, незвa>каючи на попередження Кейсi, що його обдурюють, - кожна
зустрiч булапаче вiрш, який [жоуr митт€во заПам'ятовував.

Батьки Кейсi жипи в квартирi з приватним лiфтом, i Щжоуt вирirшив, що
неодмiнно матиме такilil, самиit, якщо йому копись вдасться стати на ногr|
в Нью-Йорку. BiH повечеряв разом iз ними й у Свiтвечiр, i на Рiздво, TaKILv
чином пiдкрiпивши брехню cBoiM батькам стосовн'о того, де житиме на Karri-
кудах. Однак вранцi Кейсi разом iз родиною мми Вiд"iжд;кати на пижний rcr--

рорт, i Джоуr розуlrriв, що у будь-якому разi вже здовжив 'iхньою гостиннiс-

l Жанр естрадного вист}rпу, при якому виконавець веде реальний дiалог э публiког
часто-ryсто е iмпровiзацiею.

2 Американська акторка, продюсер, режисер; ciM разiв отримувала <EMMi> i два разлr -
<Золотий гпобус>.

3 KoMiK, сатирик, виконавиця жанру (стенд-ап); назива€ себе <еврейським KoMiKorz.
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тю. Повернувшись до помешкання Ебirейд, затхrIого та забитого мотдохом,
i побачивши, що Порося таlабо Тигр наблювапиy кiпькох мiсцях, висдовпю-
ючи таким чином котячий протест i караючи його за довгу вiдсутнiсть, BiH
збунтувався проти перспективи провести Bci два тижнi на caMoTi.

I BiH миттево ще бiльше погiршив ситуацiю, подзвонившlл MaTepi й ви-
знавши, що деякi плани на канiкули <зiрвалися> i що <замiсть них> BiH до-
гпяда€ квартиру ii сестри.

- То тл зараз у помешканнi Ебirейл? Сам-один? А вона наЁiть не погово-
рила зi мною? У Нью-Йорку? Геть сам?

- Ага, - коротко вiдповiв Щжоуi.

- Вибач, - рiшре зzulвила мати, - але ти маеш повiдомити iй, що це
просто неприйнятно. Перекажи ia, нехай передзвонить MeHi, Негайно! Сьо-
годнi ввечерi. Просто зараз. Миттево. I це не обговорюеться,

- Ддя цього вже занадто пiзно. Вона вже у Францii. Але нiчого. У цьому
районi дуже безпечно.

Але мати його не слухада. Вона пмдася з батьком - Щжоуi не мiг розiбра-
ти сдiв, але чув ii iстеричний тон. А потiм тато взяв слухавку.

- Щжоуi! Послухай мене. Ти ще там?

- А де MeHi ще бути?

- Послухай мене. Коли тобi не вистачае виховання,аби провести кiль-
ка днiв iз матiр'ю вдой, який завжди був,дуже ва'lк/Iивий дпя Hei, i коли ти
маеш HaMip нiколи бiльше не з'яв.пятися в ньому, MeHi баЙдуя<е, Ще було твое
власне, жахrIиве рiшення, i ти можеш покzштися в ньому, коли матимеш час.
Увесь мотдох, якиiт, тп запишив у себе в KiMHaTi i який мав би розiбрати, ми
просто вiддамо на бпагочиннiсть, чи нехай його забере смiттяр- Ще твоя втра-
та, не наша. Апе перебування у MicTi, в якому тобi не слiд перебувати, бо ти
ще занадто малиir для цього; у MicTi, на яке нещодавно скоiди замах теро-

ристи, i не день, не два, а кiлька тижнiв, - призведе до того, що твоя мати
нервуватиме день i нiч.

- Тату, район абсолютно безпечний. Я у Грiнвiч-Вiллiдж.

- Справа в тому, що ти зiпсував iй вихiднi. I ти обов'язково зiпсуеш ii ос-
TaHHi днi в цьому домi, Не знаю, чому я угrерто чека,ю вiд тебе чогоqь доброго,
але ти поводишся жорстоко й егоiстично до людини, якадюбить тебе бiльше,
нiж ти здатен HaBiTb уяви,Iи.

- А чому вона сама MeHi цього не скаже? - обурився Щл<оуi - Чому ти
MeHi це кажеш? Звiдки MeHi взагапi знати, чи це правда?

- Коли б утебе булахоч крапля уяви,ти б знав: це правда.

- Але як? Вона ж нiколи цього не каже! Копи ти на мене за щось сердиш:
ся, чому не сказати, за що саме, навiщо ти постiйно переказуеш MeHi, за що
сердиться вона?

- Тому що, чесно кa>кгIи, я хвиrrююся значно менше, нiж вона, - зiзнав-
ся батько. - Яне думаю, що ти iсправдi такий розумний, яким себе вва-
жаеш; я не думаю, що ти знаеш про rеть yci небезпеки цього cBiTy, Але я дiй-
сно вiрю, що ти достатньо розумний ддя того, щоб знати, як дати собi раду.
Копи ти одного дня i справдi влiзеш ухалепу, сподiваюся, ми бlцемо пер-
шими, кому ти подзвониш. Якщо це не так - що ж, ти зробив свiй вибiр,
i я з цим нiчого вдiяти не можу.
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- Що ж - дякую, - вiдповiв Щжоуi, i в його сдовах було значно,менше
сарказму, нiлt можна буlrо очiкl.вати.

- Не мкуй мепi. TBoi вчинки не викпикають у мене поваги. Я просто ус-
вiдопrлюю той факт, що тобi вже вiсiмнадцять, а отже, ти вйьний робити все,

що тобi заманеться. I зараз я просто розповiдаю тобi про власне розчаруван-
ня - розчарування тим, що наш власний син не може знайти в своему серцi
достатньо приязнi, аби поводитися зi своею матiр'ю трохи ласкавiше.

- Та чого ж ти не спитаеш ii,.чомуя не можу? - шалено викрикнув Щжо-
yi. - Вона пречудово знае чому! Чорт забирай, вона зна€, тату. .d оскiльки ти
так мипо непокоiшся за Hei, за Ti настрiй, i все таке, то чому б тобi не спитати
tI, замiсть того щоб докуýати MeHi?

- Не смiй розмовIмти зi мною в TaKoMyToHi.

- Ну тодi не смiй i ти розмовдяти в TaKoMyToHi зi мною.

- Гаразд, бiдьше не розмовлrIтиму.
Тато, схоже, радiв тому, що вони попишили цю тему, i Щжоуi теж був за-

доволений. BiH насоподжувався вiдчуттям вдасноi KpyTocTi й того, що керу€
cBoiM х(иттям, iToMy дратувався, копи йо"ry нагадували, що глибоко все-

рединi BiH мае оце: повний ре.зервуар гнiву, сумiш родинних вiдчуттiз, якi
могди будь-якоi митi вибрнутиil, зiu(опити над ним контродь. Злi спова, Iцо

BiH кинув батьковi, здалися йому пiдготовленими заздалегiдь, наче в ньому
жида друга, обраясена особистiсть, жила двадцять чотирй години ciM днiв на
тиждень, i зазвичай залишадась невидимою, але добре вiдчутною i готовою
вирватися назовнi - миттево випитись реченЕями, що не запежади вiд його
водi. TaKi випадки примуIIryвали його замислюватися над тим, яка з двох
особистостей у ньому справжILя, i це дуже дратувало.

- Якщо змiниш д/мку, - з:IJIвив батько, коли весь запас рiздвяних бада-
чок було вичерпано, - то я з великою радiстю придбаю тобi квиток на дiтак,
щоб ти мiг завiтати до нас на кiлька днiв. Твоя мати ошаленiла б вiд щастя.
I я також. Я теж буь бп радий тебе побачити,

- .Щякую,- вiдповiв.Щжоуi,- zme, знаеш, яне зможу.Ну, не можуж
я подишити котiэ.

- Молсеш узяти iK iз собою, твоя TiTKa все одно не дiзнаеться. iхнй пере-
пiтя також оппачу.

- Гаразд, може, й прилечу. Скорiше за все Hi, але можливо.

- Ну, тодi весепого Рiздва, - закiнчив розмову батько. - Мама тебе теж
iз Рiздвом BiTae,

.фкоуi чув, як вона це прокричапа на задньому планi. дле чому ж вона не
взяда слравкуi не привiтапайого особисто? I]e просто;I(:DOIиво з ii боку, Ще
одне марне визнанЕя власноi провини.

Хоча квартируЕбitеftп не можна 61пrо назвати мапепькою, там не iснlвало
жодного квадратного сантиметра поверхнi, вiльного вiд Ебirейл. Коти пат-

рулювади територiю, наче повновa>кнi представники, вiюди залишаючи спi-
ди cBoei присутностi за допомогою шерстi. Комiрчина у спадьнi бупа забита
штанами й светрами, зваленими неохайними купами, що пiдiймапися помi.хс
пйжакiв i суконь, якi висйи на плiчках, а шухJIяди бупи так заповненi, що
HaBiTb не вiдчинялись. Колекцiя СD-дискiв скпадапася, пише з французькrоr
спЬачок та бlryмотiння напряму <Нью-ейджо (i тих, й iнших слухати було
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зовсiм н€можливо) - диски вишикувались на поличцi у два ряди та стирча-
ли з кожноi щйини. HaBiTb книжки бупизайнятi Ебirейл, бо присвячувались
таким темам, як <потiк.>>, iворча вЪуалiзацiя та подоланrrя cyMHiBiB у собi. Та-
кож по квартирi було розкидано купу мiстичнrдr аксесуарЬ, i не пише iудей-
ських, але й схiдних, на кштадт куридьниць чи стату€ток зi слонячими годо-
вами. €дине, чого тут було небагато, - це iжа. Нарештi, мiряючи кроками
кухню, ,Щжоуi почав розумiти: коли йому не хочеться iсти пiцу тричi на день,
йому доведеться ходити до крамницi йсамому собi готу8ати. Продоволь-ri
зчлпаси Ебirейл склададися з рисових тiстечок, сорока семи видiв шоко/Iаду
й какао та докшI4ни митт€вого приготування того типу, який викдикав вiд-
ryття ситостi, а десятьма хвилинами по тому поверталося вiдчуття гододу -
iше тепер уже нестерпного.

BiH пригадав великий,, просториflr будинок на Бар'ер-стриц пригадав ви-
датнi KyxapcbKi здiбностi MaTepi, помiркувац над тим, щоб зваIIу[тrtся 'iм як
снiг на годову, прийнявши батькову пропозицiю придбати iлому квиток, аде
його переповнIовала рiшрiсть не дати змоги сво€му дрFгому, прихованому
(яr), вирватися назовнi, а единий ш.IUIх, який мав допомоIти йому припини-
ти думати про Сент-Под, BiB до великого мiдного дiжка Ебirейь де можна
було дрочнути, апотiм дрочнути ще раз пiд докiрпиве-виття KoTiB по той
бiк дверей спальнi; а потiм, усе ще незадоволений, BiH мiг увiмкнути тiтчин
комп'ютер (на його вдасному комп'ютерi тут в IHTepHeT не вийдеш) i пошука-
ти порнух)a i знову дрочнути. BiH так i зробив; i кожций безкоштовний сайт,
наякий BiH переходив, мiстив посипання на ще брутальнiшi i збуджуючi. Че-

рез деякий час один iз таких <кращих> сайтЬ почав викидати на екран купу
BiKoH, наче у нiчному cTpaxiTTi якогось Учня Чакrтрlа; BiKoH було стiльки, що
BiH не мав iнШого викоду, oKpiM як вимкнути комп'ютер. НетерпдrIче заван-
токившись iзнову, тримаючи вiншiй руцi вже зiв'япий iлипкий член, BiH
зрозумiв, що системоЁ Repye чужорiдне програмне забезпечення, яке нака-
запо перевантiDкити тверрrй диск iзаморOзило ввiд iнформацii з кпавiатури.
Байдух<е, що BiH натягав BipyciB на тiтчин комп'ютер. Головне, що BiH не мiг
отримати едине, що зараз мадо значення: побачити ще одне гарненьке дiвоче
личко з широко вiдкриТим вiд оргазму ротом, щоб кiнчити вп'яте i спробу-
вати трохи поспати. BiH Эакрив очi й попестив себе, вiдчайдушно намагаю-
чись пригедати достатню KйbKicTb обдич, щоб заверIцити справу, але його
надто вiдвопiкапо котяче нrIвканЕя. Ъдi BiH пiшов до KyxHi й вiдкоркрав
пJIяшку брендi, сподiваю.lись, що напiй не занадто дорогий i що його можна
будё вiдшкодувати.

Наступного дня, прокинувшись дуже пiзно i з сильним похмiдлям, BiH вiд-
чув дивний заrrах i, сподiваючись, що то про.rо котяче дайно, пошкандибав
до TicHoi та Еатоппеноi, наче пекло, BaHHoi лiмнати, де зрозумiв, що насправдi
запах iшов вiд BMicTy каналiзацii, що вийшов-назовнi. Д*9уi подзвонив до-
моправитедю, пану Гiменесу, i двома годинами пiзнiше той пРиrхав, тягнrIи
за собою вiзок ira кодесах, догори наповнений рiзним iHcTpyMeHToM.

- У цiй старiй бупiвпi весь час щось дамаеться,,- сумно-повiдомив пан
Гiменес, фаталiстично хитаючи головою. BiH порадив,Щжоуi затикати ванну
пнерматичною пробкою iмiцно затикати раковини спецiапьними затичка-
ми, коди BiH не ми€ться. Правдукажу.rи, цii*rсrрукцii були наданi в перелiку
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Ебirейл, разом зi скпадним котячим меню, аrrе,Щжоуi напередоднi так поспi-
шав залишити це мiсце i пожати до Кейсi, що зовсiм забув про цього.

- Весь час, весь час, - повторив пан Гiменес, орудуючи вантузом, аби
запхати вiдходи захiдноi частини Грiнвiч-Вiллiдж назад до каналiзацii.

Щойно Щжоуi знову задишився сам i знову зiткнувся з привидом цiлlлс
двох тижнiв, якi BiH мае провести на caMoTi, здовживаючи брендi.та/або мас-
турбацiею, BiH подзвонив KoHHi й сказав, що заплатить за квиток на автобус,
якщо вона приiде до нього i поживе тут. Вона миттево погодилася, за винят-
ком Tiei частини, де йшла мова про грошi. Його канiкупи бупи врятованi.

BiH найняв комп'ютерника, аби вiдремонтувати тiтчину (машинку) та
провести реконфiryрацiю cBoei, виiгратив шiстдесяt доларiв на готову'iжу
у крамницi <Щiн енд ЩеЛюка>, а коли при'rхав на автовокзаЛ i побачив KoHHi,
то подумав, що нiколи ще не був такий щасливиil вiд зустрiчi з нею, Мину-
лого мiсяця, порiвнюючи ii з незрiвнянною .Щженною,,BiH зовсiм забув, на-
скiдьки гарною вона була сама по собi - тендiтна, палка, невибаглива. Одят-
нена у темцо-синiй довtий пiджак, якого BiH у Hei ще нiколи не ба.iив, KoHrri
пiдiйшла просто до нього, притулипася щокою до його обличчя, направила
на нього погдяд широко розкритих очей, наче намагаючись пройти крiзь
дзеркало. Bci його внутрiшнi органи раптом наче розтанули: Щжоуi митте-
во закортiло переспати з нею сто разiв поспiль, але його реакцiя виявилася
глибшою. Наче весь автовокзап i пасажири, що подорожують економ-кдасом,
якi пливли навкодо них двох, були оснащенi контролем яскравостi й кольо-

ру, i Ti рагIтово перейшли на найнижчий piBeHb, щойно на вокзалi з'явидася
дiвчина, KoTpyBiH знав завжди. Все здавадося тьмrIним i вiддапепим, коли Bi.в

BiB ii переходами та залами, якiбупипофарбованiу жвавi яскравi копьори ще
пiвгодини тому.

У наступнi години KoHHi вробила кiлька, певною мiрою тривожн}ц,
зiзнань. Перше пролунало, коди вони'iхали на метро до Чарлз-стрит i Щжоli
спитав ii, як вона змогда отримати таку довry вiдпустку з ресторану - невже
iй вдапося знайти кiлька чоловiк, що погодилися пiдмiнити ii?

- Hi, я просто звiдьнидась, - вiдповiпа дiвчина.
Звiльнидась? Але ж зараз не той сезоЕ, щоб отак кидати роботодавця-

чи не так?
вона знизала пдечима.

- Я потрiбна тобi тут. Я вже казала тобi: все, що ти маеш зробити, - че
просто подзвонити MeHi.

Його неспокiй вiд цього зiзнання повернув яскравiсть iкольори вагоЕг
метро. У нього виникло вiдчуття, наче його задурмаЕений мозок раптом по-
вернувся до реального життя пiсля того, як довгий час блукав серед наркФ.
тичних мрiй: BiH побачив, що irlшi пасa>кири пiдземки ведуть власне життЕ
переслiдують власнi цiлi, i зрозумiв, що йому теж варто це спробувати. Не
дозволяти собi заgтрявати у чомусь, чоIо не можна контролювати.

Пригадавши один iз найбожевiльнiших епiзодiв'rхнього сексу по телефо-
ну, де губи ii вагiни вiдкрилися так фантастично широко, що накриди йоьrг
все обдиччя, а його язик виявився таким довгим, що його кiнчик торкався аI
протиле>lсного, таемничого кiнця пiхви, BiH дуже ретедьно погодився, перЕ
нiж tхати Еа автовокзал. Однак зараз, коди вони стояли поряд, TaKi реальп:-
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з ппотi та Kpoвi, цi фантазii зда.пись йому абсурдними, i йому не хотiлося tx
пригадувати. У квартирi, замiсть того щоб миттсро затягти Конпi до пЬкка,
як BiH це зробив на вихiдних у Вiрпжинii, Щжоуi yBiMKHyB тепевiзор i поцiка-
вивсяpахуЕком гри у боулiнг команди якогось кодедж)a хоча насправдi йому
до того було байдуже. Потiм треба було неiайно,перевiрити електронну пош-
ту, аби дiзнатися, чи його друзi написали йому нового листа за ocTaHHi три
години. KoHHi сiпа на диван, rrоряд iз котами, i терпляче чекада, коJIи заван-
тiDкиться його ноутбук.

_ До речi, - раптом ск,азала вона, - твоя меlма переказувапа вiтання.

- Що?!
_ Твоя MilIvIa перекaшуе вiтання. Коли я виitшпа, вона колола лiд. Вона

побачида, що я з вадiзою, i спитала, куди яИу.

- Невже ти iй повiдомила?
KoHHi щltро здивувалась.

- 
'Не 

треба бро? Вона побажапа MeHi гарао провести час i попрохаlrа
переказати тобi вiтання.

- То був сарказм?

- Не знаю. Якщо добре помiркуватй, то, мабуть, i був. Я просто зрадi-
ла, що вона взагалi зi MHolo заговорила. Я,знаю, вона мене ненавидить. Але
потiмя подумада - може, вонь нарештi, почина€ звикати домепе.

- Навряд.

- Вибач, копия сказала щось не те. Тh ж знаеш: я нiкоди не кажутого, про
що треба мовчати, коли я знаю, що цього говорити не можна. ТИ ж знаеш, чи
не так?

ДжоЁ пiдвiвся з-за комп'ютера, намагаючись не розсердитися,

- Нiчого. Ще не твоя провина. Чи твоя, апе трiшки.

- Любиft,,ти мене соромишся?
_ Hi.

- Ти соромишся того, про що ми розмовдяли по телефону? Справа у
цьому?

- Hi.

- А я, чесно кa>кгIи, трохи соромлюсь. Дещо бупо просто жахдивим. Не
впевнень чи зilхочуще рffi таке зробити.

- Але ж це ти почапа!

- Я знаю. Так, так, я знаю, аде це можна звинувачувати меЁе геть в усьо-
му. Мене ти можеш звинув ачув ати пише наполовину.

Наче визнаючи fi правду;вiн пiдбiг до дивана й опустився на колiна, схи-
Iмвши годову й обiйнявши iT ноги. Притиснlвшись до ii джинсiв, найкрi-
щих вузьких джинсiв, BiH подумав про довгi часи, якi вона провела, сидячи
в MiжMicbKoMy автобусi, поки BiH дивився другосортнi iгри у боулiнг мiж'ко-
мандами коледжiв i базiкав по телефону з друзями. BiH мав проблеми, його
затягувадо до несподЬаноi щйини у MaTepii звичайного cBiTy i BiH це мiг на-
смiлитися пiдняти голову й подивитися KoHHi в очi. Вона поклала допонi йому
на голову й не стала прrrатися, коли BiH, рухаючись потихеньку, посунувся
вперед i притиснувся обличчям до облискавки)), що ховалася пiд денiмомl.

t Тип ткапини.
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- Усе гараsд, - мудрq зазначила вона й погладила його по годовi. - Все
буде гаразд,,пюбий. Все ýуде гаразд.

На подяку Щжоуi стягнув iз KoHHi джинси й притулився закритими очи-
ма до u,трусикЬ, а потiм стягЕр i'lx такох<, щоб маlи змоry занурtлтисяryба-
ми й пilгопеним пiдборiддягr уil дряпре водосся, яке вона прщчепуриладпя
нього. BiH вiдчув, як кiщка впилася йому в ногr вимагаючи уваги. Кицюня,
кицюня...

- Я хочу побути тут години зо три, - зiзнався BiH, вдrшаючи ti запах.

- Можеш провести т}т чiлу нiч, - вiдповiла вона. - Я абсопютно вiльна.
Апе раптом у кишенi його штанiв задзвонив мобiльний. Витягнувши його,

аби вимкнути, BiH упiзнав на eKpaHi свiй старий номер у Сент-Полi, i його
охопила жага розтрощити телефон, аби зiгнати злiсть на MaTip. BiH розсунув
KoHHi ноги й атакував ii язиком, зариваючцсь якомога гпибше, намагаючись
наповнити себе нею.

Трете, й найбiпьш тривожне, зiзнання прозвrIапо трохи пiзнiше, вже пiд
час посткоiтальноi iнтерлюдii. Сусiди, яких до цього моменту не бупо чутно,
грюкади по пiдлозi простЬ над лiжком; з iншого боку дверей лрапо жалiбне
нявкання KoTiB. KoHHi розповйада йому про iспит (упього вилетiдо з голови,

що вона збирастъся його здЬати) i про те, як здивувалась, побачивши, що
питання набагато пегшi, нiж Ti, з якими врна працювада у пiдррнику. Тепер,
пiдбадьорена, вона вiдчувала себе готовою подавати документи до кодед-
жiв, розташованих за кiдька годин подорожi вiд Шарпоттсвiлля,'вкдючаючи
Мортон-кодедж, який запрошував студентiв iз середнього зal(оду краiни за-

для геог;lафiчного розмаiття i до якого вона тепер вважада себе спроможною
поступити.

Аде все це зовсiм не сподобалося,Щжоуi

- Я гадав, ти хочеш пiти до унiверситету, - нагадав BiH iй.

- Я|зараз можу це;зробити. Але коли я подумала, наскiльки краще буде
жити недалеко вiд тебе i бачитися по вlшiднlш,.. Тобто коли все буде добре
i ми все ще бажатимемо цього. Правда, це бlце чудово?

Щжоуi посунувся вiд Hei, аби повернути собi тверезiсть розуму.

- Може, й так, - погодився BiH, - але не забувай: приватнi заклади дуже
дорогi.

Так, вона знае, сказала KoHHi. Але Мортон пропонуе фiпансовудопомоry
iBoHa поговориrrа з Кероп cTocoBHo'ii освiтнього трастового фонду, iКерол
пiдтвердила, що там запи|пипося досить багато грошей.

- Скiдьки конкретно? - спитав,Щжоуi.

- Схоже, що багато. Щось бдизько сiмдесяти п'яти тисяч допарiв. Я*що
я отримаю фiнансову допомоry ltriei суми мае вистачиту на три роки. А ще
е Ti дванадцять тисяч, що я зiбрала, i я можу працювати влiтку!

- Це просто чудово! - Щжоуi ледь спромiгся промовити це.

- Я просто хотiла почекати, доки MeHi виповниться двадцять один piK,
i вже тодi взяти готiвку. Але потiм я подумала про те, що ти MeHi розповiдав,
i зрозумйа, що ти був правий щодо хорошоi освiти.

- Однак, - заувФкив Щжоуь - копи б ти пiшпа до piBepy, ти б отрима-
да гарну ocBiTy i в тебе ще й залишипися б грошi.
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Нагорi загарчав телевigор, а тупотiння й не думадо припинятися.

- Схоже, ти не дуже хочеш, аби я була поряд, - зазначида KoHHi спокiй-
ним тоном, не скаржачись, а дише констатуючи факт.

- Hi, що ти, - заперечив BiH. - Зовсlм Hi. I]e якраз може бути пречудо-
во. Я просто мiркую з практичноi точки зору.

- Я вже не можужитиу томудомi. I до того ж, у Керол скоро народиться
двiйня, i все стане HaBiTb гiрше, Я там бiльше не витримаю.

Вже не вцерше Щжоуi вiдчув невиразне обурення ii батьком. Щей чоловiк
мертвий уже багато poKiB, i KoHHi нiколи не знала його i дуже рiдkо згадувала
про нього, аледпя,Щжоуi цi факти пише пiдсипювади його ревнощi, ревпощi
до чоловiка як до суперника. Адже BiH був першим чоловiком, що з'явився
в ii життi. BiH покинув дочк), й вiдплатив Керол, залишивши iй дiм з низь-
кою орендною платнею, аЛе грошi все не кiнчалися Й дозволили сплжити за
навчання KoHHi в гарнiй католицькiй школi. BiH просто icHyBaB yii rlиттi, не
маючи жодного вiдношення до Щжоуi, i хоча ffжоуi мав би радiти, що вона
мае iншi ресурси, не дише його (хоча саме завдяки цьому BiH не мав нести
повноi вiдповiдальностi за дiвчину), BiH увесь час поступався морадьному
несхваденню батька, який здавався хrIопцю джередом ycix аморадьних рис
у KoHHi, ii дивноi байдужостi до правил i обмежень, ii нескiнченноi здатностi
до iдолопоклонницького кохання, u непереможноi енергiйностi. А тепер, на
додачу до цього, ,Щжоуi обурювався ii батьком за те, що тоЙ зробив ii значно
багатшою, нiхt BiH сам. I той факц що вона анiтрохи не цiкавилася грошима,
на вiдмiну вiд нього, дише посидював його обурення.

- Зроби щось новеЕьке, - проше1 отiла вона йому на вухо.

- Цей телевiзор сильно вiдвопiкае

- 3роби те, про що ми розмовдrIди, пюбиf,r. Ми можемо вдвох слухати
одну музику. Я хочу вiдчути тебе у себе в дупi.

BiH забув про телевiзор, бо стук KpoBi перекрив його, копи BiH зробив те,

чоIо вона хотiда. Перетнувши новий порiц оýговоривши умови, вiдмiтив-
ши яскравi переваги,.Щжоуi пiшов до ванноi, прийняв душ, погодував котЬ
Ебirейл i затримався увiтальнi, вiдчуваючи нагадьну потребу встановити
якусь дистанцiю, нехай спабку i запiзнiлу. BiH розбудив комп'ютер, але поба-
чив дише один едектронний лист. Надiслапи його з невiдомоi адреси десь на
duke.edu, а темою стояло KyMicTi?>. Лише вiдкривши диста i почавши читати
його, BiH зрозумiв, що писапа,Щженна. Вона надрукувада його, лiтеру за лiте-

рою, своiми привiлейованими падьчикzu{и.
<вiтаю пане бергланд. ,Щжонатан каже, ти у великому MicTi, як i я. хтозна,

скiльки футбольних матчiв можна подивитися, i скiльки грошей ставлrIть на
команди молодi банкiри? Точно не я. може, ти все ще святкуеш рiздво, як то

робипи TBoi свiтдоволосi прабатьки-протестанти, але HiK хоче, абитипри-
txaB: якщо утебе е питання щодо уолд-стр,, BiH задюбки вiдповiсть. Пропо-
ную поквапитися, поки в нього не скiнчився гарний настрiй (i канiкули!). Тй
диви, утаку пору року зачиняеться HaBiTb пГолдмано, Хто б знав. Твiй дрр
,Щженна>.

BiH перечитав листа п'ять разiв, i лише тодi той почав втрачати прием-
HicTb. Лист здавався Щжоуi такою ж мiрою чистим i свiл<им, якою BiH сам зда-
вався собi брудним i з запаленими очима,,Щженна поводиться або викдючно
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ч,уйно, або, копи вона хоче дати йому щигдя разом iз HiKoM, викдючно пiдпо.

,Якбитам не було, це свiдчилЪ про те, цо йому вдалоiя справити на Hei вра-
ження.

3i спальнi просочивсядимвiд цигарки з марихуаною, а слiдом - i KoHHi,
гола i пегконога, наче кiшка. Щжоуi закрив ноутбук i отримав удар рукою, яку
вона пiднеспа просто йому до обпиччя, а потiм ще один удар, i ще, i ще, i ще,
i ще.

гнIв доБроi дюдини

Похмурим paHHiM березневим вечором, коли з неба зривався холод-
нмй iслизький дощик, Воптер, разом зi своею помiчницею Ладiтою, ikaB iз
Чарпьстона до гiр пiвденноi частини 3ахЦноi Вiрджинii. Хоча Ладiта води-
па машину швидко i HaBiTb вiдчайдушно, Волтер з часом вирiшив, що краще
BiH нервуватиметься, сид,ячи на пасаlкирському сидiннi, нiж стане жертвою
неправедного гнiву, що обрушувався на його топову, коли за Йермод,r сидiв
BiH, i начебто невiдворотного вiдчуття, що з ycix водiiв у cBiTi лише BiH iде
точно в межах дозвопеноi швидкостi, дише BiH зна<одить iдеальний бапанс
мiж занадто прискiппивим виконанням правил дорожнього руху iзанадто
небезпечним rx поррlrенням. 3а ocTaHHi два роки BiH провiв багато годиri,
заrйпаючи вiд гнiву, на шJIяхах ЗахЦноi Вiрджинii, обгаrrяючи iдiотiв-чере-
пах, а потiм теж натискаючи на гальма, аби покарати тих, хто обганяе чи не

дотримуеться дистанцii, безжапьно зщ(ищаючи пЬу смугудорiг мiж штатами
вiд бовдурЬ, що намагаються пiти на обгiн по правiй; а потiм сам здiйснював
обгiн по правiй, коли якиiтсь бовдур, чи пюбитель потеревенити по мобiль-
ному, чи святоша, що охороrrяе пiву смуry, не давали йому про'iхати, шадено
паючи водiiв, якi вiдмовляються користуватися сигналами повороту (майже
завжди то молодi люди, дЕI яких скористатися сигнадом повороту _- то не-
чувана ганьба rxHboi чоповiчостi, жахливий стан якоi бlrло видЕо хоча б iз
гiгантських розмiрiв lxHix пiкапiв чи позашляховикiв, що мади якось ком-
пенсувати цю нестачу); стаючи хертвою вбивчоi ненавистi водiiв вугiльних
ваптажiвок, якi нiкоди не дотримрапися правип:i тому спричиняпи aBapii
в Захiднiй Вiрджинii буквально щотижня; безсило лаючи корумпованих за-
конодавцiв штату, якi вiдмовипися знизити максимальну ваry вугйьних ван-
тажiвок до цифри, меншоi за п'ятдесят тонн, незважаючи на ряснi докази
руйнування, яке вони спричиняпиi бурмочри <Неймовiрно ! Неймовiрно ! >,

копи водiй автЬки, що йшла попереду нього, давив на гальма перед зеденим
сигналом свiтпофора, а потiм, коли той змiнювався жовтим, топив у пiдлозi
педаль акселератора й запишав його стояти на caMoTi перед червоним cBiT-
пом, кипiти вiд гнЬу й чекати цilry хвилину на перехрестi, по обидва боки
якого на цiлi мЙдi не бупо видно жодноl машини; i бодiсно ковтаючи, заради
Лап\ти, лайку, яку йому дуже хотiпося випдеснути на водiя, що загнав його

у безвихiдь пезрозуплiпим небажанням зробити цiпковито законний правий
поворот на червоне свiтло: <Слрай! Хочеш, пiдкажу? У cBiTi е й iншi люди,
oKpiM тебе! Саме iM належить реальнiсть! Iди, повчись водити! .Щавай ! > Краще
вже вiдчри прilлив адреналiну в KpoBi черФ те, що Лалiта утоплю€ педаль
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газу, щоб обiгнати вантажiвки, якi натужно пiдiймаються вгору,,нiж пiддати
дii стресу cBoi мозковi apTepii, взявши до рук кермо й плентатися за цими
ванта_хсiвками. Бо зараз BiH мiг дивитися у BiKHo на cipi сiрниковi падички
Аппалачських дiсiв iхребти гiр, спотворенi видобутком корисних копалин,
i спрямовувати свiй гнiв на iншi проблеми, бiльш BapTi його.

Лалiта перебувала у бадьорому HacTpoi, копи tхня орендована aBTiBKa до-
дала довгий двадцятип'ятикiлометровий пiдйом на шосе I-64 - неймовiр-
но коштовний шматок федерапьного пироfа, на який наклав папу сенатор
Б'рд,

- MeHi дуже хочеться вiдсвяткув{lи, - зiзналася вона. - Влаштуеш
MeHi ввечерi свято?

- Побачимо, чи евБеклi пристойний ресторан,- вiдгукнувся Вол-
тер, - хоча, боюся, навряд чи е.

- ,Щавай нап'емося! Можна пiти в найкраще Micrie в MicTi й замовити
MapTiHi.

- Пiдтримую. Можу купити тобi ведетенський MapTiHi. А коли зЕlхочеш,
то й не один.

- Аде за умови, Iцо ти також питимеш, - попередила його IIалiта. -
Спробуй. Зроби один виняток, заради TaKoi нагоди.

- Гадаю, у даниilвiдрiзок мого життя <MapTiHi> може мене просто вбити.

- Тодi замов собi порцiю безалкогольного IIива. Я ж вип'ю три <MapTiHi>,

а ти можеш вiднести мене до номера.
Волтеру дуже не подобалось, коли вона починада так розмовдяти з ним.

Вона HaBiTb не усвiдомдювапа, що промовлrIла, вона просто вела себе, як ве-
села молода жiнка - просто як найяскравiший промiнь свiтла у його жит-
Ti ocTaHHiM часом - i не розумiла, що фiзичний контакт мiж роботодавцем
i працiвником не € темою для жартiв.

- Тр, MapTiHi, безперечно, нададуть нового змiсту ранковому вибуху
в головi, - таким чином BiH незграбно нагадав iй про руйнування, яке вони
мади побачити вранцi ft задпя якого 'rхали аж до Вайомiнгу.

- Коли ти востанне пив? - не здавiIдася Лалiта.

- Нiколи. Я взагадi нiколи не пив.

- HaBiTb у старших кдасах?

- Нiкоди.

- Волтере, цеж нечувано! ТИ маеш спробувати! I]e так веседо - iнодi
трохи випи,ги. Вiд кухля пива алкOголiком не станеш.

- Та я не про це хвилююся,- вiдповiв Волтер, водночас замисдившись,
чи це правда. Його батько та старший брат, це подвiйне прокпяття його
юностi, були алкоголiками, а дружина, яка швидко ставада проклrIттяЙ його
зрiлостi, мала чiтку схильнiсть до алкогодiзму. Свою невпинну тверезiсть BiH

завжди сприймав як опозиrliйнiстр до них - спочатку як бажання будь-чо
не стати схожим на батька й брата, а потiм як бажання поводитися з Петтi
так само бездоганно добре, як ii вiдношення до нього, коли вона напивадась,
було бездоганно поганим. I]e був один iз способiв, завдяки яким вони з Петтi
все Ще тримапися раз,ом: BiH - завжди тверезий, вона - iнколи п'яла, аде
жоден iз них жодного разу не пропонував iншому змiнитися.
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. Тодi чого тобi боятися? - не зрозумiла Лалiта.

- Гадdю, я rrросто боюся вносити змiни у те, що iдеально працюе ось уже
сорок ciM poKiB. Коди воно не зламадося, нащо його лагодити3

- Але ж це Ееседо! - Вона крутонуда кермо орендованоi машини, щоб
обiгнати напiвпричiп, що ледь просувався уперед.7 Я неодмiнно замовдю
тобi пиво i примушу зробити хоч один koBToK на знак свята.

Ряснолистий пiвнiчний цiс на пЬдень вiд Чарльстона зараз, на порозi piB-
ноденfiя,6ув одноманiтним: суворий гобелеп чорних i giрlлt вiдтiнкiв. Через
тиждень чи два тепдi вiтри з пiвдня принесугь до лiсiв зелений колiр, а ще
через мiсяць спiвочi пт€lхи, що майже нiкопи не полишають тропiкiв, напов-
нять tx своiми пiснями; але саме cipa зип4а здавадась Волrгеровi природним
станом пiвнiчного лiсу. Лiто було лиurе щасдивим виIIадком милостi, що
трапrUIвся кожного року.

На початку того ж дпя, у Чарпьстонi, вони з Лапiтою та мiсцевими юрис-
тами передапи Нардоне i Бласко, промисловим партнерам трастового <Фон-

ду дазурноi гори>, Bci документи, якi надавади тим право починати руй-
нування у Лощинi Форстера та вiдкрити п'ять з половиною тисяч гектарiв

, майбутнього заповiдника спiвуна дм знесеЕня BepxiBoK гiр. Представники
Нардоне i Бласко пiдписали гори,паперiв, якi юристи фоцду готували уrr-
родовж ocTaHHix двох poKiB, офiцiйно прирекли вугiпьнi компанii до пiдпи-
сання безлiчi )дод з мепiорацii й передачi прав, якl, коли tx зiбрати докупи,
гарантуватимуть, що вироблена руда навiчно задишиться (дикою). BiH Ъй-
вен, голова ради директорiв фоrду, був <присутнiй> на зустрiчi за допомогою
конференц-зв'язку, а потiм особисто зателефонрав Вgлтеровi на мобiльниil,,
аби привiтати його. Апе настрй Воптёрасвятковимне був. Алжейомунареш-
Ti вдалося гарантувати знищення десяткiв пагорбiв, укритих лiсом, i безлiчi
миль чистих, бiотично багатих cTpyMKiB кдасiв III, IV i V. Аби досягти цього,
BiHy ГейвеЕу довелося продати права на видобуток корисних копапин на за-
тапьну суму двадIить мiльйонiв доларiв в iншому куточку штату, продати rx
свердповикам, якi rЪаптують земдю, а потiм вiддати доходи iпшим rIасни-
кам, якi Волтеровi зовсiм не подобалися.I все заради чого? 3аради (опорно-
го пункчr> виду, що опинився пiд загрозою вимирання, ---. опорного пункту,

4кий можна накрити поштовою маркою на мапi дорiг Захiдноi Вiрджинii.
Волтер icaM зараз, переживаючи гнЬ та розчарування cBiToM, почував-

ся наче Ti cipi пiвнiчнi пiси. А Лалiта, народжена у теппi Пiвденноi Азii, буlа
тiею сонячною пюдиною, яка принесда в його душу шкидкоплинне лiто, Сьо-
годнi BiH якщо i мiг щось святкувати, то це той факт, що, (досягши успiху>
в Захiднiй Вiрджинii, вони зараз могли почати розробляти свою iнiцiативу
щодо перенаселення. Але BiH пам'ятав про молодiсть помiчницi й не xoTiB
ПС}rвати iй настрiй.

- Гаразд, -- пого'ц,ився BiH. - Я скуштую пива. Один раз. На твою честь.

- FIi, Волlере, на твою честь. Ми це зробипи завдяки тобi.
BiH похитав годовою, ровумiючи, як rлибоко вона пое{идяеться. Без i]

тепла, i чарiвностi, i мужностi вся )пода з Нардоне й Бпаско, скорiше за все,
з TpicKoM провадидася 6. Ще правда, у нього з'явипося кiпька цiкавих iдей;
мq схоже,,нiчого, oKpiM Цей, у нього не було. Ъпер керманичем у Bcix вiдно-
син.tх стада Лапiта. На нiй була BiTpoBKa, вiдкинутий назад капюшон с[rгу-
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вав кошиком длrI яскравого чорного волосся; пlд BrTPoBKoIo ховався костюм

у смужку, який вона одягла на офiцiйну частину зустрiчi. Руки ii дежали на
KepMi в позицii десята година i руга година] зап'ястки голi, срiбнi браслети
скотилися пiд манжети вiтровки: У cyracHocTi взагалi й машиннiй культурi
зокрема бупитисячi й тисячi елементiв, якi Волтер ненавидiв, але вправнiсть
молодих жiнок-водiiв, незалежнiсть, яку вони отримади за ocTaHHi сто poKiB,

до цього перелiку не,входили. Рiвноправнiсть чоповiкiв i жiнок, уданий мо-
мент висповлена увпевненому положеннi охайноi нiжки Лапiти на педалi
газу, давада йому привiд радiти вiд того, що живе BiH у двадцять першому
столiттi.

Найбiдьша проблема, якувiн вирiшив для фонду, полягала в настуIIному:
що робити з двома сотнями (чи HaBiTb бiльше) родин, бiльшiсть з яких жили
у злиднях, яким надежади будиночки чи трейлери, розташованi на нев'елич-
ких чи дуже маденьких кдаптиках землi в межах того, що мало стати Парком
спiвуна. ,Щехто з чоловiкiв усе ще працював у вугiльнiй промисдовостi, шах-
тарями або водiями вантажiвок, аде бiльшiсть вiдмовилися вiд цiеi роботи
й проводили час iз рушницями il двигунами внутрiшнього згоряння, дода-
ючи до меню cBorx родин дичину, пiдстрелену десь на пагорбах iпривезе-
ну додому на всюдиходах: Волтер працював щосили, намагаючись викупити
rхню земдю якомога ранiше, доки робота фонду не привернула уваги гро-
мадськостi; за деякi клаптики землi на схилi пагорбiв BiH платив HaBiTb мен-
ше п'ятисот доларiв за гектар. Але коди його загравання з мiсцевим кпубом
заrисникiв природи з TpicKoM провалилися i занадто енергiйна активiстка
Щжойслiн Цорн розпочада кампанiю проти фо"ду, на територii все ще меш-
кало близько coTHi сiмей, i бiдьшiсть жипи в долинi,Щев'ятимидьного струм-
ка, що BiB до Лощини Форстера.

Виключивши проблему Лощини Форстера, BiH Гейвен знайшов iдеальнi

двадцять шiсть тисяч гектарiв для центру заповiдника. Права власностi на
поверхню дев'яноста восьми вiдсоткiв цiеi територii напежали лише трьом
ксiрпорацiям: двi з них були позбавленими iндивiдуалr,ностi й економiчно
орiентованими ходдинговими компанiями, а третя повнiстю цадежала ро-
динi на прiзвище Форстер, яка у повному складi ви'rхала за межi штату ще
столiття тому i зараз займалася марнотратством на багатому узбережжi. Bci
три компанii використовувапи земпю дпя ведення лiсового господарства i не

мали причин не продати cBoi паi фоrду за справедливою ринковою цiною.
Бiдя самого центру <Гейвеновоi coTHi> також знаходилося величезне, трохи
схоже формою на пiсковий годинник, скупчення багатющих вугiльних шарiв.

,Що цього дня HixTo не розробляв цi п'ять iз половиною тисяч гектарiв, оскiль-
ки округ Вайомiнг бр занадто вiддаленим i пагористим HaBiTb дпя 3ахiдноi
Вiрджинii. Одна погана вузька дорога, не пiдходяща для вугiпьних вантажi-
вок, вилася на пагорби уздовж ,щев'ятимильного струмка; у верхнiй частинi
долини, бiля мiсця з'еднання двох чаш пiскового годинника, знаходилась Ло-
щина Форстера i жив увесь кдан i друзi Койла MaTica.

Роками Нардоне i Бласко поодинцi намагадися укласти угоду з MaTicoM,
але у вiдповiдь отримуВапи лише сувору вiдсiч. Справдi ведикою частиною
спокуси, яку BiH Гейвен запропонував вугiльним компанiям пiд час поперед-
Hix переговорiв, була обiцянка допомогти iM вирiшити проблему на ймення
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Койл MaTic. <<Ще частина магiчного сипергiзму, яка тут працIое, - сказав тодi
Гейвен. - Ми - новий гравець, i у MaTica нема€ причиII сердитися Еа нас.
ЗокремаНардоне я умовив, пообiцявши йомуприбратитягар у вигпядi MaTi-
са. Та.неведичка купка доброi волi, яку я отримав, просто лежачи на узбiччi,
тrросто завдяки том)r, що звуть мене не Нардоне, Ьиявляеться, коштуе пару
мiльйонiв>.

Якби-то!
Койп MaTic явlulв собою квiнтесенцiю упертостi мешканця глушини За-

хiдноi Вiрджинii. BiH з дивовижно однаковою ворожiстю iтавився до будь-
Кого. Якщо вам трапипося бути ворогом одного з чисденних ворогiв MaTica,
ви просто ставади ще одним ворогом у його колекцii. Вугiльна промисповiсть,
профспiлка американських гiрникiв, клуби охорони навколишнього середо-
вищь Bci види цlядiв, чорношкiрi, надто допитливi бiдi янкi - BiH нелrавидЬ
rx ycix. Його фiлософй мiстилася у гаспi: <Геть вiд мене, або ви прокдянете
день, коли народидись>. Шiсть поколiнь суворих MaTiciB були похованi на
крутому пагорбi бiпя рiчки - пагорбi, який пiдiрвуть учиспi першrlх, коли
сюди прийдуть вугiпьнi компанii (HixTo не попередив Волтера про проблему
з кладовищами у3ахiднiй Вiрджинii, коди BiH пiдписував контраrФ iз фон-
дом, апе BiH неодмiнно дiзнасться про Hei, i дул<е швидко).

Трохи розумiючись на гнiвi, що спрямований на Bcix одразу, Волтер усе ще
мiг би переконати MaTica, коли б цей чолов'яга так сипьно не нагадував Воп-
TepoBi його власного батька. Його уперту, саморуйнiвну злiсть. Волтер уже
пiдготував пакуночок привабливих пропозицiй, коли воЕи разом iз Ладiтою,
не отримаВши lкодноi вiдповiдi на купу доброзичпивих листiв, вирушили не-
проханими госйми кп)ною дорогою уздовж,ЩевЪтимильноi долини спекот-
ним сонячним липневим ранком. Волтер збирався запропонувати MaTicaM
та rxHiM сусiдам по тисячi двiстi доларiв за акр, а на додачу - безкоштовнi

, земедьнi паi (в розумних межах) упривабливiй лощинi на пiвденному коР-
донi заповiдника, плюс - грошi на переiзд, п/Iюс - ексryмацiю за ocTaHHiM
сдовом науки йтехнiки та перепоховання KicToK ycix без виIIятку предкiв
MaTica. Аде Койп MaTic HaBiTb не став висlryJ(овувати Bcix деталей. BiH лише
вiдповiв: (Hi. HilD - i додав, що бажае бути похованим на сiмейному кладо-
вищi, i HixTo не зможе йому в цьому перешкодити. I тут раптом Волтеровi
знову стало шiстнадцять, i годова у нього запаморочипася вiд THiBy. Гнiв,ч
не дише на MaTica, на нестачу у нього гарних манер i здорового гrIузду, :лпе,

парадоксадьним чином, також i на BiHa Гейвена - за те, що той нацькувilв
його на людину. Економiчну нерацiонапьнiсть BiH на якомусь piBHi свiдо-
MocTi розумiв i не приховував цього. кВибачте, - сказав BiH тодi, стоячи на
зритiй кодiями дорозi, пiд палючим сонцем, сидьно rlотiючи, бi.гlя заваленою
смiттям двору, на який.Матiс його пiдкреслено не запросив, - аде ще [}рЕя
якась).

Лапiта, що стояла поряд iз ним, тримаючи портфель iз документами, якi,
на tхню думку, MaTic може,.врештi-решц вирiшити пiдписати, прочистила
гордо, висдовдюючи.таким чином докiр Волтеровi за так невдало пiдiбранi
слова.

MaTic; худо рлlявиir i, напр очуд прив абливий чоловiк poKiB шiстдесяти, на-
городив яскравою посмiшкою зеленi, сповненi гудючими комахами дерев4
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що оточувади подвiр'я. Один iз його собак, дурца собаченцiя з густими ба-
кенбардами на мордi, загарчав.

- Щурня! - повторив MaTic. - !ивне спово ви обрали, MicTepe. Ви, мож-
на сказати, д}же мене здиВували. Не кожного дня мене називають дурниI\4.
Взагалi, пюди,,що тут живуть, нiколи мене так не називають.

- Слухайте, я не сумнiваюgь, що людина ви розумнп, - почав виправдо-
вуватися Волтер. - Я просто казав про...

- Гадаю, у мене вистачить розуму дорахувати до десяти, - перебив його
MaTic. - А як щодо вас, пане? Ви схожi на дюдину, що отримала ocBiTy. Ви
BMieTe рахувати до десяти?

- Справа в тому, що я вмiю рахувати до тисячi двохсоъ - вiдповiв Воп-
тер, - i знаю, як це чисдо помножити на чотириста вiсiмДесят, i як додати
до резудьтату двiстi тисяч. А коли ви тlридiлите MeHi хвилинку уваги i вислу-
хаете...

- Але ось що я хочу спитати: чи BMieTe ви рахувати назад? Ось давайте
я почну замiсть вас. ,Щесять, дев'ять.,.

- Слухайте, MeHi дуже шкода, що я взагалi промовив те сдово (дурня>.

Сонечко тут у вас надто пече. Я не мав на увазi...

- BiciM, ciM...

- Може, краще прижати iншим разом? _ спитала Лалiта. - Ми можемо
залишити вам деякi матерiапи, якi ви можете почитати на дозвiдлi,..

- О, тож ви BB.DKaeTe, що я вмiю читати? - витрiщився на них MaTic.
Ъпер гарчали вже Bci три його собаки. - Гадаю, я дорахував до шести. Чи до
п'яти? Я такий. дурний стариil пень! Я вже геть усе забув.

- Слрlайте, - зiтхнув Волтер. - Я щиро вибачаюсь, коди я...

- Чотири, три, дваI
Собаки - схоже, не менш розумнi за свого хазяiна _ посунудися вперед,

прищуливши вуха.

- Ми повернемося, - пообiцяв Волтер, разом iз Лалiтою поспiхом вiд-
ступаючи до автiвки.

- Тiльки спробуйте; отрима€те кулю по машинi! - веседо вiдгукнувся
MaTic.

Всю дорогу по розбитому тракту, a>к до шосе штату, Волтер голосно кдrIв
вдаснудурiстьi неспроможнiсть вгамовувати гнiв, а Лалiта, зазвичай справж-
нiй фонтан хвали й довiри, замислено сидiла на мiсцi пасажира, розмiркову-
ючи щодо того, яким мае бути наступний крок. Не було б перебiльшенням
сказати, що, коди вони не приму€ять MaTica спiвпрацювати; вся iнша робота,
яку вони зробипи, аби здобути <Гейвенову сотню), вияви"Iься марною. На
протидежному кiнцi пидьноi долиниЛалiта нарештi вине'сла вердикт:

- Iз ним треба поводитися, як iз великою шишкою.

- Та BiH титtовий соцiопат, - вiдгукнувся Волтер.

- Як би там не було, - зiтхнула жiнка (завдяки м'якому iндiйськомч ак-

центу ii улюблена фраза завжди звrrада прoсто неIIовторно, а Волтер ладен
був нескiнченно слухати цю пiсеньку), - нам доведеться потiшити його вiд-
чуття важливостi. BiH хоче бути рятiвником, а не розIIроданцем.

- Ну, на-жадь, ми якраз хочемо, щоб BiH став саме розпроданцем.

237



- Може, MeHi варто повернутися i сп,робувати потеревенити з жiн-
ками...

- Та тут же чортiв патрiархат! - вигукнув Волтер. Ти що, не пойi-
тила?.

- Hi, Волтере, жiнки тут досить сильнi. Чому ти не хочеш, аби я пороз-
мовдJIла з деякими?

- Це просто страхiття. Страхiття!

- Як битам не бупо, - повторипа Лапiта, - я думаю, чи не варто MeHi
залишитися тут i спробувати поговорити з мешкаЕцями.

- BiH уже сказав свое <Hi> нашим пропозИцiям. КатегорЙчне KHi>.

- Тодi нам доведетьс пiдготуватидпянього кращу пропозицiю. Тобi до-
ведеться поговорити з паном Ёйвеном стосовно кращоi пропозицii. Повер-
таirсядо Вашингтона i поговори з ним. Гадаю, тобi не обов'язково повертати-
ся до Tiei Лощини, Але, мабуть, коди я поiду сама, то не справпятиму такого
страхiтливого враження.

- Я не можутобi цього дозволити.

- Собак я не боюся. На тебе BiH би tx спустив, але не н1 м€н€; Hi, не на
мене.

- Це безнадiйна справа.

- Може, i так, але, може, й Hi.
Не кажу.rи вже [ро ii хоробрiсть, з якою ця темношкiра тендiтна жiнкц

надiпена спокусливою зо] нiшнiстю, повернулася сама до мiсця flроживання
бiпоi бiдноти, де iй уже погрожували фiзичною розправою, у наступнi мiсяцi
Волтер не втомrIювався дивуватися тому, що саме воIIа, дочка забезпеченого
iнженера-едектрика, а не BiH, син агресивного п'яницi з маленького мiстечка,
зробила диво уЛощинi Форстера. Волтеровi не просто не вистачало тадан-
ту спiлкуватися з IIюдьм з рiзних верств наседення: вся його особистiсть
була створена на протистояннi.глупrинi, з якоi BiH'caM був родом. MaTic, ви-
явивши типовi для бйого бiдаря нелогiчнiсть вислоriлювань i образу на весь
свiц обурив саму cyTHicTb Воптера: заслiпив його гнiвом. У той час як Ладiта,

у KoTpoi не буrо жодногс досвiду спiлкування з такими-от матiсами, змог-
па повернутися до них iз вiдкритим розумом i сповненлrм спiвчуття серцем.
Вона пiдiйшла до бiдних, аде гордих мешканцiв iлибинки так само, як водида
aBTiBKy; наче з такою люб'язною людиною нiчого поганого статися нiзащо не
могло; i гордовитх бiднотi подарувапа iй ту поваry яку вiдвернула вiд обуре-
ного Волтера. ii успiх примусив його вiдчути себе гiршим за неi i не гiдним
fi захвату, й отже - ще бiльш вдячним iй. I]e вiдчутtя трохи згодом вседидо
в нього захоплення yciMa олодими дюдьми та'rхньою здатнiстю зробити цей
cBiT кращим. I також (хоча BiH заборонив собi свiдомо пiдтверджувати це)
примусило його ще силь iше закохатися в Hei - значно сильнiше, нiж при-
пустимо.

Завдяки даним, якi Лалiта зiбрала пiд час свQго повернення до Лощини
Форстера, Воптер iBiH Ге вен змогди скласти нову; нечувано дороryпропо-
зицiю для i] мешканцiв. Лалiта попередида'rх: коди вони просто збiдьшать
суму, це нiчого не змiнить. Бо MaTic бажав зберегти обличчя, а длrI цьо-
го BiH мав виступити в ролi Мойсея, якцй веде свiй народ до HoBoi обiця-
Hoi землi. На жадь, наскiльки Волтер зрозумiв, мешканцi Лощини Форстера
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мапо що вмiди, oкpiМ полювання, реМонту двигунiв) вирощування овочiв,
збирання цiлющих трав й обмiну на готiвку чекiв iз соцiальноi лопомоги.
Тим не менше, BiH Гейвен порозпитував широке кодо cBoix знайомих бiз-
HecMeHiB iповернувся до Волтера з однiею цiкавою пропозицiею: панцер-
жилети.

,Що поiздки у Г'rостон i зустрiчi з Гейвеном влiтку двi тисячi першого року
Волтер геть нiчого не знав про концепцiю добрих техасцiв, адже нацiональ-
Hi новини були зазвичай поганими. Гейвену надежало велике ранчо уПа-
горбовiй зонi Ъхасу i ще одне, HaBiTb бiльше за розмiрами, на пiвдень вiд
Корпус-Крiстi; обома ранчо завiдували з ведикою дюбов'ю, i вони надавали
дiм для дичини. Гейвен був таким собi техаським любителем природи, якиiт,
не тiльки з радiстю збивав з неба диких качок, але й витрачав цiлi години, iз
зztхопленням вивчаючи через приховану камеру розвиток црихiтних сипух
угнiздi на його власностi, атакож мiг зi знанням справи розумувати про Bi-
зерунки на зимовому вбраннi пiсочника Берда. BiH був невисоким грубува-
тим чоловiком з кулеподiбною головою, i Волтер вiдчув до нього симпатiю
з першоi секунди спiвбесiди.

- Внесок розмiром у сто мiльйонiв доларiв - i все заради одного виду го-
робцiв, - роздумдиво промовив тодi Волтер. - L{iKaBe розмiщення коштiв.

Гейвен нzlхидив голову на один бiк.

- Вас це не вдаштовуе?

- Та ви що! Але, враховуючи, що пташку HaBiTb не включили до ф.д.-
радьного списку, MeHi дуже кортить дlзнатися, про що ви думаете,

- Я думаю про те, що то Moi сто мiльйонiв, i витрачати я rx можу так, як
MeHi заманеться.

- Справедливо.
Найоптимiстичнiшi резудьтати наукових дослiджень стосовно спiву-

на демонструють зменшення популяцiй на три вiдсотки щороку; i це вiдбу-
ва€ться ocTaHHi сорок poKiB. I хоча вид ще не перейшоЬ порiц за яким його
вiднесуть до такого, якоп{у загрожу€ IIовне знищення, ви й caMi можете про-
вести лiнiю а>к до самого нуля. Адже саме туди веде графiк: до нуля.

- Так. Але ж,..

- Але ж iснують й iншi види, яким до нудя залишилося ще менше. Я це
знаю. I я щиро сподiваюсь, що хтось почне турбуватись про них. Я часто пи-
таю себе: чи перерiзав би я собi горлянку, коди б мав гарантii, що, вчинивши
так, врятував би вiд загибелi один вид? Yci ми знаемо: одне людське життя
варте набагато бiдьше, нiж життя однiеi пташки. Аде чи варте мое жалюгiдне
життя - життя цiлого виду?

- На щастя, нiкого не просять зробити такиil вибiр.

- У певному ceHci, ви правi, - погодився Гейвен, - але коди оперувати
бiльш загальними вепичинами, то саме такий вибiр ми й робимо, i робимо
його постiйно. У лютому MeHi дзвонили з Нацiональноi Одrобонiвськоi спй-
ки, вiдразуж пiспя iнавryрацii. Звали його, здаеться, MapTiH Щжей'. Саме
таке iм'я повинна мати людина, щоб виконувати такуроботl. Отже, MapTiH

' Професор icTopii Унiверситету Берклi.
2 |ау (ам. спенz) - завзятий.
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Щжей питае, чи не мiг би я Ёлаштувати йому коротеньку зустрiч iз Карлом
Роувом, радником президента. Каже, нiби йомуiгодини вистачить, аби пе-

реконати Роува, що винесення екологiчного питанIutr на uерше мiсце прiо-
ритетiв попiтики принесе нечувану попуrярнiсть новй адмiнiстрацii серед
насепення. Ну, я вiдповiв, що зможу впашт,чвати йому зустрiч iз Роувом на
годину, але спершу нехай зробить таке. Нехай знайде н9задежного, шанова-
ного опитувача громадськоi думки, якиft би зробив дослiдження з приводу.
того, наскiльки ва.>кдивим епитання охорони навкодишнього середовища
для тих виборцiв, якi до останнього не знають, за кого голосуватимуть. Коли
вам вдасться продемонструвати Карлу Роуву гарнi цифри, biH IIовитиме кож-
не ваше слово. I MapTiH ,Щжей починае несамовито дякувати MeHi, кажу.rи:
ой спасибi ваЙ спасибi, fabulosol, вважайте, що це tsже виконано. А я кажу
MapTiHy Джею: е, на жапь, ще одна мал9нька штгrка - перш, нiж передавати

рФудьтати опитування Роуву, треба дуже добре розумiти, якi резупьтати ви
мо>*(ете отримати. Вiд Tiei розмови минуло вже пiвроку. Бiльше ми з ним не
спiлкувапися,

- Ми з вами сходимось у погдядах на цю полiтику, - зазначив Во.l-rтер,

- Ми з KiKi трохи обробляемо Лору Буш у цьому напрямку, - зiзнався
Гейвен. - Можливо, цей напрямок бiльш надiйнiший.

- Це ж чудово, просто неймовiрно.

- Не треба так захоплюватися. Iнкоди MeHi здаеться, що пан Б. одруже-
ний не з Лорою, а з Роувом - аде я вам-такого не казав.

- Але чому, все ж таки, саме бпакитний спiвун?

- Ц4 пташечка MeHi просто подобаеться. Вона дrже гарненька. Важить
менше за перпry фаланry мого мiзинця, але кожного рокулiтае аж уПiвден-
ну Амерйку й назад. Що того ж гарна iдея: одна людина - один вид. Невже
цього недостатньо? Коли б ми просто зумiли зiбрати шiстсот двадцять iнших
людей, тим самим ми б покрипиусiплiдники Пiвнiчноi Америки. Коди б вам
пощастило пiклlватися про вйьшанку, вам би не довелося й пеннi витрачати
на fi охорону. Але особисто я любдю приймати викпик. А вугйьнi компанii
Аппапачiв - це ж пекло, а не виклик. Iз цим вам просто доведеться змири-
тися, коди ви керуватимете цим закдадом. I ваш розум мае бути вiдкритим
д/ш проведення гiрничних робiт шIuIхом знесення верхiвки гори.

3а сорок poKiB роботи у нафтово-газовому бiзнесi, очолюючи компанiю
пiд назвою <Пепiкан ойл>, BiH Гейвен побудував добрi стосунки майже з yci-
ма бiпьш чи менш впдивовими людьми в Texaci, починаючи вiд Кена Лея та
PacTi Роуза i до Енн Рiчардз та отця Тома Пiнчеллi, <пташиного священика))
з нижньоi частини рiчки Рiо-Гранде. Особливо TicHi эв'язки сформувапи-
ся в нього з компанiею <Ел-6i-ай>, гiгантом промислового обслуговування,
котра, так само як iii найбiльший конкурент <ГолiбартонD, перетворилась
на одного з найзначущiших военних пiдрядчикiв за часiв адмiнiстрацii Рей-
гана та Буша-старшого. Carr4e до <Ед-6i-ай> Гейвен звернувся, аби вuрiллити
проблему Койда MaTica. На вiдмiну вiд <Голiбартона>, чий кодишнiй голов-
ний виконавчий директор тепер керував усiею державою, <Еп-6i-ай> все ще
намагалася проЕикнути всередину повоi адмiнiстрацii, а отже, майже не

I Нечувано, казково, пречудово i т, п. (llи.),
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мала iншого виходу, oKpiм як зробитИ паску близькому друговi Щжорджа
i Лори.

Щочiрня компанй <Ед-бi-ай>, а саме <Ар-лi Ентерпрайсiс>, нещодавно
отримада великий контракт на постачанlul висококдасних панцержилетiв,
якi TepMiHoBo й у великiй кiдькостi знадобилися американським вiйськовим,
коли у кожному куточку IpaKy почали вибухати саморобнi вибровi при-
cTpoi. На Захiдну Вiрджинiю, яка мае дешев). робочу силу й слабку норма-
тивно-правову базу i яка у 2000 роцi несподiвано допомог/Iа парi Буш-Чей-
Hi подопати бар'ер необхiдноi KйbKocTi голосiв (обравши респубпiканського
кандидата вперше з часiв несподiваноi змiни пiдтримки виборцiв у HiKcoHa
в|972 роцi), тепер з ведиким iHTepecoM дивилися представникитих кiл, де
обертався Гейвен. пАр-дi Ентерпрайсiс> поспiхом будувала завод iз виро6-
ництва панцер)Iидетiв в окрузi BipMeH, а Гейвен, який упймав <Ар:дi>l щедо
того, як вони почали шукати працiвпикЬ на завод, зумЬ fарантувати сто
двадцять робочих мiсць ддJI мешканцiв Лощини Форстера в обмiн на пакет
концеСiй - таких щедрих, що <Ардi> отрима€ робочу силу майже задарма.
Через Лалiту Гейвен пообiцяв Койлу MaTicy запдатитй за високоякiсне жит-
ло й професйну пiдготовку ддя нього та iнших мешканцiз Лощини Форс-
тера, iще пiдсолодив договiр,-перевiвши на рахунки оАрдiо привабливу
суму, достатню для того, щоб забезпечити рОбочих медичною стр:lховкою та
пенсiйною програмою на наступнi двадцять poKiB. Щодо гарантування ро-
бочих мiсць, тут вистачидо посидань на заяви, зробпенi багатьма чденами
адмiнiстрацii президента Буша, про те, що Штати захищатимуть cBoi iHTepe-
сина Близькому Сходi для MafltбyTHix поколiнь. Вiйнi з терорlfзмоМ не було
видно кiнця-краю, а отже - попит на панцержилети в майбутньому,навряд
чи мав знизитись.

Волтер, який дуже критично ставився до BoeHHoi авантюри Буша-Чей-
Hi в IpaKp i ще бiльш критично - до моральноi гiгiени во€нних пiдрядчи-
KiB, почувався некомфортно, працюючи з <Ел-6i-ай> i постачаючи додатковi
боеприпаси зaлхисникам природи лiвого крила, якi виступали проти нъого
в 3ахiднiй Вiрджинii. Але Лалiта бупа просто у захватi.

- Цеж iдеально! - переконувала вона Волтера. - Утакiй ситуацii ми
можемо виступати модеплю HayKoBoi мелiорацii. Ми також можемо стати
модеJuIю спiвчутпивого переселенIuI та перепiдготовки /Iюдей, вимушених
покинути домiвки через спроби зберегти попуrяцii птахiв, що опиниписяна
краю вимирання.

- Так, але не дуже пощастило тим, хто погодився продати нам cBoi землi
вiдразу, - нагадав iй Волтер.

- Коли вони все ще не знайшли роботр ми можемо запропонувати iM
працевлаштуванЕя.

- Але це коштуватиме нам ще бозна-скiдьки мiльйонiв доларiв.

- Iдеально також те, що все це так патрiотично! - продовжувада радiти
Ладiта. - Люди зможуть. приносити користь своiй KpafHi, яка потерпае вiд
вiини.

- Щось не дуже схоже, нiби цi дюди спати не можуть через думки про те,
як же допомогти Kpaiнi.
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- Hi, Волтере, ти помиJuIсшся. У IIьюен коффi двое синiв в IpaKy. Вона
дуже сердита на уряд за те, що вони нiчого не роблятъ ддя зzrхисту соддат.
Ми з нею розмовляди саме про це. Вона ненавидитьурядовцiв, але ще бйьше
вона ненавцдить терористЬ. I]e просто iдеапьно.

отже, у груднi BiH Гeйвен прилетiв до Чарльстона i разом iз Ладiтоlо вiдвi-
дав ЛощинуФорстера, а Волтер, охоплений гнiвом i приниженням, залиIцив-
ся }a Hoмepi мотепю в Беклi. BiH зовсiм не здиврався, почувши вiд Лалiти, що
Койп MaTic усе ще з вепиким задоволенням, занадто докпадно розписував iй,
який же пихатиt1 нахабний дурень ii начальник. Вона до ocTaнHboi хвилини
грапа. роль доброго полiцейського; а BiH Гейвен, який i справдi yMiB розмов-
Ilяти з людьми (доказом чого слугувапа його дрр(ба з ,Щжорджем Б.), схоже,
отримав у Лощинi Форстера теж достатньо дружнiй прийом. Незважаючи на
купку протестувальникiв, тlIо прийшди з iншого боку,Щев'ятимидьноi доли-
ни, пfiбурюЬанi придуркуватою [жойслiн Щорн, i тепер марширувади нав-
коло крихiтноi початковоi школи, де вiдбувалося зiбрання, розмах)rючи плп-
катами (<Не довiряй довiрчим тоtsариствам!>), yci вiсiмдесят сiмей з Лощини
пiдписапи передачу прав i миттево отримали вiсiмдесят ве/мчезнI,f,к чекЬ,
виписаних ка банк фоодуу Вашrингтонi.

А зараз, дев'яносто днiв по тому, Лощина Форстера перетворилась на
примарЕе село, яким тепер воподiв фонд i яке завтра, о rllостй годинi ранку,
мапи знести. Воптер не бачив жодноi причини, з якоi BiH мав бути присут-
HiM там уперший ранок знесення будинкiв, i бiдьш того, бачив кiлька при-
чин, з яких эiн не мав бути там присутнiм; але Лалiта приходипа у захват вiд
немиЕучостi зпищення ocTaHHix людських спор)ц уПарку спiвуна; Колись,
наймаючи ii на роботу, BiH спокусив ii видiнням coTHi квадратних миль, пов-
нiстю вiльних вiд присутностi пtодини, i вона з радiстю купидась на це видiн-
.IIя вепичезного успiху. Оскiльки вона буlrа серед TIto(, хто привiз видiння на
порiг втiлення в життя, BiH не мiг з легкою душею вiдмовити iй у задоволеннi
завiтатй до Лощини Форстера. BiH, навпаки, xoTiB дати!й усе, до останньоi
дрiбнички, оскiльки свою пюбов дати не мiг. BiH балував ii так, як йому зав-
жди хотйося побаrгувати Щжесiку,апе BiH майже завжди утримувався, бо не
бажав стати поганим батьком,

Лалiта нахидилася вперед у передсмаку, спрямовуючи взяту напрокат ма-
шипудо Беклi, де дощ був iще ряснiшим.

- Завтра дорога перетвориться на суцiльну багнюку, - зазначив Роптер,,подивившись на дощ i з незадоводенням вiдзначивruи в своему годосi ноти
старечого блlчання.

- Ми BcThHeMo о четвертiй i tхатимемо дуже повiпьно, - пообiцяла
лалiта.

: Ха, це трапиться уперше в тво€му життi. Чи я щось пропустив, i ти
справдi вмiеш iздити повiпьно?

- Воптере, я дуже схвильована!

- MeHi взагалi не можна тут бути, - пробурчав Волтер. - Бо завтра
вранцi у мене прес-конференцiя.

- А Сiнтiя вважае, що для циклу новин бiльше пiдходять понедiлки, -
нагадала йому Лалiта, посидаючись на'tхнього прес-секретаря, робота якоi,
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Фк до сьогоднiшнього дня, полягала в тому, аби в будь-який спосiб уникати
спiпкранЁя iз пресоrо

- Не знаю, чого я боюся бйьше, - Qjзнався Волтер, - чи що HixTo не
прийде, чи що репортерiв наб'еться повна KiMHaTa.

- Та що ти, Ha}f неOдмiнпо потрiбно отримати повнукiмнатурепортерiз.
Ще ж дивовижнi новини, коли правидьно tx подати.

- Все, що MeHi вiдомо, - що янапяканuй.
Мабуть, найвах<чою частиноц kHix робочих вЦносин стада необхiднiсть

проводити ночi в одному готелi з Лапiтою. У Вашинrтонi, де il помешкання
розташовув:ллось просто над його квартирою, вона) принаймнi, залипIала.
ся на iпшому поверсi, та й Петтi була порр i створюваЯа певнi перешкоди.
Але в Бекпi, у готелi <,Щейз iHH>i, вони встроми/Iи iдентичнi картки в iден-
тичнi дверi, вiдстань Miж якими скдадала менше п]яти MeTpiB, i увiйшли до
HoMepiB, чию iдентичнр гпибоку однаковiстъ iнеохайнiсть мiг переборотлr
лише жахливий незаконний зв'язок. Волтер не мiг не думати про те, як Лмiтi
самотньо сидiти усво€муiдентичному HoMepi. Частково Його вiдчуття мен-
,шовартостi скпадапося з вiдвертих заздрощЬ: заздрощЬ до ii молодостi, до ii
невинного iдеалiзму, до простоти ii ситуацii, порiвняно з немождивiстю його
ситуацii, - i йому здавiIлося, наче. rr номер, хоча зовнi й iдентичний його
Ёомеру, був номером наповненостi, номером прекрасного iдозволеного ба-
жання, в той час,яi< його номер був номером пустоти й марних заборон. BiH
yBiMKHyB канад <Ci-eH-eH>, просто щоб створити шумовийфон, i подивився
новини про останню криваву розправу в IpaKy, водночас роздягаючись, аби
прийняти душ.

Попереднього ранчъ перш нiж BiH вирушив до аеропорту, у дверях lxHboi
спальнi зъвидась Пегтi.

- ,Щозволь'мепi висловитися дуже прямо, - попросида вона. - Я даю
тобi дозвiл

-,Щозвiл 
на що?

- Ти знаец, на що. I я кажутобi:тримай.
BiH ледь не повiрив у те, що вона KiDKe правду, але помiтив нещасний ви-

раз ii обличчя i те, що, говорячи, вона щосили стиска€ руки,

- Що б ти там зараз не мада на увазi, - вiдповiв Воrrтер, - твого дозводу
MeHi не треба.

Вона подивипасi на нього спочатку благально, потiм - у в!дчаi i задиши-
да його сiлмого. Через пiвгодини, вже збираючись виходити, BiH обережно
постукав удверi маленькоi кiмнати, де вона писала,йвiдповiдада на едект-
poHHi листи, а ocTaHHiM часом (i це траплядося все частiше) i спала. <<Мила, -
сказав BiH крiзь дверi, - побачимося учетвер увечерi>>. Коди вона нiчого нё
вiдповiла, Волтер знову постукав i увiйшов. Вона сиfiiла fia складаному ди-
BaHi i мiцно стискала папьцi рук. Обличчя в не1 було червоне, нещасне i мадо
спiди слiз, BiH ciB на пiдлогу бiля Ti нiг i взяв за руки, якi старiли швидше,
нiж iншi частиЁи тйа: шкiра на них стма тонка, i крiзь Hei просвiчрали
кiстки.

- Я пюбдю тебе, - промовив BiH. - ТИ це розумiепr?
Вона швидко кивнула, КусаючЙ губи, вдячна, апе не переконана.
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-,Гаразд, - тонким, наче писк, шепотом сказада вона. - Тобi вже час.
Скiльки ще разiв - скйьки тисяч разiв, думав BiH, спускаючись сходами

до офiсiв фо*rду, я дозводю цiй жiнцi наносити MeHi удар у серце?
Бiдолашна Петтi, бiдолашна, схиблена на конкуренцii, загублена Петтi,

яка не робипа у Вашингтонi нiчого, що хоч i.з натяжкою можна було б назва-
ти хоробрим чи достойним захвату, - вона не могла не помiтити захоплен-
HJ{ свого чоловiка Лалiтою. Причиною, через яку BiH не мiг HaBiTb подумати
про любов до Лалiти, не кажгIи вже про те, аби щось iз цим зробити,6упа
Петтi, Не те щоб BiH просто так сильно пов.Dкав бу*"у шдюбного законо-
давства: oKpiM цього, Волтер просто не винiс би думки про те, що вона зна€:
icHye така дюдина, гrро яку BiH кращоi думки, Hi.lK про Hei. А Лалiта насправдi
була кращою за,Петтi. Ще був просто факт. Але Волтер вiдчував, що скорiше
помре, нiж визнае цей очевидний факт перед Петтi, бо, якою б сидьною не
виявипась його дюбов до Лалiти i яким би неможливим не стало його життя
з Петтi, BiH все одно любитиме Петтi - пюбитиме ii зовсiм iншою любов'ю,
бiльшою та абстрактнiшою, але, тим не менш, необхiднiшою, бо вонакри€ть-
ся у вiдповiдальностi довжиною в життя, i таЙож - у тому фактi, що BiH

добра пюдина. Коли BiH мае звiпьнити Лапtту,6уквально чиlта фiгlryапьно,
вона пдакатиме кiлька мiсяцiв, а потiм i далi житиме cBoiM життям i робити-
ме добрi вчинки разом iз кимось iншим. Лалiта молода, i Господь надiлив iT

чистотою та прозорiстю. У той час як Петтi, хоча й часто-густо ставилася до
нього з жорстокiстю, а ocTaHHiM часом (i все частiше) уникала його ласк, усе
ще потребувала вiд нього високоi думки про Hei. BiH знав це; бо iнакцlе, чому
вона не кинула його? BiH це добре, луже добре знав. Усерединi Петтi знiD(оди-
rlась порожнеча, i його хрестом на все життя було намагання заповнити цю
порожнечу любов'ю. Сдабким пробписком надii, охороняти який мiг лише
BiH. I тому, хоча його становище вже стало неможливим i, схоже, ставадо ще
бiльш неможливим кожного дня, у нього не було iншого вибору, oKpiM як
уперто продовжув жи робити свою справу.

Коли BiH вийшов iз душу, намагаючись не дивитися на величезне бiле тiло
середнього BiKy, що вiдбилося в дзеркалi, то перевiрив свiй <Блекберрi> i по-
бачив повiдомлення вiд Рiчарда Катца.

<Привiц пантнере, я тут усе вже закiнчив. Зустрiнемося у Вашингтонi, чи
як? MeHi пiти до готелю чи я спатиму в тебе на диванi? Хочу отримати пйьги,
на якi заслуговую,

Привiт TBoiM карсивим жiнкам. РК>
Волтер перечитував повiдомдення, вiдчуваючи якесь незрозумйе зане-

поко€ння. Може, справа бупав орфографiчних помилкilх, що нагадали йому
про легковажнiсть Рiчарда, але, мо:r(ливо, причина подягала в пiспясмаку lx-
Hboi зустрiчi на MaHxeTTeHi двома тижнями ранiше. Хоча тодi Волтер дуже
зрадiв, побачивши старого друга, потiм, у pecTopaнi, його дратувалипостiйнi
твердження Рiчарда, нiби Лалiта повторюе слово <чортiв>, а також - натяки
на те, нiби дiвчина Дуже цiкавиться оральним сексом; а також - тим, як BiH
сам, у барi на Пенн-стейшн, почав обливати брупом Петтi, чого BiH нiкопи
в життi не дозвопяв собi робити перед iншими. Йому вже сорок BiciM poKiB,
а BiH усе ще намагаеться вразити свого кодишнього сусiда по KiMHaTi, зводя-
чи наклеп на свою дружину й вивалюючи на нього зiзнання, якi краще б за-
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пишити не вивапенцми'. як жапюгiдно. Хоча Рiчард, схоже, теж зрадiв tхнiй
зустрiчi, BorrTep нiяк не мiг здихатися старого, такого знай9мого, вiдчуття,
нiби Рiчард намагаеться нав'язати йому свiй, катцiанський,'погдяд на стан

,речей у cBiTi i, таким чином, завдати йому поразки. Коли, на подив Волте-

ра, перед розставанням Рiчард погодився надати свое iм'я та зовцiшнiсть
камп'анii боротьби з перенаселенням, Волтер миттево подзвонив Лапiтi, аби
подйитися з нею гарною новиною. Але з них двох насолодитися новиною
в повному обсязi зумiпа пише вона. Бо Волтер сiЁ на потяi'до Вашипгтона,
намагаючись зрозуluiти, чи правидьно BiH вчинив;

I чому в пистi Рiчард згадав красу Папiти й Петтi? Чому передав вiтання
iM, апе нiчого не побажав Воптеровi? Просто черФ недбалiсть? Волтер так не

думав.
Трохи дапi, коли 'tхати тiею ж дорогою, за <,Щейз iпн> стояв стейкхаус,

цдастиковиц паскрiзь,'апе з гарним вибором випивки. Смiшно булиiтмтуди,
коди аЁi Воптер, aHi Ладiта не iди яповичини, аде кдерк у мотелi не змiг по-

рекомендувати iM нiчого кращого. Розмiстившись укабiнцi з пластиковими
стiльцями, Воптер торкнувся кра€м свого к}DоIя пива бокапа з джином i мар-
TiHi, яке замовила Лалiта i яке вона потроху ковтада. BiH дав знак офiцiантцi
повторити замовлення, а потiм почав ува>кно читати меню. Серед жшliв бича-
чого метану, озер, чий басейн знищуваrtи екскременти зi свинячих i курячих
ферм, катастрофiчно надмiрного виrIову риби в океапi, екопоriчного cTpaxiT-
тя вирощених на спецiапьних фермах креветок i досося, антибiотичнш( ор-
гiй фабрик коров'ячого модока i палива, що розтринькуеться гдобаliiзацiею
виробництва, - будучи при здоровому гпуздi, - BiH мадо що мiг замовити,
oKpiM картоппi, бобiв i прiсноводноi тiляпii.

- Чорт iз ним, - вирiшив BiH, закриваючи меню. - Вiзьму стейк на реб-
рах.

- Чудове, чудове святкування, - з€киtsала Лапiта; воЁа вже трохи роз-
червонiлася..- Ая замовпю собi апетитций сендвiч iз сиром на грилi, що
cToiTb у дитячому меню.

Пиво виявидося цiкавим. Несподiвано кисдим i несмачним, наче рiдке
TicTo. Вже пiсля третього чи четвертого ковтка KpoBoIIocHi судини умозку
Воптеръ про iснуванняякихвiн майже HiKormr не згадув:lв, раптом стми нер-
вово пульсувати.

- Я отримав е-мейд вiд Рiчарда, - почав Воптер. - BiH хоче приlхати
i працювати Еад нашою стратегiсю. ,Я сказав йому приiжджати на вихiднi.

- Ха! От бачиш? А ти гадав, що не варто HaBiTb питати його про це.

- Так, тпбупацiпком прdва,
Лалiта помiтила щось у виразi його йличчя.

- Чи тобi це не подобаеться?

- Тh що ти, все гаразд, - запецнив ii BorrTep. - Теоретично. Але я вiдчу-
ваю тут якусь... пасtку. Гадаю, просто черФ те, що не розумiю, нащо BiH це
робить.

- Просто мибулидуже переконливi!

- Еге ж, мабутБ; так. Чи просто ти дуже вродrIива.
Схоже, вопа водночас зрадiла i знiяковiла через останню фр"rу.

- Ви ж iз ним добрi прузi, чи не так?
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- Кодись були. Але потiм BiH став знаменитим. А тепер усе, щоя в ньому
бачу, - це,якiсь частинки, i я iM не довiряю.

- Чому саме ти не довiряеш?
Воптер, похитав головою, не бажаючи вiдповiдати.

- Ти не довiряеш йому вiдносно мене?

- Та Hi, це було б дурiстю, чи не так? Тобто, яке MeHi дiло до того, що ти
робиш? Ти вже дqрос/Iа i маеш вирiшувати сама.

Лалiта розсмiялась: тепер вона була просто задоволена i зовсiм не знiя-
ковiла.

- Гадаю, BiH дуже веселиflr iхаРизматичний, - зiзналася вона. - Але
здебiльшого MeHi було його просто шкода. Розумiеш, rlро що я? BiH схожий
на TI,D(, хто весь час вимуIпений пiдтримувати свiй iмiдя<, бо всерединi вони
слабкi. BiH зовсiм не схожий на такого чоловiка, якти. Коли ми розмовляли,
все, що,я бачила, - це його з,Ф(опленЕя тобою i те, як вiн.намагаеться цього
не показати. HeBlKe ти Цього не побачив?

Ступiнь задоводення, яке викдикади у нього ii слбва, здався йому небез-
печним. Вiя xoTiB вiрити, але не мiг довiряти, бо знав: Рiчард yMie бути без-
жальним.

- Я не жартую, Волтере. TaKi люди дуже примiтивнi. Все, що в нього е,
то дише поважнiсть, самоконтроль i iмiдж. У нього е дише одна перевага, i та
маденька, а у тебе rx - безлiч.

- Але саме TaKoi переваги, яка еунього, iхоче свiц- зiпснув Воп-
тер. - Ти ж читала все, що про нього пишуть у <HeKcic>, ти розумiеш, про
що я. CiiT не нагороджуе iдеi чи емоцii, BiH нагороджуе цiлiснiсть i крутизIIу.
I саме тому я йому не довiряю. BiH веде гру, а отже, мае поСтiйно вигравати.
У гдибинi душi BiH може думати, нiби поважЕl€ все, що ми робимо, але BiH Hi-
копи не пiдтримае нас публiчно, tIозаrIк мае пiдт_римувати свiй iмiдж, бо саме
цього хоче cBiT, i BiH це знае.

: Ък, аде саме тому це така чудова IIовина - що BiH працюватиме з на-
ми'. Я не хочу, абити був крутим, MeHiKpyTi чоповiли не подобаються. MeHi
подобаються TaKi чоловiки, як ти. Але Рiчард може допомогти нам спiпкува-
ТИсЯ; ?

Волтер вiдчув поrrегшення,копи до них пifiiйшла офiцiантка, щоб приf,t-
няти замовдення, i rrокiнчила iз задоводенням вrд сл)гхання того, чому саме
BiH подобаеться Лалiтi. Але коли вона допипа др)цу порцiю MapTiHi, небезпе-
ка дише посидилась,

- Можна rrоставити тобi особист0 питання?

- Так, звичайно,

- Питання таке: як гада€ш, MeHi варто перетягriутитруби?
Вона говорипа достатньо голосно, щоб ii почупи iншi вiдвiдlвачi, i Вол-

тер рефлексивIIо притупив. пальця до губ. BiH i так уже вiдчував себе занадто
вiдкритим ддя погдядiв, кричуще мiським;6о сид.iв разом iз темношкiрою
дiвчиною помiж двох единих типiв представникiв сiдьёькогосподарськоi За-
хiдноi Вiрджинii: дуже товстих i дуже хиих.

- Вважаю,.це логiчно, - вже тlдсiше додапа вонц - адже я пе хочу мати
дiтей.

,- Ну." - сказав BiH. - Не знаю... не знаю.,.
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BiH xoTiB зазначити: оскiльки Лалiта майже не бачиться з Щлсайрамом,
хлопцем, з яким уже давно зустрiчаеться, питання вагiтностi навряд чи
cToiTb так гостро, щоб нервувати з цього цриводу; а коди вона раптом i за-
вагiтнiе, то завжди зможе зробити аборт. Але йому здалося надзвичайно
некоректним обговорювати труби cBoei помiчницi. Вона посмiхалася йOму
з п'яною сором'язливiстю, наче шукаючи його схвалення чи побоюючись по-
чути осуд.

- Гадаю, в цiлому, - нарештi промовив BiH, - в цiлому Рiчард правий,
копити ще пам'ятаеш його слова. BiH сказав, що дюди часто-густо змiнюють
впасну д}мку стосовно таки]( проблем. Тож, напевно, краще запишити собi
можливiсть змiнити д}мку.

- Апе що робити, коли я знаю напевно, що зараз я абсолютно права, а от
майбутнiй собi я,не дрвiряю?

- Ну, у будь-якому разi, в майбутньому ти вже не будеш такою, як зараз.
Ти булеш собою, аде новою собою. А нова ти можеш захотiти чогось iЁшого.

- Тодi до бiса мене нову, - зirявиIIа Лалiтъ нахилrIючись уперед. - Коли
вона хоче розмножуватися, я вже зараз ii не поважаю.

Волтер наказав собi не дивитися на iнших вiдвiдувачiв.

- Але чомуди вjагапi занепокоiлась цим питанням - саме зараз? Ти ж
майже не бачишся з,Щжайрамом.

- Ъ*у, що ,Щясайрам хоче дiтей, ось чому. BiH не вiрить, що я цйком
серйозна унебажаннi lx нарбджрати. Я маю довести йому свою непохит-
HicTb, щоб BiH, нарештi, дав MeHi спокiй. Я бiльше не хочу бути його дiв-
чиною.

- Я дгже сумнiваюсь у тому, що най взагалi варто обговорlовати TaKi
справи.

- Гар*д; апе з ким iще MeHi говорити про це? Ти едина дюдиЕа, яка мене

розумiе.

- Посподи, Лалiто! - вiд пива у Волтера паморочидася годова. - MeHi
так шкода. MeHi дуже шкода. У мене таке вiдчуття, наче я пiдбурив тебе до
того, до чого HaBiTb не мрiяв пiдбурювати. У тебе все життя попереду, а я...

я вiдчуваю, що завiв тебе кудись не туди.
Все було не так. Намагаrочись сказати щось конкретне, що стос).вапося

саме пробпеми перенаселенЕя земноt кулi, BiH насправдi наговорив дуже роз-
пдивчастих речей, якi ётосувапися tx двох. Наче BiH вирiшував наперед якусь
можливiсть, яку c:lм ще не був готовий вирiшити, хоча i знав, що насправдi
жодноi можливостi тут немае.

- I]e все Moi власнi думки, не TBoi, - уперто продовжувала Лалiта. - Ти
rx MeHi в гоповуне вкладав. Я просто питма в тебе поради.

- Ну, гадаю, порада така: не варто цього робити.
- Гаразд. Тодi замовпю собi ще випити. Чи порадиш MeHi припинити?

- Таки пораджу.

- Аде все одно, будь ласка, замов iще.
Перед Волтером вiдкривалася безодня, куди BiH мiг стрибнути просто за-

раз. його шокувало, як така штука могда так швидко з'явитися в нього перед
очима. €диниil iнший раз, коди BiH закохався, - о, Hi-Hi-Hi, единий. раз, коли
BiH закохався, - BiH бiльшу частину року приховував почуття, та йпотiм
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Петтi зробила за нього майже всю важку роботу, А тепер йому здалося, що
TaKi питання можна вирiшити упродовж кiлькох хвилин... Просто ще кiлька
необдуманих слiв, ще один ковток пива) i одйн Госrrодь зна€...

- Я просто xoTiB сказати, - додав BiH, - що, мабуть, занадто заразив
тебе проблемою перенаседення. Що в тебе голова кругом пiшла. Заразив
власним дурним гнiвом, вдасними проблемами. Я не xoTiB натякати Hi на що
бiльше.

Вона кивнула. Крихiтнi пердинки слiзтулипися до ii вiй.

- Я вiдношусь до тебе, як до власноi дитини, - бурмотiв BiH.

- Розумiю
Але i цi сдова були HeBipHi - бо стояли надто близько до того почуття,

яке (о, як бодiсно зiзнаватися собi в цьому!) BiH нiкоди собi не дозводить.

- Вочевидь, - сказав BiH, - я занадто,молодий, щоб бути TBoiM батьком,
чи майже занадто моподий, та й, oKpiM усього iншого, у тебе ж е батько, Я так
кажу, просто том}., що ти ж мене спитапц спитада в мене батькiвськоi пора-
ди... Бо, як твй начадьник i як людина, старша за тебе, я,.. вiдчуваю морадь-
ний обов'язок пiклув атися про тебе. Ось так. Саме у цьоI\4у значеннi. Жодних
натякiв на щось iнше, на якiсь табу...

Все це прозвrrало, наче якась нiсенiтниЦя, i BiH зрозумiв це, коли ще не
скiнчив промову. Найбiльша проблема в його життi - то табу. Лалiта, яка,
схоже, це зррзумiла, пiдняла на нього своi чарiвнi очi й зустрiлася з ним по-
гдядом.

- Ти не зобов'язаний кохати мене, Волтере. Я можу просто любити тебе.
Гаразд? Ти ж не можеш примусити мене припинитикохати тебе.

Безодня розiйшлася в сторони, так що в нього запаморочипася голова,

- Але ж я любдю тебе! - скрикнув BiH. - Тобто,.. певною мiрою. Дуже
конкретною мiрою. Справдi, люблю. Дуже. Насправдi, дуже-дуже. Гаразд?
Я просто не розумiю, куди нас це веде. Тобто, копи ми хочемо i далi працю-
вати разом, ми маемо негайно припинити отак розмовляти. Щя розмова вже
стала дуже, дуже-дуже неправидьною.

- Так, я знаю. - Вона опустида очi. - I ти одружениir.

- Так, саме так! Саме так. Тож така ситуацй.

- Така ситуацiя,

-,Щавай я подивдюся, що з TBo€Io випивкою.
3iзнавшись у KoxaHHi, але вiдвернувши катастрофу, BiH пiшов шука-

тИ офiцiантку, аби замовити третю порцiю MapTiHi, мiцного - на BepMyTi_
Рум'янець, який все його життя то з'являвся, то зникав, теIIер зникати не
xoTiB. BiH, хитаючись, iз червоним обличчям, пirпов до туалету i спробував
помочЙтися. Природна потреба виявилась водночас нагадьною iтакою, що
ii немождиво задоводьнити. BiH стояв бiля пiсуару, глибоко дихаючи, i вже
маЙже пустив cTpyMiHb, коли дверi ширQко розчинилися-i хтось увiЙшов.
Волтер чуri, як чоловiк мие руки, а потiм сушить 'ж, а BiH стояв iз червониrl
обличчям i чекав, доки сечовий Mixyp переборе сором'язливiсть. BiH зновr,
був на межi успiхуJ коди раптом зрозумiв, що чоловiк бiля раковини затр],l-
му€ться навмисно. Тодi BiH поставив хрест на потребi, змив воду й застебнlъ
штани.
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- Друже, тобi варто звернутися до лiкаря, утебе ж проблеми iз сечови-
пусканням, - ilротяжно, iз садистичною насододою порадиВ йому чоловiк
бiля раковини. Бiлий, близько тридцяти, на обличчi вiдбилося важке жит-
тя _- BiH точно вiдповiдав портрету, який накреслив Водтер: портрету водiя,

що не вiрить у сигнап повороту. BiH стояв просто_6iля Волтера, поки той по-
хапцем мив руки й сушив rx.

- Подюбпяеш теп4Ее м'ясо, так?

- Що ви сказали?

- Шо бачу, що ти там робиш з цiею нiгершею.

- Вона азiатка, - зазначив Волтер, обережно обходячи чоловiка. - Про-
бачте, але...

- I-{укерки солодкi, а горiлка гарячiша, так, друже?
У його годосi прозвrIала т,ака ненависть, що Волтер, побоюючисъ на-

рватися на скандад, швидко BTiK крiзь дверi, нiчого не вiдповiвши. За остан-
Hi тридl_цять п'ять poKiB BiH жодного разу не наносив i не отримував ударiв,
i мав мiцнi пiдозри стосовно того, що удар кулаком у сорок ciM буде значно
бопючiшим, нiж у дваIIадцять. Його всього трусиЛо вiд нерозтраченого адре-
налiну, а серце розривалося вiд несправедливостi, коrrи BiH сiдав на пдасти-
ковий стiлець, аби скуштувати свiжий качанний садат.

- Як тобi пиво? - спитала Лалiта

- I_{iKaBe, - вiдгукнувся Волтер, випиваючи запишки одним ковтком.
Голова в нього силувалася вiд'еднатися вiд шиi та пiднятися до стелi, наче

повiтряна кулька на вечiрцi.

- MeHi шкода, коди я сказада щось таке, чого не слiд було.
Не хвилюйся. Я,,. - 

(теж у тебе закохаgиil. Я шалено закоханий у те-
бе>. - Я опинився у скрутному становищi, пюба, - збрехав BiH. - Тобто, не
uдюбао. Не <люба>. Лалiта. Люба. Я опинився у скрутному становищi.

- Може, тобi варто замовити ще пива, - запропонувала вона, нагоро-

дивши його лукавою посмiшкою.

- Розумiеш, справа в том)ъ що дружинуя також люблю.

- Так, звичайно ж, - кивнулаЛалLта. Але вона HaBiTb не намагадася по-
легшити йому життя. Вона вигнуда спину, наче кiшка, i потягнулася до нього
через стiл, розклавши десятеро блiдих нiгтiв, що прикрашапи чудовi моподi
пальцi, по обидва боки його тарiлки, пропонуючи торкнутися tx.

- Я така п'яна! - зiзналася вона, дивдrIчись на нього i"пустотливо по-
смiхаючись.

BiH огледiв пдастиковий зап, аби визначи,lи,чи все це бачить i його мучи-
тель iз туалету. Чоловiка, схоже, поблизу не було, та й оточуючi не дивилися
на них iз надмiрною цiкавiстю. Опустивши погляд i дивпячись на Лапiту, яка
пригорнудася щокою до пластиковоi стiдьницi, наче до найм'якiшоi в cBiTi
подушки, вlн пригадав слова пророцтва Рiчарда. ,Щiвчина навколiшках, i"i го-
лова пiдстрибуе, вона дивиться знизу вгору й посмiхаеться, О, дешева про-
зорiсть бачення cBiTy очима Рiчарда Катца! Хвипя обурення пробилася крiзь

ryл у годовi Волтера, i BiH трiшки протверезiв. Скористатися почуттями дiв-
чини - то ш/ях Рiчарда, а не його.

- Сядь, - суворо промовив BiH.
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- Через хвидинку, - пробурмотйа вона, погойдуючи витягнутими паль-
цями.

- Hi, просто зараз. Ми з тобою - публiчне обличчя фоrду, i ми завжди
ма€мо це пам'ятати.

- Падаю, ти повинен вiдвезти мене додому, Волтере.
--: Спочатку тобi треба попоiсти,

- М-м, - посмiхаючись, вiдповiла вона i заплющила очi.
Воптер встав за стоду, знайшов офiцiантку i попросив Ti запакувати'rxHe

замовлення: вони заберуть iжу з собою. Копи BiH повернувся, Лалiта все ще
спдiла, н:ilкилившись уперед, а третiй MapTiHi стояв бiля il дiктя. BiH пiдняв ii
та, мiцно тримаючи за пдече, вивiв на вулицю й посадив на мiсце пасажира.
Коли BiH знову зайшов у ресторан, щоб забрати 'iл<у, то у заскпеному вести-
бюлi побачив свого мrIитедя з туапету.

- Чортiв любитель чорного м'яса, - почав чолов'яга, - влаштував бiciB
спектакпь. Якого бiса ти тут робиш?

Волтер спробував обiйти чоловiка, але той став у нього на шпяху.

- Агов, я тобi питаЕня поставив! - нагадав BiH.

- А MeHi байдух<е, - вiдповiв Волтер. BiH спробував пройти повз не-
знайомця, апе той раптом так сидьно штовхнув його, що Воптер врiзався

удзеркальне скпо, iBoHo годосно дзенькнуло, Тiеiж митi, поки не стадося
нiчого гiршого, внугрiшнi дверi вiдчинилися, i мЩна адмiнiстраторка сrrита-
ла, що в них коiться.

- Щя людина переслiдуе мене, - зазначив Воптер. BiH важко дш(ав.

- Чортiв збоченець.

- Yci суперечки прошу вирiшувати на вулицi, - заявипа адмiнiстраторка.

- Нiкуди я не пiду! Нехай краще збоченець чеше звiдси.

- Тодi повертайтеся за свiй столик, сидiть спокiйно i не смiйте лаятися

у моему закладi.

- Та я HaBiTb iсти не можу: варто погдrIнути на нього - i все, живiт бо-
лить.

Задишивши lx удвох домовлrIтися, Волтер зайшов до зали i миттево опи-
нився у вiзирi сповненого ненавистi, вбивчого поглядудебедоiмододоi бiляв-
ки, явно жiнки його мрите/uI, яка сидiла на саиотi за стодиком бiля дверей.
Чекаючи, коли йому принесуть замовпення, Воптер розмiрковував з приво-
ду того, чому clrмe сьогоднi, а не будь-яким iншим вечором, вони з Лалiтою
викликади таку ненависть. Так, на них недобро косидися, частiше за все
в маленьких мiстечках, але TaKoI]o ще нiкопи не траплялося. F,Iасправдi, BiH
iз радiстю помiчав велику кiлькiсть чорно-бiлих пар у Чарльстонi, а також -
вiдносно неведику частку расизму серед основних з.л.хворювань штату. Бiль-
ша частина 3ацiдцоi Вiрджинii буrа занадто бiлою, аби питання pacoBoi при-
належностi стадо бопючим. BiH був вимушениf,t зробити висновок, що уваг,y
цiеi пари привернудо його вдасне вiдчуття провини, непристойноi провини,
яке випромiнювадося з tхнього закутка. Iхня ненависть була направлена не
на Лалiту- вона була направлена лише на нього. IBiH на це заслуговував.
Копи'iжу, нарештi, принесли, унього так трусидисяруки, що BiH ледь зумiв
пiдписати рмунок на кредитку.
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Повернувшись у <,Щейз iHH>, BiH пронiс Лалiту на руках пiд дощем йуса-
див на пiдлоrу бiля дверей. BiH майже не мав cyMHiBiB щодо тоIо, що вона
могла i сама пройти цю вiдстань, аде BiH xoTiB виконати ii бажання i вiднести

.ii до номера на руках. I до речi, йому стало краще) коли BiH Hic ii, наче маду
дитинуi це нагадало йому про його обов'язок. Коли вона сiла на лiжку й за-
валипася набiк, BiH накрив ii простирадлом - саме так, як кодись накривав
Щжесiкута Щжоуi.

- Я пiду по сусiдству пообiдаю, - сказав BiH, лагiдно прибираючи водос-
ся у Hei з доба. - Залишаю твою частку тут.

- Hi, не треба, - попрохала вона, - Посидь зi мною, подивись тедевi-
зор. Я протверезiю, i ми поiмо разом.

I це бажання BiH також задовольнив: знайшов канал <Пi-бi-ес>,на кабель-
ному й подивився останнiй кдаптик <Ньюсаувер> - йшлося про вiйськову
службу сенатора Щжона Keppi пiд час'вiйни у B'eTHaMi, апе недоречнiсть теми
так роздратувада Волтера, що BiH майже не мiг слiдкувати за сюжетом. Йому
взагалi стадо BiDKKo диви"Iися будь-якi новини. Все рухалося надто швидко,
надто швидко, BiH HaBiTb вiдчув укол спiвчуття до президентськоi кампанii
Keppi, адже в того задишалося менше сеМи мiсяцiв, щоб IIовернути настрiй
краiни на сто вiсiмдесят градусiв та викрити три роки надтонкоi брехнi
й манiпуляцiй.

BiH i сам перебував пiд страшним тиском час}ъ адже мав досягти пiдпи-
сання KoHTpaKTiB мiж фондом i Нардоне та Бласко до того, як'iхня шопередня

домовпенiсть iз BiHoM Гейвеном (тобто до 30 червня) втратить силу i вони
змушенi бупуть розпочати переговори заново. Не маючи права гмти час, BiH
повинен був якнайшвидше вирiшити проблему з Койдом MaTicoM i вкдасти-
ся в TepMiH, а тому не мав iншого вихЬду, як дати добро на угоду щодо панщер-
жилетiв iз i<Ел-бiай>, хоча вона була надмiрною та огидною. А тепер, побою-
ючись перегдlIду справ, вугiльнi Koмrraнll намагатимуться якомога швидше
зруйнувати .Щев'ятимильну допину i вгризтися у гори своiми екскаватора-
ми_ зараз вони мади на це право, бо один iз небагатьох успiхiв Волтера
в Захiднiй Вiрджинii полягав у тому, що BiH дуже швидко отримав дозволи на
знесення BepxiBoK гiр i переконав Аппалачський центр природоохоронного
з аконодавства викрес лити Щев' ятимидьну долину зi св ого запiзнiлого поз ову
до суду. Угоду скрiпили печаткою, i Волтер тепер у будь-якому разi мав забу-
ти про Захiдну Вiрджинiю i почати серйозно lrрацювати над своiм хрестовим
походом проти перенаселення: BiH мав розробити i запустити програму пiд-
готовки до того, як бiпьшiсть дiтей з гуманiтарних коледжiв остаточно вирi-
шать, що робитимуть влiiку, i пiдуть працювати на rrередвиборну кампанiю
Keppi.

За два з поповиною тижнi, що минуди з ocTaнHboi зустрiчi Волтера й Pi-
чарда на MaHxeTTeHi, наседенця Землi збiлъшилося на ciM мiдьйонiв oci6.
Чистий прибуток у ciM мiльйонiв людей - еквiвалент наседення MicTa
Нью-Йорк, - якi булуть вирубувати пiси, i забруднювати рiчки, i брукува-
ти пасовищ4 i кидати пrrастиковий поgуд уТихий океан, i спалювати бензин
i вугiлля, i знищувати iншi види тварин, i слlпсатися бiсового Папу Римсько-
го, i поширювати ciM'i з десятком дiтеir.3 точки зору Волтера, в cBiTi не icHy-
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ва[о.6iльшсii сили зда чи бiльш непереборноi причини дпя вiдчаю стосовно
людства й дивовижноi планети, яку воно отримало, нiж католицька церква;
хоча, схоже, TicHo пов'язанi, як ciaMcbKi близнюки, фундаменталiсти Буш
i бен Ладен сьогоднi займають почесне друге мiсце, до того:к : iз певелики},t
вiдривом. BiH не мiг дивитися на церкву, чи на налiпку <Справжнi чоловiки
любдять Icyca>, чи на символ рибинакапотi автiвки йне вiдчувати, як гру-

ди йому стискае гнЬ. Оскiльки BiH зараз перебував у3ахiдпiй Вiрджипii, це
означало, що гнiв охопдював його майже кожного разу, як BiH виходив на
вулицю, i це, безперечно, тiльки посидювало агресивнiсть його поводжеЕня
на дорозi. Але справа буа Ее лише в релiгii, не пише утому велетенському
всьому, на що його спiввiтчизники, на tхню думку, мади виключне право;
справа булi не пише в унiверсапьних магазинах <<ВолмартD, чи у вiдерцях iз
кпецовим сиропом, чи в жахrIивих BaHTa)(iBKax iз високим кпiренсом; спра-
ва rrо;ulгала в тому, що йому здавадося, нiби HixTo iнший у всiй KpaiHi не ви-
трачае HaBiTb п'яти секунд на те, щоб замисдитись, до чого може призвести
додаванIш тринадцяти мiпьйонiв ведиких мавп на обмеженiй територii cBiTy
кожного мiсяця. Нiчим не затьмарена безтурботнiсть його спiввiтчизникiв
викликала у нього напади шаленства.

OcTaHHiM часом Петтi запропонувала йому (як протиотруry до агресив-
но.о пЬводження на дорозi) вiдволiкатися на радiо кожного разуJ як BiH сiдае
за кермо, але Волтер сприймав геть yci повiдомленIuI геть ycix радiостанцй
як iнформацiю про те, що жодна пюдина в Америцi (коли не врaховувати
його) не Эамисдюеться над проблемоlо руйнацii планети. Релiгiйнi станцii,
станцii змузикою KaHTpi, станцii зток,шоу- Bci вони, звичайно, активно
пiдтримувапи руftнацiю; станцii, що передавали класичний рок, та станцii
новин постiйно зчиняпи багато галасу навколо дрiбниць; а Нацiональне пу6-
дiчне радiо буо, дпяВоптера, HaBiTb гiршим за них. <Сцена у горахD та <Бесi-

диу будиночку i прерiях> буквально бавилися,коли планета палала! Але гiр-
шими за Bcix бупи <Вранiшня версiя> та <Берри все до уваги). Випуск новин
<Ен-пi-ар>, який, за царя Панька був достатньо лiберальним, перетворився
на ще один годос правоцентристськоi iдеологii вiпьного ринку, називаючи
HaBiTb найменше уповiльнення економiчного зростання краiни (поганими
новинами> i, павмисно марнуючи дор огоцiнн t хвилипи ефiрного часу кожно -
го ранкуй кожного вечора -хвилинщ якi можна буто б присвятити пiднят-
тю рiвня усвiдомленостi й занепокоенЕя церенаселеЕням i зникненням цiлих
видiв тварин, - на безгrryздо-серйознi огляди хцожнiх poMaHiB та ексцент-

ричних музичних подiй на кшталт групи <Горiховий сюрприз).
А тепебачення... тедебачення схоже на радiо, тiльки удесятеро гiрше за

нього. KpaiHa, яка прискiппиво помiчае коже.н невiрний поворот у реалiтi-
шоу <Америкен айдол), поки cBiT охопдюе полум'я пожеж, на думку Воптера,
цiлком заслуговуе на будь-яке жа<rIиве майбутне, що чекае попереду.

Звичайно, BiH розумiв, що не спiд мати TaKi вiдчугтя, - розумiв хоча 6
тому, що маЙже двадцять poKiB, поки мешкав у Сент-Полi, BiH 'rx не мав.
BiH розумiв тiсний зв'язок Mix гнiвом i депресiею; розумiв, що така зосе-

редженiсть на апокалiптичних сценарiях свiдчить про психiчне нездоров'я;

розумiв, що конкретно У його випадку така зосередженiсть виростада з роз-
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чарувапня власною дружиною та власним сином. Можливо, коли б зовсiм
HixTo не подiляв його гнiв, Волтер не витримав би такого навантаження.

Але на кожному кроцi довгого шдяху його пiдтримувада Ладiта. Вона пiд-
тверджувала його бачення i подiляла його вiдчуття невiдкпадностi. У першiй
спiвбесiдi вона розIIовiла йому про сiмейну подороц(; яку вона здiйснила до
Захiдноi Бенгадii у вiцi чотирнадцяти poKiB. I_{e був iдеальний BiK для того,
щоб вона не дише засмутилася й жахнулася, але й вiдчула оlиду, побачивши
скупченiсть, i страждання, i злиднi людського життя в Калькуттi. I_{я огида
пiдштовхнупа ii, пiсля повернення до Штатiв, до вегетарiанства й екодогiч-
них студiй; а в кодеджi вона зосередидась на пробдемах жiнок у краiнах, що
розвиваються. Iхоча пiсдя закiнчення коледжу iй вдапося отримати хоро-
шу посаду в KoMiTeTi з охорони природи, ii серце - як i серце Воптера за
часiв його молодостi - завжди надежадо проблемам наседення та житте-
здатностi.

3вичайно, Лапtта мапа також й tнший бiк - бiк, чутливий. до сидьних,
традицiйних чодовiкiв. ii хлопець, Щжайрам, був товстий i трохЙ потворний,
але запальний.i енергiiтний, майбутнiй кардiохiрург; а Лалiта була вже даде-
ко не першою дiвчиноlо, яка, за спостереженнями Воптера, крутида рома-
ни з чодовiками типу Щжайрама, аби позбавити себе небезпеки отримувати
стусани, куди б вона не йшда. Аде шiсть poKiB усе бiльш шокуючоi дуростi
,Щжайрама, схоже, таки майже вилiкували ii вiд нього. €дине, що дiйсно зди-
вувадо Волтера у питаннi, яке вона загадала йому сьогоднi ввеч9рi, питаннi
про стерилiзацiю, - це те, що вона HaBiTb вiдчупа необхiднiсть спитати по-

ради.
А насправдi: чому вона його спитада?
BiH вимкнув телевiзор i почав крокувати ii кiмнатою, аби краще обдумати

скдадне питання, i його мозок миттево надав йому вiдповiдь: насправдi вона
бажада дiзнатися, чи не хоче BiH мати з нею дитину. Чи, може (i це вже бдиж-
че до iстини), вона таким чином попереджала його: HaBiTb коли йому цього
захочеться, вона може й вiдмовйтись.

А найгiршё в усiй цiй ситуацii було те (коли вже бути чесним iз собою), що
BiH i справдi xoTiB мати з нею дитину. Не те щоб BiH не обожнював Щжесiку
чи не любив ,Щжоуi - певним чином бiльш абстрактною любов'ю. Але tхня
мати раптом стада ддrI нього дуже вiдда.IIеною людиною. Петтi була пюди-
ною, яка, напевно, не дуже й хотiла виходити за нього замiж; людиною, про
яку BiH уперше почув вiд Рiчарда, коди той сказав (одного дiтнього вечора
багато poKiB тому, в Мiннеаполiсi), що чiкса, з якою BiH спи,lь,,живе в однiй
KiMHaTi з баскетбольноrd зiркою, i що це вона примусила його вiдмовити-
ся вrд упереджень стосовно спортсменок. Петтi дедве не втекла з Рiчардом,
i з того вiдрадного факту, що вона таки не втекла - що заvriсть цього вона
задоводьнилася коханням Волтера, - i виросдо все'йнс спiдьне життя,'rхнiй
шлюб, будинок i дiти. Вони завжди були гарною парою, хоча й дивною, а ос-
TaHHiM часом ця дивнiсть лише посидювалась, доки не виникло враження,
що вони зовсiм не пiдходять одне одному. У той час як Лалiта - йоrо дiйсно
спорiднена душа, близька йому по духу, i вона BciM серцем обожнtое його.
Коли б у них народився син, то BiH був би схожий на батька.
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BiH продовжував крокувати ii кiмнатою, не здатний заспокоiтись. Поки
його уява була вiдвернута випивкою та сiльським бидлом, безодня унього
пiд ногами все росла i росла. BiH уже почав думати про народження дiтей зi
своею асистенткою! I HaBiTb не прикидаеться, що не думае про це! I все це
вiдбулося вперше пише за останню годину! BiH знав, що ранiше про це не

думав, бо, коли радив iй не перев'язувати труби,зовсiм не розмiрковував про
спИьних дiтей.

- Волтере! - покликала його Лалiта, не встаючи з дiлска.
: Як ти почуваешся? - спитав BiH, пiдскочивши до Hei.

- Я думала, що мене знудить, аде зараз MeHi здаеться, що це зовсiм не
обов'язкбво,

- От i добре!
Воfiа дивилася на нього, нiжно посмiхалася i частб моргала.

- Щякую, що залишився зi мною.

- Та нема€ за що.

- А як ти почува€шся пiсдя пива?

- HaBiTb не знаю.
ii губи були просто перед ним, ii рот був просто перед ним, а його серце,

здаеться, могло пробити грудЕу клiтк,р так сидьно воно бипося. <Поцiлуй ii!
Поцiлуй! Поцiлулi!> - здаеться, наказувадо воно йому.

Але раптом задзвонив його <Блекберрi>. Як рiнгтон використовувався
спiв блакитного спiвуна.

- Треба вiдповiсти, - нагаfiала йому Лалiта.
гм...

- Счравдi треба. Я тут подежу, почекаю.

,Щзвонила.Щжесiка - нiчого термiнового, вони ж кожного дня розмовлrI-
пи. Але коли Волтер побачив на eKpaHi ii iм'я, цього виявипосядостатньо длlI
того, аби шарitхнутися, як вiд пРiрви, BiH ciB на сусiдне лiжко i вiдповiв на

дзвiнок;

- У тебе такий голос, наче ти кудись iдеш, - зiдзначила,Щжесiка. - Куд,
це ти так поспiшаеш?

- Та нiкули, - вiдповiв BiH. - Насправдi ми святкуемо.

- У тебе такий голос, наче ти зараз на бiговiй дорiЯцi.
У нього ледь вистач ало сил на те, щоб просто притискати телефон до вуха.

BiH лiг на бiк i розповiв доньцi про Bci подii ранку i Bci побоювання, а вона
доклала неабияких зусидь, щоб заспокоiти його. BiH HaBiTb вiдчув вдячнiсть
за ритм щоденних дзвiнкiв. ,Щжесiка була единою людиною в cBiTi, якiй BiH

дозводrIв ставити йому питання про нього самого, перш нiж засипати ii пи-
таннями про ii життя; вона таким чином пiклувалася про ньоIо; вона була
його единою дитиною, яка успадкувала почуття вiдповiдальностi. Хоча вона
все ще бажада стати письменницею, а зараз майже безкоштовно працювапа
помiчником редактора на MaHxeTTeHi, вона гди6,око цiкавилася проблемами
довкiлля i сподiвалася, що iй вдасться зробити цю тему центром cBoei май-
бутньоi творчостi. Волтер повiдомив iй про приiзд Рiчарда до Вашингтона
i спитав, чи вона все ще хоче приеднатися до них на вихiднi, аби додати свою

дЬрогоцiнну молоду кмiтпивiсть до rxHix дискусiй. Вона вiдповiла - безпе-

речно,,так.
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- А як пройшов твiй день? - спитав Волтер.
: Е-е... Moi сусiди по KiMHaTi не перетворипись, чарiвним способом, на

кРащих сусiдЬ, поки я була на.роботi. ТЪпер MeHi доводиться тримати купки
одягу за дверима, iнакше вони просякнуть димом.

- То не дозволяй iM палити всерединi. Ти маеш просто сказати iM про це.

- Ну, справа в тому, що ix бiльше. I вони iTpocTo падять удвох. Звичай-
но, icHye така можливiсть, що вони зрозумiють, як це гrо-дур_ному - папити,
i кинуть. А поки що я буквально затамовую подих.

- А на роботi як?

- Як завжди. Саймон ста€ ще огиднiшим" BiH схожий на фабрику з ви-
робниriтва шкiряного сала. Пiсля того, як BiH покрутитьсянавколо стола, до-
водиться ttротирати геть 1rсе, що там дежить. Сьогоднi, наприклад, BiH десь
iз годину стирчав бiля стола EMMi, намагаючись умовити ii сходити разом iз
ним Еа гру <HiKc>. Старшi редактори отримують купу безкоштовних квит-
KiB на рiзнi заходи, вкЛючаючи спортивнi, але причина цього MeHi невiдома.
Гадаю, <Нiкси> просто вiдчайдушно намагаються хоч якось заповнити вiп-
мiсця на cBo'rx irрах. А Емiдi його й питае: скiдьки сотень BapiaHTiB вiдмови
MeHi треба використати, аби ти вiдчепився? Нарештi, я не витримала i по-
чала питати Саймона про його дружину. Ну, ти розумiеш: <Слухай! У тебе
едружина! ITpoe дiтей yTiHeKy. Слрай! Та припини вже дивитися увирiз
на блузцi Емйi!>

Волтер запдющив очi й спробрав придумати, що на це вiдповiсти.

- Тату! 'Ги мене слухаеш?

- Так, сдухаю. А скiльки йому poKiB, цьому... гм... Саймону?

- Не знаю. Вокко сказати напевно. Мабуть, не бiльтrlе, нiл< BiK Емiлi, по-
множений на два. Ми намагаемося вiдгадати, чи фарбуе BiH водосся. Iнодi
нам зда€ться, нiби колiр трохи змiнюеться iз пдином часу, апе, мо*е, BiH
просто мастить його одiсю для тiла. Просто щастя, що BiH не е MoiM безпосе-

реднiм начадьциком. l

Волтер раптом здJIкався, що от-от розплачёться"

- Тату! Ти спухаеш?

- Так, так.

- Просто коли ти мовчиш, я не розумiю, чи твiйтелефон ще працюе, чи Hi.

- Так, слухай, - сказав BiH, -- це просто чудово, що ти приiдеш до нас на
вихiднi. Гадаю, ми розмiстимо Рiчарда в KiMHaTi для гостей. У нас буде довга
зустрiч у суботу, а потiм ще одна, аде коротка; у недйю" Спробуемо вироби-
ти чiткий план. У Лалiти вже е низка дуже цiкавих iдей"

- Не сумнiваюсь,

- Ну, гаразд. Поговоримо завтра.

- О'кей. Я люблю тебе, тату.

- I я тебе теж дюблю, сонечко.
BiH опустив телефон i деякий час дежав i тихенько плакав, похитуючи де-

шеве лiжко. BiH не знав, що йому робити, не знав, як жити дапi, Коли життя
пiдкидало йому щось новеньке, BiH починав рухатися у напрямку, який зда-
вався цiпком правидьним, аде потiм трап/шдась iнпrа несподiвана зустрiч,
i BiH починав рухатися в протидежному напрямку, який теж здавався йому
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правильяим, Не бупо жодного чiткого сюжету: BiH здавався сам собi-виключ-
но реаryючим м'ячиком у грi, едина мета якоi подягала в тому, щоб залиши-
тися живим заради rrродовження життя. !умки rrро те, щоб поставити хрест
на старому шдюбi ftлiти за Ладiтою) спочатк}r були маftже непереборними,
але лише,до Tiei митi, коли BiH побачив себе на мiсцi пiдстаркуватого копе-
ги Щжесiки, як iще одного бiлошкiрого американця, який споживас занадто
багато i вважае, нiби мае [раво на ще щось, i ще, i ще: побачив романтичний
iмперiалiзм у тому, як BiH упадав за молодою азiйкою, бо вже вичерпав внут-

рiшнi pecypc}r. I раптом той напрямок дiяльностi, за яким BiH слiдував два
з половиною роки роботи з фондом, переконаний в обrрунтованостi cBorx

аргументiв i праБИпьностi cBoei Micii - i все заради того, щоб одного разу,
а саме сьогоднi вранцi, у Чарльстонi, зрозумiти, що BiH не зроýив нiчого, ок-
piM жахливих помидок. ITaK само й пробпема перенаседення: чи icHye кра-

щий спосiб прожити життя, нiж прийняти наirбiльш важливий викдик сьо-
годення? Виклик, який здався йому сфабрикованим i порожнiм, варто йом1,

було пише подумати про свою Лапiту та про ii перев'язанi труби. Як тепер
жити?

BiH витирав сдьози, намаIаючись взяти себе в руки, коди Лалiта встадц
пiдiйшла до нього й поклала руку йому на пдече. Вiд Hei пах.rIо солодкими
випарами <MapTiHi>.

- Шефе, - нiжно промовила вона, - ти найкращий начальник у cBiTL
Ти така чудова дюдина. Вранцi ми прокинеп4ося, i все знову буде гаразд.

BiH кивнув, i засопiв, i HaBiTb зiтхнув.

- Будь ласка, не ilди на стерилiзацiю.

- Не пiду, - пообiцяла вона, не припиняючигладити його. - Сьогоднi
я цього не зроблю.

- Тобi немае куди поспiшати. Все мае трохи пригальмувати.

- Пригальмувати, саме так. Все йтиме потихеньку.
Якби вона поцiлувала його, BiH би вiдповiв на поцiлунок, аде вона просто

i далi гладила його по пдечу, i скоро BiH уже мiг вiдновити якусь подiбнiсть
до звичного, професiйно-зосередженоIо себе, У Палiти був сумний вираз
обличчя, аде не занадто розчарований. Вона позiхнула i витягла руки, наче
сонна дитина. Волтер залишив ii разом iз сандвiчем, а сам узяв свiй стейк,
пiшов до свого номера i поглиНув шмат м'яса з дикунською несамовитiстю,
тримаючи його обома руками i вiдриваючи вiд нього шматочки зубами, за-
бруднюючись жироп{. BiH знову пригадав неохайного, схожого на хижака ко-
леry,Щжесiки.

Протверезiвши вiд цих думок, а також вiд caMoTHocTi й невиразносгi
свого номера, Волтер умився |,двi години розбирав електроЕнi листи, покlt
Лапiта спала у тишi cBoei кiмнати iдивилася сни - про що? BiH i гадки не

мав, Аде вiдчував, що, пiдiйшовши до саI\4ого краю, а потiм так незграбно
вiдскочивши вiд tlього, вони зробипи собi щеплення проти небезпеки анадо-
гiчного зближення у майбутньому, I тепер BiH цьому радiв. Бо цей життевиri
шдях був йому знайомий - шлях дисциплiни й самозречеflня. BiH заспоко'rв-
ся, мiркуючи, скiльки часу пройде, перш нiл< вони знову подорожратимrь
разом.
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СiнтЙ, його прес-секретар, надiслала йому е-мейлом остаточнi BapiaH-
ти повного прес-редiзу iпопереднього огодошення, якi будуть опридюд-
HeHi завтра опiвднi, щойно почнеться знесення будiвель у Лощинi Форстера.
Надiйшло також стисде, сумне повiдомлення вiд Едуардо Соквела, речника
фонду в Колумбii, в якому пiдтверджувалось, що BiH пропустить quiпсеайеrа|
cBoei старшоi дочки у недiлю йприпетить до Вашингтона. Волтеру було по-
трiбно, щоб С9квеп сидiв бiля нього на прес-кочференцii у понедiлок, аби
тим самим пiдкреслити загадьноамериканську ilрироду парку й успiхи фон-
лу в Пiвденнiй Америцi.

Так часто тра,пд-ялося, що деталi в;rжливих угод з питань охорони довкiп-
тIя тримапися в таемницi, аж доки документи не пiдписували остаточно) аде

серед них дуже рiдко зустрiчались угоди, якi мiстили таку бомбу - наказ про
вiдкриття п'яти з половиною тисяч гектарiв лiсу для розробки, яка вкдючала
знищення верхiвок.гlг Щ" наприкiнцi2002 року, коли,Волтер усього лише
припустив на зустрiчi мiсцевоi екодогiчноi спiльноти, що фонд може дозво-
лити таку розробку корисних копалин на територii майбутнього заIIовiдника
спiвуна, ,Щжойслiн Цорн'спустила на нього геть ycix журналiстiв - крити-
KiB вугiльних компанiй, Почався снiгопад негативних вiдгукiв, i Волтер зро-
зумiв, що просто не може дозволити собi повнiстю вiдкривати карти. Час
сIuIивав, i його вже не задишалось на те, щоб повiльн,о навчати наседення
i формувати його д}мку. Краще тримати в таемницi переговори з Нардоне
i Бласко, краще дозволити Лалiтi переконати Койла MaTica пiдписати доку-
менти про нерозголошенIuI iнформацii i чекати, доки все не буде зроблено,
амости спадено. Але тепер гра скiнчена, важке обдаднання вже надходить
на територiю заповiдника. Волтер розумiв, що мае вистулити до того, як усе
почнеться, i повернути ситуацiю так, як треба фонду, зробити <iсторiю успi-
ху) про наукову мелiорацiю та сприятливе переседення мешканцiв. I все ж,

що бiлыrlе BiH про це зараз д}мав, то бiльше переконувався, що преса просто
знищить його за подарунок вугiльнiй промисловостi. Може, йомудоведеться
кiлька тижнiв поспiль лише те й робити, що гасити пожежу. Але час спливав
i дпя його групи вивчення проблеми перенаседення, яка зараз буладпя нього
единим IIо-справжньому важдивим проектом.

Перечитавши прес-релiз, вiдчуваючи глибоку нiяковiсть,. BiH востанне
перевiрив пошту i побачив новий лисц що надiйшов з адреси caperville@
nytimes.com.

<Вiтаю вас, пане Берt'ланд.
Мене звуть ,Щен Кейпервiп, i я працюю над статею про охорону земель

у Аппалачах. Наскiдьки MeHi вiдомо., <Фонд блакитного спiвуна> щойно пiд-
писав угоду про збереження ведикоi територii, вкритоiпiсом, в окрузi Вайо-
мiнц Захiдна ВiрджиНiя , Я би дуже xoTiB обговорити з вами цю подiю на най-
бдижчiй конференцii...>

Якого бiса? Яким чином <<Таймс> дiзналася про пiдписання угоди, що вiд-
булося дише сьогоднi вранцi? Волтер виявився настiльки не готовим до того,

щоб ретельно обмiркувати цей лист, за данйх обставин, що склав вiдповiдь

| Святкування п'ятнадцятого дня народження дiвчини, ii вступу до cBiTy дорослих.
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миттево i надiслав ii вiдразу, доки у нього не з'явидась можливiсть переду-
мати:

<Шановний пане Кейпервiл!
Дуже дякую за ваше питання! Я з великою радiстю обговорю з вами за-

хоплюrочi плани фонду, якi вже втiлюrоться в життя. ,Що речi, я в понедiлок
вранцi проводжу прес-конференцiю у Вашингтонi, де оголошу про початок
дуже Ъажливоi та цiкавоi екодогiчноi iнiцiативи, i сподiваюсь, ви зможе-
те приtхати. Аби подякувати вам за вФкдиву дослiдницьку роботу, я також
можу виспати tsаN{ увечерi в недiлю прим!рник нашого прес-релiзу. Якщо ви
зможете rrоговорити зi мною вранцi у понедiлок, перед конференцiею, я та-
кож постараюсь це органiзувати.

3 нет,ерпiнням чекаю на плiдну спiвпрацю.
Ваш
Волтер tr. Берfлаяд,
Виконавчий директор "Фонду блакитного спiвуна">

Волтер переслав обидвалисти СiнтiiтаЛадiтi, iз коментарем <Якого бiса?>,
iпочав схвидьовано мiряти кроками KiMHaTy, думаючи, якби здорово було
випити ще порцiю пива просто зараз. (Одне пиво за сорок ciM poKiB, а BiH

ух(е поводиться, наче алкогопiк.) Мабуть, треба негайно розбудити Лалiту,
застрибнути в машIину, поrхати назад у Чарльстон, сiсти на перший -пiпlлий
дiтак, перенести прес-конференцiю на п'ятницю й вибратися з хадепи, перш
Hix< вона почнеться. Апе у нього скдададося врФкення, наче свiц цей швид-
кiсний свiъ що зводить iз розуму, готуе заколот, аби позбавити його единих
двох речей, якi були йому зараз так потрiбнi! Йому вже не дали поцiлувати
Лалiту, тож Bi.H, принаймнi, сподiвався провести вихiднi, розробляючи разом
iз нею екологiчну iнiцiативу з проблеми перенаселення - з нею, i,Щжесiкою,
i Рiчардотчr, а потiм уя<е розгрiбатибезлад у Захiднiй Вiрджинii.

О пiв на одинадL{яту BiH усе ще ходив кiмнатою i вiдчував себе таким по-
грабованим, i так нервувався i жадiв сам себеп що не втримався i цодзвонив
додому, Петтi. XoTiB отримати якусь нагороду за подружню BipHicTb чи, ма-
буть, бажав просто зняти стрес, накричавrтIи на дюдину, яку кохао.

- О, привiт, - сказапа Петтi. - Не очiкувала, що ти подзвониш. У тебе
там усе гаразд?

- Все просто жахrIиво"

- Ще б пак! Важко, мабуть, увесь час казати <цi>, коли так хочеться ска-
зати (так), еге ж?

- Господи, не починай! - простогнав Волтер. _ Будо лаСка, заради Бога,
не починай це сьогоднi.

- Вибач. Просто хотiда висдовити спiвчуття.

- Петтi, взагалi, проблема у мене цiлком професiйна. Вiриш ти чи Hi,
справа зовсiй не в маленьких особистих емоцiйних негараздах. А серйознi
професiйнi трудночi, i MeHi б дуже допомогло, коли б мене хтось заспокоiв.
Сьогоднi вранцi, на зiбраннi, хтось злив iнформацiю пресi, i я мушу спробу-
вати вискочити з халепи ще до того, як вона розпочнеться, хочая не певен, чи
взагадi хочу з Hei вискакуtsати, адже у мене стiйке вiдчуття, що я вже зiпсував
тут усе, що тiльки можна зiпсувати. Наче все, чого я спромiгся досягти, це
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пiдписати угоду про зниЦення п'яти з половиною тисяч гектарiв землi, i cBiT
мае пр9 це дiзнатися, а мене HaBiTb не цlкавитьмайбугне мого проекту!

- Гм, ну, насправдi, - вiдповiла Петтi, - (знищення> звучить досить
жzшrlиво.

..-,ЩякуюI ,Щякую, шо заспокоtла!

- Я щойно читала про це статтю у <Таймс>.

- Що, сьогоднi?

- Так, i вони HaBiTb rLаписалипро твого спЬуна - про те, як сильно йому
зашкодить пiдривання церхiвок гiр.

- Нечувано! Сьогоднi?

- Так, сьогоднi, я ж сказада.

- От чорт! Мабуть, хтось побачив допис угазетi й негайно подзвонив
журналiстам, щоб витiк iнформацii пiшов далi. BiH написав MeHi лиrпе пiвго,
дини тому.

- Ну, як би там не було, - запевнила його Петтi, - я не маю cyMHiBb
у тому, що ти знаеш, що робиш, хочЕл (знесення BepxiBoK гiр> звуrить досить
жzлхrlиво.

Волтер схопився за голову, розумiючи, що зараз знову заппаче. BiH повi-
рити не мiц що такого болю йому завдае його власна дружина - у такий час,

утакий день!

- Вiдколи це ти стапа веIIикою фанаткою кТаймс>? - спитав BiH.

- Я просто кажу, що звr{ить це х(ахrIиво. I судячи зi cTaTTi, HixTo HaBiTb
не заперечуе того, що це i справдi жахrIиво,

- Алеж ти насмiхадася над власною матiр'ю через те, що та вiрить усьо-
му, що пишуть у <Таймс>!

- Ха-ха-ха!То що, я перетворипасянавпаснуматiр? Через те, що MeHi не
подобаеться знесення BepxiBoK гiр, я раптом стала Щжойс?!

: Я пипе хочу сказати, що тут е також iншi аспекти.

- Ти вважаеiп, що нам треба спалювати бiдьше вугiпля. Полегшити спра-
ву спадення бйьше вугiлпя. FIезвая<аючи на глобальне потеппiння. '

BiH накрив допонею очi i надав1tв,так, що йому стадо боляче.

-Тп хочеш, абu я пояснив тобi причини? IJього ти хочеш?

- Коли ти не проти.

- На нас насуваеться катастрофа, Петтi. На нас чекае повний крах.

- Ну, чесно кФкгIи - звичайно, не.знаю, що ти там вiдчува€ш, - аде

дrrя мене це починае обiцяти rrевне подегшеilня.
,- Ъ я не про,нас iз тобою!

- Ха-ха-ха! А я i не зрозумiла, справдi. Правда, я i тадки не мала, про що
саме,ти говориш.

- Я xoTiB зазначити, що якоiсь митi цаселення cBiTy i споживання енер-
гii мають рiзко впасти. Ми давно вже перетну/Iи межУ. Коли настане Kp:lx,
зЪвиться BiKHo можIIивостi дтtя екосистем, можIIивостi вЦновиiися, але
тiдьки за умови, коли на той момент ще бще за/Iишатися хоч якась приро-
да. Тож ведике питання подягае в тому,,наскiдъки ведика частка планети мае
бути зруйнована перед Kpaxol\4. Чи використаемо ми iT на повну: зрубаемо
геть yci дерева, до останнього, знеплiднимо геть yci океани, - а вже пiсля
цього настане крах? Чи деякi осередки дикоi природи все ж таки вих(иврь?
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- У будь-якому випадку; ми з тобою на той момент будемо вже давно
MepTBi, - нагадада йому Петтi.

- Ну, щодо мене, то яхочу, перш нiж помру, створити такиfr, осередок.
Притулок. Щось, що допоможе кiльком екосистемам пройти вузьке мiсце.
Ось цьому i присвячений весь мiй проект,

- На кштадт того, - продовжувала вона, - коди б прийшов всесвiтнiй
мор, iвсiб шикувалися )rдовжелезнi черги за <Тамiфлю> чи ципрофлокса-
циiомl, а ти хочеш, аби ми стапи останнiми у чiй черзi. <О, друзi, вйбачте,
пiки щойно закiнчилися!> Ми будемо мипими, i люб'язними, i все зрозумiе-
мо-апотiмпомремо.

- Глобальне потеплiння - то i спраздl,ведика загроза,_- rrродовжував
. Волтер, вiдмовившись ковтати наживку, - аде не така небезпечна, як радiо-
активнi вiдходи. Виявля€ться, бiологiчнi види можуть пристосовуватися
значно швидше, нiж ми ранiше думаltи. Коли клiматичнi змiни вiдбуваються

упродовж стодiття, утендiтноi екосистеми е шанс поборотися. Аде коди ви-
бухае реактор, все летить до бiса миттево i залишаеться там ще п'ять тисяч
poKiB.

- Отже, BiBaT вугiллю.,Щавайте спалювати ще бiльше вугiлля. Хай живе!

- Петтi, це все дуже складно. I стае ще складнiшим)-коли ми починаемо
диви"Iися на можливi варiанти. Ядерниir вибух - то катастрофа, що стаеть-
ся митт€во. В екосистеми нуль шансiв на те, щоб вижити tliсля миттевоi ка-
тастрофи. Bci сьогоднi розмовляють про енергiю BiTpy, але BiTep - не така
вже й гарна штука. I]я iдiотка, Щжойслiн Цорн, випустила брошуру, де пред-
ставленi два вибори - вочевидь, единi два вибори. На малюнку А зображе-
на пустедя, що виникла пiсrrя знесення BepxiBoK гiр, на мадюнку Б - десять
вiтрякiв на тдi недоторканого гiрського пейзажу, То що ж не так iз ocTaHHiM
малюнком? А те, що на ньому зображено лише десять вiтрякiв. У той час як
насправдi tx мае бути десять тисяч. Щоведеться кожну BepxiBKy гори гlрикра-
сити турбiнами. Уяви себе пташкою, IIIo мiгру€ i що,мае пропетiти крiзь цей
х<ах. А коди вкрити весь штат вiтряками - як гадаеш, BiH i надалi залиrltати-
меться привабливим д/ш туристiв? ,Що того ж, аби конкурувати з вуriллям,
цi вiтряки мають працювати вiчно. Через сто poKiB у нас все ще буле те саме
огидне бiдьмо на оцi, яке коситиме все живе, що ще залишатиметься нав-
кодо, У той час як мiсце, де було проведене ЗВГ, коли правильно провест}{

роботи з мелiорацii, - звичайно, до iдеаlry йому задишатиметься ще дадеко,
аде там уже зростатиме цiнний зрiлиit лiс.

- I тобi це вiдомо, а газетi - Hi, - тiдбилапiдсумки Петтi.

- Саме так.

- I помилятися ти не можеш.

- Не щодg вугiлля проти BiTpy чи ядерного lrалива.
Ну, може, коди ти поясниш це дюдям саме так, як щойно пояснив MeHi,

може, вони повiрять i твоя проблема вирiшиться.

- А ти повiрила?

- У мене немае Bcix фактiв.

l Лiки загапьноi протимiкробноi дii.
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- Але факти е у мене, i я тобi кажу, що все так i е! Чому ти не можеш
просто повiрити MeHi? Чому не можеш заспокоiти?

- А я гадада, то робота Мидого Личка. З того часу, як вона взяда на себе
цi обов'язки, я вже не практикувалась. Та i вона все одно крацIе це робить.

Волтер закiнчив розмову, докивона не набула ще гiршого напрямку. BiH
вимкнув свiтло i приготувався йти спати, незважаючи на сяйво парковки
за BiKHoM. Темнота бупа единим доступним полегшенням вiдчуття болючо-
го нещастя. BiH запнув TeMHi завiси, але свiтло все одно пипося до кiмнати
крiзь rтtrйини внизу, i тому Волтер зiрвав простирадла з другого лi.lкка i вико-
ристав'rx, а ще - подушки, аби закрити якомога бiльше щiлин. Потiм натяг-
нув пов'язку на очi i лiц засунувши голову пiд подушку; аде й тодi, як би BiH
не повертав пов'язк14 все одно задишався легкий натяк на фотони свiтла, що
билиiтоrо по мiцно заплющених повiках, роблячи темряву не iдеальною,

Вони здружиною любили одне одного iкожного дня завдавади одне
одному,болю. Все iнше, Есе, що BiH робив ужиттi, HaBiTb падке бажання до
Лалiти, - все було не бiльш як невдадою спробою вирватися з цих обставин.
Вони з Петтi не могпи жити разом, але нел{огли HaBiTb подумати проте, щоб
жити окремо. Кожного разу, коли йому здавалося, що воЕи вже дiйшли до
нестерпноi точки розриву, вияв/uIлося, що вони можуть продовжувати iти
дал1, не IIориваючи одне з одним.

Однiеi грозовоi ночi у Вашингтонi, минулого дiта, BiH вирiшив викона-
ти одну зi справ у доржедезному списку особистих обов'язкiв i зробити собi
перевiрку банкiвського рФryнку онлайн - на той MoMeHT'BiH це збирався
зробити вже кiпька poKiB, Коли вони переtхали до Вашингтона; Петтi почала
брати все меншуй менцlуучасть у виконаннi домогосподарських обов'язкiв,
HaBiTb перестала ходити за продуктами, але продовжувала спдачувати ра-
хунки й вести сiмейний бюджет. Волтер нiколи не переглядав записи укон-
трольнiй книзi, аде тепер, пiслlя сорокап'ятихви/Iинноi боротьби з програм-
ним забез,печенням, BiH жахнувся, гrulнувши на цифри на eKpaHi комп'ютера.
Коди BiH побачив дивне повторення операцii зняття ц'ятисот баксiв щомiся-
ця, першою його думкою було те, що якийсь хакер у Нiгерi чи_ MocKBi краде
в нього грошi. Але невже Петтi могла не помiтити цього?

BiH пiшов нагору, до ii мапенькоi кiмнати, де вона весело щебетала iз дав-
ньою подружкою по баскетбопьнiй командi (вона все ще обрушувала каска-
ди cMixy й гумору на оточуючих, якi не були Волтером), i дав iй зрозумiти, що
не пiде, доки вона не закiнчить розмову.

- Ще бупа готiвкп, .- сказала Петтi, коли чодовiк продемонстрував iй
Роздрукiвку операцiй з рахунком. - Я виписапа собi кйька чекiв, щоб отри-
мати готiвку.

- П'ять сотень на мiсяць? В кiнцi кожного мiсяця?

- Зазвичай саме у цей час я знiмаю готiвку. '

- Hi, ти знiмаеш двi coTHi кожнi два тижнi. Я знаю, на що схожi TBoi ви-
трати. А ось тут е ще й платня за пiдтверджений чек. I]e що - п'ятнадцяте
травня?
. - Так.

- Туr написано <пiдтверджений чек>, а не (випдата готiвки>.
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У напрямку вiйськово,-морсько1 обсерваторii, де жив ,Щiк Чейнi, грюкав
грiм, а небо набуло кодьору води рiчки Потомак. Петтi, сидячи на маденько-
му диванi, уперто схрестида на грудях руки,

- Гаразд! - змвила вона. - Ти мене спiймав! ,Щжоуi мав запдатити за
квартиру влiтку наперед - всю суму. BiH поверне грошi, коли заробить, але
на той момент у нього геть не було готiвки.

Вже друге лiто поспйь Щжоуi працював у Вашингтонi i не жив удома.
Те, що BiH так зневаждиво вiдмовлявся вiд допомоги i гостинностi батькiв,
сильно дратувало Волтера, аде ще бiпьше BiH розлютився,коли довiдався про
особу, на яку Щжоуi працював: корумпований новачок, який отримував фi-
нансову пiдтримку вiд друзiв BiHa Гейвена з <Ел-6i.-ай> (хоча це вже не мало
для Волтера значення), який отримав неконкурентниil контракт на прива-.
тизування хлiбопекарськоi промисдовостi в щойно звйьненому IpaKy. Вол-
тер i !жоуi сидьно посваридися з цъого приводу (iдька тижнiв тому, а саме

у День незалежностi, четвертого дипня, коли ,фкоуi завiтав до них на пiк-
HiK i вiдкрив cBoi плани на дiто - коди вже нiчого змiнити бупо не можна.
У Волтера урвався терпець, Петтi побiiла до cBoei кiмнати ilвачинипась там)
а ,Щжоуi просто сидiв на TpaBi, посмiхаючись своею республiканською по-
смiшкою. Своею уолл-стритською посмirlrкою. Наче насододжуючись виста-
вою, яку влаштував його дурниir, вiдстапий батько, що й досi перебував

у полонi старомодних прцнципiв; наче BiH краще за Bcix знав, Iцо дIш нього
добре.

- Отже, тут е пречудова спальня, - резюмував Волтер дружинi, - але

д/tя нього вона недостатньо чудова. Бо це ж не по-доросriому. I-{e не круто.
Адже йому доведеIься iздити на роботу автобусом! Iз пересiчними громадя-
нами!

- BiH Мае задиlIIити собi житло у Вiрджинii, Волтере. I BiH поверне нам
грошi, тож заспокоirся. Я знада, як ти зреаrуеш, коли я в тебе спитаю, i саме
тому я просто дала йому грошей, не повiдомлrlючи тобi. Коли ти не хочеш,
щоб я приймала самостiйнi рiшення, вiдбери ts мене чекову книжку. Забери
банкiвську картку. Iя приходитиму до тебе iблагатиму дати MeHi грошей,
коди вони MeHi знадобляться.

_ Щомiсяця! Ти вiдправляла йому грошi щомiсяця! I]boMy MicTepy Не-
залежнiсть!

- Я просто позичаю йому грошi, гаразд? У бiльшостi його друqiв грошей
кури не клюють. BiH дуже ощадливиfll, аде коли BiH мае зав'язати знайомства
i стати у тому cBiTi.,.

- У цьому мiщанському cBiTi, де повним-повно найкращих представни-
KiB пюдства.:.

- У нього € пдан. У нього е план, i BiH хоче вразити тебе.,.
: Яка несirqдiванка!

- I]e йому на одяг i соцiалiзацiю, - пояснида Петтi. : BiH сам платить
за навчання, сам платить за житло та'iжу, i, мабуть, коли б ти змiг пробачити
його за те, що BiH не е тво€ю точною копiею в ycix вiдношеннях, ти побачив
би, що ви з ним дуже cxoжi. Ти абсолютно так само жив на власний кошц
коли був у його вiцi.
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- 3годен, от тiльки за чотири роки навчання в копеджi я зносив лише
три пари вельветових штанiв, iя не ходив до бару п'ять разiв,на тйждень,
i я стовiдсотково не отримав i цента вiд MaTepi.

- Що ж, cBiT змiнився, Волтере. I мо:ке - це просю припущеннrI, -
може, BiH краще аа тебе розумiе, що саме треба робити, аби rrрот.Iвiтати у цьо-
му cBiTi.

- Працювати на оборонне rriдприемство, надиратися кожного вечора
з мiщанiми-республiканцями... Невже це i справдi единиit спосiб пробитися
в життi? единий доступний для нього?

- Ти не розумiеш, як цi хлопцi наляканi. Вони весь час переживають та-
кий стрес!Так, вони подюбляють вечiрки - то й що?

Кондицiонер у старому будинку аж нiяк не справшIвся з вологiстю, яка
тиспуда flа нього ззовнi. фiм уже гримiв безперервно i по Bcix напрямк,ах,
а декоративна груша бiпя BiKHa так,сидьно нахипипась, наче хтось намагався
.злiзти на Hei з земдi. Пiт збiгав струмками по Bcix частинах тiЛа Волтера, яких
не торкадась одежа.

- Дуже цiкаво чути вiд тебе, як ти несподiвано кидаешся на захист I\4o-

лодi, - зазIIачив Воптер, - оскiльки зазвичай ти...

- Я захищаю твого сина, - перервала його Петтi. - Який, на той випа-
док, якщо ти цього не пошriтив, зовсiм не належить до безмiзких молодикiв,

що всюдуходять укапцях. BiH значно цiкавiший за...

- Повiрити не можу, що ти вiдсилала йому грошi на випивк)r! Знаеш,
на що це схоже? I]e дуже схоже на фiнансову допомогу корпорацiям. Yci цi
нiбито незалеlкнi компанii, якi насправдi ссуть цицьку федерапьного уряду.
<<Треба скоротити уряд, нам не потрiбнi жоднi постанови, нам не потрiбнi
податки, але, о, до речi...>
. - BiH не ссе цицьку! - У голосi Петгi луIrапа ненависть.

- Я висповився метафорично.

- Ну, маю сказати, *.Ъ"6орути обрав дуже цiкаву.

- Ая маю сказати, що обирав'li дгже ретельно! Yci цi компанii, що при-
кидаються дорослими i такими, що працюють на вiпьноtrлу ринку, хоча на-

спра9дi вони всього лише ведикi HeMoB/uITa, якi пожирають федеральний
бюджеъ утой час як yci iншi вмирають вiд гоподу. Бюджет Служби рибних
pecypciB та дикоi природи США скорочують piK за роком, на п'ять вiдсоткiв
щорiчно. Сходи подивитися на шнi периферiйнi вiддiдення - вони перетво-

рипися на привидЬ. Немае робiтirикiв, немае грошей на придбаннi земедь,
нема€...

- Бiдолашнi дорогоцiннi рибки. Любi дикi тваринки.

- А MeHi на них не начхати!!! Невже ти не розумiеш?! Невже не можеш
поважати це? Копи ти не вiдчуваеш до цього поваги, то HaIIIo ти взагалi зi
мною живеш? Чому просто не поiдеш?

- Тому що коди я кицу все, вiдповiдi все одно Ее отримаю. Господи, не-
вже ти гадаеш, що я цро це не думапа? Про те, щоб вивести на Ьiдкритий

ринок cBoi вмiння, досвiд роботи, пречудове сорокалiтне тйо? Я насправдi

думаю, що те, що ти робиш дrul свото спiвуна, просто чудово... ,

- Лайно.
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- FIy гаразд, це не мо€ покликання, але...

- А що е TBoiM покликанням? У тебе немае жодного. Ти просто сидЙлtl
тlrт, i не робиш абсолютно нiчого, нiчого, нiчого, i так кожного дня, i це мене
вбивае. Якбитп справдi вийцпаусвiт, iзнайшла собi роботу, i стала заро6-
,Iяти реальнi грошi, чи робити добро iншим люмм, замiсть того щоб сидiти
у себе в KiMHaTi та жалiти себе, - ти б не вiдчувапа себе такою нiкчемою, ось
що я тобi кa>ку.

-,Щобре, 
але ж, мипиflr, HixTo не бажае пдатити MeHi сто вiсiмдесят тисяч

доларiв на piK заради спасiння спiв,iнiв. Ще прекрасна робота, копи ти при-
йудришся u отриматй. Але я ii отримати не можу. Ти *очеш, щоg я робипа
капr{ино та еспресо? Ти справдi гадаеш, що BiciM годин роботи в кафетерii
дадуть MeHi вiдчуття того, що я чогось варта?

- Може{ Якбити хоча б спробувапа! Але за все свое життя ти HaBiTb lкод-
ного разу не спробувапа!

- Мецi просто не спiд було дозволяти тобi сидiти вдома. Яка помидка! Не
знаю, чому TBoi батьки нiколи не прим)пцувапи знайти собi роботу, але...

- У мене була робота! Буlа! Чорт забирай, Волтере! - Вона спробувала
вдарити чоловiка ноfою i лише випадково не вдгIила йому в колiно. - Я цi-
пежахrIиве пiто працювапа на батька. А потiм ти побачив мене в унiзёрi, тож
ти маецI знати: я вмiю працювати. Я пропрацювала там повнi два роки. на- '

BiTb коли я бупа на восьмому мiсяцi вагiтностi, я все одно ходида туди.

- Ти зависала там iз Тредвелом, пила каву й дивилась тепевiзор. I]e не ро-
бота, Петтi. Ще посrrуга вiд людей, якi тебе люблять" Спочатку ти працювада
на тата, а потiм - на друзiв.

- Аяк щодо шiстнадцяти годин на день протягом двадцяти poкiв? Без
ппатнi? T,Ie не рмуеться? Чи це також було <поспугою>>? А вихоЕання TBorx

дiтей? Робота по дому - твоему дому?

- Але ж ти цього хотiда,

-Ати-нi?
Для тебе, Я xoTiB цього длrя тебе.

- Лайно, лайно, пайно! Вони тобi теж буrи потрiбнi. Ти ж увесь час кон-
курував iз Рiчардом, тiльки цекажи, що TaKoIo не було. €дина причина, з якоi
,ти зарав забув про це, подягае в тому, що ти не перемiг. Бiльше не можеш пе-

ремогги!

- Перемога тут Hi до чого.

- Брехун! Ти так само хочеш бути кращим за iнших, як iя, ти просто
не хочеш зiзнатися. Ось чому ти не хочеш дати MeHi спокiй. Ось чому я маю
энайти цю благословеннуроботу. Боя роблю з тебе rryзера!

- Я цього бiдьше не слухатиму. Я наче потрапив до паралельноi реапь-
HocTi.

- Та як хочеш: не сriухай, але я все одно задишатимусь утвоiй командi.
I, вiриш ти мепiчи Hi, я все одно-хочу, абпти виграв. Причина,,з якоi я допо-
махаю ,Щжоуi, полягае в тому, що BiH також член нашоi ком4нди, i я допома-

. гатиму i тобi теж. | эиiltду завтра з дому, заради тебе....

- Не заради мене.
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- Так, саме заради тебе! Невже до тебе не доходить? У мене немае нiякоi
(ради>. Я Hi у що не вiрю. У мене немае вiри Hi до чого. Все, що в мене €, - ц€
команда. Тож заради тебе я знlйду собi якусь роботу, i тодi rэr нарештi даси
мёнi бiсiв спокiй, i я вiдсила,iиму flжор хоч усю свою зарцдату. Бiльше ти не
бачйтимеш мене так часто - а це означае, що ти бiдьпте не вiдчуватиме,ш до
мене TaKoi огиди.

- Нiчого такого я не вЦчуваю.
Ну, то вке пежить за меЖами мого розумiння.

- I ти не riовинна шукати собi роботу, коди тобi цього не хоjеться.

- Та Hi, повинна! Все ж ýгже ipocTo! 3авдяки TBoiM поясненнямотепер
я це розумiю!

- Hi. ТИ не зобов'язана нiчого робйти. Просто будь знову моею Петтi.
Просто повернися до мене.

Тодi вона заппакапа, несподЬано i гiрко, iBiH дii до Hei в пiжко. Скiндали
стапи lхньою преiюдiею до сексу, майжё Ьдиним способом ним займатися.

Поки перiщив дощ i спмахувапй небеса, Волтер намагався наповнити
Петтi самоповагою i.6ажаннrIм, намагався донести до Het, як йому необхiдно,
аби вопа cTarla пюдиною, яку BiH мiг би оточити пiкпlванн-liм. I_!e нiколи не
спрацьовувало до кiнця, ilл€i коли вони закiriчради, наст:шав промiжок часу
у кiлька хвипин, коди вони лежали й тримали одне одного у тихiй величi дов-
гого шлюбу, забрапи про себе у спiпьному cyMi й прощеннi за.все, цIо вони
завдали одне одному, i вiдпочивапи.

Наступного'ж'ранку Петгi пirrша ш}rкати собi роботу. Вона поверн}4Iася
менш нiж за двi години i прослизнуда в офiс Воrгтера, у багатовiкоfiну (кон-
серваюрiю) в особняку,,щоб змвити: мiсцева <Ресrryбпiка здоров'я> iайня-
да ij на посаду працiвника реестратри.

- Не чр про такукомпанiю, - с}жо з:швив Воптер.

- Що? Чому? - здивувалася Петтi. - Це ж буквапьно едине мiсце у всьо-
му Джорджтаунi, вiд якого я пе нiяковiю i мене не ниить. I в них було вiд-
крлггтя! MeHi дуже пощастило.

- Посада працiвника ре€страту,ри спортзаду не здаеться MeHi вiдповiд-
ною, коли зважити на TBoi таланти.

- Вiдповiдною дпя кого?

- Щлмцюдей, якi можуть тебе побачити.

- I що то залюди?

- Не знаю. IJe можуть виЯвцтися Ti самiлюди, вякIо(я наlrлагаюсь дiста-
ти грошей, чи законодавчупiдтримку, чи правовудопомоry.

- О Боже. ТИ себе взагадi чуеш? ТИ *р, що ти щойно сказав?
g22

- Слрай, я намагаюся бути з тобою чесfiим. Не карай мене за чеснiсть.

- Я караю тебе за змiст TBo'tk спiв,, Волтере, а не за чеснiсть. Я Серйозно!
<Не вiдповiдною>! Круго!

- Я маю на увазi, що ти заналго розумна дпя роботи на побiгенькаlr.

- Hi, ти маеш на увазi, що я застара для цього, ft б ашi спова не сказав,
коли б це,Щжесiка вирiшила попрацювати там влiтку.

- Взагадi, я був би розчарованиit, коли б вояа бiпьше нiчого влiтку не,

робипа.
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- Господи, ну тодi я просто не зможу перемогги. Будь-яка робота краще,
нiж жодноi; Hi, стривай: робота, яка тобi справдi подобаеться iртя якоi ви-
стачить TBoci квалiфiкацii, гiрша, нiж х<одноi.

- Ihразд. Думай, що хоче.ш. MeHi байдуже.

- Красно тобi за це дякую!
.- Я просто думаю, що ти продаеш себе зачверть цiни.
-- Ну, може, це ненадовIо, - припустипа Петтi. - Може, я отримаю лi-

цензiю рiелтора, як i кожна iнша безробiтна дружина в цьому MicTi, i почну
продавати жалюгiднi, крихlтнi тауriхаузи з кривими пiдпогами за два мiльйо-
ни доларь кожен. асаме учiй ваннй у |962 роцiхlюберт Хамфрil проводив
великi дефекацii, внаслiдок чого, аби вiдзначити iсторичпу значущiсть TaKoi
подii, будинок бупо внесено до Нацiонапьного,регiстру iсторичних мiсць
США; це пояснюе, чомутеперiцтцi впасники дод:лди до номiнальноi BapTocTi
булинку сто тисяч доларiв. За B,iKHoM KyxHi також росте маденька, але доволi
симпатична азадiя>>. Я можу почати носити рожевi й зеленi речi та шикарний
пдащ вiд <Берберрiu. З перших великих комiсiйних я купlrю собi позашляхо-
вик <Лексус>. Ife буде значно бiльш вiдповiдне.

-Яжсказав:гаразд.
- Дякую тобi, любйй! Щякую за те, що дозволив обрати ту роботу, яка

MeHi подобаеться!
Волтер дивився, як вона вш(одить за дверi iзупиняеться бiля стола Ла-

лiти.

-,Привiц Ладiто, - сказапа Петтi.,- Я щойно зirайшпа роботу. Працю-
ватиму в своему спортзалi.

- Ще добре, - кивнула Лапiта. - Тобi там подобаеться?

- Так, апе Воптер ввФкае це недоречним. А ти як гадаеш?

- Гадаю, бlць-яка чесна праця може дати дюдинi вiдчуття власноi гiд-
HocTi,

- Петтi! ._ гукнув iT Волтер. - Яж сказав: гаразд.

- От бачиш, тепер BiH змiнив д}мку, - повiдомипа вона Лапiтi. - А paHi-
ше BiH казав, що це невiдповiдно.

, Так, я чула.

- Точно, ха-ха-ха, гадаю, що так. Але дуже в:Dкдиво прикидатися; нач€
не чула, чи не так?

- Коди не хочете, щоб вас пiдслуховувапи, треба зачиЕяти дверi, - хо-
додно.нагадапа iй Лапiта.

-- Ми Bci маемо дуже старанно працюватЙ над удаванням.
Робота реестратора в спортзалi <Респу5лiка здоровЪЬ вплинула на Петтi

саме так, як BohTep i сподiвався. Саме так - апе, н? жаль, HaBiTb бiпьше того,
Щепресiя ii, схоже, митт€во зникла, аде це лише свiдчило про те, яким оман-
ливим може бути спово <депресй>, бо Волтер не сумнiвався: cTapi невдово-
дення, i гнiв, i вiдчай запишились на мiсцi, ix лише трохи прикридо яскраве
йбпискуче нове життя. Ранок вона проводипа усебе BKiMHaTi, працювала
у спортзадi в друry змiну i потрапляла додому Iмше пiспя-десятоi вечора.
Вона почала читати журнали про краСу й фiтнес i стала здовживати макiя-

l Вiце-президент США за часiв президента Лiндона [жонсона.

266



жем очей. Тренувальнi штани й cTapi джинси, якi вона носида у Вашингтопi,
схожi на той просторий одяц уякомукоротають днi пацiенти психiатричних
клiнiк, змiнилися на обтяг}цочi джинси, якi коштували грошей.

- Пречудово виг/f,яда€ш, - одного вечора сказав iй Волтер, намагаючись
буипю6'язним.

- Ну, тепер, коли я отвимую прибуток, 
- 

зiлявила його дружина, - 
я маю

його кдись витрачати, чи не так?

- Ти завжди можеш робити благодiйнi внески до (Фонду блакитного
спiвунa>, а не купувати собi одяц - запропонував Волтер.

- Ха-ха-ха!

- Нам дуже потрiбнi грошi.

- Я розважаюсь, Волтере. Трохи, зовсiм трошки розважаюсь.
Але вона Ее справля/Iа вр.Dкення людини, яка отримуе вiд цього задово-

пення. Вона справ/uIла врaDкення пюдини, яка хоче завдати бопю чоловiковi,
чи зробити йому на зло, чи щось йому довести. Воптер i сам почав ходити до
<Республiки здоров'я), користуючись картками на безкоштовне тренуванЕя,
якi Йому давапа дру,}йна, i його дrже занепоко]йо те, як занадто дружньо
вона поводиться з yciMa, чиi картки скану€.,Вона бупа одягнена в футболку
з коротким рукавом i провокацiйним написом: <Штовхай, пiтнiй, пiдiймай>,
яка пiдкреслювада красу ii мiцних плечей. В очах у Hei зЪвився нездоровий
бдиск; а iT cMix, яkий завжди пригодомшував Волтера, звгIав фальшиво i зло-
Bicнo, коди BiH чув його пylly в себе за,спиною, у фойе кпубу. Вона дарувала
cMix геть yciM, без жодного сенсу чи вибору, кожному чденовi ктryбу, який
зil(одив у дверi на Вiсконсiн-авеню. А одного дня BiH помiтив на столi Петтi
брошуру з рекламою збiльшення групей.

- Господи!: охнр BiH, копи продистав брошуру. - Яке неподобство!

- Взагалi, це медична брошура.

-'Петтiп це брошура NIя психiчнохворих. Вона наче порадник длrI тих,
хто хоче ще бiльше з''iхати з гдузду.

- Вибач, апе я просто подумапq що це може бути здорово, провести ко-
роткий запишок вiдносноi молодостi, маючи щось схоже на справжнi грули.
Подивитись, що воно таке.

- У тебе i так е груди.Я обожнюю TBoi грии.

- Ну, це дуже мило, пюбий, аде насправдi рiшення приймати не тобi, бо
тiло не твое. BdHo мое. Ти ж сам це завжди казав, чи не так? I-{e ж ти фемiнiст
у нашiй родинi!

- Навiщо тобi це? Не розумiю, що ти робиш iз собою.

- Ну, моr(е, тобi варто просто змиритися, коли тобi це не подобаеться.
Не думав над цим? Ъка позицiя вирiйила б пробпем/ - просто миттево ви-

рiшила б.

- Ну, цього все одно нiкопи не трапиться, отхе,,. l

- Я знаю, що цього нiколи не трапиться!

- ой-ой-ойI

- Тож я спокiйно можу придбати HoBi цицьки, щоб скрасити собi cTapicTb,
а також - щоб у мене була мета, варта того, аби зберiгати грошенятц ось що
ятобi скarку. Яж не маю на увазi нiчого гротескно-величезного. Тобi вони
HaBiTb можуть сподобатися. Тh про це не думав?
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Волтера дякада тривала отруйнiсть, яку вони створювапи сварками.
BiH вiдчував, як вона вдива€ться в rхнiй шдюб, наче басейни для вугiльно-
го шдаIиу в долин.rх Аппалачiв, Там, де зн:rходили по-справжньому серйознi
покдади вугiлля, як наприкдад в окрузi Вайомiнц вугiльнi компанii бупува-
ли переробнi заводи просто поруч iз шахтайи i використовували воду з най-
бпижчого струмка, аби очистити вугiлля. Потiм забруднену воду накопичу-
вапиу ведиких ставках отруйного шламу, i Воптер почав так хвилюватися,
що просто посеред його чудового Парку спiвуна зн.lходитимуться ставки зi
шламом, що дав завдання Лалiтi показати йому, як навчитися сприймати таку

. ситуацiю спокiйно. Завдання виявипося геть не легким, бо не можна не брати
до уваги той факт, що пiд час видобутку вугiл.rrя нагору також пiдiймаються
отруйнi хiмiкати, TaKi як миш'як i кадмiй, що були щаслиЬо похованi про-
тягом мiльйонiв poKiB. Можна було б спробувати повернути отруту назад,

у порожнi пiдземнi штреки, апе вони могди просочитиея у piBeHb fрунтових
вод i потрапити до питноi.води. Взагалi, тут, так само як i пiд час сiмеЙних
сварок, нагору пiдiймалося все лайно, що лежало собi у гпибинi: коди пев-
Hi слова сказанi, як'rх можна забути? Лалiтi вдалося провести дослiдження,
результати якого запевнили Волтера, що коди шдам обережно iзолювати
i правильно зберiгати, BiH постlлпово висихатиме, i з часом його можна буле
засипати щебiнкою i fрунтом i поводитися так, наче нiякого шламу тут i не
було нiколи.Ця розповiдь стада благою вiстю басейнiв шламу, i Воптер мав
твердий HaMip розповсюдити Ti по всiй Захiднiй Вiрджинii. BiH вiрив у Hei
так само, як вiрир в екологiчнi опорнi пункти й мелiорацiю, засновану на на-

уцi, - бо мав вiрити, через Петтi. Але зараз, копи BiH дежав i не мiг'заснути
на твердих матрацirх <Щейз iHH>, укритий кусючим простирадлом <,Щейз iHH>,

BiH замислився,чи е взагалi правда у такiй благiй BicTi...
Напевно, уякусь мить BiH задрiмав, бо коди задзвонив будипьник (а саме

о третiй сорок), його жорстоко висмикн)4Iо iз забуття. Перед ним дежалI1
черговi вiсiмнадця,ть годин жаху та гнiвlz. PiBHo о четвертiй удверi його но-
мера постукалаЛалiта, вдягнена уджинси та спортивнi туфлi; вигляд yHei
був досить-таки свiжий.

- Жахливо почуваюся! - зiзналась вона. - А ти?

- Ъж жах.rIиво. Аде по тобi цього, принаймнi, не ск:Dкеш.
Вночi дощ ущух, змiнившись густим туманом, що пах пiвднем, але вiд

туману вони були не менш MoKpi, нiж вiд дощу. 3а снiданком, у кафе дrм да-
декобiйникiв череЗ дорогу, Волтер розповiв Лалiтi про е-мейл вiд,Щена Кей-
первiла з газети <Таймс>.

- Хочеш по'rхати додому зараз? - спитала його помiчницI.- Хочеш
скликати прес-конференцiю завтра?

- Але я повiдомив Кейпервiду, що скликаю ii у понедiлок.

- Можеш сказати йому, що перенiс ii. Просто не думай про це, iнакпrе ти
зiпсусш нам обом вихiднi.

Але Воптер був такий виснажений, що HaBiTb подумати не мiг про те, щоб
скликати прес-конференцiю наступногож ранку, BiH просто сидiв, мовчав
i страждав, а Лалiта, якiй вистачило MyжHocTi зробити те, на що у нього на-
передоднi духу не вистачило, читада статтю <Таймо зi свого <Блекберрr>.
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- Тут лише дванадцять абзацiв, - зазначила вона. - Не так уже й по-
гано.

- Гадаю, саме через це Bci iншi i] не помiтиди, i MeHi доведося дiзнаватися
про Hei вiд дружини.

- Отже, ви Вчора розмовдJIли.
Схоже, Лалiта на щось натякала, аде BiH занадто втомився, аби дiзнавати-

ся, на що саме.

- Ябипросто xoTiB знати, хто злив iнформацiю, - зiтхнр.вiн. - I скiльки.

- Мабуть, то твоя дружина зробила.

- Точн,о. - BiH розсмiявся, а потiм помiтив важкий погдяд Лапiти. - Во-
на б нiзащо так не вчинила. Хоча б тому, що iй байдуже.

- Гм. - Лалiта вiдкусила шматочок мдинця й оглянула залутаким самим
вах(ким, [охмурим пог/ядом. Звичайно, у неТ бупи серйознi причини зпити-
ся сьогоднi.на Петтi, та й на Волтера. Вiдчувати себе забракованою та самот-
ньою. Але у цi секунди вона уперше за весь час по,велася з ним прохолодно;
жахливе вiдчуття. Одна рiч, яку Волтер нiколи не розумiв стосовно чоловiкiв
у такому ж становиlцi, у якому опинився BiH, - i яке описувадось у стiлькох
книжках, стiлькох фiльмах, - тепер трохи прояснидася для нього: не можна
отримувати повну, вiдданулюбов i сподiватися, що тобi не доведеться ппати-
ти за це. Коли тй повОдитимешся тrросто дю6'язно, це не враховуеться.

- Я просто хочу, аби зустрiч на вихiдних вiдбулася,- пояснив BiH. -
Коди в мене буде два днi на тему перенаседення, то в понедiлок я готовий
вступити в бiй.

Лалiта доiла млинцi, так бiльшё нiчого й не промовивши. Воптер також
примусив себе проковтнути снiданок, i вони виitlлпи на вудицю, у похмурий
ранок, трохи забруднений свiтлом. Сiвши в машину, дiвчина врегулювала
сидiння та дзеркала, якi BiH пересунув минулого вечора. Коли вона нахили-
пась, аби пристебнути peMiHb безпеки, BiH незграбно покдав руку iй на шию
i притягнув до себе,,так що rxHi серйознi погляди зустрйися в yBiMKHeHoMy
свiтлi уздовж дороги.

- Я i п'яти хвипин без TBoei пiдтримки не зможу, - зiзнався Волтер. -
I п'яти iвилин. Ти це розумlеш?

Подумавшихвилину, вона кивнула, Потiм, випустивши з рук peMiнb, по-
клала допонi Волтеровi на пдечi, IIoBzDKHo поцiлувала його i трохи вiдсторо-
Еилась, аби перевiрити ефект. У нього виникдо таке вiдчуття,цiбивiн зробив

усе, що мiц i тепер не мав силрухатися далi на caMoTi. BiH просто чекав, а вона,
зосереджено насупивши брови, наче дитин4 зняда з нього окудяри, поклала
rx на <торпеду>, обiйняда його обличчя долонями i торкнулася cBoiM носиком
його. BiH миттево стривожився, бо з TaKoi вiдстанi ii обличчя дивним чином
нагадувало йому обличчя Петтi; аде все, що BiH мав зробити, це запдющити
очi й поцiлувати ii, - i вона миттево перетворидася на стовiдсоткову Лалi-
ту: пiддатлиъiryби, солодкий, мов персик, ротик, тепда вiд приппиву KpoBi
годова пiд шовковим водоссям. BiH боровся з переконанням, тrцо цiлуватися
зтакою молодою дiвчиною - то недобре. Унього скдалося враження, нiби
BiH тримае юнiсть Лалiти в cBo'rx руках, наче кришталеву вазlл, i зiтхнув iз
полегшенням, коди вона знову вiдсторонилася, аби кинути на нього пог.шIд
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яскравих, сяючих очей. Волтер здогадався, що вiд нього чекають певних слiв,
ме не мiг припинити дивитися на Лалiту, i вона, схож€; сприiIняла це як
пропозицiю перелiзти через рr{ник i незграбно осiдпати його, так щоб BiH
мiг повнiстю огорнути ii обiймами. Агресивнiсть, iз якою вона потiм почала
його цiлувати, iiжадiбна пристрастЬ потiшипи BorrTepa, вiн.вiдчув, що в ньо-
го земля виспизае з-пiд нiг, BiH опинився у вiпьному падiннi, i все, у що BiH
вiрир, поступово вiддалялося, занурюючисьy темряв)л, i BiH заплакав.

- Що трапилося? - стlитапаЛалiта.

- Дпя мене це занадто швидко,

- Гаразд, я пригальп4ую, - вiдповiла вона, висушуючи його сльози поцi-
лунками, витираючи'iх шовковими цадьцями. - Волтере, тобi сумно?

- Hi, люба, навпаки.

- Тодi дозволь MeHi кохdти тебе.

. - Гаразд.,Щозволяю.

- Справдi.справдi?

- Так, - вiдпорiв Волтер, не припиняючи пдакати. - Апе нам уже, на-
певно, час kати.

- Ще хвидиночку.
Вона торкнулась язиком його гу6, i BiH розкрив 

'ix, аби впустити ii. Рот
Лапiти викдикав у нього набагато бiдьше бажання, нiж усе тiло Петтi. Плечi
ii, копи BiH стиснl.в rx крiзь нейлонову оболонку, склададися лише з KicToK
i нiжного жиру, без жодних м'язiв - втiлення падкоi гну.rкостi. Вона ви-
простада спинуй натиснула на Волтера, вдавила стегна йомув груди, а BiH до
цього був не готовий. Вiя уже наздогаIIяв u, але ще не наздогнав. Минулого
вечора BiH чинив опiр не просто черФ якiсь табу чи принципи, i сльози його
бупи не лише пр оявом радосii.

Вiдчувши це, Лалiта вiдсторонилася вiд нього i стала вивчати його облич-
чя. Реагуючи на побачепе (чим би воно не буоо), дiвчина повернупася до сво-
го сидiння i почаца роздивлятися Волтера з бiдьшоi вiдстанi. Ъпер, коли BiH
вiдштовхнув ii, йомудуже захотiлося повернути ri, але BiH неясно пригадував
(з розповiдей, якi BiH читав i чув про чодовiкiв в аналогiчнй ситуацii), що
саме це в rхнiй поведiнцi ввФкадося жахливим: жiнки називають таке пово-
дження (водити за Hic>. Щеякиit час BiH просто сидiв у незмiнному пурпурно-
му вiдтiнку вуличного свiтла, слrхаючи, як по шосе цуть вантокЬки.

- Вибач, - нарещтi сказав Воптер. - Я все ще намаIаюся зрозумiти, як
MeHi жити далi.

- Нiчого. Я тебе поки щ'о не кваплю.
BiH кивнув, a/Ie про себе вiдзначив спова (поки що)).

- Можна MeHi щось сли7ати?

- Можеш поставити менiхоч мiльйон пйтань.

- Ну, зараЗ у мене /Iише одне. Як ти гадаеш: ти можеш покохати мене?
Волтер посмiхнувся,

- Так, гадаю, це цiпком можпиво.
-- Тодi бiiьше rrитань немае. , I вона завепа двиryн.
,Щесь понад туманом небо почапо набувати блакитного кольору. Лалiта

жала з Беклi польовими дорогами на швидкостi, що riабагато перевищува-
ла дозволену, а Волтер радiв, що може просто сидtтийдивитися yBiKHo i не
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роздумувати Еад тим, що таке iз ним вiДбуваеться, а rrросто насолоджува-
тися вiльним падiнням. 3 дорiц якими вони подорожувапи, було дуже важ-
ко зрозумiти, що Аппалачськцй Ttic напежить до таких, що мають найбiльше

розмаiття екосистем помiрного клiмату, сrуrшть домом для рlзноманlтних
видiв дерев, орхiдей i безхребетних мешканцiв рiчок та озер, щедростi яких
могди диIпе заздрити високогiрнi долини та пiщанi узбережжя. Мiсцева зем-
пя пiдвепа себе, бо шишкуватою топографiею i багатством корисцих копадин
зводида нанiвець, егалiтаризм джефферсонiвських йоменiв-фермерiв, i сти-
Iyfrлювада концентрацiю прав на поверхневi й мiнеральнi рес}aрси в рука_r(
багатiiв з iншцх штатiв, i прирiкала бiдоЛашних мiсцевих i ввезених робiтни-
KiB на;китiя на межi: лише дiссtзаготiвдя, робота на шахтчlх, зведення кiнцiв
з кiнцями в до-, а пiзнiше i постiндустрiальному суспiльствi, на шматочках
землi, що задишилась, якi вони, охопленi такою ж )lсaгою до спарювання, як
зарiх} - Лалiта й BorrTep, щiльно населипи покодiннями занадто великих ci-
мей. Захiдна Вiрджинiя стада банановою республiкою в межм СIIIА, i] Кон-
го, ii Гаяною, ii Пондурасом. Щороги впiтку ставали довопi мадьовIlичими,
irлe зараз, коли здерев пообдiтало пистя,6уло видно Bci горбкуватi, вкритi
камiнням пасовища; веретеноподiбнi навiси молодого другого ярусу; ви-
довбанi схипи пагорбiв i рiчки, що зазнали бiди через риття шахт; похиденi
комори ftбiдинки, що нiколи не знади фарби; дома на колесi[к, по caMi Bici
зануренi в пдастикове й металеве смiття; розритi fpyHToBi дороги, що ведуть
в нiкци.

Коли бiдьше зануритись уцей район, то картина ста€ меЕш похмурою.
ВiЦаленiсть принесда полегшення - вiдсутнiсть дюдей; а вiдсутнiсть пю-

дей означае бйьшу присутнiсть усього iншого. Лапiта розrIючено KpyToHpIa
кермо, аби не переrхати курiпкlъ цього працiвника реестратури, пташиного
посла доброiволi, що закликав оцiнити бiльш д}жi заРостi пiсу, менш поритi
шal(тами паторби i чистiшi струмки окруry Вайомiнг. HaBiTb погода iloкpaj
щувалася заради них.

- Я хочутебе, - раптом змвив Волтер.
лалitа похитала гоповою.

- Бiльше нiчого не каN(и, гаразд? У нас купа роботи. ,Щавай просто вико-
на€мо ii, а потiм уже подивимось.

Волтерудуже кортiло примусити ii зупинити машину бi.тrя якогось скром-
ного мiсrц для пiкнiка вздовж струмка Чорна Перлина (головною притокою
якого був струмок Щев'ять мипь), апе BiH вирiшив, що дуже безвiдповiдально
зновуторкатисяii до того, як буде впевнений, що готовиiltдлtя цього, 3атрим-
ку не так rже й складно терпiти, ко/Iи ти впевнений увинагородi. Акраса
TyTerпHix земедь, сододка, нап,овнена спорами водогiсть весняного повiтря
надавали йому впевненостi.

Вх<е минула шоста година ранку, коли воIIи нарештi дiсталися спуску
в Лощину Форстера. Волтер очiкував, що на, дорозi <Щев'ять мидьD зустрi-
неться з потоком ва>кких вантажiвок i землерийних машин, аде на очi йому
не попадося жодноi автiвки. Все, що вони побачипи, - дишIе гдибокi KolTii вiд
машин i TpaKTopiB та багнюка. Там, де на дорогу наступав лiс, на землi лежали
нещодавно злацtанi гiлки; вони тiлкож звi.шувалися з дерев, що нахидилися
над дорогою.
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- Схоже, хтось дуже поспiшав, - зазначив Волтер.
Лапiта пiддавала газу уривками, мотаючи машину з боку в бiк убагню-

цi, змiнюючи iапрям у небезпечнiй близькостi вiд краю дороги, уникаючи
зiткнення з вепикими гiлками на своему шдяху. .

- Явже починаю Думати: чи не приtхапи вони вчора? - спитав Вол-
тер. - Може, вони чогось не зрозумiли та привезли все обладнання ще вчо-

ра, аби почати сьогоднi зрання.

- У них було на це право починаючи з цодудня.

- Але вони нам цього не повiдомпяпи. Вони сказапи, що почнуть сього-

днi, о шостiй ранку.

- Так, але чого чекати вiд вугiльних компанiй, Волтере?
Вони опинипися перед найвужчйм мiсцем дороги i побачили, що ii гру-

бо вирiвняли бульдозером, дерева зрiзали мотопилкою, a'rxHi стовбури по-
скидапив яр. Лалiта вижала зчеплення, i вони затрясдись по вiдрiзку шдяху,

що складався з багнюки, камiння й пнiв i був вирiвнянийнашвидкурр. <Яке

щастя, що машина орендована!>> -- зазначила вона, енергiйно натискаючи
на педадь акседератора, аби виlхати на бйьш вдадо розчищений вiдрiзок до-

iо.и,
Через двi милi, на межi з власнiстю, що зараз належала фо"ду, дорогу rrе-

регородили цара дегкових автомобiлiв, поставлених просто перед воротами
iз сiтки-рабiци, якi встановлювапи робочi в помараЕчевих жипет:rх. BorrTep

помiтив, як ,Щжойслiн Щорн разом iз кiпькома послiдовницями радяться
з пiдрядчиком у касцi та ппаншетом у руцi. В iншому, не так уже й вiдмiнно-
му, cBiTi Волтер мiгби подрухfiтися з Щжойслiн Щорн. Вона нагадувала €ву,
зображену на знаменитому запрестольному' образi Ван Ейка; вона мапа блi-

д/ шкiру й тьмянi очi, а висоlсa пiнiя волосся взагалi надавала iЙ схожостi
з макроцефалом. Але також вона вiдрiзняпася прегарною холоднокровнiстю,
що викликала 9анепокоення в оточуючих, витриманiстю з тонким вiдтiнком
iронiчностi й взагадi належала до того типу гостроi приправи, яка йому за-

звичай подобапась. Вона пройшла по дорозi назустрiч йому та Палiтi, коли
вони вийшпи з машини црQсто у багнюку,

- Щоброго ранку, Волтере, - привiтадася вона. - МожеlтI пояснити, що
тут вiдбраеться?
, - Схоже на покращення стану дороги, - нещиро вiдповiв той.'

- У струмку ппавае забагато бриу. На пiвдорозi до Чорноi Перлини BiH
стае геть каламутним. Щось я небагато бачу тут заходiв iз запобiгання gрозii.
Чесно кажгIи, скорiше нiяких,

-.Ми iM про це cK:DKeMo.

- Я запро сипа сюди представника ,Щепартаменту навколишнього середо-
вища, нехай подивиться. Гадаю, BiH тут з]явиться бпизько червня. Чи ви i вiд
них вiдкупипцся?

Незважаючи на 61ryi ппями на бамперi задньоi машини, Волтер зйiг
розiбрати напис: <Зроблено Нардонеr,

- Щавай трохи охолонемо, Щжойслiн, - запропонував Волтер. - Може,
зробимо крок назад i подивимося на заг:шьну картину?

1 Щерковний терйн (прикраса за аптарем).
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- Hi, - вiдрубалa вонз; - Мене це не цiкавить. Мене цiкавить бруд у
струмку. Також мене цiкавить, що саме вiдбува€ться по той бiк загорожi.

- Вiдбувасться там ось що: ми вiддаемо двадцять шiсть тисяч гектарiв лi-
coBoi мiсцевостi пiд заповiдник - навiчно. Ми забезпечуеп4о цiлiсний ареал
для цiлих двох тисяч паLэ бдакитного спiвуна.

Цорн опустидатьмянi очi на бринуземпю.
* Так. 3розумiло, що вас так цiкавить. ЪРненькi пташки.

- .Щавайте Bci разом киись пiдемQ, - бадьоро запроrrоI+увала Лалiта, -
сядемо й поговоримо про цiлiснукартину. Ви ж розумiете, що ми на вашому
боцi.

- Hi,: зацеречила L{opH. - Я залишусь тут на деякий час. Я просила
друга з пГазеттп приrхати сюди i подивйтися на все це.

- А з <Нью-Йорк таймо ви також розмовлrIди? - несподiвано длrI c.:rмo-

го себе спитав iT Воптер,

- Так. Що речi, ситуацiя rx дуже зацiкавила. ЗВГ сьогоднi дiе, наче магiчна
формула. Ви ж саме це чrт робите, чи не так?

- У понедiлок ми даемо прес-конференцi'ю, - повiдомцв iil Воптер. -
I там я вiдкрию Bci карти. Гадаю, коли Ьи почуете деталi, ти будеттl rrросто

узахватi. Коли хочеш ток взяти участь, MokeMo придбати тобi квиток на лi-
так. Я був бирадиil, копи б ти приtхапа. Ми з тобою HaBiTb могди б влаштува-
ти невеличкупублiчнудискусiю, коди ти хочеш озвrIити cboi занепокоення.

- У Вашингтонi?

- Так.

- Як i завжди.' 
- Там розiашований наш офiс.

- Звiсно. Там розташованi Bci офiси.

- Джойспiн, у нас тут двадцять тисяrr гектарiв, яких HixTo й нiколи не
торкатиметься ужодномуварiантi, Рештаприеднаеться до нихчерез кiль-
ка poKiB. Гадаю, ми прийняли кiпькадуже гарнихрiшень.

- Боюсь, тут нашi думки не абiгаються.

- Щобре подумай над моею пропозицiею приеднатися до прес-конфе-

ренцii в понедiлок. I нехай твiй друг iз <Газетт> подзвонить MeHi сьогоднi, -
i Волтер вргIив Цорн Вiзитiвку, яку дiстав iз,гаманця. - Передай, що ми iз
радiстю вiдвеземо i його у Вашингтон, коли наша прес-конференцiя його за-

цiкавипа.
Щесь iз пагорбiв долетiв гурк|т грому, дуже схожий на звук вибуху непо-

дапiк вiд Лощини Форстера. I]opH поклада вiзитiвку до кишенi дощовика.

- Що речi, - раштом сказада вона, - я дзвонипа КойпуМатiсу. I MeHi вЯсе

вiдомо, що саме ви тут робите.

- Койпу,Матiсу закон заборОняе розмовrulти на цю тему, - повцомив
iй Волтер. - Одiак я iз радiстю сяду з тобою за стiп i обговорю це питання.

- Той факт, що зараз BiH живе у новенькому домi з шiстьма кiмнатами на
власному ранчо у Вiтменсвiлпi, промовисто говорить сам за себе.

- Дiм дуже гарний, чи не так? - приеднапась до бесiди Папiта. - Наба-
гато, набагато кращий за той, де Койл жив ранiше.

- Можете вiдвiдати його i побачите, чи Ёiн згодний iз вашою думкою
3 цього приводу.
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- Як би TdM не було, - знову заговорив Волтер, - ви ма€те прибрати
машини з дороги, щоб ми могли проikати,

- Гм, - тiльки й промовила I]opH. - Гадаю, ти мiг би подзвонити ко-
мусь i попросити прибрdти нас звiдси буксиром, коли б тут був стiльниковий
зв'язок. Але його тут немае.

- ,Щжойслiн, та годi тобi. - Гнiв Волтера вже переходив засдони, якi BiH
звiв, - Може, хоч у цьому питаннi поводитимемось, як дорослi люди? Ви-
знай уже: в цiлому, ми н, а одному боцi, хоча й сперечаемось стосовно методiв
роботи.

- Вибач, не можу. Мiй метод - блокувати дороry.
Побоюючись, що не витримае, коли продовжуватиме Розмову, Волтер пi-

шов на пагор6, примусивши Лапiту бiгти за ним. Марне витрачання часу -
весь ранок, схоже, пiшов коту пiд xBicT, Прораб у касцi, на вигruIд не старший
за ,Щжесiку, з дивовижною чемнiстю пояснював жiнкам, чому вони мають
прибрати машини з дороги.

- У тdбе е радiо? - несподiвано спитав його Волтер.

- Вибачте, а ви хто такий?

- Я _директор <Фондублакитного спiвуна>. Ми мали приtхати о шостй
ранку.

- Так точно, сф. Боюсь, коли цi панi вiдмовлrяться прибрати автiвки,
у нас виникнуть пробпеми.

- Ну, то як ви дивитесь на те, щоб дати радiограму i попросити забрати
нас звiдси?

- На жадь, це немождиво. I]i чортовi лощини - одна мертва зона.
.= Ясно. - Волтер глибоко вдихнр. Раптом BiH побачив, що неподалiк

вiд BopiT припарковано пiкап. .- Може, тодi ви вивезете нас на пiкапi?

- Боюсь, MeHi не дозво/uIть залишати зону BopiT.

-Нутопозичтенамйого.. '

- I_{e також немождиво, сер. Нам не дають на них страховку
розробки. Але коли цi панi хоч на секунду посунуться, ви зможете

на мlсцr
продов-

жити свою поiздку на вдаснil,i машинi.
Волтер повернувся до жiнок (yciM iM було вже за шiстдесят) i вичавив iз

себе прохальну усмiшку,
, - Будь даска!- сказав BiH. - Ми не маеМо жодного вiдпошення до

вугiльноi компанii, Ми друзi природи.

- ПодрУжися з моею д}гпою! - грубо вiдповiла найстарша.

- Годi вже, будьlvtо серЙозними, - примирливо промовипа Лалiта. - Bci
тiпьки виграють, коди ви пропустите нас. Ми тут ддrI того, аби спостерiгати
за роботоrо i гаРантувати ii належне виконання. Ми дуже сидьно вас пiдтри-
муемо i подiляемо ваше занепокоення станом навкодиuIнього середовища.
Насправдi, якби одна чи двi з вас по'rхали зi мною...

- Боюсь, дозволу на це немае, - перервав i] прораб.

- До бiса дозволи! - гримнув Волтер. - Нам неодмiнно треба прошати!
Я - власник цiеi чортовоi земдi! Розумiете? MeHi належить геть усе, що ви
тут бачите.

- I як вам це подобаеть ся? - спитала його найстарша жiнка. - Тепер ви
не в захватi, чи не так? Коли опинипися на iншому боцi огорожi.
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- Ви маете Bci права, аби зайти туди, сер, - нагадав йомупрора6. - Хоча
iти далеченько. Гадаю, ранiше нiж за двi години не доберетесь + дуже тут
багнюки багато.

- Просто IIозичте MeHi BaHTa>KiBKy, гаразд? Я вам усе вiдшкодую; чи ви
можете заявити, що я викрав aBTiBKy, чи будь-що. Просто позичте MeHi бiсiв
пiкап.

Волтер вiдчув, що Лалiта поклала руку йому на пдече.

- Воптере, ходiмо, посидимо трохи вмашинi. - Вонаповернулася до
жiнок. - Ми цiлком на вашому боцi, i ми дrже цiнуемо те, що ви прийlплм
сюди, аби вiдверто висдовити занецоко€ння майбутнiм,цього чудового лiсу,
адже наша мета - зберегти його.

- Бач, як цiкаво ти все завернула! - вiдповiда найстарша з жiнок.
Коли Лалiта вела Волтера назад, до орендованоi машици, вони почули, як

по дорОзi за'rхньоrо автiвкою загуркотiли вантiDкiвки з обладнанням. Гуркiт
змiнився ревом, i, нарештi, гrеред очима в HIIK з'явипися два вепичезнi, ши-
риною з дорогу, тягачi з облiпденими багнюкоlо тракторами. Водiй першого
залишив двигун випльовувати клубп диму, а сам зiстрибнув на дороry аби
перемовитися сдовом з Волтером.

- Сер, вам доведеться посунути свою aBTiBKy вперед, туди, де ми зможе-
мо розминутися.

А що, вам здаеться, я можу це зробити? - агресивно спитав той, -
Що, саме так вам i здаеться?

- Не знаю, сер. Але давати заднiй хiд ми не можед{о. ,Щесь iз милю назад
ми ледь не перевернупися.

Перш нiлс Воптер роздютився ще бiльше, Ладiта взяла його за руки й за-
взято подивилась йомупросто в очi.

- Ти повиЕец дати MeHi можливiсть усе тут розрудити. Ти занадто засму-
чений.

- I в мене е на це поважнi причини!

- Воптере,f,lдив машину. Негайно.
I BiH зробив таь як йому було наказано. BiH просидiв там бйьше годи-

ни, граючись iз <Блекберрi>, який не ловив ситнапу, i слухав, як Йарно вит-

рачаеться викопне папьне в тягачi, що стояв на мiсцi позаду ньоГо. Коли
водiй, нарештi, вирiшив вимкнути двигун, Волтер почfв удалинi цйий хор
двигунlв: там застрягди ще чотири чи п'ять ведиких BaHTalr<iBoK i землерий-
них машин. Хтось ма€ викликати полiцiю штату, абитi розiбралися з Щорн
Tafi активiстками. Просто неймовiрно: BiH стирчить улiсi окруry Вайомiнц
потраrrивIпи у затор! Лапiта бiгала взад-вперед по дорозi, дискутуючи з рiз-
ними сторонами суперечки, роблячи все можливе, аби сприяти розповсюд-
женню доброi волi. Аби згаJIти час, Воlпер почав подумки перераховувати
змiни в cBiTi, що трапидися за Ti кiлька годин, якi минули з моменту його
пробудження в готелi <Щейз iHH>. Чистий прирiст населення:60 000. Прирiст
територii Америки: 400 га. Кiдькiсть птахiв, убитих домашнiми flrдикими
кiшками у Сполрених Штатах: 500 000. Кiлькiсть барелiв нафти, спадених

у cBiTi: l2 000 000. Кiлькiсть метричниjс тонн двоокису вуглецю, викинутих
в атмосферу: l1 000 000. Кiдькiсть акул, убитих заради 'rxHix плавцiв i запи-
шених плавати у водi мертвими: 150 000... Цифри, якi BiH уточнив, коди го-
динна стрiлка зробила ще одне кодо, викликапи в нього вiдчуття дивного,

275



здобного задовопення. Траппяються TaKi поганi днi, що виправдати 1х може
дише ще бiльше погiршення, падiння у справжнк} оргiю поганого.

Вже буrа майже дев'ята година ранку, коди до цього поверну/Iася Ладiта.
Вона повiдомида, що один водiй знайшов м,iсце у двохстФ( 4рдах позаду, де
дегкозий автомобiль мiг би здати убiк i пропустити вантажiвки. Водiй найос-
таннiшоi машини мае здавати заднiм ходом iDK до шосе i викrrикати полiцiю.

- Хочеш спробуватu дiстатися до Лощини Форстера пiшки? - спитав ii
Волтер.

- Hi, - сказапа Лалiта. ._ Я хочу, аби мц негайно по'iхали. У,Щжойслiн
е фотоапарат. Нам у жодному разi не N(ожЕа дозводити iй сфотографувати
нас поблизу полiцейськоi акцii.

Наступнi пiвгодини були вiдданi торохнечi механiзмiв, вереску гальм,
чорним кпубам диму вiд роботи дизеля, а сорок п'ять хвилин пiсля цього ilr4

довелося дихати ви)OIопними газами задньоi вантажiвки, яка дюйм за дюй-
,мом, заднiм ходом просувадася долиною. Коли вони, нарештi, досягли шосе
ft олицилися на свободi широкоi, вiдкритоi дороги, Лалiта повела aBTiBKy на-
зад до Бекпi на шапенiй швидкостi, адолаючи найкоротший прямий вiдрi-
зок, вона притисла педаль газудо пiдлоги, через що на поворотi залил]ипися
чорнi сп|ди гуми.

Вони вже в''iхади у занедбане передмiстя, коди його <Бпекберрi> заспi-
вав riiceHbKy блакитного спiвуна, офiцiйно вiдзначаючи rxHe повернення до
цивiпiзацii.,Щзвiнок надiйшов з номерау Твiн-сiтiз, який здався йомучастко-
во знайомим, ачастково - чужим,

- Ъту!
BorrTep здив овано нахмурив ся.

- Щжоуi? Ух ти! Привiт.

- Так,,це я; Привiт.

- У тебе все,гаразд? Ти так давно не дзвонив, що я HaBiTb не впiзнав тво-
го номера.

Раптом зв'язок наче перервався, нiби [жоуi поклав слухавку. Чи, може,
BiH сказав щось не те. Але тут Щжоуt зпову заговорив, хоча й чrлйм голосом.
Тремтячим голосом не впевненого у собi х/Iопчика.

- Тац ну, отже, тату... гм. У тебе ехвидинка?

- 3вичайно.
,- Гм, ну, е-е, справа в тому, що, гадаю, у мене проблеми.

- Що?

- Кажу, в мене проблеми.
Саме такий дзвiнок страшенно боiться отримати буть-який.6атько, аfiе

у ту мить Волтер не дiдчував себё батьком Щжоуi. I BiH вiдповiв сину так:

- Слрай, i в мене також! В ycix нас!

УЖЕ ДОСИТЪ

Не минуло й кiпька днiв вiд того, як юний SaKapi запустив iнтерв'ю з Кат-
цом у своему Iнтернет-6лозi, а годосова пошта на мобiльному Рiчарпа вже
переповнипась повiдомпеннrlми. Перше надiйшпо вiд нахабного нiмця Мат-
тiаса,Щренера, якого Катц насилу пригадав: Катц вiд нього ледь вiдбився пiд
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час турне <Горiховий сюрприз>. <Оскiльки ви зновудаете iнтерв'ю, - зzulвив
Дренер, - то, сподiваюся, ви будете ласкавi й дасте MeHi iнтерв'ю, як обiця-
ли, Рiчарде. Ви обiцяли!> У своему повiдомленнi Щренер HaBiTb не натяkнув,
звiдки у нього, взагалi, номер сотового Катца, але, скорiше за все, у цьому
був винен витiк iнформацii з блогосфери, куди той потрапив iз серветки, яку
музикант ткнув однiй iз багатьох чiкс, що зустрiчалися йому пiд час турне.
Безперечно, тепер прохання дати iнтерв'ю приходилw йому також i в едек-
тронних листах; може, листiв бупо HaBiTb бiпьше, aHirK дзвОнкiв, але Катцу
з минудого лiта не вистачало силlддуху,вийтив онлайн. Пiсля повiдомлення
,Щренера illлпи численнi дзвiнки вiд чiкси на ймення €фросинiя з Орегону;
лякаюче веседого музикадьного журнадiста з Мельбурна, Австрал'iя, i дi-
джеяунiверситетського радiо з MicTa Айова, якому, судячи з його голосу, ледь
виповнидося десять poKiB. YciM iM було потрiбне одне й те саМе. Вони хотiпи,
аби Катц повторив - але трохи iншими словами, Щоб вони могли запустити
чи опублiкувати rx пiд власним iMeHeM, : усе те, що BiH уже розповiв Закарi.

- I]e було потрясно, друже, - заjIвив йому 3aKapi на даху будинку по
вупицi Уолл-стрит через тиждень пiсдя того, як виклав iнтерв2ю в IHTepHeT.
Вони якраз чекали на появу о6'екта пристрастi Закарi, юноi Кейтдiн. Форма
звертання <др}же> в rxHix розмовах з'явидася лише зараз i дратувала Катца,
але BiH пам'ятав fi з ycix вiдносин з попередЕiми iнтерв'юерами. Щойно BiH
пiдкорявся i починав говорити, я<урналiсти вiдразу ж втрачали будь-яку по-
ваry до нього.

Тим не менше, BiH сказав:

- Не треба називати мене (друже)).

- Гаразд, як хочеш, - вiдгукнувся 3aKapi. BiH ходив туди-сюди по дов-
гiй дошцi, наче по гiмнастичному брусу, витягнувши довгi маслакуватi руки,
Щень був свiжий irаласливий. - Мiй лiчидьник вiдвiдувань просто шаленiе.
На Moro cTopiHKy заходять з ycix куточкЬ cBiTy. Ти хоча б iнодi дивишся при,-

свяченi тобi сайти?

- Hi.

- Я зараз qаймаю перше мiсце серед найпопулярнiших. Можу принести
ноубук i показати тобi.

- У цьому немае жодноi потреби.

- Гадаю, зараз icHye величезний поrrит на людей, якi скажуть владi все,

що вони про Hei думають. Наприкдад, у мо€му блозi е чrпка пюдей, якi заяв-
дlIють, наче ти говорив, як rrокидьок i скиглiй. Але цi придурки просто за-
здрять нам.

,Цякую, що заспокоiв, - посмiхнувся Катц.
Коли дiвчина, Кейтлiн , з'явилася на даху, а разом iз нею - парочка ii най-

кращих подруц 3aKapi не став злазити зi cBoei жердини, не став знайоми-
ти присутнiх (то було б некруто), а Катц був змушений вимкнути пневма-
тичниit модоток i терпiти нахабнi поглJIди новоприбулих. Кейтлiн вдяглась

у стипi хiпi: парчовий жилет i вельветовий пiджак, який кодИсь носили Ке-

рол KiHf i Лора Hipol, - i, безперечно, Tr можна було б вважати вартою зали-
цянь, коли б Катц (через тиждень пiсля зустрiчi з Воптером Берfпандом) не

l Американськi спiвачки.
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почав знову запицятися до Петтi. I тепер знайомство iз привабливою дiвчи-
ною нагадувапо йому ситуацiю; коли ти чуеш запах,полуницi, апе вмира€ш
вiд бажання скупrтувати бiфштекс.

- ЧиЙ можу заращити; дiвчатка? - спитав BiH.

- Ми спекпи для рас хлiб iз бананового борошна, - вiдповiла товстiша
з двох подружок, розм.rхуючи бранцем, загорнутим у фопьry.

Iншi дiвчата закотили очi.

- Це вона спекда ддя вас хлi6, - повiдомила Кейтпiн. - Ми туг Hi до
чого.

- Сподiваюся, вам подобаються Boдocbкi zорiхu,- натякнула булоч-
ниIц.

- Ага, натЯк зрозумiв, - вiдгукнувся Катц,
3апада спантедичуюча тиша. Повiтряний простiр Нижнього Манхеттена

рубапплопатi гелiкоптерiв, а BiTep кумедно спотворював цей звук.

- Ми просто фанатiемо вiд <Безiменного озера), - зазначида Кейтлiн. -Iiуи, нiби десь у цьому районi ви будуете дш.

- Що ж, як бачите, ваш друг Закарi говорив правду.
3aKapi розхитував дошку помаранчевими кросiвками, прикидаючись,

нiби дуже хоче знову побути з Катцом на caMoTi, i тим самим демонструючи
непоганi навички пiкапера.

- 3aKaPi - чудовий моподий музиканц - продовжував Катц. - Я його
щиросердечний прихидьник. BiH - справжнiсiнький талант.

,Щiвчата повернуди голови до Закарi; на rxHix обличчях читалися сум i
нудьга.

- I я не жартую, - наподJIгав Катц. - Ви маете вмовити його спустити-
ся з вами i пограти вам свою музику.

- Взагалi, ми, скорiше, фанатки альтернамвного KaHTpi, ._ зiзнадася
Кейтлiн. --= Хлопчачий рок нас не дуже цiкавить.

- У нього е кiпька пречудових джазових iмпровiзацiй у стилi KaHTpi, -
миттево зазначив Катц.

Кейтлiн розправида пдечi, витяtнупась, наче танцiвниця, i втупила в Кат-
ца очi; немов бажаючи дати йому можливiсть поrrишити байдужiсть, з якою
BiH до цього ставився до дiвчини. Вочевидь, до байдужостi вона зовсiм не
звикпа.

- А навiщо ви булуете дм? - спитала вона.

- Щоб подихати повiтрям i розiм'яти м'язи.

- Нащо вам ix розминати? Ви в чудовiй фОрмi.
Катц дуже, д)Dке втомився. Те, що BiH нiяк не мiг примусити себе хоч де-

сять секунд пограти у ту гру, яка так приваблювала Кейтлiн, означало, що BiH
зрозрuiв привабпивiсть cMepTi. Померти означало б якнайпростiше здЙхати-
ся зв'язку з усiею ситуацiею, а годовне, з уяЕою дiвчини про Рiчарша Катца,
яка тягарем навалидась на нього. На пiвнiчнИй захiд вiд того мiсця, де вони
знiD(одились, височiла масивна будiвпя торговельного центру часЬ Ейзенха-
уера, спотворюючи вид на архiтектурудев'ятнадцятого стодiття, що його мав
майже кожен мешканець пентхаузiв мiкрорайону Трайбека. Кописьl дрке
давно, ця будiвля ображала естетичний смак Катца, апе зараз не викликала
нiчого, oKpiM sадоволення, бо тепер вона ображала естетичний смак мiльйо-
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HepiB, якi заседили мiкрорайон. Вона нависада, наче привид cмepTr, над чу-
довим життям мешканцiв_ унизу; вона HaBiTb стала чимось на кшталт його
друга.

- Ну, давайте подивимось на банановий хлi6, - сказав BiH товстенькiй.

- Ялринесла ще й жувальну гумку з ягiдним смаком, - додала дiвчина"

- ХочеIп, я дам тобi автограф на обгортцi? Тiпьки тодi не викидай ii!

- I]e було б просто шикарноI
3 ящика з iнструментами BiH дiстав маркер i спитав:,

- Як тебе звуть?

- Сара.

- Дуже rrри€мно познайопцитись, Саро. Я вiзьму твiй банановий хлriб до]
дому i з'iм його на десерт.

Певний час Кейтлiн мовчки спостерiгада за'iхньою бесiдою, явно обурена
повним iгноруванням ii милого личка. Потiм вона пiдiйшла до Закарi, а за
нею,хвостом попленталася друга дiвчина. А в цьому, подумав Катц, пIось е:

може, замiсть того, щоб трахати дiвчат, якi його дратують, краще по-справж-
ньому принцзити.rх? I, аби не вiдволiкатись вiд Сари i не звертати уваги Еа
магнетичЕу Кейтлiн, BiH дiстав велику коробку бездимного табаку, який при-
дбав, щоб дати легеням вiдпочити вiд диму, i поклав ведику порцiю мiлс яс-
нами й щокою.

- Можна i MeHi спробувати? -. спитала його Сара, що вже тр9хи ocMi-
лiпа-

- Ъбе зЕудить.

- Ну один шматочок, малесенький!
Катц похитав головою i сховав коробку в кишеню. Сара миттево змiнида

тему й спитапа,чи не можна iй застосувати rrневматичний рrодоток. Вона була
просто ходячою рекдамою ocTaHHboi моделi виховання дiтей, яка говорила;
<Ти моkеш питати дозвоiу будь на що! Вiдсутнiсть вроди не позбавляе тебе
цього права! CBiT iз радiстю прийме те, що ти йому-запропону€ш - коди тобi
вистачить смiливостi щось йому запропонувати>. Вона втомлювада не мен-
ше, нiж Кейтдiн, хоча й робила це iнакше. Катц замислився: чи не tsтомлюваэ
BiH сам пюдей у вiсiмнадцять poKiB, чи, може - як йому зараз здавадося,_-
його гнiв до cBiTy, його сприйняття cBiTy як ворожого суперника, вартого
гнiву, робили його бiлыll цiкавим, нiл< цi молодi зразки зарозумiлостi.

BiH дозволив Capi скористатися пневматичним молотком (вона завере-
щала, вiдчувши вiддачу, i педь не вцустила iHcTpyMeHT), а потiм здихався ii.
Кейтлiн йому вдалося настiльки ефективно принизитщ що вона HaBiTb не
попрощадася з ним, апросто спустидася з даху слiдом за Закарi. Катц не-
спiшно пройшов до вiконця хазяйськоi спальнi, сподiваючись хоч оком ки-
нути на MaTip 3aKapi, але нiчого не побачив, oKpiM розкiшноiо дiжка, картини
EpiKa Фiшда й телевiзора з пдаским екраном,

Чутливiсть Катца до жiнок старше тридцяти п'яти poKiB бупа джерепом
певного збентеження. Йому було сумно i трохи погано вiд цього, бо TaKi по-
чуття певною мiрою натякали на почуття до власноi MaTepi, ненормальноi
та неуважноi, але змiнити роботу нейронiв у своему мозку BiH не мiг. ,Щiв-
чатка були вiчно спокусливими iвiчно не приносили жодного задоводення
i в останньомудуже нагад,ували вiдсутнiсть задоводенIuI вiд кокаiну: кожн0-
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го разу, копи BiH кидав, BiH пригадував його чудовий, фантастичний вплив
i падко бажав скуштувати знову; але варто йому було знову вжити наркотик,
як BiH пригадував, Що нiчого фантастично-чудового тут немае, що KoKaiH
стерильний i rryстий:' нейромеханiстичний, приправпений смертю. Особди-
во сьогоднi, коли молодi чiкси так гiперактивно тиснуть, поспiшаrоть спро-
бувати геlь yci позицii, вiдомi жньому виду, робпять те, й iнше, i ще ось це,
а lxHi дитячi пiхви занадто незапашнi й гладенькЬ поголенi, щоб хоча б мати
якусь схожiсть iз частинами людського тiла. BiH мiг пригадати значно бiль-
ше деталей кiлькагодинного спiлкування з Петгi Берfланд, анiж iз десятилiт-
нього спiлкування з дiвчатками. Звичайно, BiH знав Петтi завжди, i вона його
завжди приваблювала; i, безперечно, д[же довге очiкування теж вiдiгравало
свою роль. Аде головне йе в цьому: в нiй було щось бiльш гдибинно-людське,
нЬк у молодi. Бiльш складне, бiльш пов'язуюче, бiльшr варте того, цоб його
мати..А тепер, коли його пророчий чден, його магiчний жез/I знову вказрав
у ii напрямку, йому було важко пригадати, чому BiH ранiше не скористався
можливiстЁ по повнiй. Якесь введене в оману поняття (хорошостi>, тепер

цiлком незрозумiле для нього, зава)кило йому вiдвiдати ii номер у фiладель-
фiйському готелi й пригоститися нею як спiд. Оскiльки BiH уже одного разу
зрадив Волтера (посеред холодноi пiвнiчноi ночi), йому варто бупо пiти на-
пролом i зробити це ще сто разiв i вивести цю отруту зi свого органiзму.
Пiдтвердження сили його бажання пежадо у нього перед носом - у пiснях,
якi BiH написав длlя альбому'<Безiменне озеро>. BiH перетворив свое неза-

доволене бажанrrя на мистецтво. Але зараз, коди з мистецтвом покiнчено,
копи BiH здобув yci cyMHiBHi нагороди, у нього не за/_ш,Iшидося причин вiд-
мовrulтися вiд того, чого BiH усе ще бziжав. I коли Волтер, у свою черry, вiд-
чувае правомiрнiсть cTocyHKiB iз тiею темношкiрою чiксою i припинить, на-

рештi, бути морадiстичним подразником - для Bcix уrасникiв це дише на
краще.

У п'ятницю BiH ciB на вечiрнiй потяг з Ньюарка до Вашингтона. BiH усе ще
не мiг сдухати музику, але його МП3-плеер (не компанii <Еппдо) був заван-
тажений рожевим шумом: частота бiдого шуNIу, зс)rнена в напрямку басових
i завдяки цьоIчIу здатна нейтралiзовувати будь-якиit навкодишнiй зЬук, який
cBiT мiг кинути в нього, - i, одягнувши великi навушники,притупившись до
BiKHa i ховаючи обпиччя за романом Томаса Бернгардаl, BiH зумiв повнiстю
вiдгор-одитися вiд cBiTy, аж поки пот4I не зупинився в Фйлi. На цiй станцii
мiсця навпроти нього, якi щойно звiдьнидися, зайняла бiла пара poKiB два-
дцяти обое були одягненi в бiпi футбопки i\ли бiле морозиво з паперовI,D(
стаканчикiв. Слiп1..lа бiлизна rxHix футболок нагадала йому колiр режи}ry,
Бу-а.Чiкса миттево нахипипл крiспо, дедь не лiгши на Катца, а покiнчивши
з морозивом, Iцо сталося.кiлькома хци/Iинами.пiзнiше, вона запхада стакан-
чик разом iз ложкою пiд крiсло, Рiчардовr на ноги.

| Томас Бернzарё (l931-1989) - австрiйський письмен}Iик та драматург. Лауреат
премii MicTa Бремен (1965), Австрiйськоi державноi премii (1968), премiй Антона Вiльд-
танса.(1968), Георга Бюхнера (1970), Франца фiльпарчера та Франца-Теодора Чокора
(обидвi - |972), Мiжнародноi лiтературноi премii Мондепло (1983), французькоi прелrii
Медiчi (1988) та iH.
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Тkжко зiтхнувши, BiH зняв навушники, пiдвiвся i кинув стаканчий iй на
колiна.

- Господи! - заверещапа вона вiд огиди.

- Слркай, приятелю, якого бiса? -,вигFснув ii сяюче-6iлЙй хлопець.

- Це оrrинипось умене нанозi, - пояснив йомуКатц.

- Але ж не на колiнах!

- Просто дивовижно гарнi манери, - зiтхнув Рiчард,1 Так самовдово-
леЕо. поводитися через те, що твоя дiвчина кин)па мокрий стаканчик з-пiд
морозива комусь на ноги-

- Ще громадський потяц - наголосила дiЁчина. - Коfiи ви не BMieie
спiдкуватися з iншими людьми, наймitь приватний лiтак.

- Настlrпного разутак i зроблю.
Запишок дороги до Вашинrтона парочка просидiлц вiдкипувши сидiння

якомога далi назад, ледь не сильнiш9, нiж то передбачено'жньою конструк-
цiею, у приватний простiр Катца. Схоже, вони його не впiзнали, але коли 6

)rпiзнали, то, безперечно, написдтмб у своему блозi, яка скотина цей, Рiчард
Катц.

Хоча за роки своеi кар'ери Катц достатньо часто грав у Вашингтонi, BiH
нiяк не мiг призвичаiтись до горизонтапьностi округу i дратiвливо дiагональ-
них авеню. BiH вiдчував себе щуром в уfядових лабiринтах. Наскiдьки BiH
мiг зрозумiти iз заднього сидiння'тzлксi, водiй вiз його пеу,Щжорджтау,н, а до
Iзрашьськоi амбасади, щоб вчинити йому допит, третього ступеня, Пiшоходи
в ycix .мiкрорайонах наче випили пiгулкд неохайностi, наче iндивiдуальний
стипь е детючою речовиною, яка митт€во випаровуеться у BaKyyMi вашинг-
тонських TpoTyapiB та iнфернально просторI/f,к площ. Усе MicTo справ/uIло
враження односкIrадового наказу) спрямованого на Катца, одягненого у ста-

реньку байкерську куртку. Воно казадо: умри.
Однак в особняка у,Щжорджтаунi таки бупи певнi iндивiдуальнi риси.

Наёкiдьки Катц зпав, Воптер i Пеггi не caMi обирми бцинок, ме той, тим
не менш, вiддзеркалю.вав чудовий смак мiських джентрi, притаманних Його
госfiодарям. Дах був критий шифером, верхнiй поверх ряснiв мансардними
вiкнами, а великi BiKHa пертIтого поверху вихадипи на щось, дуже схоже на
невеличкий rчгжок. Над дверним дзвоником висiда мiдна дощечка, стримано
пiдтверджуючи присутнiсть <Фонду блакитного спiвуна>.

Щверi йому вiдчинила,Щжесiка Берfланд, Катц не спiлкувався з нею з того
часу, коди вона ходила до шкоди, i, побачивши ii тепер, таку дорослу й жi-
ночну, ,BiH посмiхнувся вiд задоцопёflня: Однак вид у Hei був сердитий та
стривожений, i вона педь привiталась.

- Привiт, - тiльки й промовида вона. - Проходьте на кухню, гаразд?
Вона кинула погдяд через плече, на,довгий, вкритий паркетом коридор.

На протипежнЬму кiнцi коридору стояпа iндiанка.

- Привiт, Рiчарде! - виryкнула вона i нервово поМаiада йомурукою.

- Дайте MeHi хвилинку, - попрохала ,Щжесiка i гордовито пiшда кори-
дором.

Катц пiшов за нею, тримаючи в руцi валiзу. Вони поминупи вепику KiMHa-
ту, заставдену столами й шафамидпядокументiв, i KiMHaTy меншого розмiру,
де стояв стtп дття конференцiй. У повiтрi вiдчувався запах теплих напiвпро-
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вiдникiв i свiжих паперових виробiв. У KyxHi стояв вепикий французький
стiл у сiльському стилi, в якому Катц миттево впiзнав стiл iз Сент-Пола.

- Я зараз повернусь, - сказала ,Щжесiка й пiшда за Ладiтою до KiMHaT

узаднiй частинi бдuпку,якiмали бiпьш офЩiйний вигляд.

- Це я - молода особа, - почув Катц гопос Щжесiки. - Зрозумiпо?
Я едина молода особа у цьому домi. Щiйтпло до тебе?

Ладiта:

- Так, звичайно! Тоrу просто чудово, що ти спустипася. Аде япросто
хотiла 9казати, що я не така Ъже й стара, розумiеш?

- Тобi двадцять ciM poKiB!

- Хiба це вже не мододiсть?

- Скiльки тобi було, копи в тебе з]явизся твiй перший сотовий телефон?
КопЙ ти почада користуватися IHTepHeToM?

- У копеджi. Але, Щжесiко, поспухай...

- Мiж коледжем i старшими класами шкопи - величезЁа рiзниця. Зараз
лрди спiлкуються зовсiм ц€ так, як ранiше. I люди мого покодiння почали
вчитися цього у набагато м8лодшому вiцi; нiж ти.

- Я знаю. Т}т напri думки збiгаються. Не розумiю, чого ти така зда на
мене,

- Чого я зла? Бо ти переконаца мого батька, що ти ве.пикий експерт у всьо-
му, що стосуqться молодi, апе нiякий ти не експеръ i ти щойно це довела!

- ,Щжесiко, MeHi вiдома рiзниця мiж смс i е-мейлом. Я помидидася, бо

дуже втомлена. Я весь тиждень майже не спала. Нечесно з твого боку так це

роздувати.
_ Та ти хоча б умiеш надсилати смс?

- Немае потреби. У нас <Блекберрi>, а вони робпять те ж саме, тiдьки
краще.

- Це не те ж саме! Господи! Ось що я маю на увазi. Копи в школi утебе
не було мобiльного, ти це розумiеш, що телефон працю€ зовсiм, зовсiм не
так, як електронна пошта. Це цiдком iнший тип спйкування. У мене е друзi,
якi майже нiколи не перевiряють пошту. А коли ви з батьком хочете зробити
цiльовою аудиторiею школярiв, для вас дrже в:Dкливо це розумiм.

- Гаразд. Зпися. 3пися, скiльки хочеш. Але сьогоднi ввечерi MeHi ще по-
трiбно дещо зробити, тож дай MeHi зараз спокiй.

!жесiка поцернулася в кухню, хйтаючи головою i пiдiбравшиryби.

- Вибачтеl - скЕлзо.IIа вона, - ви, напевно, хочете rtрийняти д}ш i по-
обiдати. Нагорi розташована !дальня, i гадаю, бупо б добре хоч iнодi нею ко-

ристуватися. Можузапропонувати... гм. - Вона збентежено озирнулася нав-
копо. - У мене запишйлася,велика миска салату й паста - я вам пiдiгрiю.
Також е гарний хлiб, той самий бранець iз приспЬ'я, який моя мам, воче-
видъ, не може цридбати, коли Еа влrхiднi збираеться повний дiм народу.

- Не хвилюйся через мене, - вiдповiв Катц. - У цлене ule задишидось
кiлька сандвiчiв.

- Hi, я складу вай компанiю. Просто тут у нас невеличкий безлад. I-1ей

дiм просто... просто... - Вона стисuуда кудаки й потряспа ними уповiтрi. -
Ухх! Цей дiм!

- 3аспокоf,лся, - сказав Катц. - Дрке радиilt тебе бачити.
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- Таяк вони, взагалi, живуть, коди мене тут немае? Ось чого я не розумiю.
Як тут усе може функцiонувати, хоча б на примiтивному piBHi, на кшталт
викидання смiття? - ,Щжесiка зачинида дверi й понизида голос. - Одному
Боговi вiдомо, що icTb вона. Коли вiрити MaMi, то вона харчуеться сух];(ми
снiданками, модоком i бутербродами з сиром. I бананами. Але де ж подiлися
Bci цi продукти? У холодильнику HaBiTb молока нема€...

Катц зробив незрозумiлий жесц нiби говорячи, що BiH у цьому не винен.

- I знаете, що ще дивно? - спитала ,Щжесiка, - Я трохи розумiюся на
приготуваннi традицiйноi iндiйськоi 'uKi. Бо в коледжi у мене було багато
друзiв-iндусiв. I кйька poKiB тому, коли я вперше приtхала сюди, я попроси-
ла ii навчити мене готувати якусь традицiйну страву, наприклад, бенгаль-
ськр бо вона народилася саме там. Я дуже шаную традицii iнших дюдей; i я
подумала, що ми б могли чудово попрацювати разом, приготувати смачний
вепикий обiд, а потiм сiсти за один стй, наче велика родина. Я думала, що це
буле круто, адже вона iндiанка, а я цiкавлюсь кухнею рiзних народiв. А вона

розсмiялася й вiдповiпа, що HaBiTb яйце зварити не BMie. Бо ii батьки обое
були iнженерами й за все сво€ життя нiчого не готувади. Ось так провадився
мiй ведикий план.

Катц посмiхався iй, насоподжуючись тим, як, не зробивши жодного
шва, вона скомбiнувала особистостi cBotx батькiв у власнуj неподiльну осо-
бистiсть. Вона розмов.IuIда, наче Петтi, й гнiвадася, наче Волтер, i тим не
менш, була сама собою. Бiляве водосся вона стягнула на потилицi й зав'язала
його так мiцно, що скдададося враження, нiби саме з цiеi причиниу Hei ви-
соко поднятi брови, якi пiдсилюють вираз обличчя - страшенного rrодиву
й iронiчностi. Його анiтрохи не тягнудо до Hei, i це лише посилювало його
зilхоплення нею.

- Ъ кули Bci подiлися? - поцiкавився Катц.

- Мама в спортзалi, (rrрацюео, А де тато, я не знаю. На якiйсь зустрiчi

у Вiрджинii. BiH просив мене переказати вам, що побачить вас лише вранцi:
BiH мав повернутися ще ввечерi, але щось пiшло шкереберть.

- Коли твоя мама повернеться додому?

- Безсумнiвно, дуже пiзно. Знаете, зараз вa>кко в таке повiрити, але на-
справдi, доки я не виросла, вона була доволi класною мамою. Ну наприклад,
готрада... Люди вiдчувапи, що iM тут радi.., Ставида квiти у вазу бiдя лiжка,..
Але, сумчи з усього, все це залишилось у минулому.

Виконуючи обов'язки господинi дому в надзвичайнiй ситуацii, ,Щжесiка
проведа Катца вузькими сходами нагору й показала йому великi спальнi дру-
гого поверху, якi кодись переобладнапи в iдальню, вiтальню й загальну KiM-
нату; маленьку KiMHaTy, де стояв комп'ютер i розкладниit диван Петтi; а на
третьому поверсi - таку ж маленьку KiMHaTy, де спатиме Катц.

- Формально, це KiMHaTa мого брата, - пояснила дiвчина, - аде закда-

даюся: BiH i десяти ночей тут Ее провiв з того часу, як вони пере'rхапи.
I справдi, тутнiщо не нагадувало про !жоуi; в KiMHaTi стоялидише зi сма-

ком зробленi мебдi Волтера й Петтi.

- До речi, як справи у Щжоуi?
,Щжесiка знизала пдечима.

- У мене краще не питати.
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- Ви що, не розмовпяете?
Вона подивидась на Катца своiми веселими, широко вiдкритими i трохи

випнутими очима.

- Та Hi, розмовдяемо, час вiд часу.

- Ну, то що? У чому справа?

- Ну BiH став республiканцем, i питання охорони навколишнього сере-

довища дшI flього тепер неприемнi.

- А...

- Я покдапа вам рушники, А м'яка серЁетка потрiбна?

- Hi, нiкопи ними не користув:Iвся.
Коли через пiвгодини, вже прийнявши душ, погодившисъ i одягнувши

чисту футболку, BiH знову спустився впиз, то побачив, що на столi на ньо-
го вже чекае обiд. Щжесiка сидiла на протидежному боцi, мiцно зчепивши

руки, - вона взагапi бупа туго закручена, н:не пружинil, - i дивипась, як BiH
icTb.

- До речi, приймiть Moi вiтання, - раптом сказапа вона, - стосовно
всьо_го, що трапидось. У мене було дуже дивне вiдчуття; коди я раптом стала
чути вас звiдусюди fr.6ачитц ваше прiзвище у Bcix ппей-пистФ(,

- А особисто ти що любиш спухати?
MeHi бiльше подобаеться музика iнших KpaiH, особливо африканська

й пiвденноамериканська. Але ваш запис MeHi сподобався також. Бёзперечно,
я упiзнала озеро.

Мохе, вона Rа щось зараз натякала, аде можливо, що й Hi. Чи могда Петгi
розповiсти iй про те, що трапилось тодi на озерi? Iй, а не Волтеру?

- Ну, що чrт вiдбуваеться? - поцiкавився Катц. - Схоже, ви з Лалiтою
не можете знайти спйьнумову.

Зновувона широко розкрида очi - чи то хитр).вато, чи то iронiчно.

- Що таке? - перепитав BiH.

- Так, нiчого, Просто останЁiм часом Moi itодичi мене трохи дратують.

- Я здогадуюсь, що воIIа створюе певну пробпему для TBok батькiв.

- М-м.

- Але вона справ/uIе чудове вр:Dкення. Розумна, енергiйна; вiддана.

- М.м.

- Ти нiчого не хочеш MeHi розповiсти?

- Hi! Просто MeHi здаеться, що вона покпатrа оком на мого батька. I це,
схоже, вбивае маму. Бо вона вимушена дивитися на все це. Особисто я вва-
жаю, що коди пюдина одружен4 не треба до Hei чiп.rrятися, вiрпо? Коди вона
одружеiа, то все, <вхiд заборонено).'Правипьно?

Катц прочистив горпо, побоюючись того, куди все це може завести.

- Ъоретично так, - погодцвся BiH. - Але коди доросдiшаеш, життя
складнiшае.

- Але це не означае, що вона мае MeHi подобатися. Ще не означае, що
я маю ii прийняти. Я не знаю, чи ви в Kypci, що вона мешкае просто над
нами? Вона геть увесь час тут. Частiше, Hi_lK мам.а. I я просто ввzDкаю, що це
не зовсiм чесно. Я гадаю, iй треба пере'rхати, знайти собi окреме помешкання.
Але не думаю; що тато теж цього хоче.

- I чOму BiH цього не хоче?
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Щжесiка сумно, дедь розтягнувши губи, посмiхнупася Катцу.

- У батькiв купа проблем. Шлюб трiщить по швах. Не треба бути екс-
трасенсом, аби це розумiти. Наприклад, у мами глибока депресiя. Яка тривае
роками. I вона нiяк не може повернутися до нормадьного життя. Аде вони
кохають одне одного, я знаю, що кохають, i мене дуже непокоiть те, що тут
вiдбуваеться у мене на очм. Коли б вона просто по'rхала - я маю на увазi
Лалiту, - копи б вона просто поlхала звiдси, у мами з'явився б ще один
шанс...

-Ти близька з матiр'ю?

- Hi. Не дуже.
Катц мовчки iB i чекав на продовження монологу,Щжесiки. Схоже, йому,

на щастя, вдалося потрапити сюди саме в той момент, коди дiвчина була го-
това розкрити душу першому-дlпшому.

- Тобто вона намага€ться, - продовжила ,Щжесiка. - Аде в Hei просто
дар казати не те, що треба. Вона не поважае Moei думки. Невже вона не ро-
зумiе, що я достатньо розумна, доросла дюдина, щоб самiй вирiшувати cBoi
проблеми? Мiй бойфренд у коле;iжi був просто чудовим хлопцем, а вона
з ним IIоводидася ж.lхJIиво. Наче вона боялась, що я одружуся з ним, i то-
му в Hei не було iншого виходу, як гдузувати з нього. BiH був MoiM першим
справжнiм хлопцем, iя хотiла певний час просто отримувати задоводенЕя
вiд цього, але вона MeHi не дозволила. Одного разу ми з Вiльямом приtхали
сюди на вихiднi, аби сходити до музею та взяти участь у демонстрацii за права
геiв на шлю6, Ми зупинились тут, i вона почала питати його, чи йому подо-
баеться, коли дiвчата оголюють груди на вечiрках у студентських братствах.
Вона незадовго до цього прочитада якусь дурну статтю в газет1 про те, наче
там хпопцi кричать дiвчатам, щоб Ti огодиди груди. Ну, я така: <Hi, мамо, ми
не у Вiрджинii. У нашому колеfцжi нема€ нiяких братств, це ж якась дурiсть
з часiв кам'яного вiкlt в яку бавляться на ПiвДнi, а я не iжджу до Флориди на
весняних канiкулах, ми не схожi на героiв TBoei дурноi cTaTTi>. Але вона мене
не сдухала. Вона постiйно питала Вiльяма, що BiH думас стосовно грудей iH-
ших дiвчат. I кожного разу, коли BiH вiдповiдав, що його це не цiкавить, вона
прикидалася дуже здивованою. Вона rtречудово розумiла, що BiH щирий iз
нею, не кalкгIи вже про те, що сидьно збентежений такими питаннями вiд
MaTepi його дiвчини, апе вона поводилася так, наче не вiрила йому.,Щля Hei

все це було просТо жартом..I вона хотiла, аби я теж смiядася з Вiдьяма! Так,
iнодi з ним було BzDKKo. Але - невже я не маю права вирiтlrити сама, чи запи-
шитись iз ним?

- Вона пiклуеться про тебе. Вона просто не хотiла, аби ти одружилася не
3 тим хлопцем.

- Та не збиралася я з ним одружуватися! Ось у чому проблема!
Погляд Катца мимоволi зупинявся на грудях Джесiки, майже повнiстю

схованих за мiцно схрещеними руками. фуди B'Hei були маденькi - вона
пiшла в MaTip, - але не TaKi пропорцiйнi. BiH почав вiдчувати, що його лю-
бов до Петтi поширювалась на ii дочку, за винятком бажання зайнятися сек-
сом. Ъпер BiH розумiв, що маts наувазi Волтер, коли казав, що вона - молода
дюдина, яка наповнюе старшу людину надiею на майбутне. Вона справ/uIда
врarкення завзятоi дiвчини.
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- У тебе неодмiнно буде гарне життя, - сказав Катц.

- Щякую.
. - У тебе чудова голова Дуже при€мно знову тебе побачити.

- 3наю; MeHi теж приемно. Я HaBiTb не пам'ятаю, коли ми востанне бачи-
лись. Може, я тодi ще не закiнчила школу?

- Ти працювада уiдальнi для безпритульних. Твiй тато привiв мене по-
дивитися на тебе.

- ТЬчно, то бупи роки, копи язакдадала основу майбутнього резюме.
Ятодi взяла сiмнадцять позакдасних занять. Поводилась наче мати Тереза
на колесах.

Катц поклав собi ще пасти- прикрашеноi опивками iякимось листям.
А, точно: це ж рукода - адже BiH зараз знiлходиться у серцi мiських джентрi.
BiH спитав Щ;<есiкlъ що вона робитиме, i<оли i] батьки розлг{аться.

- Ух ти! Не знаю, - вiдповiла дiвчина. - Сподiваюсь, цього все ж таки
не станеться. А ви гадаете, розIгг{аться? Ще вам тато сказав?

- Яб не став викдючати такумождивiсть.

- Ну, гадаю, тодiя при€днаюся до бiльшостi. Батьки подовини моrхдрузiв
розлуrенi. Я просто нiкоди не думала,.що i з нами таке може трапитись. Не
дум:л/Iа - до того, як з'явидась Лалiта.

- 3наеш, будь-який танець танцюють удвох. Не слiд перекладати на Hei
гrро,вину аа обох.

- О, повiрте MeHi, тата я теж звинувачуватиму. Ще й як звинувачува-
тиму. Я rую це в його го/tосi, i це так... бентежить. Ще просто неправидьно.
Адже я завlкди гадала, нiби дуже добре його знаю. Але, вочевидь, не так уже
й добре...

- А як щодо мами?

- Вона тФ( дуже засмучена, я знаю.

- Hi - що, коди це вона вирiшить пiти? Як бититодi почувалася?'
3бентеження,Щжесiки вiд цього питання розiгнало буль-якi пiдозри, що

Петтi занадто вiдверта з дочкою.

- Не думаю, що мама натаке кодись пiде, -,непевно зазначила Щжесi-
ка. - Лишекоди б тато ii примусив...

- Вона достатньо щаслива?

- Ну, на дулку,Щжоуi, - Hi. йдаю, ДжоР вона розповiдае набагато бiдь-
ше, нiЖ MeHi. Чи, може, Джоуr просто вигадуе все це, аби подратувати мене.
Тобто вона точно висмiюе тата, весь час, але це ж нiчого такого не озна,чае,
Вона ж ycix висмiюе - вкдючаючи мене, звичайно, коли меflе немае поряд.
3 u точки зору, ми Bci дуже кумеднi, а у мене просто дiлх зносить вiд обра-
зи. Але родиною вона дорожить, я певНа. Не вiрю, що вона HaBiTb подумати
може про те, щоб змiнити щось.

Катц замиспI4вся, чи це i справдi так. Чотири роки тому Петтi сама йому
казала, що Bolia не зацiкавпена у роздгrеннi з Волтером. Але пророк у штанях
Катца уперто з таким. висновком не погоджувався; до того ж,,може, у справi
щастя Петтi слiд бiльше довiряти !жоуi, нiж,Щжесiцi?

- Твоя мама дrже дивна особистiсть, чи не так?

- MeHi u шкода, - зiзнадаiь ,Щжесiка. - Тобто коди я не злюсь на Hei.

Вона ж така розумна, але так нiким i не стала, oKpiM як гарною матiр'ю. €ди-
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не, у чому я не сумнiваюсь, - що особисто я нiколи не стану просто сидiти
вдома з дiтьми.

- Отже, ти дума€ш, що хочеш дiтей. Незважаючи на кризу з перенасе-
денням.

Вона знову широко розкрила очi й почервонiла.

- Н; може, одного чи двох. За умови, коли я взагалi зустрiну того, хто
MeHi потрi6lц, А у Нью-Йорку таке навряд чи станеться;

.- Нью-Иорк - то жорстке Micr{e.

- Боже, дякую. ,Щякую, що сказали саме так. Нiколи в х<иттi я не вiдчу-
вала себе такою незначною, невидимою i приниженою, як за ocTaHHi BiciM
мiсяцiв. Я гадала, пIо Нью-Йорк славиться як ведике MicTo знайомств, Але
хлопцi тут yci або невдахи, або зануди, або ж одруженi. I_{e просто приго-
ломшуе, Тобто я знаю, що не секс-бомба, аде, гадаю, я все ж таки варта п яти
хвилин ввiчливоi розмови. Я тут уже BiciM мiсяцiв, i я все ще чекаю на Ti
п'ять хвилин. Я HaBiTb бiльше не хочу нiкуди ходити, бо занадто деморалiзо-
вана.

- Справа не в тобi. Тц луже приваблива чiкса. Може, ти простQ занадто
добра для Нью-Йорка. АЪут все заснову€ться на голiй екопомiцi.

- Але як так трапидося, що тут стйьки дiвчат - таких само, як я? I жод-
ного хлопця? Чи Bci гарнi хлопцi вирilлили по'жати в iнше мiсце?

Катц пригадав ycix cBotx знайоIчlих молодих людей у Великому Нью-Йор-
ку) разом iз колиtцнiми коrrегами в <Горiхово]чIу сюрпризi>, i не змiг назвати
жодногЬ, якому BiH би спокiйно дозводив зустрiчатися з,Щжесiкою.

- Щiвчата приiздять, аби працювати увидавництвi, чи в сферi мистеч-
тва, чи взяти rIасть у некомерцiйних проектах, - вiдповiв Катц. - А хлопцi
приiздять заради грошей i музики. Ъж виникае упередженiсть вибору. Bci
дiвчата милi та цiкавi; Bci хлопцi - TaKi ж козли, як я. Не приймай,це на влас-
ний рахунок.

- Я просто хочу, аби хоч одне побаченнi пройшло нормапьно.
BiH рке пошкодував, що назвав ii привабливою, бо прозвlr.lапо це на зра-

зок (та годi тобi>, i BiH мiг дише сподiватися, що вона не сприйняла це так.
Але, на жаль, саме так вона це i сприйняла.

- То ви справдi козед? - спитала,Щжесiка. - Чи просто так сказади?
Нотка флiрту й провокацii в if годосi стривожила Катца; треба було як-

найlrlвидше покдасти цьощу край.

- Я приrхав, аби зробити посдугу твоему батьковi, - tlояснив Рiчард.

- Ну, це не схоже на козда, - пiддражнида його дiвчина.
Повф MeHi. Я не брехав. - BiH нагородив ii найпохмурilтlим пог/цдом

зi свого арсеналу i побачив, що вона трохи зIirIкадася.

- Я не розумilо, -- зiзнадась вона.

- Ятобl, не друт,на передовй боротьби з iндiанцями. Я твiй ворог.

- Що? Чому? Невже ви насмiлитеся?

- Я ж тобi сказав: я козел.

- Господи. Гаразд. -- Вона дивилась на стiдьницю, трохи пiднявши бро-
ви: вона була водночас збентежена, надякана й розгнiвана.

- Що речi, паста просто чудова. Щякую за турботу.
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, - Нема за Iцо. BiBbMiTb iще сапатику. - Вона встала з-за столу. - Гадаю,
MeHi краще пiднятися Еагору i почитати. Покпичте мене, коли вам щось зна-
добиться.

BiH кивнув, i вона пiшла. Йому було Ti шкода, але йото завдання у Вашинг-
ToHi було брудним, i BiH не бачиti жодного сенсу в тому, аби пiдсододжувати
його. Закiнчивши iсти, Катц огдrIнув масштабну колекцiю книжок Волтера
i ще масштабнiшу - дискiв i платiвок, а потiм повернрся нагору, у KiMHaTy

ДжоЁ. Йому хотiлося бути тим, хто заходить у KiMHaT} [о Петтi, а не тим,
хто сидить у KiMHaTi й чекае, коли вона увiйде. Бути тим, хто чека€, означало
бути уразливим, а це зовсiм не в дусi Кзтца. Хоча зазвичай BiH наМагався не
користуватися затщIками длrI вр,,бо через них у внутрiшньому Byci в нього

розпочиналася справжня симфонiя дзвон/, зараз BiH таки вставив'rх, аби не
лrежати, боягузпив9 IIрисдухаючись до KpoKiB i голосiв.

Е[аступного ранку BiH затримався у KiMHaTi майже до дев'ятоi години i ли-
ш9 тодi спустився донизуj сподiваючись поснiдати. Кухня була порожня, апе

хтосЬ, скорiше за все Дrкесiка, зробив каву, нарiзав фрукти й поставив на стй
маффiни'. У мапенькому задньому дворi крапав весняний дощик; BiH бриз-
кав на бiпi йжовтi нарциси i на плечi сусiднiх TayHxayciB. Почувттlи годоси
в переднiй частинi особняка, Катц пiшов коридором, тримаючи в руках каву
й маффiн, i побачид, що в конференц-sалi на нього очiкують Воптер,,Щжесiка
йЛалiта- умитi, причепуренi, з чистим волоссям.
. - Добрё, що зайшов, - сказав Волтер.: Отже, можемо починати.

- А я й не знав, що ми збираемося так рано.

- Вже д€в'ята,,- нагадав йому Волтер. - У нас почаЕся робочий день.
Вони з Лапiтоlо сидiпи поруч, майже по центру ведиког9 сто/ry. ,Щжесiка

влаштувапась дуже дадеко вiд них - на дальньому кiнцi столу, i сидiпа там,
схрестивши руки, випромiнюючи скептицизм i заrйсний механiзм особис-
TocTi. Катц ciB навпроти присутнiх.

.- Гарно спав? - спитав його Волтер.
- Так, добре. А де Петтi?

Волтер знизав пдечипла.

- 
На збори воIIа не прийде, коди ти це пита€ш.

- Взагалi, ми намага€мося дОсягти чогось, - зазначипа Далiта. - Ми не

проводитимемо цiлий день, смiючись iз того, наскiльки неможливо чогось
досягти.

Ха!
.Щжесiка переводила погляд з одного на iншого, наче глrIдач на трибунi

стадiону. Ъпер, копи Катц уважнiше подивився на Воптера, то побачив, що
утого жахливi TeMHi кола пiд очима, а пальцi, що пежади на стiльницi, чи m
тремтiли, чи то постукувапи. Лапtта теж вигrцдаrlа трохи втомленою: шкi-

ра обличчя в Hei трохи посинiла - так блiднiють темношкiрi. Роздивившись
положення ixHix тiл у просторi по вiдношенЕIо одне до одного, rx пiдкреслене
небажання тоРкатися одне одного, Катц подумав: чи не зробив уже фiзичнrп_
потяг свою справу? Вони мали насуппениil,i винуватиfr.виtпяд, наче коханцi
змушенi поводитися на публiцi пристойно. Чи, навпаки, як дюди, KoTpi ще

lЩесерт.
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не домовилися щодо правил гри, i тому дратувади одне одного. Як би там не
було, а ситуацiю слiд ретельно контролювати.

- Отже, почнемо вiдразу з проблеми, - 9апропонрав Волтер. - А про-
бдема подягае в тому, що Hi в кого не вистачае, смiливостi зробити питання
перенаселення частиною заtальнонацiональноiдискусii. А чому? Тоrу, що щI
тема неприемна. То*у, rцо Bci вважають iT застарiлою. Тому, що, як i у випад-
ку з глобальним потеплiнням, ми ще не дiilrшпи Tiei межi, коли наслiдки ста-
ли б очевидними. I тому, що нас ввarкають елiтаристами, коди.ми починаемо
радити бiдним i неосвiченим не, iтароджувати купу дiтлахiв. Кiлькiсть дю-
дей у родинi мае зворотно пропорцiйний зв'язок iз економiчним статусом,
як i BiK, коли дiвчата народжують першу дитину; коли погдянути на цифри,
усе це призводить до дуже непри€мних результатiв. PiBeHb народжуванос-
Ti можна скоротити вдвiчi, коди просто подвоiти середнiй BiK народження
першоi дитини, збiльшивliи його з вiсiмнадцяти до тридцяти п'яти. I]e одна
з причин, чому щури розмножуються набагато швидше, анiж леопарди: пер-
шi досягають cTaTeBoi зрiлостi набагато ранiше ocTaHHix.

- 3вичайно, таRа анал9гiя митт€во викдиче обурення, - вставив Катц.

-.Саме так, - кивнув Волтер. - Нас знову звинуватять в елiтаризмi, Лео-
парди е (вищим> видом, нЬк щури чи кролики. Тож ось друга частина про-
блеми: ми прирiвнюемо бiдних людей до гризунiв,.коли звертаемо iхню уваry
на високий.рiвень народжуваностi й невеликий BiK MaTepi при народженнi
першоi дитини.

- Гадаю, тут краще пiдiйде аналогiя з сигаретами, - продунав голос
Джесiки з дапьнього краю столd. Вiдразуж стадо зрозумiло; що вона закiн-
чила дорогий коледж i навчидася висловдювати вдасну дfмку на ceMiHa-

рах. - У кого е грошi, той може дозволити куtIувати собi антидеlrресанти.
Тож, коли вводиться новий податок на цицарки, чи на алкогольнi вироби,
найбiльше вiд цього страждають саме бiдняки. Бо дешевi дiки стають дорож-
чими.

- Точно, - погодився Воптер. - I]e дуже гарна думка. I тут можна та-
кож торкнутися питання релiгii, бо релiгiя теж е формою наркотику ддя тих,
хто не мае економiчних можливостей. А коли ми спробуемо порушитЙ ли-,
тання релiгii, нашого справжнього ворога, ми неминr{е поруrrтимо питання
економiчно пригноблених.

- I зброя також, - продовжила Щ,жесiка. - Подювання тhкож мае дуже
низькi цiлi.

- XaI Скажи це rrану Гейвену, - промовила Ладiта рiвним, невиразним
тоном. - Скажи це.ЩiкуЧейнi.

- Та Hi, Щжесiка дiйсно права, - несподiвано зазначив,Волтер.
Лалiта повернулась до нього:

- Справдi? Не розумiю. Яким чином полiовання пов'язане з населенням?

Щжесiка в нетерпiннi закотила очi.
А Катц подумав: <<Так, день обiцяе бути довгим>.

- Усе крутиться навколо однiеi проблеми - свобод особистостi, - пояс-
нив Волтер, - Люди'iiапидо цiеi краiни в пошуках або грошей,, або свободи.
Коли грошей у те.6е немае, ти ще сильнiше чiпляешся за свободу. HaBiTb коли
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палiння вбивае тебе, HaBiTb коди ти Ее можеш нагодувати власних дiтей, на-
BiTb копи твоl дiти гинуть вiд купь, випуIтtrених iз штурМовоi гвинтiвки. Ъ:
можеш бути бtдним, апе все одно матимеш одну рiч, яку в тебе HixTo не зможе
вiдiбратй, - свободу пустити свое хиття коту пiд xBicT у найбiльш зрlпrниш

дпя тебе спосiб. I]e зрозумiв ще Бiлл Клiнтон - що не можна виграти вибо-

ри, коди оголосити хрестовий похiд на свободу особистостi. Особпиво - на
свободу мати зброю, до речi.

Ъ, що Лалiта дише кивада, покiрно погоджуючись iз його словами, а не

надулася, прояснило ситуацiю. Вона все ще виступае в ролi прохача, а Вол-
тер усе ще трима€ оборону. А BiH опинявся у своiй стихii, у впаснiй фортечi
кожного разу, коли йому дозво/Iяди говорити абстрактно. BiH анiтрохи не

змiнився з часiв Макалiстера.

- Однак справrкня проблема, - наголосив Катц, - по/шгаеу капiталiзлп
вiльного ринку. Так? Коли ти зараз не говориш про законодавчу заборону роз-
множення, пробпема подягае зовсiм не у громадянських свободах, Справхс-
ня проблема того, чому ти не можеш пов'язати культуру з перенаселення.\1.
поrulга€ в тому, що, говорячи про скорочення KiдbKocTi новонароджених, м]:

насправдi говоримо про скорочення темпiв зростання. Так? А в iдеологii вiль-
ного ринку темпи зростання - питання зовсiм не другорядне. Темпи зрос-
тання - сайа суть TaKoi iдеологii, Так? В економiчнiй Teopii вiльного ринкy
TaKi речi, як охорона навколишнього середовища, просто не потрапдяють дс
рiвняння. Який висдiв ти ранiше дюбив? <Екзогенний фактор>?

- Так, саме це, - кивнув Волтер.

- Не думаю, що теорiя сильно змiнипася з тих часiв, коли ми ходиди до
шкоди. Теорiя поляга€ в тому, що немае нiякоi Teopii. Так? Капiталiзм терпi-
ти не може бапачки про обмеження, бо сама суть капiтапiзму попягае в не-
скiнченному зростаннi капiталу. Коли ти хочеш, абитебе почуди капiталiст-
cbKi ЗМI, i хочеш спiпкуваtися в капiталiстичнiй культурi, перенаседення не
матиме жодного сенсу. I-[e просто нiсенiтниця. I саме в цьому i полятаеzтвоя
пробпема.

- Що ж, тодi, може, краще закрити засiдання? - сухо спитаlrа .Щжесi-
ка. -_ Оскiдьки ми все одно нiчого не можемо зробити.

- Ще не я створив пробпемр - зазначив Катц. - Я просто вказав на Hei

- Ми усвiдомлю€мо цю проблему, - вiдповiла Лалiта. - Але ми - ор
ганiзацИ прагматична. Ми не намагаемося подолати всю систему, ми прос-
то хочемо пом'якшити ii. Ми намагаемося надати можливiсть кудьтурномт
дiалоry цаздогнати кризу, перш нiж стане занадто пiзно. Ми хочемо зро-
бити з населенням те саме, що Гор.робить iз клiматичними змiнами. У наs
е мiпьйон доларiв готiвкою, i ми можемо досягти trевних цйей просто зараз

- Та я, взагапi, не проти скидання Bciei системи, - зiзнався Катц. - Да-
вайте, де треба розписатись?

- Причина, чому така система в цiй KpaiHi не може бути скпнута, - по-
яснив йому Волт€р, - мiститься у свободi. Причина того, чому в €вропi Toi
самиit вiльний ринок стримуеться соцiалiзмом, полягае в тому, що вони TaI
не носяться зi свободами особистостi. IpiBeHb зростання наседення ушц
нижчий, хоча piBeHb доходiв майже такий самиilt. Взагалi, европейцi набагатп

рацiональнiшi за нас. А розмова про права у цiй KpaiHi не рацiональна. Вона
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вiдбуваеться на piBHi емоцiй i класQвих'обурень, ось чому питання,прав таке
поп),7Iярне i так експлуатуеться. I саме тому я хочу повернугися до того, що
Щжесiка говорипа про сигарети.

,Щжесiка кивнула йому, наче кalкучи (дякую)).

3 коридорудонiсся цокiт пiдборiв по ках/Iю (певно, то Г{еттi зайшла в кух-
ню). Катцу захотiлося запапитйi BiH узяв чашку Волтера i замiсть сиtарети
сунув до рота жуйку.

- Позитивнi соцiальнi,змiни iдуть з верху до низу, - продовжував Воп-
тер.- Керiвник вiддirry охорони здоровЪ публiкуе доповiдь, освiченi дюд4
rr читають, розумнi дiти починають розумiти, що палити '_ безглуздо, а не
круто, i кiпькiсть курцiв у KpaiHi знижу€ться. Або Роза Парксl сiдае у свiй
автобус, студенти копеджiв чують про це, впаштов)aють марш у Вашингтонi,
сiдають в автобуси до Пiвдня, i ми раптом стаемо свiдками нацiонапьного
руху за громадянськi права. Ми опинились у такiй ситуацii, кОли будь-яка
освiчена (у розумних межшс) дюдина може зрозумiти пробпему, що мiстить-
ся у зростаннi наседення. Тож наш,наступний крок - переконати студентiв
коледжiв, що цiкавитисяцим питанням - це круто

Поки Волтер розкривzlв темустудентi9 коледжiв, Катц щосили намагався
цочути, що саме Петтi робить у KyxHi, Що нього,почала доходити головна пiд-
пiсть ситуацii. Та Петтi, яку BiH xoTiB, булd тiею Петтi, яка не хотiла Волтера:
домогосподаркq яка бiдьше не хотiла ýути домогосподаркою; домогосподар-
ка, яка хотйа трахатися з рокером. Але замiсть того, аби завiтати до Hei та
сказати, що хоче ii, BiH сидить тут, наче якийсь недоуI\4ок, i насолоджуеться.
iнтелектуа пънимифантазiями давньоiо друlа. Яка саме риса Волтера приму-
сила Катца вiдмовитися вiд улюбпеноi гри? BiH почувався вопедюбною кома-
хою, що несподiвано потрапила до дипкого павутиння родини. BiH не мiг не
ЕаIиагатися бутм мипим iз Воптером, бо той йому подобався; коли б той йому
ве подобався, мождиво, Катц не xoTiB би Петтi; а коли б BiH ii не xoTiB, BiH би
пе сидiв тут i не прикйдався. От п.тryтанина.

Ъпер ii кроки наближапись до конференц-залу. Воrrтер замовк i гдибо-
ко вдIлffiув, вiдверто намагаючись опанувати себе. Катц розвернув крiсло до
ререй - i побачив ii. Матусю з невинним личком, яка мада й темний бiк.
На нй були чорнi черевики, червоно-чорна парчева спiдниця, що вiльно об-
flягала стегна, i шикарний короткий пдащ, уякому вона виглядапа Rодночас
сексуальною i не схожою на себе. Катц не мiг пригадати, щоб хоч раз бачив ii,
вмгненуущось iнше, Hi_lK дх<инси.

- Привiт, Рiчарде, - сказада вона, коротко глянувши в його бiк. - BciM
привiт. Як тут у вас справи?

- Ми тiльки-но почали, - збрехав Волтер.

- Ъдi не станувам зава.lкати.

- А чому ти так вичепурилася? - спитав Волтер.

- Iду по крамницях, - вiдповiла Петтi. - Можливо, побачимося вв€:
черi, друзi, коли ви ще бцете тут.

| Роза Паркс - перша жiнка-6орець за права чорношкiрих. Пiд час.поiЗдки автобусом
l групня 1955 року вона вiдмовилася звiльнити <мiсце для бiлих,t i продовх<увапа сидiти,
У результатi в KpaiHi спадiжнув бойкот автобусцихлiнiй,
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- Ти приготуеIII вечерю? - поцiкЬвилась,Щжесiка.

- Hi, я ж працюю до дев'ятоi. Коли хочете, то, гадаю, я можу заскочит]l
кудись i купити щось поiсти, перш нiж пiти.

- I_[e було б дуже лю6'язно з твого боку, - зазначида,Щжесiка, - оскiдь-
ки ми збираемося працювати весь день.

- Ну, я б iз радiстю приготувада вечерю, копи б не мада вiдпрацюватlr
BiciM годин.

- Та нiчого, - сказада Щжесiка. - Не звертай уваги. Ми пообiдаемо
в MicTi чи ще щось придумаемо.

- Ще i справдi дуже пегко зробити, - погодипася Петтi.

- Ну, щось таке, - кивнув Волтер.

- Ъчно: щось таке, - повторила Петтi, - Тож, сподiваюсь, yci добре
розв(l)каться.

I, таким чином миттево роздютивши, проiгнорувавши чи розчарувавш]t
ycix чотирьох, вона пройшла коридором i вийшла на вулицю. Лалiта, Яка гtо-

чала натискати кнопки на <Блекберрi>, щойно Петтi увiйшла, мапа найбiльш
нещасний вигд8д.

- Вона тепер IIIo - ciM днiв на ти)кдень працюе? - буркнула ,Щжесiка_

- 3азвичай Hi, - вiдповiв Воптер. - Не розумiю, що сталося.

- У Hei завжди щось трапдяеться, чи не так, - пробурмотiлаЛалiта, гра-
ючись iз пристроем.

Щжесiка миттсво накинудась на Hei, повернувши роздратувiння на iншr-
особу.

- Просто дай нам знати, коли закiнчиш надсипати е-мейли, гаразд? А ш:
покй що просто посидимо й почекаемо на тебе, гаразд?

Лалiта пр одовжув ала кдац ати кн опками, мiцно ступивlли rу би,

- Може, зробиш це пiзнiше? - привiтно спитав ii Волтер.
Лалiта грюкнула <Блекберрi> на стiльницю i заявила:

- Все! Я готова.
В Mipy того, як нiкотин прокладав собi шпях органiзмом Катца, BiH почr--

вався все краще. Петтi здалася йому зухвадою, а це добра ознака. Той факт.
що вона <вичепурипася>>, також не пройшов повз нього. З якоi причини вона
так вирядипася? Щоб показаrlися йому. А з якоi причини вопа працюе в нiч-
ну змiну у п'ятницю та суботу? Аби,уникати його. Так, вона теж хоче погра-
ти ухованки - гру, яку почав BiH. Ъпер, копи вона пiшла, BiH мiг краще I
роздивитися, отримати ii сигнали без перешкод статичного шуму, уявити, я|
кладе руки на цю красиву спiдницю, i пригадати, як сидьно вона його бажа:а
в MiHHecoTi.

Але зараз слiд зосередитися на проблемi занадто швидкого розмнокr1
вання: перше конкретне завдання, на думку Волтера, поJIягае в тому, абz
придумати назву rхнiй iнiцiативi. Його робочий BapiaHT звrIав як <Модод
проти безумствао - таким чином BiH xoTiB вiддати пошану <Молодi прогl
фашизмуu, яку BiH BBZDKaB (i в цьому Катц iз ним погоджувався) найкращох
пiснею з репертуару <CoHiK Юс>l. Але,Щжесiка уперто наподягала на томт
IIIo назва мас мiстити гаспо <(тзк>l замiсть <Hi>. Щось (за)) а не (проти>.

l Америкапська група адьтернативного року.
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- Молодь мого BiKy набагато бiдьше схиля€ться до доктрини свободи
вслi, анЬк ви, хлопцi, коли бупи.у цьому вiцi, - пояснила вона. - У них алер-
гiя на все, що хоч трошки тхне елiтизмом чи неповагою до чулсоi точки зору.
Ваша кампанiя не може зосереджуватися на роздачi заборон iншим. Вона мае
розповiдати про той крутий, позитивнпйвибiр, якиftробимо Bci ми.

Тодi Лалiта запропонува/Iа назву <Живi перriri> - назва рiзапа вуха Кат-
цу i пала жертвою нищiвного сарказму !жесiки. I так вони провели у мозко-
вому штурмi весь ранок, болiсно потребуючи, на думку Катца, вЕеску про-
фесiйного консупьтанта з пiару. Вони обговорили TaKi варiанти: <3а бiльш
вiдлюдну пданету>, <Свiже повiтря>, <Презервативи назавжди>, <iКоалiцiя
вже народженI4xD, <Вйьний простiр>, <Якiсть життя)), <Менший намет>
i <,Щосить уже!> (останнiй Катцу сподобався, але Bci iншi запевнили його,
що такий сдоган занадто негативний; однак Рiчард подумки занотував його,
ппапуючи використати пiзнiше як назву пiснi або апьбому). Також вони об-
говорили <Нагодуй живих>, кБудь розумним), <Охолонь>, <Краший шляхDl
<Не чисдом, авмiнням>, <Менше означае бiльшеrr, <Бiльш пустi гнiздш, <Hi-
чийна радiсть>, <Бездiтнi назавжди), кЖодних немовдят на борту>, <Наго-

дуЙ себе>, <Насмiлься не терпiтиD, (Зменши наседення!>, <Подвiйне ура за
людей>, <Може жоден>, <Менше за Еуль>; <<Натисни на гапьма>; <Розтрощи

родину), <IчIiсце для маневру>, <Б'iльше ддя мене>, <Без братiв>, пПерепочи-
нок>, <Бiпьше мiсця>>, <Люби те, що вже е>, <Безплiднi за власним вибором>,
<Кiнець дитинства>, <3абудь про дiтей>, <Подвiйний зародок>>, <Можlrиво,

. нiколи> i <,Що чого поспiх?> - i вiдхипиди геть yci варiанти, Щля Катца це о6-
говореннJI стапЬ iлюстрацiею повноi неможливостi Bciei справи, атакож-
xapaкTepнoi згiрклостi фальшивоi KpyTocTi, апе Водтер BiB дискусiю iз жва-
вою розсудливiстю, що видавала довгi роки, проведенi у неприродному cBiTi
неурядових органiзацiй. Але якимби нереапьним це не здавапось, долари,
якi BiH витрачатиме, iснують насправдi.

- Спухайте, давайте оберемо <Вiльне мiсце>, - вирiшив BiH, нарештi. -
MeHi дуже подобаеть ci, як цей BapiaHT краде поняття волi та свободи у про-
тидежного боку f,lпристосовуе до cBolx потреб риторикувiдкритого Заходу.
I копи цей слоган набуде попу/ulрностi, ним можна будё назвати цiпий рр,
а не лише нашу групу. Рух <Вiльне мiсце>.

- Тiдьки MeHi чутно <Вiльне мiсце на парковцi?> - спитала ,Щжесiка.

- Що речi, конотацiя не така вже й погана, - вiдгукнувся BorrTep. - Ми
Bci знаемо, яка це морока - шукати мiсце, де залишити машину. Менше лю-
дей на пfiанетi - бiльше можливостей длlя паркування? Так, це дуже яскра-
ъиit, живий приклад того, чому перенаселення - погане явище,

.- Треба перевiрити, чи вже не icHye 1орговоi марки пiд такою назвою, -
зазначида лалiта.

.- До бiса торгову марку, - буркнув Катц. - Торговою маркою е бць-
яка вiдома фраза.

- Можна додати кiлька пробiлiв MilK сдовами, - запропонував Вол-
тер.- Щось на противагу <Земля передусiм!>l i без знака оклику. Коди ми
отримаемо позов через торгову марку, ми зможемо вiдбрехатися тим, що

| <Земпя переёусiм!> - IIазва радикальноi природоохоронiтоi органiзацii.
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в нашому BapiaнTi бiдьше пробiлiв, а отже, це не одне й те саме. Гарно <ри-

Kae)i, ось послухай: <Справа'простору).
_ Падаю, краще взагапiуникати позовiв до с}д}, - зiтхнупаЛапiта.
У другiй половинi дня, пiспя того як вони з:lIt4овппи йзЪи бутерфод",

а Петтi прийшла додому i знову пiшпа, HaBiTb не перемовившись iз ними сло-
вом (Катц встиг пишекраем ока побачити чорнi джинси працiвника реестра-
тури спортэапу,,коли ij ноги промарши рувапи коридором), консупьтативна

рада <Вiльного мiсця> вичавила з себёппан залгIення напiто двадцяти п'яти
iHTepHiB, яких Лалiта вже почiша зацiкавлюватц f,t наЙмати. Вона вже Halvla-

лювапа собi в уявi таку картику: кiнець лiта, на козлинiй фермi розмiром
у десять гектарiв. (тепер належить <Фонду блакитного спiвуна>; розтаIпована
на пiвденному кордонi заповiдника) проходить фестиваль, що маý пiдвищи-
ти свiдомiсть студентiв, грае музика... але ,Щжесiка вiдразу ж почапа прискi-
пувамiя до чарiвноi картинки. Невже Ладiта зовсiм не розумiе ставдеЕнrI
cy.racвoi моподi до Iчrузики? Просто привФти розкр,rIеного тапановитого
виконавця тепер недостатньо! феба розiслати двадцять iHTepHiB у двадцять
MicT по всiй KpiiHi, аби Ti органiзувапи мiсцевi фестивалi - <<3магання мiж
гр).пами), як запропонував Катц. Так, погодилася.Щжесiка, двадцять рiз-
них мiсцевIо( змагань мiж групами. (Весь день Boira поводилась iз Катцом
дуже хоподно, апе трохи вiдтанула, коди BiH допойг iй розчавити Лалiry) За-
пропонувавши грошову винагороду, вони зацiкавлять по п'ять чудових груп

у кожному з двадцяти мiсъ якi боротимуться за право представлrIти мiсцеве
музичне життя у змаганнi груп, що пройде на вихiдних у 3ахiднiй Вiрджинii
пiд протеryваннfrм <Вiльного мiсця>; остаточне рiшення прийматимуть якiсь
знаменитостi, додаюч u бпuску справi скороченЕrI свiтового наседення i.зни-
щення моfrи на вепикi родини.

. Катц, який HaBiTb за вдасними стандартами вжив за цей час кодосальну
кiпькiсть кофеiну та нiкотину, закiнчив обговорення у майже божевiльному
cтaнi, тому погодивсяз yciM, чоiо вiд нього чекапи: нiшисати пiснi про <Вiль-
не мiсце>, повернутися до Вашингтона в TpaBHi, аби зустрiтися з iнтернами
<Вiльного йсця> i допомо;ти iM у навчаннi, вдаштувавпIи сюрприз - при-
tхавши до змаIань у Нью-Йоркуяк почесний гiсть, вести фестивапь <Вiльно-
го мiсця> в 3ахiднiй Вiрджинii, докпасти зусиль i вiдновити <Горiховий сюр-
приз> - i виступити разом iз ним на фестивапi, а ще вмовити знеменитостей
з' явитися разом iз ним i-взяти участЪ у сулшiвствi фiнаrry. 3 його ж точки зору,
BiH зараз робив не що iнше, як виписував чеки на pilxyнoк, наякому не було
aHi копiйчини,6о, незважаючи на хiмiчнi спопуки, якi BiH перетравив, €ди-
ною сполукою, що зараз ним керувапа,6уанестерпна, настирливажага схо-
пити Петтi й забрати ii якпайдалi вiд Волтера саме це iкдадапо ритм-трек,
а все iнше бупо пише невФкливим прикрашанЕям меподii. <Роэтрощи роди-
ну): ще одна гарна назва дпя пiснi. А копи йому вдасться розтрощити родину,
Bci його обiцянки не йатимугь бiльше жодного сенсу.

BiH так накачав себе енергетиками, що о п'ятiй годинi, копи збори завер-
шипися,i Лапiта повернудася до офiсу, щоб почати Ьтiдювати пдани в життя,
а,Щх<есiка зникла нагорi, BiH погодивёя пiти погрrяти з BorrTepoM. BiH думав,
що це востанн€, коrrи вони можуть просто пiти кудись разом. Трапилось так,

що того,вечора до Вашингтона завiтала група <Брайт айз> на чопi з обдавова-
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ним хлопцем на iм'я Конор Оберсц яка несподiвано набупа шапеноi попудяр-
HocTi. Bci квитки були розпроданi, але Bo/ITepJ кортiло пройти за даштун_
ки Оберста i розповiсти йому про чудову iнiцiативу <Вiдьне мiсце>; а Катц,
який все ще перебував пiд дею кофеrну та нiкотину, зробив кiлька приниз-
пивихдзвiнкiв, завдяки яким вони змогди б заirти всередину. Все, що завгод-
но, аби не тинятися особняком; ч€коючи, коди ж Петтi повернеться додому.

- Повiрити не можу, що ти робиш ддя мене стiльки доброго, - зiзнавс.i
Волтер у тайському pecтopaнi, у районi ,Щюпон-серкл, куди вони зайшди по-
вечеряти.

- Та не переймайся, друже. 7 Катц обрав бупо <рожен сатаю), аде поду-
мав, чи в нього витримае шлунок, iвирiшив не ризикувати. Звичайно, зно-
ву жувати табак теж не слiд було, аде BiH все одно дiстав iз кишенi чергову
порцiю.

- Схоже, ми, нарештi, починаемо робити те, про що стiпьки розмовляли
у коледжi, - вiдповiв Волтер. - Щлrя мене це справдi багато значить.

Катц безупинно оглrIдав ресторан, зупинJIючи погrшд на чому завгодно,
oKpiM обличчя друга. У нього було таке вiдчуття, наче BiH щойно зiстрибнув
зi скелi: ноги все ще рухаються, але ось-ось все скiнчиться.

- Ти як? , турботливо спитав його Волтер. - Ти якиiт,сь нервовий.

- Та Hi, все гаразд, правда.

- Я б так не сказав. Ти сьогоднi цИу коробку того лайна зжував.

- Просто наDIагаюсь не палити у твой присутностi.

- Що ж, дякую.
Волтер jз задоволенням з'iв цiлу порчiю сатаю, а Катц сплюнув у склянку

i миттево заспокоiвся - хоча i знав, що нiкотин насправдi не заспокоюе.

- Як у тебе з дiвчиною? - спитав BiH. - Ви сьогоднi випромiнювади до-
сить дивнi флюiди.

Волтер почервонiв i нiчого не вiдповiв.

-Тивже з нею переспав?

- Господи, Рiчарде! Ще тебе зовсiм не обходить.

- Ух ти - щ€ ознзчае <так>?

- Hi, це означае (не твос собаче дiло>.

- Ти закохався?

- Господи! Та досить уже!

- От бачиш, я ж казав, що назва гарна: <<,Щосить уже!> I зi знаком оклику.
A<Biльнeмicцe>3B)пIить'нi6ипiсeнькa<ЛьoнapдCкьoнapД>

' 
- Чому ти так хочеrll, щоб я переспав iз нею? У чому справа?

- Я просто кФку, що бачу.

- Слрай, ми з тобою зовсiм рiзнi. Чи до тебе не доходить? Ти розумiеш,
що в декого можуть бути вищt цiнностi нiж затягти коrось_у лilкко?

. - Еге ж, доходить. Апе теоретично.

- Ну, тодi просто стули пельку, гаразд?
Катц знову нетерп/шче озирнувся, шукаючи офiцiанта. BiH буву погано-

му HacTpoi, i тому його дратувапо все, що Волтер казав чи робив. Коли Вол-

lАмериканський 
рок-ryрт, створений 1965 року; поедЕував елементи блюзу, xoHKi

тонк та бугi.
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тер занадто 9анудний д/uI того, щоб гратися з Лалiтою, копи BiH хоче i далi
грати в праведIrика, зараз Катцу було на це начхати

-,Щавай забиратися звiдси, - заявив BiH.

- А може, дочекаемося, поки MeHi принесуть закуску? Може, ти не годод-
ний,а отя - дуже.

- Ък, звiсно. Вибач.
Настрiй його ще бiльше погiршився, коди, годиною пiзнiше, вони опи-

нипись у натовпi мододих людей, що зiбрався бiля'дверей клубу <9:30>>. Катц

уже кiлька poKiB не ходив на шоу як глядач, а на концертi дитячого iдола не
з'явпявся б часiв, коли сам був пiдлiтком; BiH так звик до бйьш зрiлих при-
хильникiв на концертж <Травматикс> i <ПорiховогQ сюрпризу>, що геть за-
був, нdскйьки вiдрiзняеться вiд них натовп моподi. Iхня спiдьна серйознiсть
crrpaв/ule вр;Dкення майже релiгiйного натхнення. На противагу Волтеру,
якийу своему культурному завзяттi придбав yci твори <Брайт айз>t i занудно
вихваляв lx у тайському pecтopaнi, Катц,знав цей ryрт лише з йото осмотич-
Hoil репутацii. Вони.з Волтером бупипринаймнi вдвiчi старшi за будь-кого iз
присутнiх - хлопцiв iз зализаним водоссям i по-модному кругпеньких дiв-
чат. BiH вiдчував, що на нього дивЙться i впiзнають, поки вони ивох прокJIа-
дали собi шлях до танцподу, де зараз, коди не лунала музика, не було нiкого,
i думав, що навряд чи мiг приilrняти гiрше рirrrення, Hi.lK рiшенн я з'явцтисяна
публiцi та однiею своею присутнiстю висловити схвалення гурту, про яю,rй
майже нiчого не знав. BiH не зIIав, що за циJ( обставин бупе гiрше: коди lx
дуже ввiчпиво виженуть звiдси чи коли воIIи стоятимуть, огорнутi непомiт-
нiстю вдасного середнього BiKy.

- Хочеш спробувати пройти за даштунки? - спитав Воптер.

- Не можу, друже. Просто не можу.

- Просто щоб познаiт.омитися,I]e займе не бiдьше хвипини. А я пiдiйду
трохи пiзнiше i запропоную спiвробiтництво.

- Не йожу. Я,не знаю цих пюдей.
MiKc, пiдiбраний дляпаузи, вибiр якоГо е прерогативою хедлайнера',6р

надзвичайно дивним. (Катц, сам хедлайнер, завжди ненавидЬ хизування,
й мистецтво вигравати, й моралЬм, невiд'емно пов'язанi з вибором музи-
кw дпя MiKcy, виvгушенiсть демонструвати обмеженiсть вдасних музичню(
cMaKiB, i тому запишав цю роботу,кодегам по ryрту.) Помiчники розставдя-
ли велику кИькiсть мiкрофонiв й iHcTpyMeHTiB, а Волтер випивав на Катца
iсторiю життя Конора Оберста: як той почав зацисувати музику в вiцi два-
надцяти poKiB, що BiH i досi живе в OMaci, що його гурт бiльше схожий на
клан чи родину, нiж на звичайну рок-групу. На танцпод iз кожних дверей
павйною валипи дiтпахи iз,сяючими очима (яка дратуюча, пiдкРеслено-мо-
лодiжна назва дпя грри3t подумав Катц) i безвусими личкiлIчIи. Його вiдчутгя

| Осмос - споятаЕний перехiд, однобiчна дифузiя чеРёз напiвпроникну перегородк}
(мембрану), яка вiдокремлю€ розчин вiд чистого розчинника або розчину меншоi кон-
центрацii. 3умовлепий прагненням системи до термодинаЙiчноi рiвноваги i вирiвнював-
ня концентрацй розчину по обидва боки мембрани.

2 Музична група, зазвичай дуже вiдома, яка € головною на кQнцертi i виступае остан-
ньою.

3 Bright eyes (анел,) - 61псвапьно означа€ <сяючi очi>.
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поразки складалося не стiльки iз заздрощiв чи HaBiTb повнiстю з роэумiння
того, що BiH бiпьше Hi на що не спроможний. Скорiше, це бр вiдчай через

роз'еднанiсть cBiTy. Иого держава вела жахливi наземнi вiйни у двох KpaiHax,
планета розжарилась, наче пiчка, а туъ у <9:30>, його оточували coTHi пiдлiт-
KiB типу Сари, що пекла банановий хлi6: сповненi невинних бажань, невин-
ного права - на що? На емоцii. На найчистiше поклонiння суперособппвiй
групi. На те, щоб iM дали спокiй, щоб дозволипи, на годину чи двi суботнiм
вечором, виконати ритуад зречення цинiзму й агресii дорослих. Вони справ-
пяли Tai<e враження (як була права Щжесiка на сьогоднiшнiх зборас!), нiби aHi
до кого не вiдчувають здоби. Катц бачив це по txHboMy одяry: той не сигнапi-
зував про гнiв i неприязнь, що були TaKi xapaKTepHi для натовпу, частиною
якого Рiчард був у роки юнацтва. Вони зiбралисяне вiд незадоволення, а щоб
вiдсвяткувати знахiдку: вони - цiле поколiння! - знайшпи бiпьш лагiдний
i чемний сцосiб життя. Спосiб, що не випадково виявивсяу бИьшiй гармонii
зi споживанням. А значить, говорив Катцу: помри.

Оберсъ у зеденувато-6лакитному cMoKiHry вийшов на сцену сам-один,
перевiрив мiкрофон i наспiвав пару довгих сумних пiсень сЬпо. BiH був те,

що треба, цей юний генiй, а отже, тим сипьнiше драт}.вав Катца. Його фiрмо-
виil стипь емоцiйного митця, що стрrDкдае, його постйне Потурання cBo'iм
бажанням, неприродно tIротяждивий спiв, мистецькi злочини проти звичаiв.
поп-музики - BiH грав щирiсть, а коди ця гра починапа загрожувативикрит-
тям удаваностi його щиростi, BiH грав щиру муку складностi бути щирим.
Потiм вцirшлм iпшi члени ryрту, вкrIючаючи трьох милих мододих грацiй
з групи пiдтримки, одягнених у дуже звабливi cyKHi, i в цiлому шоу виявидо-
ся чудовим - i Катц не став приних(увати себе заперечуванням цього факту.
BiH просто почувався, наче едина абсолютно твереза пюдина у примiщеннi,
повному п'яних, единим невiруючим на церковних зборас. BiH вiдчув укол
ностальгii за Нью-,Щжерсi, за вулиIдями, що вбивають yci вiрування. Йому
здалося, що BiH мае щось зробити туц у власнiй нiшi, що вiдкололася вiд iH-
ших, перш нiж cBiT остаточно загине.

- Про що ти там думав? - легков:Dкно спитав його Волтер, копи вони
поверталися додому в TaKci.

- Про те, що старiю, - вiдповiв Катц.

- А на мене BoHI4 справиди чудове вр.Dкення.

- У них забагато пiсень про мильнi опери ддя дорослих.
Але Волтер iз ним не погодився:

- Вони Bci присвяченi Bipi. Новий запис е просто неймовiрною пантеiс-
тичною спробою продовжувативiрити у щось в yMoB:Ix cBiTy, що сповнений
cMepTi. Оберст у кожну пiсню вставrLяе с.IIово <пiдйом> або його синонiми чи
деривативи. Весь диск називаеться <Пiдuесенийп. Це схоже на репiгiю, апе
без дуростi релiгiйних догм.

- Я захоплююсь TBoiM умiнням з:лхоплюватися, - зiзнався Катц. А коли
TaKci поповздо у натовпi машин на складному дiагонадьному перехрестi, до-
дав: - Не думаю, що зможу це для тебе зробити, Волтере. Я зараз переживаю
жахливий сором.

- Просто зроби, що зможеш. 3розумiй, що c:lмe ти точно не зможеш зро-
бити. Коли все, чоIо ти хочеш, це приrхати на день чи два у TpaBHi й зустрi-
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тися з iнтернами, може, переспати з кимось - то й добре. Насправдi, це вже

дrже нам допоможе.

- Я мiркую про те, щоб повернутисядо написання пiсень.

- ЦеГж чудово! Неймовiрна новинаl Я майже готовий вiддати перqвагу
саме цьому i вiдмовитися вiд TBoei допомоги. Просто, заради Бога, припини
будувати дахи.

- Можливо, мёнi доведеться i далi rx будувати. Нiчого не подiеш.
Коли вони при'iхали, в особняку було темно i тихо. Свiтилося лише одне

BiKHo - у KyxHi. Волтер вiдразу пiшов спати, але Катц ненадовго затримався
в кlпснi, стюдiваючись, що Петтi почуе його i спуститься. OKpiM усього iншо-
го, йому зараз дуже не вистачадо компанii людЙни, схильнОi до ipoHii. BiH з'iв
трохи пасти i запапив цигарку Еа задньому двqрi. Потiм пiдrlявся на другий
поверх i пiшов до кiмнатки Петтi. Вчора ввечерi, пог/uIнувши на цодушки
й простирадпа на скпаданому диванi, Катц вирiцlив, що вона спить там. За-

раз дверi були зачиненi, i з-пiд HI,D( не вибивапось свiтло.

- Петтi, - покликав BiH негоfuосно, аде так, що вона почуда б, коли не
спить.

Прислухав ся, апе Ее почув нiчого, oKpiM дзвону у B)D(ax.

3нову покдикав:

- Петтi!..
Його член i на секунду не повiрив у те, що вона сrrить, але, мождиво, за

дверима зараз про9Iо.вiкого немае _ yTiM, йЬго охопило дивне небажанrrя
вiдчинити дверi й перевiрити ltrе. BiH потребував хоч найменшого заохочення
чи пiдтвердх(ення пр.шдивостi вдасних iнстинктiв. BiH повернувся до KyxHi,
доiв пасту, прочитав газети uНью-Йорк пост)) i<Таймс>. Одругiй ночi,,все
ще сповнений енергii вiд нiкотину, але починаючи дратуватись через Петтi,
Катц повернрФ до iT кiмнати, постукав улверi й розчинив rx.

Вона сидiла на диванi в темрявi, все ще омгнена в чорн)i форrу, iдиви-
пась просто перед собою, зчепивши допонi на кодiнах.

- Вибач, - сказав Катц. - Усе гаразд?

- Так, - вiдповiла вона, HaBiTb не подивившись на нього. - Аде краще
нам сп)rститися.

Коли BiH знову спускався сходами, в грудях у нього з'явилося дивне вiд-
чуття нагrруженостi, таке сильне передчуття сексуальноi пригоди,-яке BiH,
здаеться, востанне мав ще в школi. Петтi пройшпа за ним на кухню й зачи-
нила дверi на сходи. На нiй буи дуже м]якi на вигIмд носки - TaKi зазви-
чай носять lrюди, чиi ноги давно вже втратили молодiсть i HiжHicTb шкiри на
п'ятках. I хоча вона зараз бупа без черевикiв на пiдборах, ii зрiст викликав
у Катца тiже саме при€мне здивувапня, як i кодись. У пам'ятi в нього спrIив-
па пiсня про те, що ii тiпо - це тiдо, створене саме ддя нього. Схоже, спра-
ви устаренького Катца зовсiм кепськi; його розчулида вдасна стара пiсrrя!
А <створене длri нього тйо> все ще було привабпивим, без жоднI[к серйозншr
недолiкiв - напевно, рфультат чисденних годин, проRедених на тренажерах
у зал,i. Спереду на чорнiй футболцi Петтi в,елмкимw бuммплiтерами бупо на-
писано: <Пiдйом>.

- Хочучаю з ромашкою, - зЕщвипа вона. - Приеднаешся?

- 3Bicнo. Не думаю, що взагалi його копись кушт}зав.
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- Так, жиТтя в тебе таке вiдлюдне...
Вона сходила до конториft повернупася з двома великими кухлями гаря-

чоi води. З кожного звисапа етикетка чайного пакетйiса.

- Чому'ти не вiдгlп<нуласБ, коrIи я прийшов до тебе вперше? - спитав.ii
Катц. - Я просидiв туъ унйзу, двi години.

. - Напевfiо, занурилась удумки.
-Т\4 щоl гадада, я просто пiду спати?

- Не знаю. Я замислцлась, але не думапа Hi про що, коlrи ти знаеш, як це
трап/Lяеться. Апе я розуллiла, щ-о м зilхочеш поговорити зi мпою, i знала, що
IVIYШY ПОГОДИТИСЯ. I ОСЬ Я ТУТ.

'TtI зовсiм не повинна нiчого робпти.

- Hi, це добре; нам справдi слiд поговорити. - Вона сiла на протилеж-
ному боцi веJIикого сiдьського сто.па. - Ви добре провеrIи час удвох? ,Щх<есi

сказма, що ви ходили на концерт.

- Ми удвох, ппюс деGь BiciMcoT дiтпаriв, KoTpi щойно вiдсвяткlвапи пов-
нолiття.

- Ха-ха-ха! Бiдолаптний.
-_ Воrrгеровi сподобапося.

- Ще б пак! OcTaHHiM часом йому подобаеться все, що стосуеться мо-
лодi.

Нотка нФадоводення в ii голосi заiнтригувала Катца,

- Я так розумiю, ти його пристрастi не подiляеш?

- Я? На щастя, Hi, Ъбто за винятком впасних дiтей; Moi дiти MeHi все ще
подобаються. Але iншi? Ха-ха-ха!.

fi хвипюючий cMix, що пiдймае rrаiтрiй, не змiпиЕся. Однак пiд новою за-
чiскою, пЦ макiяжем очей вона вигrDIдапа старшою. 3MiHa BiKy вiдбуваеться
лише в одному напрямк)rl i; побачившпце,tпибинна cyтHicTb Катца" намага-
ючись захистити йото,,наказапа йому бiгти якнаiт,дапi, поки це ще можливо.
Сrryстившись сюди, BiH iшов за iHcMHKToM; апе мiж iнстинктом i ппаном де-
жить вепйка рiзниця, i зараз Рiчард почав це розумiти.

- А що тобi в нrш не подобаеться? - спитав BiH.

- Ой, з чого б почати? - замисли,пась Петтi. - Як щодо в'етнамок? У ме-
не кiдька заперечень дО цих в'€тнамок. Бо скпадаеться врiuкення, наче весь
cBiT - то дише 'tхня спальня. А вони HaBiTb не чують, як це взуття хлопае lx
по flог.lх, бо всюди ходять iз модними пристроями, заткнувши вуха IIавуш-
никами. Кожного разу, копи сусiди починають дратувати мене, я'напiтаю на
якогось студента i миттево прощаю сусiдiв, адже вони, принаймнi, дорослi
дюди. Принаймнi, вони не бiгають усюди yB'eTHaMKitx, демонструючи, на-
скйьки вони спокiйнiшi й розсудпивiшi, нiж ми, доросдi. НЬ('я, така собi
зануда, яка6'iз радiстю пеЪ"*"оа огодеЕих нiг yMeipo. Бо, насправдi, хто
може запереч}rвати можпйвостi цобачити Taki гарнесенькi папьцi на ногшс?

Iдеальний педикюр? Лише особа, яка мае нещастя бути занадто середнього
iliKy, чоб демонструвати cBiToBi вдасний педикюр.

- А я не так уже й багато помiчав в'етнамок.

- Тодi ти i справдi ведеш лrJке, д}пке вiдлюдЕе,(иття.
Тон ii бр трохи механiчний i лlивчастий, а не пilцражнюючий, i Катцу

не було за що зачепитися. А в yMoB:rx вiдсутностi стимулювання його давнi
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сподiвання почади в'янути. Петтi подобалася йому все менше й менiце через
те, що вумвипася не в тому HacTpoi, в якому, здавалось йому, BiH неодмiнно
ii застане.

- Акредитнi картки? - продовжувала вона, - Використовувати кре-
дитну картку, аби придбати хот-дог чи, взагалi, пачку жуйки? Ъбто готiв-
ка - це вчорашнiй день. Так? Апе ж готiвка примушуе людей рахувати: до-
давати й вiднiмати. Примушуе звертати увагуна людину, яка дае тобi решту.
Скажiмо, на одЕу крихiтну секунду ти перестаеш буги на сто вiдсоткiв холод-
нокровною людиною, що lпиве увпасному мадеЕькому cBiTi. А з кредитною
карткою такого не вiдбува€ться. Ти просто ввiчливо даеш ii, i тобi ввiчливо
ii повертають,

- Ъiй опис дуже схожий на стан тих дiтлахiв сьогоднi ввечерi, - зазна-
чив Катц. - Гарнi дiтки, аде трохи зосередженi на собi.

- Однак до цього краще вже звикнути, чи не,так? ,Щlкесiка ка)ке, ти влiтку
бдеш по вуха у молодi. Ще правда?

- Так. Мождиво.

- А вона це сказада досить упевнено.

- Так, аде зараз я думаю, що, мождиво, й вiдмовлюсь. ,Що речi, Волтер
в Kypci.

Петti встаIIа, аби покпасти чайнi пакетики в мийку, iзавмерпа там, спи-
ною до Катца,

- Ъх, можливо, бiльше ти не приiд€ш, - пiдсуллувала вона.

- Саме так.

- Ну, тодi, гадаю, менi,шкода, що я не спустидася ранiше.

- Ти б могла пiд'lхати до меflе B.MicTo.
' 
- Точно. Коли б мен9 запро сипи.

- Тодi я тебе запрошую.
Вона рiзко обернулась до нього, примруживши очi.

- Не треба зi мною грати, ясно? Я не хочу бачити цей бiк TBoei особис-
TocTi. Бо вЦ нього мене, так би мовити, irудить. Ясно?

Катц не вiдвiв погдяду, намагаючись довести 'й, що не жартував, - ла-
магаючись вiдчути впевненiсть у тому, що не жартував, - апе, схоже, вона
пише сильнiше обурилась. Петтi похитада головою i вiдiйшла у дальнiй ку-
точок KyxHi.

- Як у вас з Воптером справи? - жорстоко спитав Рiчард.

- Не твое дiло.

- Весь час це чую. Що б воно значило?
Вона трохи почервонiла,

- Це значить, не твое дiло,

- Волтер каже, не дуже добре.

- Нр частково це правда. Бiльшою мiрою. - Вона знову-почервонiпа. -Алехвилюйся з-а Волтера, гаразд? Ьипюйся за свого trайкращого друга! Свй
вибiр ти вже зробив. ТИ дгже чiтко пояснив Merii, чие щастя з нас двох цiка-
вить тебе якнайбiльше. У тебе був lrlх116 зi мною, апети обрав Воптера.

Катц вiдчув, що втрача'е самоконтроль, i це було дуже непри€мне вЦчут-
тя. Тиск мiж вухами, THiB, що пiдiйма€ться, жага посперечатися. BiH наче

раптом перетворився па Волтера.
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- Ти мене вигнала, - заувa>кив BiH.

- Ха-ха-ха! <Вибач, я не можу приtхати до Фйадельфii HaBiTb Еа один
день, через Волтеро - пригадуеrll?

- Яце казав одну хвилину. Тридцять секунд. Ати потiм продовжила,
майже на цiлу годину...

- Псувати все. Я знаю. 3наю, знаю, знаю, знаю! Я знаю, хто все зiпсував.
Я знаю, що то бупа я| Але, Рiчарде, ти ж розумiв, як MeHi BtDKKo - важче, нiж
тобi. ТИ мiг би кинути MeHi рятiвний круг! Наприкпад, упродовж Tiei хвили-
пи розмовлrIти не про бiдолашного Волтера i його бiдолашнi HirKHi почуття,
а про мене! Саме тому я i кажу, що ти вже зробив вибiр. Може, ти тодi це на-
BiTb не усвiдомлював, аде саме це ти й зробив.'Тож тепер живи з ним.

- Петтi!

- Може, я все псую, може, я невдаха, аде, принаймнi, ocTaHHi кiлька рокЬ
у мене вистачадо часу на те, щоб замислитись, i я дещо зрозумiла. Я тепер
трохи краще розумiю, хто ти такий iяк ти дiеш. Можу собi уявити, як тобi
вФкко миритисяз тим, що наша маленькаподрrжказ Бенгадi зовсiмтобою не

цiкавиться. Як це жахrIиво неррррвуе тебе. Який безлад пануе у цьому cBiTi!
Яка марна поiздка! Гадаю, ти ще можеш спробувати причарувати Щжесiку,
iше можу дише поба:кати удачi. Копи ти справдi урозпачi, може, краще за
все спробувати звабити Емiлi з проектного вiддiлу. Але Волтера вона не чiп-
лjlеt отже, не знаю, наскiльки цiкавою вона може буи для тебе - за таких
обставин.

У Катца кров кипiла в жилzlх, голова fuшлаобертом'i трусились руки. Наче
BiH прийняв дозу KoKaiHy i щедро (задакував> ii спиртом.

- Ятлрийшов по тебе, - тiльки й сказав BiH.

- Ха-ха-ха! Я тобi не вiрю. Та ти й сам уце не вiриш. Ти зовсiм не вмiеш
брехати.

- А нащо MeHi сюди приiжджати?

- Не знаю. Непокоiшся щодо розмаiття форм життя i населення, зрос-
тання якого можна контролювати?

BiH почав приrадувати, як неприемно йому бупо, копи вони сваридись
по телефону. Як огидно, як разюче важко для його терпiння. Чого BiH не мiг
пригадати, так цё ч.ому саме BiH примирився з цим. Мабуть, тут було виною
Tet як вона хотiла його, як пiшда за ним. Але все це тепер у минулому.

- Я стiдьки часу зпипася на тебе, - продовжувала Петтi, - Ти хоч уяв-
ляеш? Янадсипапа тобi купу е-мейлiв i нiкопи не отримувала вiдповiдi, вепа

приниздивi одностороннi розмови з тобою. Ти хоч читав Ti е-мейли?

- Бiльшiсть iз них.

- Ха. Не знаю, чи це покращу€ ситуацiю, чи погiршуе. Гадаю, взагалi це
не мае жодЕого значення, оскiльки все однаково вiдбувалося дише в моiй

уявi. Я три роки вбипа на Mpii про те, що (i я сама розумiла це!) нiкопи не зро-
било б мене щас/Iивою. Апе яка рiзниця? Я все одно мрiяпа. Ти був дrи мене
наче вФккий наркотик, вiд якого я нiяк не могла вiдмовитися. Все мое життя
нагадувало туry за зryбним наркотиком, хоч я i розумйа, що BiH шкiдливий
для здоров'я. I лише вчора, буквально вчора, коли я нарештi побачила тебе,
я усвiдомила, що наркотик MeHi бiльше не потрiбен. Щось тиrrу <Та про що
я взагалi думала? BiH приrхав заради Волтера!>
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- Hi, - заперечив Катц. - Заради тебе.
Вона HaBiTb,He слухада його.
-- Я почуваюся такою старою, Рiчарде. Копи пюдина марнуе сво€ життя,

це зовсivr не означа€, що життя не пр'оходить, Насправдi у такому разi життя
минае HaBiTb швидше.

- Але ти не схожа на стару. Тй чудово виглядаещ.

- Ага i саме це i мае значення - лише це, так? Я стапа однiею з тих lKi-
нок, хто тяжко працюе) аби мати iарний виrпяд- Копи я-зможу продовжуватIr
в томуж дусi i, врештi-р€шт; перетворюсь на вродпивий труп, мо:кна буде
сказати, що я пречудово вирiшида велику проблему.

- Iдьмо зi мною.
вона похитала головою.

. - Просто iдьмо. Оберемо собi якесь приемне мiсце, а BorrTep нехай пасо-
rrоджуеться свободою.

- Hi, - вiдгукнулась вона, - 
,хоча MeHi приемно нарештi почути це

вiд тебе. Я можу вставити цi слова успогади про ocTaHHi три роки свого
життя i створити HaBiTb iще кращу фантазiю про те, що могло би стжися
копи 6.., I]e дуже збагатить мое i так багате уявне життя. Ъпер я можу уя-
вити, що задишипась утебе в квартирi, а ти по'iхав у bBiToBe тп)пе i тршrаеш

дев'ятнадцятирiчних дiвчаток; чи що я по'rхапа з тобою i стала матусею для
тебе i TBorx друзiв - ну, ти розумiеш: скдянка модока й свiже печиво кЬжноi
ночi, о третiй годинi, -,чи що я стапановою Иоко Оно, i Bci винуватять мене
в тому, якцflr ти став блiдий i слабкlцit; а потiм я б стапа влаштовувати тобi
:кахлИвi сцени, tти б поступово зрозумiв, як rrогаflо, коди я присутня в тво€-
мужиттi. Llього вистачить на багато мiсяцiв фантазiй.

- Не розуплiю, чого саме ти хочеш.

- Повiр: коли б я сама це розумiла, ми б зараз не веди цю розмову. На-
справдi, ранiше я вважала, нiби знаю, чого бажаю. Я знапа, що бажання
Moi поганi, апе я вiрипа, нiби знаю rx. А тепер ти тут} i нiби не було Bcix тш
poKiB.

- От тiльки Волтер упада€ за дiвчиною.
Вона кивнупа.

- Так i е. I знаеш що? Виявля€ться, це надзвичайно боляче. Страшенно
бодяче. - На очах yHei виступили спьози, i вона швидко вiдвернулась, абу
приховати tx.

У свiй час Катцу довепося побачити багато жiнок у сдьоз:лх, але сього,щ,
BiH уперше вимушениft був дивитися, як жiнка плаче через кохання iнша
пюдинц.I йому це аж нйк не сподобалось.

- Учетвер увечерi BiH повернувся додому,- продовжувала вона.-
Я можу це тобi розповiсти, адже ми cTapi друзi, чи не так? У четвер увечеF,
BiH поверпувся з поiздки до 3ахiдпоi Вiржинii, пiднявся до Moei кiмнати_
те,,що вiдфпося потiм, Рiчарде, дуже нагаду,вадо те, чого я завжди бажале
Завжди бажала. Все свое свiдоме життя. Я HaBiTb ледь упiзнала його обличчя-
BiH наче втратив розум. Але едина причина, з якоiя отримала те, що отрима-
ла,попяIала в тому, що я його вже втратид1. I]e було маленьким прощанЕяrL
Маленьким подаруночком на прощанЕrI, аби показати MeHi, що я втрачrrr
пазавжди. Бо яробила його занадто нещасним занадто довгий час. IтепЕ)
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BiH нарештi готовий дrш чогось кращого, але ужодному разi не зi мною, бо
яробила його занадто нещасним занадто довгий час.

З того, що Катц зараз виспуховував, йому ставадо зрозумiлим, що BiH
спiзнився на сорок BiciM годин. Сорок BiciM. Неймовiрно.

- Аде ти все ще можеш це отримати, - зазначив BiH. - Зроби його щас-
пивим. Стань гарною дружиною. I BiH забуде дiвчину.

- Мождиво. - Вона обережно витерда сльози долонею. - Копи б я була
розсуддивою, цйiсною дюдиною, напевно, саме це я б i спробувала зробити.
Оскiльки, розумiеш, кодись я дуже хотiда стати переможцем. Колись я бУпа
борцем. Але у мене з'явилась алергiя на розсудливi вчинки. Я витрачаю жит-
тя на те, що гнiваюся на себе через розчарування самою собою.

- Саtле томуя тебе кохаю.

- О, тепер у нас з'яви[ось кохання? Кохання... Рiчард Катц говорить про
кохання! Напевно, це знак, що MeHi час iти спати.

I]e бупа прощадьна реплiка; BiH не став намагжися зупинити Петтi. Од-
нак його Bipa у cBoi iнстинкти була такою сильною, що через десять хвидин,
пiдiймаючись до кiмнати для гостей, Рiчард уявrulв собi, що вiдчинить дверi
й побачить жiнку в його лiжку. Але замiсть Петтi BiH побачив на подушцi
товстий, не перепдетениilрукопис з ii iм'ям на тiершiй сторiнцi. I назву: <Ми-
нулi помилки>>.

BiH посмiхнувся. Потiм покдав за щоку вепикий шматок табакуi ciB чита-
ти, час вiд часу спдьовуючи спиЕу у вазу на тумбочцi, - доки за BiKHoM не
почало зорiти. BiH помiтив, наскiдьки сильнiше його зацiкавили сторiнки,
де мова йшда про пього, нiж iншi; це пiдтвердило його давню пiдозру, що
пюди-хочуть читати дише про себе. Потiм BiH вiдзцачив, цього разуiз задово-
ленням, що ця його версiя дуже приваблювала ГIеттi, - i пригадав, що саме
приваблюва/Iо в нiй його. YTiM, найсильнiшим вiдчуттям, яке переповнило
його, коли BiH прочитав останню cTopiHKy й сплюнув у вазу вже майже чисту
слину, бупо вiдчуття поразки. Не поразки вiдПеттi: його врази/Iи ii письмен-
ницькi здiбностi, аде коди мова заходида про ньогб, BiH i сам багато чого мiг
написати. Людиною, яка перемогла його, був Воптер, бо стос паперуявно був
слисанийдlшВолтера, наче пригнiчене прохання пробачити - прохання, яке
неможпиво вимовити. 3iркою у драмi Петтi був саме Волтер, а Катц - усього
пише актором другого плану.

На хвилину в тому, що ввarкадось Його д}шею, вiдчинипись дверi -т до-
статньо широко, аби BiH змiг побачити власну гордiсть уrкапюгiдних ранах;
аде BiH швидко зачинив Ti дверi i став мiркувати про те, як йому вистачи-
ло дуростi бажати цю жiнку. Так, йому подобалося, як вона розмовлrIе; так,

у нього е фатальна сдабкiсть до певного типу чiкс - розумних, аде схидьних
до депресii; апе единий знайомий йому спосiб спiлкування з такою чiксою -
трitхнути ii, пiти гетъ, повернутися i трахнути ще раз, знову пiти геть, знову
вiдчути ненависть, зновутрахнути i так далi. Тепер BiH шкодуваЪ, що не може
повернутися назад учасi й привiтати того себе, яким BiH був увiцi двадцяти
чотирьох poKiB i проживав у огидному помешканнi в пiвденному районi Чи-
каго, - привiтати з тим, що BiH зрозумiв: така жiнка, як Петтi, призначена
д.IuI такого чодовiка, як Волтер, бо йому - незtsажаючи на притаманнi йому
дурощi - вистачило терпrrячостi й уяви керувати нею. Помипкi, якоi Катц
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припустився з тих часiв, подягада в тому, що BiH постiйно повертався до сце-
ни, уякiй йому судидося зазнати поразки. Весь документ Петтi свiдчив про
виснalкливу важкiсть зрозумiти в таких ситуацiях, що <добре), а що Hi. BiH
луже добре розумiвся на тому, що е <добрим> власне ддя нього, i зазвичай
цього цiлковито вистачало для будь-якrш цiлей ужиттi. Iдише вкомпанii
Берfпандiв BiH вiдчував, що цього геть недостатньо. I йому набридло це вiд-
чуття, BiH нарештi був цотоЁий покiнчити з цим.

- Що ж, друже мiй, ; пробурмотЬ Катц. - Ось i настав кiнецъ нашй
дружбi. I]ей раунп.ти виграв, старий.
, Свiтдо у BiKHi ставало все яскравilJтим. BiH пiшов до BaHHoi, змив сдину

й табак i повернув вазу,на мiсце. На радiоприймачi свiтився час - 5:57. BiH
зiбрав речi, спустився сходами до контори Воптера i-покдав рукопис просто

у центр стоду. МаленькиЙ прощальниЙ подарунок. Хтось мае очистити ат-
мосферу, хтось мае покдастикраft усьому лаftну, а Петтi, вочевидь, на це не
здатна. Оtже, вонахоче, абибрулну роботузробив Катц? Що ж, гаразд, BiH
готовий зiграти родь крутого хлопця, Його покликання - казати неприемну
цравду, Бути козлом. BiH пройшов центрадьним коридором i,вийшов на ву-
лицю yерФ параднi дверi з <англiйським> замком. Клацання, копи BiH зачи-
нив дверi, проrгунало невiдворотно, Прощавайте, Берrланди.

За нiч повiтря стадо вологим: автiвки.Щжорджтауна вкрида роса, i незви-
чайнi панелi TpoTyapiB MicTa тепер блищаливiд води. На деревах розпускад],1-
ся брупьки, сдЬали пTaxli; раннй лiтак перетинав бпiде весняне небо. HaBiTb
[звiн у вухах Катца нiби вщух, притлумлений навколишнiм rвалтом. <Гарний

день, щоб помери!> BiH спробував пригадати, хто це сказав. СкаженийКiнь?
НiпЯнг?

Повiсивши суЙку на пдече, BiH став спускатися схилом у напрямку сум-
ного транспорту, IIIo зiтхав; i вреlптi-решт дiйшов до довгого мосту, що вЬ
до центру американського свiтового панування. Зупинився десь посерединi
мосту, поглянув на любитепьку бiry пiдтюпtlем на дорiжцi далеко внизу, що
flrtuлауздовж рiчки, i спробував вирахувати, виходячи з iнтенсивностi cBiTo-
Boi вза€модii мiл< .ri дупою i його сiткiвкою, наскйьки це насправдi гарниfi
день дпЯ cMepTi. Що земпi було так далеко, що коди пiрнути; то BiH неодмiнно
загине, а зробити це треба саме пiрнаючи. Будь чодовiком, стрибай. головою
вперед. Так. Йоrо член саме казав комусь (чи чомусь) <так>, i це <щось> точно
не буrо занадто широкою щrпою бiryнки, що вiддаляласi.

Може, в посланнi його чдена, через яхе BiH поiхав до Вашингтона, Mic-
тилася саме смерть? Може, BiH просто HeBipHo зрозумiв пророцтво? BiH був

упевнений: HixTo не сумуватиме за ним, коли BiH помре. Таким чином BiH
звiдьнить Петтi й Волтера вiд кпопотучерез нього, звiльнитъ самого себе вiд
того клопоту, що завжди приносить у власне життя, BiH може вирушити ту-
ди ж, куди i Моллi, а до Hei - його батько. Катц придививсядо того мiсця, де
BiH, скорiше за все, приземliиться: добре угоптаноi смуги гравiю та грязюк}t,
i спитав себе, чи цей lттматок земдi, який не пiддаеться опиqr, вартий того,
абивбити його. Його, великого Рiчарда Катца! Чи вартий?

BiH посмiявся над таким питанням i пiшЬв далi.
Повернувшись 

,у Щжерсi-сiтi, Катц зiтнувся в герцi з NIорем мотдоху в
своему помешканнi. Вiдчинив BiKHa, абивлустити свiже повiтря, й узявся за
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генер-альне прибирання. Вимив i витер yci тарiлки, викинув купи непотрiб-
ного паперу, вручну видалив три тисячi спаМ-листiв iз комп'ютера, час вiд
часу зупипяючись, аби вдихнути.запахи бодота, гаванi й смiття, xapaKTepHi
д/ц тепдих мiсяцiв уЩжерсi-сiтi. Як.стемнiло, BiH випив пару пдяшок пива,
розпакував банджо i гiтару й переконався, що кiлок на грифi гiтари <<Страто-

кастерц за мiсяцi, що вона проведа уфутлярi, жодним магiчним чином не по-
лагодився. Випив третю ппrIшку пива i подзвонив барабанrцику <<Горiхового
сюрпризуD.

- Привiт, бовдуре, - сказав TiM. - Невже ти нарештi зателефонував?

- Що я можу вiдповiсти, - зiтхнув Катц.

- Як щодо <MeHi дух(е прикро, що ятакий лузер, i що пiдвiв вас, i що
п ятдесят разiв поспiль збрехав вам> як, бовдуре?

- Ък, на ж.uIь, MeHi треба було подбати прg одну рiч.

- Точно, бовдlryина суть вимага€ дуже багато часу. Якого бiса ти взагалi
MeHi подзвонив?

- XoTiB спитати, як у вас справи;

- Тобто, коли не BpalxoByвaTr, цо ти виявився покидьком, i дузером,
i насрав на Еас у п ятдесят рiзних способiв, i постiйно брёхав нам?

Катц посмiхнувся.

- Може, тобi варто паписатЙ перелiк ycix скарг i надiслати його MeHi, щоб
ми зараз могли поговорити про щось iнше?

- Та я вже так i зробив, iдiоте. ТИ хоч раз за останнiй piK перевiряв едек-
тропну пошту?

- Ну, толi передзвоЕи менi-пiзнiше, коди зitхочеш. Я yBiMKHyB телефон.
Ти yBiMKHyB тепефон? Гарний жаръ Рiчарде. А комil'ютер? BiH теж пра-

цюе знов?

- Просто xoTiB зазначити, що копи з.lхочеш подзвонити, то я знiму слу-
хавку,

- Ъ просто хочу зазначитй, щоб ти пiшов у дупу, козед.
Катц закiнчив.розмовуу гарному HacTpoi. BiH подумав, що Еавряд.чи TiM

витрачав би час на образи, копи б у нього будо щось краще за <Горiховий сюр-
приз)). Рiчард випив четверту пляlцку пива, проковтнув таблетку вбивчого
<Мiтрозапiну>', яку йому дав лiкар у Берлiнi (як бонус за гарний сценарiй),
i проспав тринадцять годин.

Копи BiH прокинувся, був уя<е яскравий, спекотний день. Катц проryдяв-
ся районом, розг/шдаючи жiнок, одягнеlrlш згiдно з цьогорiчною модою -
у речi, що обтягують фiryру i придбав необхiднi продукти: apaxicoBa опiя,
банани, хлiб. Трохи згодом з'iздив до Гобокена, щоб вiддати гiтару в ремонъ
i пiддався patlToвoмy бажанню пообiдати у <Максвеллi>2 i подивитися шоу.
Народ у <Максвеrшi> зустрiчав його, наче генерала МакАртура, що цовернув-
ся з Kopei опапьним, але таким.же.зухвалим, як iранiше. Чiкси lаахмIмпись
до нього так, що rxHi груди випадали з маленьких топiв; хлопець, якого BiH
не знав,чI,1 знав кодись дуже давIIо iвстиг забути, постiйно пригощав його
пивом; а мiсцева група, що виступала того вечора; <TyTci пiкнiк>, не викли-

l Сипьне снодйне й антидепресант iз купою побiчних ефектiв.
2 Музичний юryб з рестораном.

з05



кала у нього вИрази. В цiломр Катц вiдчував, що його рiшення не стрибати iз
мосту гоповою вниз бупо вiрним. Звiдьнення вiд Берfпандiв виявилось лагiд-
нiшою i зовсiм не неприемною смертю, смертю без болю, станом часткового
неiснування, уякому BiH мiг повернутися до помешкання редакторки poKiB
сорока (<я Barrla. tsелика фанаткао), Що пiдлизувадася до Hbolo пiд музику
<TyTci пiкнiк>, вставити iй кiлька разiв, а шотiм, вранцi, куtIити кiпька пон-
чикiý по дорозi до Вашинггон-стриц звiдки треба буrо прибрати пiкап, поки
не почадись години платноi стоянки.

На домашньому телефонi на Еього чекаltо одне повiдомлення вiд TiMa
i жодного - вiд Берfландiв. Катц нагородив себе, погравши на гiтарi упро-
довж чотирьох годин. День був сонячним i теплим, з BiKHa допiтав tомiн ву-
диць, якi прокидались вiд зимовоi,спдячки. Пальцi лiвоi руки, на яких уже
давно не брrо мозопiв, педь не кровоточили, але нерви на них, убитi кiлька
десятилiть тому, запцшапись безпомiчно мертвими. BiH випив пива i пiшов
до 1тюбпеного грецького кафе за рогом, пдануючи перекусити, а потiм ще
трохи пограти. Коди BiH поверIIувся додому разом iз печеним м]ясом, то на
сходах побачив Петтi.

На нiй бупа пляна спiдниця i бпакитна блузка без pyKaBiB, а по тканинi,
майже дсi талii, сrrускалися плямЙ вiд пот1,. Поруч iз нею стояла ведика валiза
i невепичка купка падьт i курток.

- Так-так-так, - цромовив Рiчард.

- Мене висепили, - зiзналась вона i покiрно, ýумно посмiхнулась. - За-
вдяки тобi.

Його чпен (принаймнi, одна частина його органiзму) був дуже задоволе-
нйй таким визнанням його божественних сил.

ПОГАНI НОВИНИ

Тамара, мати Щжонатапа i fflкенни, вРiЗалась в осику. Намагаючись уник-
нути зiткнення з пiдпiтком, що продавав хот-доги, вона схрестида дижi й зла-
мала двi кiстки на пiвiй нозi, простО над черевиком, таким чином дисквалiфi-
кувавши себе вiд уrастi в сiчневiй подорожi до Патагонii разом iз Щженною.
.Щля Щженни, що стала свiдком поразки Тамари i змушена була побiгти за
пiдлiтком i вiдвести його в полiцiю, поки,Щжонатан пiклуъався про кещасцy
MaTip, цей випадок став ще одним пунктом,у довгому списку негараздiв, якi
послiдували в i-i життi пiсля закiнчення кодеджу минiлоl весни; але для .Щжо-
yi, якиit в ocTaHHi тижнi спiлкувався з ,Щженною двiчi, а то й тричi на день,
нещасний випадок став довгоочiкуваним гtодарунком вiд богiв - проривом,
на якиit BiH сподiвався вже poKiB зо два. Пiсля закiнчення коледжу,Щженна
переfхала до Манхеттена стала ilрацювати на вiдомого тамаду i вирiцlила
спробувати жити разом iз нареченим, HiKoM. YTiM, у BepecHi вона зняпа собi
окрему квартиру, а у дистоrrадi, пiддавшись нескiнченному вiдкритому тис-
чr з боку родини i бiльш тонкому пiдкопlr з боку,щжоуi, якиft на той момеrrг
зробив себе ii Офiцiйним Iнтерпретатором, вона оголосилh cBoi вiдносини
з HiKoM такими, що не мають юридичноi сипи, i такими, що ix неможливо вiд-
новити. На той момент вона вх(е приймала пiдвищену дозу антидепресантiв
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i не мала в життi зовсiм нiчого,-вартого очiкування, oKpiM катання на колях
уПатагонii, яке HiK постiйно обiцяв й i постйно вiдкпадав, пюсилаючись на

. велику обтял<енiсть роботою в <Гопдман Сако. Трапипося так, що ,Щхсор пару
разiв катався на конях, хоча й з невеликим успiхом, коди вiдпочивав у Мон-
TaHi, ще за часiв навчання у школi. Отримуючи величезну кiлькiсть дзвiнкiв
i есемесок вiд ,Щженни, BiH почав пiдозрюватиl що,його пiдвищили до стату-
су промiжного,предмета, аможе, HaBiTb до потенцйпого майбутнього хJIоп-

ця, й ocTaHHi його cyMHiBi щодо цього розвiяrrися, коди вона запропонрала
йому роздiлити з нею шикарний номер в аргентинському готепi, який Тама-

ра замовила ще до нещасного випадку. Оскiльки трапилося так, що у Джоуi
з'явилися справи у сусiдньому Парагваi i BiH розумiв, що рано чи пiзно поiде
туди, незалежно вiд.власного бажання, BiH, не вагаючись aHi хвилини, вiд-
повii Дженнi (так>. €диним серйозним apryMeHToM проти спйьноi подорожi
до Аргентiлнлбув той факт, що за пЪть мiсяцiв до того, увiцi двадцяти poKiB,

унападi безумства, перебуваючи в Нью-Йорку, BiH пiшов до с}дув Нижньо-
му MaHxeTTeHi й одруживсi з KoHHi Монаген. Але це в жодному разi не було
найбiдьшою проблемою в життi, i BiH вирiшив поки що не звертаtи на це
уваги.. Напередоднi випьоту до Маямi, куди [женна поtхала, аби вiдвiдати ба-
бусю чи дiдуся, i де вони домовилися зустрiтисir в аеропорту, BiH подзвонив
KoHHi у Сент-Пол, щоб повiдомити iй новини про немингrу подорож. йому
було дуже прикро, що доводиться пантепичити ii та пицемiрити, аде пдани
стосовно.Пiвденноi Америки насправдi давали йому гарний привiд i дапi вiд-
кладати ir переiзд на ёхiд краiни i розмiценIIя в помешканнi бi.rrя авт,остради,

що BiH його орендував у непоказЕому куточку Апександрii. Ще кiлька тижнiв
, тому таким приводом висувався кодедж, але зараз BiH узяв вiдпустку на один
семестр, аби виконати все заплановане, а KoHHi, яка вiдчувала себе дуже не-

щасною в домi Керол, Блейка та двох cBo'rx новонароджених зведених сестри-
чок, не могда зрозумiти, чомуiй i досi не можна жити разом iз чодовiком.

- Також я 
""-розуriю, 

навiщо тобi rхати до Буенос-Айреса, додала
вона, - коли твiй постачальник знil(одиться у Парагваi.

- Хочу трохи попрактикувати iспанськlл, - викрутився Щжоуi, - перед
тим як бупу вимушений реально нещ користуватися. MeHi вже Bci вуха про-
дзижчали про те, яке чудове MicTo Буенос-Айрес. I до того ж, все одно детiти
черФ flього.

- А може, затримаешся на тиждень, i ми irроведемо там медовий мiсяць?
Медсiвий мiсяць, якого не було, стояв у перелiку болiсних тем. ,Щжоуi три-

мався офiцiйноi,вiдмовки : що BiH нiбито надто,переймаеться справами,
аби дозволяти собi вiдпустку, а KoHHi вдаштувала йому традицiйну мовчан-
ку, якими вона користува/Iася, копи хотiла докорити йошtу. Напряму вона
й досi йому не докоряпа.

. Буквально будь-де в цiлому cBiTi, -. вiдповiв Щжоуi. - Щойно MeHi за-
пдатять, я вiдвезу тебе у будь-яке MicTo в cBiTi, на твiй вибiр.

- Узагапi, мене б влаштувада мождивiсть жити разом iз тобою i проки-
датися поруч iз тобою,

- Я знаю, знаю, - запевняв BiH. - I]e бупо б чудово. Просто зараз
я у жахrIивому цейтнотi, тож не думаю, що зi мною бlце весело.
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- А це i не обов'язково, - запевнила його KoHHi.

- Щавай поговоримо про це, колiл я повернусь, гаразд? Обiцяю.
На тому кiнцi тепефонного дроту, у Сент-Полi, BiH чув Tilxиit писк одно*

рiчноi дитини. I]e не буладитина KoHHi, апе знaходилася вона поряд, i цього
виявипося достатньо ддrI того, щоб нервувати його, Вiд серпневоi зустрiчi
вони бачидись лише одного разу: в Шарпоттсвiддi, на довгий вiкенд Щня по-
мки. Передрiздвянi днi (ще одна болiсна тема) BiH провiв, переiжджаючи iз
Шарлоттсвiлля до Александрii йiнколи роблячи вiзити у,Щжорджтаун, до
батькiв. BiH тодi сказав KoHHi, що тяжко працюе над замовпенням уряду, але
насправдi гайнував час, годинами дивrulчись футбоп, спухаючи годос.Щжен-
ни у телефонi i, взагапi, вiдчуваючи власну приреченiсть. Може, KoHHi i змог-
ла б умовити його дозводити iй прилетiти до нього, копиб ii не звалив з нiг
грип. BiH нервувався, бо чув ii слабкий голос, нагадував собi, що вона його
дружина, аде все одно не кидався до Hei - HaToMicTb BiH цоiхав до Польщi.
Ъ, про що BiH дiзнався уЛодз-i й Варшавi протягом трьох днiв, - щопр:lв-
да, вони повнiстю розчарували його, бо BiH провiв lх,з американським екс-
патрiантом, якиiт начебто в_иступав у ропi перекдадача, але знання польськоi
мови американця виявипося достатнiм дише ддя того, аби зробити замов-
lrення в pecTopaнi, позмк пiд час переговорЬ iз жорсткими сдов'янськими
бiзнесменайи <перекладач) опинявся у важкй запежностi вiд перекпадачiв
електронниь - настiльки збентежидо й налякало його, що HaBiTb через
кiлька тижнiв пiсля повернення BiH виявився цiлком не спроможним фо*у-
суватиGя на справах довше Hiж п'ять хвидин поспiль. 3араз усе залежало вiд
Парагваю. А йому буrо набагато приемнiпrе уявляти собi лiжко, яке BiH мав
цiити з [женною, Hi_lK думати про Парагвай.

- Ти носиш обррку? - спитала його KoHHi.

- Е... Hi, - зiзнався BiH, перш нiж зРозумiв свою помидку. _ Вона умене
в кишенi.

- Гм.
._ Зараз надягну, - пообiцяв BiH, пiдходя.rи до кошика для дрiбничок

на тумбочцi, дё BiH залишив обручку. Замiсть тумбочки BiH використовував
картонну коробку. - Вона якраз мого розмiру i красива.

- Моя у мене на папьцi, - продовжида KoHHi. - MeHi дуже подобаеться
носити ii. Я намагаюtь не забувати одягати ii на iншу руку, коди виходжу
з кiмнати, апе iнодi забуваю.

- Не забувай.I]е недобре.

- ТЬ нiчого, любий. Кероп таких дрiбниць не помiчае, iй HaBiTb не подо-
баеться дивитися на мене, Нам огидно дивитися одна на одну.-- Апе все одно, нам справдi треба поводитися обережнiше,, розумiеш?

- Ну, не знаю...

- Потертrи ще трошки, - попросив BiH. - До того, як я повiдомпю бать-
кам. Тодi зможеш носити ii, копи заманеться. Тобто ми обое носитимемо'rх
увесь час; Ось що я мав на увазi.

Порiвнювати одну тишу з iншою - справа нелегка, але теперiшня зда-
пася йому особдиво болiсною, особдиво сумною. BiH знав, що ii вбивае не-
обхiднiсть приJ(оврати факт'iхнього одруження, arle не втрачав надii на те,

що перспектива повЦомлення батькЬ про шлюб перестане так пякати його;
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yTiч, у мiрутого як проходили мiсяцi, ця перспектива лякала його все бiльше.
BiH намагався примусити себе намrти обручку, аде вона застрягапа на ос-
танньому суглобi. BiH придбав ii поспiхом, у серпнi, у Нью-Йорку, i тодi вона
була трохи замала. 3aMicTb пальця Щжоуi поклав обруrку до рота, обережно
торкнувся tt язиком, наче дiрочки KoHHi, i це його трохи збудило. Поеднало
lx, вiднеспо його назад, у серпень, у безумство 'rхнього вчинку. BiH надiв о6-
ручку, слизьку вiд слини, на палець.

- Скажи MeHi, 1r що ти вдягнена, - попросив BiH.
-:- 3вичайнi речi.

- Наприклад?

- ffjil1l;;#;"r.": я повiдомлю iM, щойно MeHi запдатять. просто MeHi
потрiбно все розкласти по полицях. Щей бiсiв коЙтракт мене дуже нервуq
i просто зараз я не можу вирiшувати ще якiсь проблеми. Тож TrpocTo скажи
MeHi, у що ти вдягнена, гаразд? Я хочу уявититебе.

- В одяг.

- Бульласка! |

Але вона розпдакалась. BiH почув той тихесенький схrIип, той мiкрограм
строкдання, якому вона дозвопипавирватися з грудей,

- ,Щжоуi, : прош€потiла BQHa, - пюбиfu' MeHi дужеl д}же шкода. Боюсь,
я бiльше не можу цим займатися.

- Потерпи ще трошечки, - бпагав BiH. - Хоча б до того, коли я повер-
нусь iз Латинськоi Америки.
. - Не знаю, чи зможу я. 3араз MeHi потрiбна одна крихiтна рiч. Одна

крихiтна.., справжня рiч. Щось таке, що не е нiчим. Тh ж знаеш, я не хочу
все ддя тебе ускладнювати. Але, може, ти лозводиш MeHi повiдомити хоча 6
Кероп? Я просто хочу, аби хтось Ънав. Я примушу ii заприсяlтись, що вона
HiKoMy flе розк:Dке.

- Вона розповiсть сусiдам, Ти ж знаеш, яка вона балаку.rа.

- Hi, вона заприсягнеться.

- А потiм.хтось запiзниться з пистiвками на Рiздво, - сердито викрик-
нув BiH, розлЮтившись не на KoHHi, а на те, як весь cBiT виступив проти ньо-
го, - а потiм вони сках(уть про це MoiM батькам. А потiм... а потiм...

- То що я можу отримати; коли не можу отримати HaBiTb це? Якусь ма-
пеньку, реальнурiч я таки можу отримати?

Напевно, ii iнстинкт повiдомив iй, що з його подорожжю у Пiвденну Аме-

рику щось негаразд. I тепер BiH i справдi почувався винним, але не зовсiм че-

рез Щженну. Зriдно з його морадьною бухгалтерi€ю, його одруження з KoHHi
дало йому право на остаIIне веJIике використання лiцензii на секс, яку вона
дала йому дрке давно iTaK iHe вiдкликала. Коди вони зЩженною раптом
зiйдуться всерйоз, то цю проблему BiH згодом вирiшить. Але зараз його не-
покоtв контраст мiж тим багатством; яке йому належадо, - пiдписанимкон-
трактом, що мав IIадати йому ШicTcot тисяч допарiв, копи Парагвай пiде на
його умови; перспективою провести тиждень,,iз найвродливiшою дiвчиною
в його життi, - i нiкчемнiстю того, що зараз BiH мiг запропонувати KoHHi.
Провина була однiею iз складовш( раптового рiшення одружитися з нею, EuIe

i п'ять мiсяцiв по тому BiH вiдчуваь сэбе не менIц винним. Щжоуi стягнув iз
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падьця обрркуi нервово поклав iiдо рота, стиснув ii зубами i покрутив язи-
ком. Твердiсть золота у вiсiмнадцять KapaTiBt вражала. BiH гадав, що зодото
вва.>каеться м'яким металом.

- Розкажи MeHi про щось добре, що мае скоро статися, - попросила
його KoHHi. .

- Ми заробимо купу гроLпей; - заrIвив BiH, язиком загнавши обррку за
KyTHi зуби. - А потiм ми здiйснимо врокаючуподорож, i одружимося вдру-
ге, iчудово проведемо.час. Закiнчимо навчання iвiдкриемо Dласну справу.
Все бупе добре.

Тиша, якою вона вiдповiла на цю зzulву, мала присмак недовiри. Ъ BiH i сам
не вiрив cBoiM словам. Може, саме через те, Iцо BiH так патопогiчно боявся
повiдомити про шпюб батькам - роздр сцену викриття fio таких стршriтли-
вих уявних розмiрiв, - документ, який вони з KoHHi пiдписали у серпнi, став
бiльше схожим на договiр про спiпьне скоеЕня самоryбства, нiж на свiдоцтво
про шлю6.,Щжоуi опинився перед кам'яною стiною. ixHi стосунки мади сенс
лише у теперiшньому, *оо, 

"о", 
буrи разом власною персоною i могпи поед-

нати своi особистостi i створити новий cBiT.

- Шкода, що тебе немае поряд} - зiтхнув BiH.

- MeHi також.

- Треба було тобi приrхати сюди на Рiздво. Я зробив помилку, не запро-
сивши тебе.

- Я б дише заразида тебе грипом.
'- 

- Просто дай MeHi ще кiлька тижнiв, Кпянуся, я все тобi вiдшкодую.

- Не певна, що впораюсь. Алея спробую

- MeHi дух(е шкода.
Йому насправдi бупо шкода. Аде водночас BiH вiдчув неймовiрне попег-

шення, коли KoHHi, нарештi, дозволила йому покласти слухавку iповерну-
тись думками до Щженнй. Щжоуi вишiовхнув язиком обру.lку з <<кишенi>,за

щокою, збираючись витерти ii та прибрати кудись, аде замiсть цього, мимо-
волi,,зайвий раз ворухнувши язиком, BiH проковтнув ii.

- ДИько!
BiH вiдчував обррку десь унизу стравоходу: сердита твердiсть мета/гу,

протёст м'яких тканин... Спробував виIDшути предмет назад, апе в рез)4Iь-
TaTi лише проштовхнув Його ще глибше, так що тепер i не вiдчував його, але

розумiв, що прикраса дежить десь поряд iз двадцятип'ятисантиметровим
сандвiчем ресторану <Сабвей> - його сьогоднiшньою вечерею. ,Щжоуi побiг
до мийки у KyxHi i запхав собi пальця в горло. BiH не бпював з'дитинств4
i.спазми, прелюдiя до блювання, нагадали йому, як гпибоко в ньому сидить
стра:( перед цим процесом. Перел бурхливiстю й безупиннiстю. I_{e наче
вистрелити собi в годову - BiH просто немiг примуqити себе це зробити. BiB
нztхилився над мийкою, роззявивши рота i сподiваючись, що BMicT шлунка
простосам собою пiднiметься стравоходом.- природно, спокiйно. Але, зви-
чайно, нiчого не сталося.

-,Щiдько! Бiсiв боягуз!

l 3опото у 18 KapaTiB мiстить 75 О/о эолотli25 О/о мiдi чи iцших металiв.
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Було двадцять хВи.пиЕ до десятоi. Рейс на Маямi вiдлiтав об-одинадцятiй
раЕку, а BiH ужодному разi не зможе сiсти в дiтак, коли обррка залипlати-
меться у його шлунку. BiH мiряв кроками бежевий, у плJIмах, килим вiтадьнi
й, нарештi, вирiшив вiдвiдати лiкаря. Швидкий пошук в IHTepHeTi дав йому
адресу найближчоi лiкарнi: на Семiнарi-роуд"

.Щжоуi накин).в на ппечi куртку й побiг до Ван-,Щорн-стриц шукаючи
TaKci, апе нiч виIiаlrа холодна i машин на вулицiх майже не брrо. У нього ви-
стачидо б грошей Hh банкiвському рахунку на те, щоб купити aBTiBKy, i дrже
гарну, апе оскiльки частина грошей належала KoHHi, а решта явпяпа собою
банкiвську позику з паралельного paxyнKy, витрачав Щжоуi д}же обережно.
BiH вийшов на дорог)r, наче сподiваючись, що, коли IIоводитиметься як Mi-
шень, то притягне до себе TaKci, аде сьогоднi TaKci, схоже, не iздили.

Прямуючи до пiкарнi, BiH отримав нову есемеску вiд.Щженни: <<Хвипююсь.
А ти?> Вiдповiв iй: <СтрашенноD. Спiлкування з ,Щженною, один дише пог/шд
на ii iй'я чи адресу електронноi пошти завжди дiяли на його cTaTeBi залози,
наче ласий lпматок на собаку Павлова. Щей ефект прке вiдрiзнявся вiд того,
якиfu, мапа на ЕIього KoHHi (та KoHHi, на яку вона перетворидась ocTaHHiM ча-
сом, наносила йому удари, що сягади все вище: в живiт, дихальнi м'язи, сер-
це), апе не менш наподегливий i сидьний. Щженна хвилювала його так само,
як i великi суми грошей; так само, як чудове зречення соцiапьноi вiдповiдаль-
HocTi й прийняття надмiрного споживанIrя pecypciB. BiH чудово розумiв, що
Щженна - ще та штrIка. Насправдi, найбiдыпе за все його заводили MipKy-
вання цро те, чи зможе,BiH сам стати такою ж (штучкою>, аби отримати ii.

Щорога до лiкарнi проходипа повз укритий бдакитними дзеркадами фасад
офiсноi будiвлi, де IчIинудого дiта BiH провiв yci днi i багато вечорiв, працюючи
на заклад пiд назвою <Райзен> (англiйська абревiатура слiв <Негайне вiднов-
rtення свiтських пiдприемств в IpaKy>), дочiрню компанiю <Ел-6i-ай>, яка
без тендера отримала контракт на приватизацiю колишньоТ державноi хлi-
бопекарськоi промисловостi у щойно звiльненоМу IpaKy. Його начальником

у <РайзенЬ був KeHHi Бартлз iз Флориди, якиitмав гарнi зв'язки, незважаючи
на юний BiK (трохи за двадцять), i якого Джоуr зумiв вразити мин)4Iого,року,
ко,ди працював на досдiдний iнститут батька Щжонатана i.Щженни. Посада,
яку,Щжоу1 займав того лiта, фiнансувалась безпосередньо <Ед-6i-ай>, а його

робота, хоча й полягала начебто у наданнi консультацiй урядовим органiза-
цiям, складапасявик.шючfiо з доспiдження способiв, у якi <Ел-бi-ай> може ко-
мерцiйно використати американське вторгнення i зilхоппення влади в IpaKy,
а потiм переписати цi комерцiйнi мождивостiяк аргументи на користь вторг-
нення. Аби нагородити Щжоуi за найважливirше дослiдження вир.обництва
хлiба, KeHHi Бартлз запропонував йому гlостiйну роботу в <Райзен>, уБаг-
дадi, в Зепенiй зонil. 3 бататьох причин, вкдючаючи опiр KoHHi, попереджен-
ня вiд Щжонатана, бажанця бути поряд iз ,Щженною, стр:ш бути вбитим, н€:
обхiднiсть оплачувати помешкання у Вiрджинii i сидьну пiдозру, що KeHHi
довiряти не можна, Щжоуi вiдхилив пропозицiю i погодив.ся, замiсть цього,
провести лiто, засновуючи офiс <Райзен) на територii США i взаемодiючи
3 урядом.

t Назва району в центрi Багдада, де знаходяться iноземнi й урядовi об'екти.
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Море паf,lна,яке на нього вилив батько, коли про це дiзнався, скпало одну
з причин того, чому BiH нiяк не мiг насмiлитися розповiсти батькам про шдюб,
i однiею з причин того, чому з того часу Джоуi постiйно намагався зрозумi-
ти,чи вистачить йому жорстоКостi, аби стати тим, ким BiH хоче стати. А BiH
xoTiB стати достатньо багатим, i крутим, i швидким, щоб бiльше нiколи не
ковтати образи вiд батька. Бути здатним просто розсмiятися,знизати пдечи-
ма та пiти геть, тобто бiльше походити на,Щженну, яка, до речi, знапа майrке
все про KoHHi, oKpiM того, що Щжоуi з нею одружився) але, незважаючи на це,
розгrшдада KoHHi не бiльше як додаткову пiкантнiсть, що поскоче нерви, до
iгор, уякi вона, ,Щженна, подюбдяла грати з Щжоуi. Щженнi дуже подобалося
питати в Щжоуi, чи його дiвчина знае, скiльки часу BiH витрачае на бадачки
зчужою дiвчиною, iслухати, як BiH перераховуе свою брехню KoHHi. Вона
виявипася ще бiльшою (штrIкою>, Hix{ про Hei розповiдаЁ брат,

У лiкарнi Щжоуi зрозумiв, чому вуIIицi в MicTi були TaKi порожнi: все насе-
дення Александрii прийшло до пункту швидкоi допомоги. Лише на ре€стра-
цiю в нього пiшло двадцять хвилин, а медсестра в peecTpaTypi, схоже, зовсiм
не бупа вражена скаргами на страшенний бйь у шлунку, який BiH симулював,
сподiваrочись опинитися в головi черги. Yci пiвтори,години, що BiH просидiв
улiкарнi, дихаючи одним повiтрям iз мешканцями Александрii, якi кашляли
йчхали, iдивився ocTaHHi пiвгодини серiал <<Швидка допомога> по телевi-
зору в приймальнi, i вiдправдяв есемески друзям з унiверситету, якi все ще
насолоджувапись зимовою переррою в заняттях, BiH розмiрковував над тим,
наскiльки легше i дешерше бупо б просто купити iншу обррку. BiH витра-
тив би всього лише триста баксiв, а KoHHi все одно не помiтила б рiзницi. Те,

що BiH так романтично прикипiв до бездушного предмета - що вiдчував, що
повинён KoHHi повернути саме цю обррку, яку вона допомогпа йому вибра-
ти в крамницi на Сорок сьомй вулицi спекотного дня, - не дуже сцолгIа-
лось iз його планами стати з часом поганцем.

Лiкар швидкоi, який нарештi прийняв його, виявився молодим бiпим
хJIопцем iз водянистими очима i сильним порiзом вiд бритви на облйччi"

- Немае чого хвилюватися, - запевнив BiH Щжоуi. - I]iречi дбають про
себе caMi. Предмет сам вийде з вашого тiпа, а ви цього HaBiTb не-помiтите.

- Та я не через здоров'я непокоюсь, - зzлrlвив Щжоуi. - MeHi конче по-
трiбно повернути собi це сьогоднi ввечерi.

- Гм, - сказав лiкар. , Цей предмет дуже цiнний?

- Дгл<е. I, гадаю, на такий випадок icHye певна... процедура, чи не так?

- Коли ви хочете отримати предмет назад, то rrроцедура така: почекат}t

день, чи два, чи три. А потiм.., - лiкар тонко посмiхнувся. - IcHye старий
пiкарський анекдот про MaTip, яка приходить до tIyHKTy швидкоi доrrомоги
разом iз маленькою дитиною, що проковтнула кiлька монетоR. Вона питас
лiкаря, чиз дитиною все бупе гаразп, а лiкар вiдповiдае: <Просто придивiться
до решти у стулi>, Дурни,П жарт. Але саме в цьому полягае процедура, колIt
ви бажаете отримати предмет.

- Але я говорю про процедуру, яку б можна було провести просто зараз.

- А я вам KzDKy, що TaKoi не icHye.

- До речi, дуже вдало ви пожартувапи, - раптом сказав Щжоуi. Ftе
можу втриматися вiд cMixy. Ха-ха. Ви просто блиску.rе розповiли анекдOт.
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3д консультацiю лiкаря BiH заплатив двiстi сiмдесят.п'ять доларiв. Оскiль-
ки стрФ(овки BiH не мав (громада штату Вiрджинli ввiDкала страховку, опла-
чену одним iз батькЬ, формою фiнансовоi пiдтримки), BiH був вимушений
розплатитися карткою на мiсцi. Якщо тiдьки в нього не станеться закрепу
(а з Латинською Америкою у нього бупи протилежнi асоцiацii), BiH може вже
зараз сказати: першi днi життя з Щженною стануть доцолi смердючими.

Повернувшись до помешкання вже дадеко за пiвнiч, BiH склав вмiзу,
а потiм пiг i почав спостерiгати процес травдення. Все життя, кожну хви-
пипу BiH щось перетрiIвдював, HaBiTb не помiчаючи цього. Як дивно дума-
ти, що BMicT шгунка i тасмничий тонкий кишечник - така ж частина його
тiла, як мозок, чи язик, чи пенiс. Лежачи у лiжку i намагаючись вiдчути паfu-
меншi скорочення, й зiтхання, й перемiщення у черевнiй порожнинi, Щх<о-
yi уявив собi, що його тiло - це давно забутиil родич, який чекае на нього
в кщцi довгоi дороги. Сумнiвний родич, якого BiH уперпlе бачить лише зара:l.
Упевний момент - дай Боже, удалекомумайбутньому, - йомудоведеться
покдадатися на вдасне тiло, а ще пiзнiше - дай Божq ще у бiльш далекому
майбутнБому, - його тiло пiдведе.його, i BiH помре. BiH уявйв собi власну
душу, добре знаЙому особистiсть, у виг/шдi зопотоi обруrки, Iцо повiльно
прок/Iадае собi шпях краiною, яка чим далi, тим дужче смердить i стае все
бiльш дивною,,на зуqтрiч зi смертю, що тхне лайном. BiH був на caMoTi з влас-
ним тiлом; а оскiльки, як це не дивно, його тiло € ним, це означало, що BiH
зовсiм сам-один.

BiH скуrив за,Щжонатаном. Як не смiшно, неминуча поiздка буrа гiршою
зрадою,Щжонатана, нiж KoHHi. F{езважаючи на Еепорозумiння першого Щrrя
подяки, за ocTaHHi два роки Еони стапи кращими друзями, i дише за ocTaHHi
мiсяlli, починаючи з дiловоi )rгоди ,Щжоуi з KeHHi Бартлзом i закiнчуючи мо-
ментом, коли,Щжонатану стало вiдомо про плани Дrкоуt на подорож разом iз
!женною, rхня дружба трохи зiпсувалась. А до того, раз за разом, Щжоуi при-
€мно дивувади докази того, наскrльки,Щжонатан зilхопдювався ним. Захоп.
лювався ним цiлком, а не пише певними частинками його особистостi, якi
BiH вважав за потрiбне демонструвати cBiToBi як крутий (в розумних межах,
звичайно) студент Унiверситету Вiрджинii. Найбiльшим i найприемнiшим
сюрпризом стало те, як сильно ,Щжонатапу подобапася KoHHi. Насправдi буде
справедливим зазначити, що коди б ,щжонатап так не схвалював tхнiй союз,

Джор "i*oo" 
не зайшов би так д:IJIеко, щоб одружитисяз KoHHi.

Коли не враховувати улюбленi порносайти, якi буlи зворуIrrдиво невин-
ними у порiвняннi з тими, до яких у випадках потреби звёртався сам ,Щжоуi,
сексуального.життя,Щжонатан не мав. Так, BiH був трохи занудним, але ж на-
BiTb набагато зануднiшi хлопцi займалися сексом. BiH просто занадто силь-
но нiяковiв поруч iз дiвчатами, нiяковiв через острах, що вони ввalкатим}rть
його нецiкавим, а KoHHi, копи вони, царештi, познаЙомипись, стапа единою
дiвчиною, гrоруч iз якою BiH мiг розслабити ся i бути самим собою. Безсумнiв-
но, свою роль зiграв i той факт, що BoHi буrа гпибоко й безнадiйно 9акоха-
на в Щжоуi, таким чином позбавляючи ,ЩжонЬтана необхiдностi намагатися
вразити ii чи хвилювацня, що iй потрiбно щось вiд нього. KoHHi поводилася
з ним, наче старша сестра - набагато добрiша й зацiкавлена старша сестра,
нiж ,Щженна. Поки .Щжоуi вчився чи працював у бiблiотецi, вона годинами
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црала з Джонатаном у вiдеоiгри, разом iз ним смИпася над своiми програша-
ми i з.щирою уважнiстю спухала пояснення особливостей Tici чи iHrtroi гри.
Хоча,Щжонатан зазвичай трусився над cBoiM дiжком, i особлlrвою подушкою
(якою користувався здитинства), iщоденною нормою удев'ять годин сну,
BiH розсудливо задишав iM KiMHaTy ще до того, як [жоуi встигав попроситIl
його зали.шитиiх iз KoHHi удвох. Коди KoHHi повернулась у Сент-ГIол, Джо-
натан зiзнався ,Щжоуi, що ввa>кае його дiвчину дивовижною, дуже гарячою,
але також безпосередньою, i Щжоуi вперше вiдчув тордiсть,за Hei. BiH припи-
нив постiйно думати про Hei як про свою слабкiсть, проблему, яку слiд вирi-
шити при першiй-дiпшiй нагодi, i став цивитися на Hei скорiше як на дiвчин1,,

учи€му icHyBaHHi BiH тепер не соромився зiзнатися друзям вунiверситетi.
I тому його ще бiльше розлютила прихована, але непримиренна ворожiсть
MaTepi.

- Одне питання, Щжоуi, - сказала вона йому по телфону одного дня,
коди вони з KoHHi разом сторожипи помешкання тiтки Ебirейл. - Можна
MeHi поставити тобi одне запитання?

- 3апежить вiд питанця, - вiдповiв Щжоуi

- Ви з KoHHi iнодi сваритесь?

- О Hi, мамо, про це я розмовлrIти не буду.

- Напевно, тобi цiкаво дiзнатисi, чомуя поставила тобi саме це запитан-
ня. Тобi хоч тропIки цiкаво?

- HL

- Тому, що ви обов'язково маете сваритись, а коди цього не вiдбуваеть-
ся - це означае, що щось у вас негаразд.

- Еге ж, за цим твердженням, ви з батьком робите все стовiдсотково пра-
вильно.

- Ха-ха-ха! Щуже смiйно,

- Чому це я маю з нею сваритись? Люди сваряться, коли не можуть зро-
зуlrлiти одне одного.

- Hi: дюди сваряться, коли люблять одне одного, аде всеж таки еза-
вершеними особистостями i живуть у реальному cBiTi, I]iлком зрозумiло
я зовсiм не хочу сказати, нiби постiйно сваритися - то добре.

-Ти доволi чiтко висдовI,Iдася. Я зрозумiв.

- Копи ви нiколи не сваритесь, ти ма€ш спитати себе, чому це так, оG
l все, що я хочу сказати. Спитай себе, де приховалась вигадка?

- Hi, мамо. Вибач, Не хочу про це чути,

- Чи в кому вона приховалась, коди ти розумiеш, про що я.

- Богом кдянусь, я зараз кину слухавку i не булу дзвонити тобi цi/O;а

PiK,

- Якi боки реальностi залишаються без Еагляду.

- Мамо!

- Н1 це i-6уло мое питання, i тепер, коли я його поставила, я тобi irоr:
бiльше не ставитиму.

Хоча мати аж нiяк не могла похвалитися piBHeM впасного щастя, воЕ;
вперто нав'язувала,Щжоуi норми ii вдасного життя. Мабуть, вона ввах(а::
нiби намагаеться захистити його, аде всё, що BiH чув, це барабанний бiй не-

гативу. Особдиво ii <турбувала>> вiдсутнiсть у KoHHi будь-яких друзiв, окр:х
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Щжоуi. Одного разу вона HaBiTb нав'ела як приклад свою ненормальну под-

руry з коледж)a Елайзу, яка дружида тiпьки з цец, i що Петтi мала б вiдразу
зрозумiти цей пбганий знак. Джоуi вiдповiв, що друзi yKoHHi е, а коли мати
стаllа вимагати назвати txHi iMeHa, голосно вiдмовився обговорювати з нею
питання, в яких вона нiчого не розуйiе. У KoHHi були cTapi друзi, ще зi шко-
пи, rlринаймнi двое чи трое, апе коли вона говорида про них, то бiдьшою
мiрою для того, аби проаналiзувати tхню поверховiсть чи порiвняти rхнiй iH-
тедектуальний piBeHb з piBHeM Щжоуi (завкди на його користь), а iMeH txHix
BiH взагалi не.знав. OTtKe, тут його мати зробила впу.rний удар. Вона нiколи,
не била по одному мiсцю двiчi, але вона або була найвправнiшим у cBiTi на-
тякальником, або Щжоуi був найлiпшим у cBiTi аналiтиком, ilt було достат-
ньо просто згадати, що скоро до не1 приiде стара подружка по командi, KeTi
Шмiдц щоб Щжоуi почув у цьому образливу критику KoHHi. Коди BiH висував
iй обвинувачення в цьому, вона зirходипа у хащi психологii i радила йому до-
спiдити причини TaKoi чутдивостi до певноi теми. единиil уFар у вiдповiдь,
який насправдi примусив би ii замовкнути, а саме: спитати ii, скiльки лрузiв ,

з'явипос7 унеi caMoi пiсдя закiнчення кодеджу (вiдповiдь: нупь), - був та-
кйм, що ,Щжоуi не Мiг його нанести. У неi завжди бупа вирiшальна перевага,
в ycix rxHix сварах - йому було ii шкода.

KoHHi не ставилася до матерi,Щжор з такою ж ненавистю. Вона мада безпе-

речне право скаржитися, але нiколи цього не робила, i це ще бiдьше пiдкрес-
лювадо несправедливiсть чiплянь його MaTepi. У дитинствi KoHHi, з, власного
розсуд}, i без жодних натякiв з боку Керол, дарувала Петтi на день народжен-
rrя листiВки, зробпенi власнору.r. Його мати милувалась цими листiвками, алс

доки вони з KoHHi не почади займатися сексом. KciHHi й надапi продовжува-
ла дарувати пистiвки, i !жоуi, коди'вiн ще мешкав у Сент-Полi, одного разу
побачив, як Петтi вiдкрила листiвку, кинула на Hei одЙн погляд iз кам'яним
виразом обдиччя, закрила i вiдклала убiк, наче рекламну розсилку. OcTaHHiM
часом KoHHi надсипалаiй також додЬтковi подарУночки: одного разу сереж-
ки, iншого - шокодаднi цукерки, - i отримада таку ходульну й безособо-
ву подяку, наче комюнiке податкового управпiння. KoHHi робила все, щоб
мати Щжоуi знову полюбила ii, _ вс€, KpiM единоi'речi, яка б могла допомог-
ти цьому:, припинити зустрiчатися з ,Щжоуi. KoHHi мада чисте серце, а його
мати плювапа на Hei. I це була ще одна причина того, чому BiH одружився
з KoHHi.

Через цю несправедпивiсть респубпiканка Петтi, вiд противного, ста-
ла бiльше цiкавити його. Його MaTip не приймала Керол i Бдейка через свiй
снобiзм i не дюбила KoHHi просто тому, що та жида з ними, Вона вважала
само собою зрозумiпим, що Bci, хто мисдить BipHo, вкдючаючи Щжоуi, до-
триtryються однiеi думки стосовIIо cMaKiB iдумок бiдих пюдей з менш при-
вiлейованих верств HaceпeHIuI, нiл< та, до якоi належала сама. Що подоба-
лося Щжоуi в республiканцях, так це tе, I1Io вони не зневiDкади пюдей так,
як це вдастиво лiберальним демократам. Так, вони ненавидять демократiв,
zme лише тому, що демократи зненавидiпи tx першими. ix просто нудило вiд
нiким не дослiджёноr побпаждивостi, з якою flеттi ставилася до Монагенiв.
3а останпi два роки Щжоуi потроху помiнявся мiсцями з Щжонатаном у попi-
тичних дискусiях, особливо в питаннi lpaKy. Щжоуi тепер був пеРеконаний,
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ЩО ВТОРгнення б)rло необхiдне ддя того, абизахистити геополiтичнi iнтереси
США i забрати у Саддама Хусейна зброю масового знищення, у той час як
Щжонатан, який брав r{асть у вигiдних пiтнiх iHTepHaTypax урядовоi газети
<<Гiл>, а потiм <<Вашингтон пост> i сподiвався згодом стати полiтичним жур-
налiстом, ставився ще з бiпьшоltl пiдозрою до людей типу Фiта, Вулфовiца,
Перлаt iтЧалабi2, якi пiдштовхували краrни до вiйни. Обидва отримали ба-
гато задоволення вiд несподiваноi змiни ролей i вiд того, що перетворидись
на полiтичних чужинцiв у cBolx родинах: ,Щжоуi все бiпьше розмовпrIв, наче
батько ,Щжонатана, а Джонатан - наче батько !жоуi. Чим довше ,Щжоуi на-
поlIягав на пiдтримцi KoHHi та захистi ii вiд снобiзму Петтi, тим приемнiше
йому буrо,спiпкуватися з представниками партii проти снобiзму.

Але чому, насправдi, BiH взагалi застряг iз KoHHi? €дина вiдповiдь, що
мада сенс, - тому, що коха€ ii. У нього була можливiсть звiдьнити себе вiд
Hei (а кiлька таких можпивостей BiH навмисно створив сам), але у вирiшаль-
ний момент BiH знову i знову обирав продовження cTocyHKiB. Першою ч},до-

вою,можливiстю став його вiд'iзд у коледж. Наступний шанс зЪвийся роком
пiзнiше, коди KoHHi поiхма за ним на схiд до Мортон-коледж, що у Мортонз-
Гпен, штат Вiрджипiя. Ъпер вона i справдi опинидася поряд iз Шарпоттсвй-
дем - до Hei можна було доrхати на (дендкрузерi>> ,Щжонатана (Джонатан по-
зичив Щжоуi]свою машину, бо схвалював KoHHi), аде такрж ця змiна ужиттi
поставила i'i на рейки нормапьного студентського,.незапежного життя. Пiсля
другого вiзиту до Мортона, бiльшу частину якого вони проведи, намагаю-
чись сховатися вiд ii сусiдки по KiMHaTi, коI)еянки, Щжоуi запропонрав Кон-
Hi, заради Hei caMoi (6о вона, схоже, не дуже добре пристосувалась до життя
в коледжi), знову спробувати розiрвати залежнiсть одне,Ёiд одного i на пев-
ний час припинити спiлкування. Пропозицiя була не зовсiм нещирою; BiH зо-
BciM не викдючав, що у них може бути спiльне майбутне. Але BiH духбе багато
спухав ,Щженну i сподiвався провести зимовi канiкули з нею та Щжонатаноrr
у Маклейнi. Коди KoHHi, нарештi, розгадала його плани - а це стадося за
кiдька тижнiв до Рiздва, - вiч спитав ii, невже iй не хочеться з'iздити у Сент-
Пол i побачитись iз друзями й родиною (унормального першокурсникатаке
бажання е досить сипьним), на що вона вiдповiла: <Hi. Я хочу бути з тобоюr.
Оскiдьки його пiдштовхувапа перспектива провести,час iз,Щженною, а Taкoii(
пiдбурювало останне знайомство, яке сталося на вечiрцi, BiH обрар сувор)-
лiHiro поведiнки з KoHHi, i вона так гiрко ппакала у сдухавку, що в Hei почалася
гикавка. Вона заявила, що нiзащо не хоче повертатися додому, нiзащо не хоче
проводити нiч пiд одним дахом iз Керол i немовлятами. Аде Щжоуi все одно
примусив ij. I HaBiTb хоча BiH майже не розмовдяв iз Щженною.на канiкула:,
(спочатку вона катадася на лижах, а потiм проводила час у Нью-Йорку разох
iз HiKoM), BiH продовжував рухатися шляхом закiнчення вiдносин до Tiei ночr
на початку дютого, коли Керол подзвонила йому i повiдомида, що KoHHi Krt-
нуда кодедж i повернулася на Бар'ер-стрит у гiршiй депресii, Hi;K будь-ко,тl
ранiше.

1 Американськi полiтики,
2 Iракський цодiтик.
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Виявилося, lцо KoHHi отримала п'ятiрки за два iспитиу зимову сесiю, але
на iншi дВа простЬ не з'явипась, i що ii вiдносини з сусiдкою по KiMHaTt стапи
просто ворожими: та слухапа пiснi <Бекстрит бойз> хоча i в навушник€ж, але
на такiй грностi, що,дискант, якиir IryHaB звiдти, мiг будь-копо звести з ро-
з},]чIу; вмикала телевiзор на каналi телекрамницi й дивилась його весь день;
глузувала з KoHHi через ii зарозумiлого хлопця, пропонувалаiй уявити Bcix
зарозумйих хвойд, яких BiH TpzD(aB у Hei за спиною; i наповнювала спiльну
KiMHaTy жахдивим запахом содоних огiркiв. У сiчнi KoHHi повернудася до
навчання, на повторний курс, аде проводила стiдьки часу в лiжку, що вре-
штi-решт у справувтрутилась медична служба ко/Iеджу i.вiдправила ri назад
додому. Все це Керол повiдомила Щжоуi з розсудливою тривогою i, на щастя,
без жодних обвинувачень.

ТоЙ факт, що BiH flе скористався останЕьою можливiстю здI,fхатися KoHHi
(яка бiльше не могла робити вигляд, нiби ii депресiя - то просто фантазii
Керол), був пов'язаний iз нещодавньою гiркою новиною про (типу> зару-
чини !женни та HiKa, але лише певIIою мiрою. Хоча Щжоуi був достатньо
обiзнаним, аби боятися серйозних розумових захворювань, йому здавалося,
що коли BiH видалить iз cBoei заводi майбутньоi перспективи Bcix без винят-
ку цiкавих дiвчат у вiцi бпизько двадцяти poKiB, якi кодись мали депресiю,,то
заводь ця бде дуже й дуже маленькою. А у KoHHi для депресti бупи вагомi
причини: сусiдка iй дiстапася простq нестерпнц iдо того ж, вона вмирада
вiд caMoTHocTi. Копи Керол передада iй crryxaBKy, KoHHi вжипа слово <вибач>

близько ста разiв. Вибач, що пiдвела тебе, вибач, що така слабка, вибач, що
вiдволiкаю вiд навчання, вибач, що марно витратида црошi на нЬчання, ви-
бач, що я тягар для Керол, вибач, що я тягар для геть ycix, вибач, що зi мнф
нецiкаво розмовляти. Хоча (чи саме з цiеi гiричини) вона булау надто по-
ганому HacTpoi, абцпитати його про iього - i взагалi, здавалося, Вона вже
майже готова, нарештi, вiдпустити його, - BiH сказав iй, що мае повнi кишенi
грошей завдяки переказу з дому i негайно виле,Iить, аби зустрiтися з нею.
I чим бiльше вона запевняла його, що в цьому немае потреби, тим бiльiпе BiH

розумiв, що потреба таки е. l

Той тиждень, який BiH тодi провiв на Бар'ер-стриц став першим тиж-
нем справдi дороспого х(иття. Сир5чи разом iз Бдейком у великiй KiMHaTi,
чиi розмiри виявилися скромцiшими за Ti, що BiH пам'ятав, flжоуi jцивився

репортаж канапу <Фокс ньюс) про Еапад на Багдад i вiдчував, як його давне
о6lрення подiями одинадцятого вересня потроху вщухае. KpaiHa нарештi
почала рrхатися вперед, нарештi взяда власну iсторiю в cBoi руки, i якось це
спiвпало з пошаною i вдячнiстю, якi йому демонстрували Блейк i Керол. BiH
розва>кав Бпейка оповiдками про доспiдний iнститут, про сутички з особами,
яких показують по телевiзору, про планування дiй по закiнченню захопден-
ня, до чого i BiH доклав руки. Будинок був мапиil,, а BiH у 1{ьому - великиfil.
BiH навчився тримати немовrIя i нахидяти пляшку з соскою. KoHHi була бпi-
да i страшенно худа: руки наче олiвцi, а живiт залапий, наче у чотирнадцять

рочЬ, коли BiH уперше u торкався. BiH лежав уночi й тримав ii в обiймах,
намагався зацiкавити ii, пробитися крiзь товсту емоцiйну шкаралупу роз-
пачу хоча б такою мiрою, щоб з нею можна було займатися сексом. Лiки, якi
вона прийма/Iа, поки ще не подiяли, i BiH майже радЬ тяжкостi ii хвороби: це
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надавапо,йому серйозностi йдарувапо мету. Вона повторювала, що пiдвепа
його, але BiH вiдчував усе навпаки. Наче BiH раптоМ побачив новий i бiльш
дорослий cBiT кохання; наче кiнця-краю не було видно внутрiшнiм дверям,
якi ще чекають на вiдкриття. У biKHo спальнi BiH бачив дiм, у якому вирiс i де
зарffi мешкади чорношкiрi - Керол вв:Dкала ix зарозумiпими i вiдлюдними
особамй, якi повiсиди на стiнуiдальнi cBoi дипломи докторiв наук (<У iдаль-
Hi, - пiдкреслила Керол, - де lx може побачити кожен, HaBiTb iз вулицi>).

!жоуi радiв тому, як мало його зачiпапо видовище свого старого дому. Бо,
скiльки BiH себе пам'ятав, BiH завжди xoTiB пёрерости його, i тепер, схоже,
йому це вдапося. Одного вечора BiH зайшов так далеко, що подзвонив MaTepi

й подйився BciM, що вiдбуваеться.

- Отже5 - вiдповiла вона, - так. Я, схоже, трохи вiдстала вiд життя в то-
му MicTi. Так ти к.Dкеш, KoHHi навчадася у коледжi на Сходi?

- Так. Але натрапила.на погану сусiдку по KiMHaTi й впапа в депресiю.

- Ну, дуже мидо з твого боку повiдомляти MeHi про це, коли все вже бла-
гоподr{но скiнчидося,

- Ти тодi поводилась так, що MeHi не дуже хотiдося повiдомпяти Toýi про
подii з ii життя.

- Так, звичайно, я головний злодiй. Старий ворог. Упевнена, саме так ти
це i сприймаеш.

.- Може, на те е пр},Iчина, Не думапа над цим?

- Ау мене скдалося вр:uкення, нiби ти вiдьний iнiчим не обтяжений.
Знаеlп, [жоуi, час у коледжi спдиве швидко. Я пов'язала себе обов'язками,
коли була ще досить молода, i тому не отримала певного досiiду, якиilt Mit би
стати MeHi корисним. Але, знов-таки, може, я просто не бупа такою зрiлою,
якти.

- Еге ж, - вiдповiв BiH, почуваючись жорстоким i справдi зрiлим. - Ма-
буть, так.

- Я просто хочу зазначити, що ти трохи збрехав MeHi, копи це там було -
два мiсяцi т9му? - коли я спитала тебе, чи не отримував ти звiстки вiд Кон-
Hi. Ъдаю,6рехати - то не дуже зрiло.

- Твое'питання прозвгIало не дуже доброзичливо.

- А твоя вiдповiдь не була чесною! Не те щоб тибув зобов'язаний завжди
казати MeHi правду, аде давай, принаймнi, зараз порозумiемося щодо цього.

- Було Рiздво. Я сказав, що, гадаю, вона у Сент-Попi.

- Так, саме так. Не хочу зосереджувати на цьому уваги, але коли лк)дина
ка.lке (гадаю>, то тим самим дае зрозумiти, що не знае чQгось напевно. Ти
прикидався, наче не знаеш напевно про те, про що луже добре знав.

- Я сказав тобi, де, на мою думку, в'она мае бути. Але вона могла бутлt

у BicKoHciHi чи ще десь.

- Так, вона ж могда вiдвiдувiти одну зi cBolx бдизьких подруг.

- Господи! - не втримався Щжоуi. - Кажу, тобi нiкого у цьому звинува-
чувати, oKpiM caMoi себе. '

Зрозумiй мене правилIьно, - продовжувала Петтi, - я думаю, це чудо-
во, що ти зараз iз нею, правда-правда. Ще робить тобi честь. Я пишаюся тим,

що ти хочеш пiклуватися про когось, хто тобi не байдужий, У мене також
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€ кiдька знайомих iз депресiею, i повiр MeHi, я знаю, це не жарти, KoHHi при-
ймае якiсь лiки?

---: Так, <сiлiксу>.

- Ну, сподЬаюсь, це iй допоможе. Ti лiки, якi приймапа я, не дуже MeHi

допомогли.

- Ти приймала антидепресанти? Коли?

- Ну, нещодавно,

- Боже, я i гадки не мав.

- Це тому, що, коди я каж)л, що хочу, абити,'6ув вiдьний i нiчим не обrя-
жений, i не жартую. Я не хотiда абитихвилювався черф мене,

- Господи, але ж просто сказати MeHi - це ж можна було зробити? -

- I]e тривапо пише кiлька мiсяцiв. Я виявипася бiдьш нiж зразковим па-
цiентом,

- Лiки вiдразу не дiють,. - зазначив Щжоуt.

- Так, MeHi Bci це казали. Особливо тато, який, скажiмо, знаходиться зi
мною на дiнii фро]rrу. BiH дуже шкодував, коли добрi cTapi часи минули. Але
я привiтала пов€рнення голови на мiсце, яка б вона не бупа.

- MeHi справдi rцкода.

- Так, я зIIаю. Копи б ти розповiв MeHi все це про Коннi.три мiсяцi тому,
я б тобi вiдповiла лишеi <Ля-ля-тlя|о Тож тепер тобi доведеться звикати, що
до мене повернулися почуття.

- Я мав на увазi; що MeHi шкода, що тобi боляче.

- Щякую, любчику. I прошу пробачення за cBoi почугтя.
Хоча ocTaHHiM часом депресiЯ, схоже, стала просто всюдисущою, ,Щжоуi

вважав вартим тривоги той факт, що обидвi жiнки, якi його любипЙ найбiль.
ше) стрiuкдапи вiд цiЬi хвороби. Чи це i справдi просто збiг? Чи, може, BiH
ма€ таемний отруйний впдив на психiчне здоров'я жiнок? У випадку з KoHHi,
вирiшив BiH, правда полягада в тому, що ii хвороба була дише гранню енер-
гiйностi та яскравостi, якi так йому подобалися. В останню нiч у Сент-Полi,
перш HirK повернутися до Вiрджинii, BiH сидiв i дивився, як вона обережно,
кiнчиками пальцiв' мацае голову, наче намагаеться вичавити з мозку додат-
KoBi почуття. Вона зiзЕапася, що причина того, чому вона плаче з найменшого
приводу, подягас в тому, що HaBiTb найнезначнiшi, але поганi думки нестерп-
но мучать rr i що iй в голову дiзли лише поганi думки, lкодноi доброi. Вона
пригадувада, як загубипа бей,сболк). з написом <Унiверситет Вiрджинii>, як1.

BiH копись подарув:lв iй; як вона придiдяда занадто багато раги пробпемi
з сусiдкою по KiMHaTi, i тому, коли,Щжоуi вдруге приТхав до Мортона, HaBiTb
не спитала, який бал BiH отримав за свiй великий проект з icTopii США; як
Керол колись зазначила, що вона бiльше подобатиметься хлопцям, коли бiль-
ше посмiхатиметься; як одна з ii молодшйх сестер, Сабрiна, розппакалася,
коли KoHHi вперше взяда ii на руки; як iй вистачидо дуростi зiзнатися MaTepi

Джоуr, що вона iде до Нью-Йорка, аби побачити його; яка огидно сильна кро-
вотёча трапилася в Hei ввечерi напередоднi його вiд'lзду до коледжу; як вона
писала зовсiм не те, що треба, в листiвках для Щжесiки, намагаючись знову
потоваришувати з його сестрою, - саме тому,Щжесiка жодного разу не'вiд-
повiда iй; i так далi, i далi, i далi. Вона загубилася в темному лiсi шкодування
i вiдрази до caMoi себе, де HaBiTb найменше деревце набувапо жiluмвш( про-
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порцiй. Сам ,Щжор нiкопи пе бував у таких пiсах, але, безперечно, TaKi зарос-
Ti в душi KoHHi його приваблювапи. BiH HaBiTb збудився, коди KoHHi почала
схrIипрати, поки BiH трахав ii на прощzлння - принаймнi, доки схлипи не
перетворилися на корчi, i розмахування кудаками, i ненависть до себе. ii pi-
вень горя опЙнився у небезпечнiй вiдстанi вiд краю, де вже ммчив привид
самогубства, i BiH тодi не спав пiвночi, намагаючись переконати ii в томУ, що
вона не мае так погано до себе ставитися через те, що вона даваIIа йому все,
чого б BiH не забажав. I]e було виснажливо, i нестерпно, i нескiнченно, аде
наступного дня, сидячи в лiтаку, що прямував назад на Схiд, BiH раптом ycBi-

домив, що боiться того ефекту, якиil на Hei справпrIть лiки, коли почнiть дiя-
ти. BiH помiркував над словами MaTepi про те, що антидепресанти вбивають
почуття: KoHHi без океану почуттiв буrа KoHHi, яку BiH не знав i пiдозрював,
що не захоче.ii.

Тим часом KpaiHa вепа вiйну, аде дуже дивну вiйну, в якiй, у межах по-
милки округпення, жертви неспа лише iнша сторона. ,Щжоуi з радiстrо помi-
чав, що зaIхоппення IpaKy i справдi виявипось немов дегкою проryдянкою,
як BiH це iпiдозрював, aKeHHi Бартлз постiйно надсидав йому електроннi
листи упiднесеному Hacтpoi, закликаючи його органiзувати свою хлiбопе-
карську компанiю i почати працювати якомога швидше (Щжоуi доводилось
увесь час нагадувати йому, що BiH поки що студенъ а отже, не може нiкуди
цо'tхати, доки не скдаде iспити). Однак ,Щжонатан перебував у гiршому на-

cTpoi, нiЖ будь-коли paHilrre. Наприклад, BiH зациклився на тому, що ipaKcbKi
археологiчнi знахiдки розкрадаються мародерами з Нацiонального музею
сшА.

- Ще була крихiтна помидкз, - вiдповiв Щжоуi. - Bci rrомиляються, чи
не так? Ти просто не хочеш визнати, що все iде як слiд,

- Я це визнаю, коли вони знайдуть плутонiй i ракети, начиненi вiспQю, -
рiзко зазначив .Щжонатан. - А цього не трапиться, бо все це просто дайно,
сфабриковане лайно,6о Ti, хто розпочав вiйну, некомпетентнi клоуни. .

- Дружj, але ж yci кажуть, що зброя,масовQго знищення там таки е. На-
BiTb <Нью-Иоркер> так вважае. Мама каже, тато хоче вiдмовитися вiд перед-
пла"ги на нього, бо дуже сердитиf,tчерез його позицiю. А тато - великий фах-
iвець у питаннi закордонних справ.

- Скiльки ти готовий поставити на те, що твiй тато мае рацiю?

- Ну, не знаю. Сотню баксiв.

- 3годен! - I,Щжонатан простягнув йому руку.- Сто баксiв на те, що
вони не знайдуть там жодноi зброi до кiнця року.

Джоуt потиснр йому руку iпочав хвилюватися, що друг правий уцьо-
му питаннi. Не те щоб BiH непокоiвся через сотню баксiв - разом iз KeHHi
Бартлзом BiH заробпятиме BiciM тисяч на мiсяць. Але Щжонатан, наркоман
пOлiтичних новин, sдався йому таким упевненим у своiй правотi, що Щжоlr
мимоволi замисдився - чи не пропустив BiH щось важливе, спiпкуючись Ь
начадьством удослiдному iнститутi та KeHHi Бартлзом: мабуть, не помiтив
iронiчне пiдморгування чи змiну тембру голосу; коди вони обговорювалl:
причини вторгнення в IpaK, oKpiM особистого зискучи зискудля органiзацfr?
На думку [жоуi, в дослiдного iнституту таки була прихована причина пiд-
тримки вторгнення: захист Iзраiлю, якиil, на вiдмiну вiд Сполlпlених ШтатЬ
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знiD(одит. ся у межах досяжностi нацiть тих слабеньких ракеъ на створення
яких здатнi науковцi Саддама. Аде BiH ранiше вва)кав, що неоконсерватори,
принаймнi, всерйоз непокояться через небезпеку дilя Iзрайю. YTiM, зарqз,
копи березень змiнився KBiTHeM, yci ;озмахували руками iробипи виглrIд,
наче взагадi неважпиво, чи зможуть вони знайти зброю масового знищення;
наче головним завданням було надати свободу ipaKcbKoMy народу. А,Щжоуi,
чий iHTepec у вiйнi носив бйьшою мiрою фiнансовий характер, аде який за-
спокоював свою coBicтb думками, що урозумнiших за нього людей i мотиви
вищi, почав потихеньку розумiти, що його розвели, як дитину. Вiд цього ро-
зумiння його боrсання брати rrасть не зменшипось, але BiH i справдi вiдчував
себе бруднiшим.

У такому зап/uIмованому HacTpoi йому значно легше буrо розмовrulти
з [женною про плани,на лiто. ,Щжонатан, oKpiM усього iншого, ще й безумно
ревнував його до Кённi Бартлза (BiH починав дорiкати Щжоуi, копи чув, як
той розмовrulе по телефону з KeHHi), у той час як,Щженна замiсть зiниць мала
позначки,додара i жваво пiдтримувала MacoBi вбивства.

- Мох<е,,побачимось цим лiтом уВашинггонi, - казала вона. - Япри-
iду туди з Нью-Йорка, i ти зможеш повести мене до ресторану, аби вiдсвят-
кувати Moi заруrини.

- 3вичайно, - погодився BiH. - Вечiр обiцяе бути дуже цiкавим.

- Маю попередити: я вiддаю переваryдуже дорогим ресторанам.

- А як HiK поставитьсядо того, що я вечеряю з тобою?

- 3радiе: це збереже йому грошi. Та йому нiкопи i на гадку не спаде, що
йому слiд боятися тебе. Але як поставиться до цього твоя дiвчина?

- Вона не з ревнивих.
, 
- Так, ревнощi нiкого не приваблюють, Xo-XZl;

- Ъ, чого вона не знае, не може образити u.

- Так, а не знае вона досить багато, еге ж? Скiльки разiв ти вже BTiKaB
вiд Hei?

- П'ять.

- Це на чотири бiльше, нiж.зiйшло б iз рук HiKy, перш нiж я б провела
йому хiрургiчну кастрацiю.

- Так, але коди б ти не знала, то й не образилася б, BipHo?

- Повiр MeHi, - раптом сказала ,Щженна. - Я б дiзналася. Ось у чому
рiзниця мiж мною i твоею дiвчиною. Я дуже ревнива. Я перетворююсь на
iспанську iнквiзицiю, коди мова з:rходить про те, що мене дурять. I жодноi
пощади!

Як цiкаво, подумав [жоуi: арке минулоi oceHi саме,Щженна наполrIгала,
аби BiH скористався можливостями, що несподiвано виникли у нього в школi,
i BiH вважав, що саме заради Щженни це робить, аби щось iй довести. Вона
нiби порадwп йому зарiзати посеред iдальнi дiвчину, з дiжка якоi BiH встав
чотири години тому. <Не будь такою нiжною квiтко'ю, - поради/Iа вона йому
тодi. - Вони хочуть, аби ти ix iгнорував. I копи ти lx не iгноруеш, цим ти не ро-
биш iM жодних послуг. Ти маеш прикидатися; нiби нiкоди у життi rx не бачив.
OcTaHire, що iM потрiбно, - щоб ти веIrtтався поряд iз ними i цав винуватий
вигдrIд. Вони сидять i молять Бога, щоб ти збентежив 'ix>. Вона явно говори-
ла, спираючись на власниit досвiд, апе BiH не вiрив iй, аж доки не спробував
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присдухатися до поради. З того часу життя його кабагато подегшадо. I хоча
BiH все одно зрсlбив KoHHi ласку i не розповiв iй про cBoi маленькi пригоди,
BiH продовжував думати, що й це все одно байдуже. (Вц кого йому справдi
довепось ховатисяi так це вiд [жонатана, який мав apTypiBcbki погдяди на

романтичнi стосунки i просто накинувся на,Щжоуi, наче був старшим братом
чи опiкуном KoHHi, коди до нього дiйшли чутки про HeBipHicTb Щжоуi. Щжоуi
тодi поклявся йому, що HaBiTb не роз,стiбав штанiв, але ця брехня бупа занад-
то очевидною, i Щжонатап назв:}в його козлом i брехулом, недостойним Кон-
Hi.) Атепер BiH вiдчував, що,Щженна, яка мала подвiйнi стандарти BipHocTi,
обдурипа його, i обдурипа майже точно так, як це зробили його начаrrьники

у досдiдному iнститутi, Просто зi спортивного iHTepecy, просто бажаючи на-
капостити KoHHi, вона зробила те, що пiдбурювачi до вiйни зробипи заради
грошей. Але це розумiння н9 позбавило його сидьного бажання запросити ii
на вечерю чи заробити на це грошей у <Райзенi>.

В Апександрii, сидячи на самотiухододномуофiсi <Райзена>, що мав лише
одну KiMHaTy, Джоуi переписував плутанi факси KeHHi з Баiдада, переробпя-
ючи tx у переконпивi звiти про юридичне використання доларiв платникiв
цодаткiв, аби створити з пекарiв, яких,субсидiював Саддам, пiдприемцiв, що
отримують допомоry вiд Агенцfi зiIхисту прав споживачЬ. BiH використо-
вував апапiз дЙльностi фiрм <БредмеЙ4ерз> i <Хот енд KpacTiD, проведениЙ
минулого лiта, для створення привабпивого шаблону написання бiзнес-пла-
ну, яким могли б користуватися саме цi майбутнi пiдприемцi. ВiЁ розробив
дворiчний план хоча б приблизного приведення цiн на х.пiб до умов справед-
ливого ринку, причому цiни на традицiйний iракський хубз спiд бупо знизи-
ти настiльки, щоб вони були меншими вiд собiвартостi, аби привернути до
нього уваry водночас рiзко пiдвищити цiни на кондитерськi вироби i KaBoBi
напоi- коди провести rx грамотний маркетинц вони зможуть приносити
хороший зиск; таким чином у2005 роцi Коалiцiя зможе прибрати субсидii,
не викдикавши Ilри цьомухлiбних бунтiв. Усе, що BiH рQбив,6уло, принайм-
Hi, частковим, а iнкоди - i повним мареншIм. BiH не мав HaBiTb прибпизното

уявлення про те, що явrulе собою типова вiтрина крамницi у Басрi; напри-
клад, BiH пiдозрював, що cKIuIHi вiтрини з охолодженням для випiчки,у стилi
<Бредмастерз), iDK нiяк не пiдходять дпя умов постiйних вибрiв машин
i лiтньоi спеки у п'ятдесят п'ять градусiв за I-{ельсiем. Але марення сrIас-
Hoi комерцii було мовою, якою BiH, на щастя, навчився спiлкратися вiльно,
i KeHHi запевняв його, що значеннrI мае лише подоба бурхливоi дiяльностi
й моментальних результатiв. <Зроби це так, щоб воно гарно вигIuIдало вчо-

ра, - казав йому KeHHi, - а ми вже на мiсцi зробимо так, щоб усе вигдядало
гарно сьогоднi. ,Щжеррi хоче отримати вiдьний ринок за одну нiч, i ми ма€мо
це йому забезпечити> (Щжеррi - то був Псiп Бремер, годовний бос у Багдадi,
якого KeHHi, мабугь, i не бачив нiкЬли). У часи, копи роботи не бупо, особли-
во по вихiдних, flжоуi забiгав до шкiльних друзiв; якi безкошlтовно працю-
вали в iHTepHaTypi чи продавали гамбургери у cBok мiстечках, i Ti засипади
його заздрiстю i вiтаннями за те, що BiH примудрився знаiпи собi найкра-
щу в cBiTi дiтню роботу. BiH вiдчував, що його життя, збите з курсу подйми
одинадцятого вересrrя, нарештi, знову почiulо вiдчутно набирати TpaeKTopii,
спрямоЁаноi-нагору.
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Певний час единими хмарами на його задовопеннi життям були постiйнi
перенесення TepMiHy поiздки [женни до Вашингтона. Пiд час lxHix розмов
з:lвкди сппивада тема iI занепокоення тим, що вона недостатньо насододи-
лася надзвиqаirними пригодiлми до того, як вiддала себе HiKy (<Не думаю, що
той piK у копеджi, копи я поводилася, як спрalвжня сука, можна зарахуватио).
Щжоуiу такому занепокоеннi почув шепiт можливостi, а тому був розчарова-
ниiцкопщ незвa>каючи на все бiпьш вiдвертий флiрт у розмовil( по телефону,
вона двiчi вiдмiняла пдани приtхати до нього, i ще бiльш розчарований, коли
Шопатан сказав йому, що ,Щжепна iздипа до батькiв уМаклейн, - бо йому
вона HaBiTb нiчого не повiдомила.

Четвертого липнД, у,Щень незалежностi, пiд час вiзиту до батькiв, який
BiH зробив, аби тiльки остаточно не зiпсувати стосунки,,Щжоуi вирiшив роз-
крити перед батьком деталi роботи в <Райзенi>, сподiваrочись вразити його
розмiром зарrшатнi й розмаком обовЪзкiв; аде батько:тут же майже зрiкся
його. ,Що цiеi митi, майже все життя, lxHi стосункл бупи дул(е стриманими,
бо rxHi волi тримали tx у патовiй ситуацi!. Але зараз батько явно не збирав-
ся вiдсипати його йти cBoiM ш/IrIхом, просто прочитавши йому повчальну
лекцiю про неприпустимiсть:тзкоi хоподноётi й самовпевненостi. Ъпер BiH
кричав, що вiд Щжоуi його нудить, що унього викликае фiзичну'вiдразутой
фч*цщо BiH примудрився виростити такого сина- егоiстичного iтакого,
що не розумiе, що збираеться потурати чудовиськам, якi'знищують KpaiHy
заради вдасного збагачення. А мати, замiсть того щоб захистити його, втекла,
наче чорти за нею гнались) нагору, до cBoei кiмнати. Щжоуi знав: уже завтра
вранцi вона подзвонить йому, намагаючись усе випр:lвити, i годуватиме його
брехнею про те, нiби батько сердиться лише тому, що пюбЙть йоrо. A-Tre вона
була занадто бояryзлива, щоб триматися поряд, а сам BiH не мiг нiчого зро-
бити, oKpiM як мiцно схрестити на грудях руки, начепити на обдиччя маску,
похитати головою iзнову йзнову повторюЬати батьЙовi, Iцоб не намагався
сyдити про те, чого зовсiм не розуМiе.

- Та що тут розумiти? - кричав Волтер. - Це вiйпа за полiтичнi iHTepe-
сийвигоду.Iкрапка!

- Тiльки через те, що тобi не подобаеться чиясь полiтика, - заувa>кив

Щжоуi, - це не означа€, що Bci rxHi дii неrrравидьнi. Ти вдаеш, нiби все, що
вони роблять, fIогано, сподiваешся, Iцо в них нiчого не вийде, бо ти ненtlви:
диш lхню полiтику. Ти HaBiTb не хоч€ш чути про те добре, що вiдбуваеться
зара3.

- Нiчого доброго зараз не вiдбуваеться!

- Гаразд,. I-{ей cBiT чорно-6iлий. Ми.всi поганi, а ти весь у бiлому.

- А ти гадаеш, розвиток cBiTy вимагае, аби дiтлахам в IpaKy, дiтлахам
твого BiKy, вiдривадо Еоги iгопови, iBce заради того; щоб ти заробив купу
гропrей? Ти живеru саме у T:lкolrлy, iде{пьному cBiTi?

- 3вичайно ж Hi, тату. Можеш припинити верзти казна-що хоч на хви-
лину? Люди гинуть, бо lхня eKoHoMiKa Hi на що не здатна. А ми намагаемося
'rхню eKoHoMiKy напагодити, ясно?

- Тk не повинен заробдяти BiciM тисяч доларЬ на мiсяць, - раптом вiд-
повiв батько. - Я знаю, ти ввал<аеш себе дуже розу}лЕим, але щось, напев-
но, не так iз цим cBiToM, копи дев'ятнадцятирiчний юнак без жодних нzlви-
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чок може стiпьки заробляти. Вiд твоеl роботи тхне кор)rпцiею. Щля мене ти
смердиш.

- Господи, тату. Припини.

- Я HaBiTb чути бiльше не хочу про те, що ти робиш. Мене вiд цього ну-
дить. Можеш хвапитися MaTepi, але зроби MeHi ласку, не чiпай мене.

Щжоуi несамовито посмiхався, щоб не розпдакатися, Удар, якого BiH за-
знав, здавався йому таким, що вдарив по самiй cyTi: наче вони з батьком
обрали протилежнi подiтичнi симпатii з.единоi причини: мати rrривiд нена-
видiти один одного,'iединим виходом зцiеi ненавистi буъ повний розрив
cTocyHKiB. Йому також не хотiлося бiльше чути б,атька чи бачитй його, доки
це не стане немингIим або вкрай необхiдним. BiH HaBiTb не сердився - BiH
просто xoTiB залишити бiль у минулому. BiH викпикав TaKci й повернувся до
мебдьованоi квартири-студii, зняти яку йому допомогла мати, i надiслав есе-
мески i Щженнi, i KoHHi. KoHHi, напевно, рано пiшла спати, а,Щженна пере-
дзвонида йому вже опiвНочi. Вона не була найкращим у cBiTi с]тIдачем, аде

достатньо зрозумiла, що саме трапилося уцей зiпсований святковий день,
аби запевнити його: так, cBiT несправеддивий, i нiкоди не стане справедли-
вим, у ньому завжди булуть переможцi й переможенi, i що вона, отримавши
трагiчно обмежене життя, з бiдьшим задоволенням буде переможцем i Ото-
чуватиме себе саме переможцями. Коди ж BiH дорiкнув iй тим, що вона не
подзвонила йому з Маклейна, вона вiдповiла, що не думадц що зустрiтися
для вечерi буде пбезпечно).

- А чому це ма€ бути небезпечно?

- Ти для мене щось на кштадт поганоi звички, - вiдповiла вона. - Звич-
ки, яку треба тримати пiд контролем,. Я маю невпинЕо дивитися на свiй
при3.

- Щось не схоже, щоб ви з при:}ом добре проводиди час разом,

- Приз занадто зайнятиil'вiн намагаеться отримати посаду свого боса.
Ось що люди роблять у цьому cBiTi: вони *rчrч.iюruсЬ з'iсти один одного
живцем. Щивнр, але HixTo не критикуе це. Але, вочевидь, це потребуе дуже
багато часу. А дiвчинi треба час вiд часу виходити в дюди, особливо в перше
лiто пiсля закiнчення кодеджу.

- Саме тому ти i маеш приtхати до мене, - наподягав BiH. - Я обов'яз-
ково виводитимутебе.

- Не сумнiваюсь. Але ).мого боса,повно роботи на Лонг-Айлендi, при-
наймнi, на наступнi три тижнi. Moi послуги тримача планшета потрiбнi на
весь цей час. ,Щуже шкода, що у тебе й самого повно роботи, iнакше я б спро-
бувала вдаштувати тебе кудись.

,Щжоуi вже збився з рахунку вiдмiнених побачень i невиконаних обiця-
нок. Жодна з розвац якi вона'згадувала, так i не трапидася, i BiH так i не змiг
зрозумiти, чому вона продовжувада пропонувати rx. !нодi BiH думав, що це
якось пов'яз'ано з конкуруванням iз братом. Чи, може, причина поЛягала
в тому, що Щжоуi - еврей, i це було приемно ii батьковi - единiй людинi, яку
вона не зневажада. Чи, мабуть, ii зачаровувади його стосунки з KoHHi, i вона
отримувала королiвське задоволення вiд самородкiв приватного життя, якi
BiH клав бiдя ii нiг. Чи, можливо, BiH i справдi iй подобався, i вона хотiла по-
бачити,яким BiH стане, коли подоросдiшае, i скiльки зароблятиме. Чи, може,
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все разом, зазIIачене вище. ,Щжонатан нiчим не мiг йому допомогти - пише
повторити, що його сестра ще та (штrIкаD, химера з ппанети розпусти, чиi
норМи моралi можна порiвняти з мораплю MopcbKoi губки; але Щжоуi здава:
лося, що BiH може зазирнути гдибше в ii душу. BiH вiдмовIIявся вiрцти, що
дюДина, надiлена моryтнiми сипами вродиl може не мати цiкавих iдей щодо
того, як цi сипи використати.

Наступного дЕя, коли BiH розповiв Копнi про сварку з батьком, вона не
стада аналiзувати ваry lxHix apryMeHTiв, а вiдразуж перейшла до його пора-
нених почуттiв i сказала, що iй дуже шкода. Вона знову працювала офiцiант-
кою i, схоже, f,отова була прочекати все лiто, перш нiяс побачити його. KeHHi

2.
Dартдз пооощяв иому надати два тижнr опдачуваноr вrдпустки у серпн1, коли
BiH погодиться працювати по вихiдних )rпродовж ycix тижнiв, що запишилц-
ся до вiдпустки; i Щжоуi не xoTiB, щоб KoHHi крутипася поряд, бо це б усклад-
нило ситуацiю, коли б ,Щженна таки приlхада до Вашингтона; BiH не бачив
мождивостi виспизнути з дому на один вечiр, чи два, чи три i не навiшати
KoHHi навухапокшини - цього BiH намагався уникати.

Хоподнокровнiсть, зякою вона сприйняла iнформацiю про чергове за-
тримання побаченrrя, BiH вiднiс нарахунок антидепресантiв. Але пiзнiше, од-
ного вечора, пiд час звичайноi тепфонноi розмови, коди BiH сидЬ у квартирi
й лив пиво, вона влаштувада йому особливо довгу мовчанку, наприкiнцi якоi
заявила2 <Любий, хочу тобi дрщо повЦомитиr). Першою Еовиною було те, що
вона припинипа приймати лiки. Щругою - що причина, з якоi вона припи-
нила лiкуванЕя, по/uIгае в тому, що вона спить iз менеджером ресторану, де
працюq бо втомилася чекати на зустрiч iз ,Щжоуi. Вона зiзнмась, що вiдда-
дення виявипося цiкавим, наче говорипа про якусь знайомудiвчиЕу, а не про
себе, - дiвчину, чиi вчинки бупи прикрими, але зрозумiпими. Менеджер,
додала вона, одружений i мае двох дiтей-пiдrriткЬ, i живе на Гемлайtr-авеню.

- Я подумада, що тобi краще про це знати, - заявипа вона, - i копи хо-
чеш, я можу це припинити.

[жоуi затреллтЬ. Можна сказати, HaBiTb здригнуЕся. Протяг iшов з уяв-
нихдверей - дверей, якi BiH вважав зачиненими 1 замкненими,алевvIявипо-
ся, що вони розчиненi навстiж; дверей, через якi BiH мiг утекти.

- А ти самахочеш це припинитп? - спитав BiH.

- Я не знаю. MeHi це, взагадi, подобаеться, тобто сам секс, аде я до нього
нiчого не вiдчуваю. У мене е почуття дише до тебе.

- Господи. Гадаю, MeHi це треба обмiркувати.

- Я знаю, це дуже погано, Щжоуi. Я мала б тобt розповiсти вiдразу ж, як
це стапося. Але певний.час MeHi було так приемно, що якомусь цiкава. ТИ
знаеш, скiдьки разiв ми займалися сексом з минулого жовтня?

-Так,язнаю.Явкурсi.
- Двiчi чи HaBiTb жодного, залеlкно.вiд того, чи можна рiD(увати Ti рази,

коли я хворiлi. Т}т щось не так.

- Я знаю.

- Ми кохаемо одне одного, але нiколи пе бачимось. Невже_ти не сумуеш
аа цим?

- Сумую,
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- Ти займався сексом з iншими? Може, саме тому ти i можеш так довго
терпiти?

- Так, зайпtався. Пару разiв. Але жодного разу не займався ним двiчi з од-
нiсю людиною.

- Ябупа майже впевнена, що займався, але пи,Iати не хотiла; Я не xoTi-
па, аби ти trодумав, нiби я тобi це забороняю, I я сама так зробила зовсiм не
через це. Я вчинила так, бо самотня. Я така самотця, Щжоуi. Мене це вбивас.
А причина Moei caMoTнocTi полягае в тому, що я кохаю тебе,'але тебе немае
поряд. Я заilмалася сексом з iншим, бо кохаю тебе. Я знаю, це звгrить дико
чи нечесно, аде це правда.

- Я вiрю тобi, - вiдповiв !жоуi. I не збрехав. Апе бiль, який BiH вiдчував
здаеться, не мав жодного вiдношення до того, у що BiH вiрив чй не вiрив, до
того, що вона може сказати чи про що rrромовчати. Самий факт, що йогс
мида KoHHi могла ляfти з якимось пiдстаркуватим кабаном, що BoHzl могiti
зняти джинси i трусики i розкинути ноги) й неодноразово, втiлився у сдовчш.

яdих вистачило лише на те, щоб вона tx промовила, а,Щжоуi почув, i зновт
мiж ними розтяглася тиша, а факт вдаIrттувався всерединi Щжоуi, так що не

достати його словами, наче купка пез бритви, яку BiH проковтнув. BiH ро.
зумiв, i йому це здадося догiчним, Iцо, мождиво, KoHHi нiчого не вiдчувае до
свого менеджера, так само як i Щжоуi нiчого не вiдчував до дiвчац якi бу;ur

або п'янi, або занадто п'янi, в чиtх надушених лiжках biH проводив ночi весь
останнiй piK; але логiка не могда зняти бiль, так само як подумки промовдене
<Стiй!> не може зупинити автобус за секунду до aBapii. Бiпь був надзвичаrr-
ним. Аде водночас - д}же очiкуваним i тонiзуючим, бо принiс йому новиЕIt
про те, що BiH живиiт i що бере r{асть в_ icTopii, важливiшiй за нього,

- Скажи MeHi щось, любиft,- попросила його KoHHi.

- Коли все почадося?.

- Не знаю. Три мiсяцi тому.

- Що ж, може) тобi варто просто продовжити, - промовив BiH. - Moxie
тобi слiд пiти ще далi: народити вiд нього ди"Iину i почекати, Чи не купить вЬ
тобi дiм.

Натякати на Керол було жорстоко, аде у вiдповiдь KoHHi пише дуже щшFц
запитала його:

- Саме цього ти вiд мене хочеш?

- Я не знаю, чого хочу.

- А я точ,но знаю, що не хочу цього, Я хочу бути з тобою.

- Еге ж. Але пише пiсдя того, як потрахаешся з iншим, протягом трьдr
мiсяцiв.

Вона мала б розппакатися й попросити вибачення, чи, принаймнi; HztKE-

нутися на нього у вiдповiдь, але KoHHi не була звичайною людиною.

, Це правда, - сказапа вона. - Ти маеш рацiю. I_{e справедпиво. Я моr-
ла б повiдомити тобi, коли це стадося вtIерше, i припинити. Але MeHi зда,T сь
ся, що коди я tsже це зробила, то можу зробити i вдруге. А потiм так c:llat
подумала i про третiй раз, i про четвертий. А потiм я вирilлила припин}гrz
лiкування, бо MeHi здалося дурним займатися сексом i майже нiчого не Bi:-
чувати. А потiм я вирiшипа, що треба р:Iхувати заново.
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- I тепер ти все вiдчуваеш, i це чудово.

- Принаймнi, точЕо краще. Кохаю я тебе, але, принаймнi, Moi HepBoBi за-
кiпчепня зпову працбюЬ.

- То чому ти взагапi MeHi про це повiдомила? Чому не через чотири мiся-
цi? Адже чотири нiчим не гiршi за три, чи не так?

- Узагапi, я i ппанувала повiдомити тобi caJ\le черФ чотири мiсяцi, -
зiзналась KoHHi. - Я думала, що мQжу розповiсти тобi, ко/rи приИу Еаступ-
ного йсяця, i ми раЬом розробимо пдzlп, за яким змФкемо зустрiчатися
частiше i повернутися до моногамii. Я i зараз хочу саме цього. Але минудого
вёчора у мене знову з'явидиiь поганi д}мки, i я вирiшила, что краще сказати
зара3.

- До теýе uовернулась депресiя? Твiй лiкар знае, що ти не приймаеш пi-
ryлки?

- Вона знае, а от Кероп - Hi. 3даеться, Кероп ввaDка€, пiби пiки зможуть
налагодити стос)п{ки мiж нею i мпоlо. Вона вважае, нiби пiки вирiшать u
проблему митт€во i назавжди. Кожного вечора я дiстаю пiгупки з пляшеч-
ки i кладуiТ до вiддiленЕrl з носками. Гадаю, копи я на роботi, вона lx перера-
ховуе.

- Мабль, краще fобi все ж тzrки ibt приймати, - зазначив [жоуi.
. Ятак i зроблю, копи ми бйьше не бачитимемосЯ. Але копи ми зустрi-
чатимемося, я хочу вiдчувати все. I я не думаю, що вопи мепi знадобляться,
кодй я i дапi бачитиму тебе. Я знаю, це схоже на погрозуJ але вСе так i е. Я не
намагаюся впдинути на тво рiшення зустрiчатися зi мною чи Hi. Я розумiю,
що вчинида погано.

- Tl,t шкодуеш?

- Я розумiю; що маю сказати (так), irле насправдi HaBiTb не знаю. А ти
шкодуеш, що спав з iншими?

- Hi. Особпиво тепер.

- I я т:lкож, любпft, Я точно така, як i ти. Я просто сподЬаюсь, що ти Ее
забув про це, i заrочеш знову мене бачити,

Зiзнання KoHHi стhло ocfaHHiM, найкращим шансом виilпц з вiдносин iз
чистим сум.тliнням. BiH мiг легко звiльнити ii,за такий Вчинок, якби BiH тiльки
достатньо розсердився на Hei. 3акiнчивши розмову, BiH випив пляшку BicKi
<Джек [енiелз>, хоча зазвичай йому вистачапо сили волi тримати себе в ру-
ках, i пiшов бrryкати мокрими вулицямй похмурого ryсiднього району, що
пах,Iи задушливою лiтньою спекор, i слухати спiльне ревiння кондицiонерiв,
якi додавали повiтрю вологостi. У кишенi штанiв-хакi лежада х<мёнька мо-
нет - ,Щжоуi дiстав rx i почав кидати, по кiлька за раз, на асфальт. ,BiH lxyci ви-
кинув: центи cBoei невинностi, деGятицентовики й двадцятипЪтицентовики
самовпевненостi. BiH мав розрахратися з боргами, з yciMa борfами. Йоr},
HiKoMy бупо розповiсти про свiй бiль: про це в жодному разi не можна було
повiдо,t"gцти батькам, апе i Щжонатану також, аби нё зiпсуватлt його гарноi
думки про KoHHi, i точно не Дженнi, яка взагадi не роэумiла, що таке любов,
i не шкiльним друзям - вони Bc,i, до одного, дцвипцся на постiйних дiвчат
як безчутт€ву перешкоду задовопенням, якi вони мапи HaMip отримувати
найбпижчi десятъ poKiв. BiH був абсодютпо самотнiй i не розумiв; як це тра-
пипось. Як у чентрi його життя-мiг з'явитись бiль на йменнi Конпi. Його зво-
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дипо з розуму стовИсоткове вЦчуття ii почуттiв, занадто добре розумiння ii
позицii, нездатнiсiьуявити свое життя'без нього. Кожного разу, коли у нього
з'являЁся шанс кинути ii, логiка вiдстоювання.вдасних iHTepeciB вiдмовляда
йому: вона витiснядась, наче,шеgтiрня) з Якоi його розум постiйно вискаку-
вав, л'огiкою txнboi едностi.

Пройшов цiпиflr тиждень без жодного дзвiнка вiд Hei, а потiм iще один,
. I впершё Щжоуi вiдчуВ, що KoHHi старша за нього. Ъпер iй двадцять один
piK, за,законом вона цiпком доросда людина, жiHKa, цiкава iпривабпива
дпя одр)DкенI,rк чоrlовiкiв. У нападi peBHocTi Джор раптом побачив у собi

. щаслиЬчика, бо BiH був лише хilопчиком, якого вона нагородипа своею
пристрастю. В його уявi воЁа набула нереадьно спокуспивого виглялУ BiH
iнодi неясно вiдчував, що iхнiй зв'язок надзвичайний, захоплюючий, схо-
жий на казку, апе дише зарш BiH оцiнив, наскiльки BiH розраховував на Hei.
Першi кiлька днiв tхнього мовчаЙrи йому вдавалось вiрити, нiби BiH карае
ii тим, що не дзЬонить, аде минув деякий час, i BiH уже почав почуватися,
як той, кого карають, як людина, що чекае, чи ця lKiHKa, вододарка океа-
ну почуттiв, знайде всобi краппю мидосерм iскiнчить мовчання заради
нього.

Тим часом мати повiдомида йому, що бiльше не надсидатиме чекiв на
п'ятсот баксiв кожен. <Боюся, тато покJI:lв цьому край,: сказо/Iо вона iз
жвавiстю, якЪ йогО нервувала. - Сподiваюсь, що, принаймнi, грошi хоч тро-
хи допомоiпи тобЬ. Щжоуi вiдчув певне полегшеЕня вiд того, що тепер не мав
задоводьняти ii потребу допомагатй йому i бiльШе не був зобов'язаний реry-
лярно дзвопити на знак вдячностi; також BiH радiв, що бiпьше не брехатиме
громадi штату Вiрджинiя про надання йому батькiвськоi пiдтримки. Аде BiH

дуже звик до щомiсячних вдивань i розраховував на них, аби зводити кiнцi
з кiнцями, i тепер шкодував, шIо так часто користувався посдуг:}ми TaKci i за-
мовляв стйьки обiдiв улiтку. BiH не мiг не ненавидiти батька i не вiдчувати
себе зрадженим матiр'ю, яка у вирiшальний мQменц незвiDкаючи на постiйнi
скhрги на подружн€ життЯ, якi Джоуi доводи/Iося висдухувати, врештi-решт
завжди пiдтримувала його батька.

' А потiм йому подзвонила TiTKa Ебirейл i запропонувада пожити в ii квар-
тирi в кiнцi серпня. За ocTaHHi пiвтора року BiH почав отримувати розсидки
з об'явами про виступи Ебirейл на Ma/IeHbKI/D( виставах iз дивними назва-
ми, що вiдбувапися.в Нью-Йорку, i раз на кiдька мiсяцiв вона телефонувала
йому, щоб прочитати йому ще один монодоц уякому вона виправдовувада
себе. Кбли BiH натискав на телефонi кнопку <Не приймати>, вона не зали-
шала повiдоDulепfirl, а просто продовжрала дзвонити, доки BiH Ёе здавzш-
ся i не натискав <Вiдповiсти>. У Еього було враження,.що ii днi здебiльшо-
го скдадалися з нескiнченних дзвiнкiв по Bcix вiдомих iй номерах, EDK доки
iй, нарештi, не вiдповiдали, i йому дуже не хотЙося роздумувати над тим,
хто ще cToiTb yii списку, через невизначепiсть його зв'язку iз_ нею. <Хочу
зробити собi маленький подарунок - вiдпочин9к на пляжi, - повiдомила
вона. - На жаль, бiдолашний Тигр помер вiд пiмфоми, хоча я й пiкувала
його прррросто неймовiрно дорогими препаратами, i Порося за.IIишипась
однФ). I хоча Щжоуi вiдчував, що фпiрт iз ,Щженною бруднить його, в рам-
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кшr бiльш загапьноi, HoBoi дDI нього ниоти щода HeBipHocTi, BiH прийняв
пропозицiю Ёбirейл. BiH вирiшив: якщо KoHHi так i не подзвонить, то можна
бупе утiшитися, при'rхавщи до районр де живе ,Щженна, i запросивши ii на
вечерю.

Але тут йому подзвонив KeHHi Бартлз з новинами, що вiп продае <Райзен>
i Bci контракти своему друговi у Флоридi. Власне кiDкrlи, вже все продав.

- Майк подзвонить тобi вранцi, - сказав KeHHi. - Я повiдомив йому,
що BiH ма€ надати тобi роботу ло пЪтнадцятЬго серпня. Яу бдь-якому разi
все одно не збирався цродовжрзти з тобою контракт. У мене е бiльшаЙ кра-
ща риба.

- Та невже? - тiдьки й спитав його,Щжоуi.

-,Тhк, <Еп-6i-ай> хоче укласти зi м.ною передовiрений договiр на по-
стачання цiлого парку вФкких вантажьок. Lle робота пе дпя вереддивих, та
йпринесе набdгато бiльше хлiба, нiж справа зхпiбопекарнями, коrrи ти ро-
зумiеш, про що я. Як найняли,так i эвiльцили - i жодноi бюрократичноiтя-
ганини iз щоквартадьпими звiтами. Я даю ][м ванталсiвки, вони виписують
MeHi чек - i все, yд бай.

- Moi вiтацня.

- Ну, я ось чому подзвонив тобi, - перейшов до справи KeHHi. - На-
справдi, тrr MeHi ще можеш стам унагодi в oKppi Колryмбiя. Я шукаю парт-
нера, якиЙ захоче вкпасти зi мною грсiшi Й покрити суму, якоi MeHi зараз не
вистачаi. Коли ти шукаеш роботу, то можеш таким чином забезпечити собi
невепичку зарппатню.

- Звучить ч)цово, - вiдг.lп<нувся Мо}п.- Аде MeHi треба повертатися
до навчання, та й грошей умене немае.

- Гаразд. Як знаеш. I_[e твое життя. Але як щодо невепичкоi частки
усправi? Коли яправидьно прикинр варiанти, то польська вантажiвка
<Ппадскi Al0> нормапьно пЦiйде- Ix бЬше не випускають, :ше навкбдо вй-
ськових баз уБолгарii та вУгорщинi rx цiпi парки. Ще вони еуПiвденчiй
Америцi, але MeHi це в нагодi не стане. Я хочу найняти водiiв у Схiднiй €в-
.ропi, щоб вони перегнади танки до Т}реччини й доставипи'lx у KipKyK - че
на пiвrrочi IpaKy. На це у мене пiде, одному Боry вiдомо, скiльки часу,,а в менё
щq е аналогiчний контракт на запчастини до 900 кiпобаксiв. Що скажеш,
вigьмешся за запчастини як субсубконтрактор? ,

- Я нiчог.о не розумirо в запчастинах до вантажiвок.

- I я теж. Але Ппадський завод випусшrв тисяч двадцять <Al0l, копи lx
ще випускапи,Мали запцшитися тонни запчастин. Усе, що тобi потрiбно, ц9
знайти rx, упакувати, доставити до мiсця призначеЕня. Вкласти 300 кiлобак-
ciB, через пiвроку отримати 900 кiлобаксiв. .Щуже розумна нацiнка, за даних
обставин. На мою д}мку, це луже низька нацiнка за Iюстач:шня. HixTo не
о6lрюватиметься. Як гадаешr, зможеш дiстати триста кiдобаксiв?

- Я майже не мо)л(у дiстати грошей на обiд, - вiдповiв [жоуi. - Багато
витрачаю на ocBiTy й таке iнше.

- Ага, розумiю, irде, коли вке на те пiшпо, треба шсташt п'ятдесят Ki-
побаксiв. Коли в тебе буде ця cyl\{a, плюс пiдпцсаний контракъ будь-якиil
банк уцй KpaiHi дасть тобi решт,у. Бiльшу частину роботи можеш зробити
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черФ IHTepHeT, не виходячи зкiмнати гуртожитку. Тож воно того варте, чи
не так?

Щжоуi попросив дати йому час подумати. HaBiTb коди врахувати Bci зай-
Bi витрати, вк/tючаючи TaKci, BiH зумiв зекономити десять тисяч на наступ-
ний навчальний piK, ппюс BiciM тисяч можна було зняти з кредитноi картки,
а швидкий пошук IHTepHeToM видав йому безлiч банкiв, готових надати по-
зику пiд,великi вiдсотки за умов наявностi невеличкого додаткового забез-
печення, а також - ведичезну кiлькiсть посидань на сторiнки, що мiстять
сIIова (запчастини пладскi а10>. BiH чудово розумiв, що KeHHi нiколи б не
вiддав йомуконтракт на запчастини, коли б жнiй пошук i справдi був таким
простим, як BiH стверджував, аде KeHHi додержав спова стосовно Bcix обiця-
нок у <Райзенi>, i Щжоуi не мiг не уявIuIти собi перевагу володiнrlя пiвмйьйо-
ном доларiв на момент, коли йому виповЁиться двадцять один piK - тобто
наступного року. Не роздумуючи, просто через надмiрне хвидювання iчё-
рез те, що перший раз BiH не нервувався через rxHi вiдносини, BiH перервав
мовчанку i подзвонив KoHHi, аби отримати ii думку. Набагато пiзнiше BiH до-
корятиме собi, що постiйно, хоча й мимоволi, мав на думцi ii заощадження,
атакож той факц що тепер вона мае право розпоряджатися ними; аде умо-
мент дзвiнка BiH'BBuDiKaB, що не мае жодного егоiстичного мотиву.

- О Господи, коханий, - вiдповiда вона, - я вже почала думати, що Hi-
коли бiльше тебе не почую.

- l]i два тияснi,видалися вчDккими.

- Господи, я знаю, знаю. Я вже почала думати, що взагалi не слiд було
тобi нiчого розповiдати. Ти можеш пробачити MeHi?

_ Можливо.

- О! О! Ще набагато краще, нiж <можливо, Hi>!

- Дрке вiрогiдно, - додав BiH, - Коди ти все ще хочеш приtхати до
мене.

- Ти ж знаеш, що хочу. Бiльше за все у cBiTi.
Вона поводилася"зовсiм не як незалежна, доросда жiнка, яку BiH собi уяв-

дrIв, а мурахи, що побiгли в нього по спинi, пiдказали йому не поспiшати
i перевiрити, чи BiH i справдi бажас повернути ii. Попередипине плутати бiль
вiд утрати KoHHi зi справжнiм бажанням продовжувати стосунки. Але йому
не терпiлося змiнити тему, не дати затягнути себе на територiю важких дrrя
розумiння емоцiй i спитати ii думки щодо пропозицii KeHHi. .

- Боже, ,Щжоуi, - сказала KoHHi, щойно BiH iй усе розповiв, - ти неод-
MiHHo маеш це зробити. I я тобi допоможу.

- Як?

- Дам тобi грошi, - вiдповiпа вона таким тоном, нiби HaBiTb ставити
таке запитання було безглryздо. - У мене на довiрчому рахунку лежить бЬ-
ше п'ятдесяти iисяч доларiв.

Одне лише посидання на таку суму викликадо унього сексуальне збу-
дження. Воно нагадало йому про lxHi першi днi як пари на Бар'ер.стрит, про
першу ociHb у старших класах. Адьбом <Ахтунц бебi> групи <Ю-туо, який
дуже подобався iM обом, але особливо KoHHi, став саундтреком rxHboi вза€м-
Hoi дефпорацii. Церша пiсня адьбому, уякiй Боно вiдверто зiзнавався, що
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готовий для будь-чого, .готовиf,t дтtя натиску, стада tхньою пiснею кохання
одне одному i капiталiзму. Слухаючи цю пiсню, Дщоуi зрозумiв, що готовий
тiеiж митi зайнятися сексом, готовий зробити крок назустрiч дорослостi,
готовий заробити справжнi грошi, продаючи годинники вкатопицькiй
школi KoirHi. Вони починади як партнери уповноI\4у значеннi,цього сдова:
BiH - пiдприемець i виробник, вона - його вiрний мул i дивовижно обра-
дувана продавчиня. ,Щоки tхня операцiя не була вiдмiнена обуреними мона-
хиЕями, KoHHi проявида себе як майстеР ненав'язливого продФку товару: ii
стриманiсть i байдужiсть примушувапи однокдасниць божеволiти вiд про-
дyкцii Щжоуi. Bci мешканцi Бар'ер-стриъ вкдючаючи MaTip Щжоуi, завжди
сприftмапи спокiйнiсть KoHHi як нетямущiсть, як млявiсть. I тiдьки ,Щжоуi,
отримавши_доступ усередину, розгледiв удiвчинi потенцiал, iце зараз ви-
гпядало, як icTopй 'rхнього спiдьного життя: BiH допомагав iй i стимулював
ii руйнувати очiкування оточуючих, особливо його MaTepi, яка недооцiню-
вапа BapTicTb ii прихованих якостей. У.центрi його вiри в сво€ майбутне бiз-
несмена пФп(ала саме ця здатнiсть розрiзняти цiннiсть, виrIвпяти сприятпиву
мождивiсть таЙ, де iншi нiчого не бачипи, i саме на цiй здатностi базувалася
i його дюбов до KoHHi. Вонаходила загадковими стежками! Вони почади тра-
хатися, оточенi пачками двадцятидоларових банкнот, якi KoHHi принесла зi
школи.-

- Але цi грошi знадобляться тобi, щоб повернутися до коледжу, - нага-
дав iй [жоуi.

- Коледж н,iкуди вiд мене не втечё, - заперечила KoHHi. - А тобi rрошi
потрiбнi негайно, i я моrку lx тобi дати. Повернеш згодом.

- Я MiT би повернути тобi у два рази бiльше, Тодi тобi б вистачило на Bci
чотири роки навчання.

- Ну, коли тобi так хочеться,..Ти зовсiм не зобов'язаний так робити,
Вони призначили дату возз'еднання на-його двадцятий день народжен-

ня, у Нью-Йорку - мiсцi rx найщаспивiшrлс тижнiв як rrари з тих часiв, як
,Щжоуi по'rхав iз Сент-Пола. Наступного ранку BiH подзвонив KeHHi i заявив,

що готовиft брати участь усправi. Той вiдповiв, що нове велике пiдписан-
HrI KoHTpaKTiB стосовно IpaKy почнеться не ранiше листопадq а отже, Щжо-

р мохсе насододя(ув'алися ociHHiM семестром i просто тримати грошi пiд
рукою.

3аздалегiдь вiдчуваючи збудження, .Щжоуi розщедрився на квиток Еа
швидкiсний потяг дq Нью-Йорка, а по дорозi до помешкання Ебirейл заско-
чив до крамницi й придбав п/шшку шампанського за сто допарiЁ. Квартира
виявипася HaBiTb у бiльшому xaoci, нiж зазвичай, i BiH вiдчув поdегrrтення,
коли зачинив за собою дверi й спiймав TaKci до <Ла ГарДii>, де мав призем-
питися лiтак KoHHi- BiH наполiц щоб вона взяла квиток на лiтак, ане на
автобус. Усе MicTo: пiшоходи, напiвроздягненi через серпневу спеку, булiвлi
й мости, потьмянiдi вiд сонця, - дiяпо на,Щжоуi, наче афродизiак. I,Biп, хло-
пець, що iде до аеропорту, аби зустрiги свою дiвчину, яка спала з iншим, але
зараз мчапа, розсiкаючи повiтря, назад у його життя, наче магнiт до магнi-
тy, - BiH мiг би бути королем цього MicTa. Коли BiH побачив, як вона спус-
каеться у натовп, пiдстрибуе й уlrикае зiткнень з iншими подорожхiми; наче
занадто заклопотана, щоб побачити 'ix, поки Йайже не наштовхнеться на
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них, BiH збудився не тiльки вiд грошей. Збудився вiд важливостi, вiд пеку-
чоi жаги життя, вiд шалених можливостей перед cBoiM обличчям, вiд icTopii
lxHix вiдносин. KoHHi побачила його i почада кивати йому, погоджуючись iз
чимось, що BiH HaBiTb ще не сказав, i обличчя Ti свiтилось вiд радостi й здиву-
вання.

- Так! Ък! Так! - несподiвано виг}кнула вона, впустивши ручку валiзи
i врiзавшись у Щжоуi. - Так!

- Так? - переrrитав BiH i розсмiяfся.

- Так! r

HaBiTb не поцiлувавшись, вони побiгли до мiсця видачi багажу, а потiм -
до стоянки TaKci, де якимось дивом iнших пасажирiв не було. Влаштував-
шись на задньому сидiннi, KoHHi стягнуда мокрий вiд поту бавовняriий кар-
дигаfl, сiла Щжоуi на кодiна i почала схлиtIувати так, наче ось-ось кiнчить чи
з нею трапиться напад. ii тiло в його руках здавалось йому цiлком, повнiстю
новим. Щеякi змiни таки вiдбулися: KoHHi стада менш вайлуватою, бiльш жi-
ночною, - аде бiльшiсть iз них мiстилась у нього в головi, BiH вiдчував не-
вимовну вдячнiсть KoHHi за ii HeBipHicTb. I]e почуття було таким великим,
що здавадось, вмiстити його може дише пропозицiя руки й серця. Може, BiH
i зробив би iй пропозицiю, Tiei lк митi, коли б не побачив дивнi вiдмiтини на
внутрiшнiй частинi лiвоi рl,лси. По нiжнiй шкiрi збiгало кiлька прямих па-

ралельних порiзiв, кожен довжиною приблизно у п'ять сантиметрiв: Ti, що
ближчЬ до лiктя, блiдiшi й повнiстю загоенi, Ti, що ближче до зап'ясткх, -
cBi;Ki й червонi.

- Ък, - промовила вона; в очах у Hei стояли сльози, коди вона iз поди-
вом глянуда на шрами. - Я це зробила. Але все гаразд.

BiH спитав ii, що трапидось, хоча уже знав вiдповiдь. Вона поцiлувала
його у ло6,у щоку, у ryби й сумно подивидася в його очi.

- Не лякайся,пюбий, Я мала це зробити - як епитимiю.

- Господи...

- Щжоуi, послрай. Вислухай мене. Я.кожного разу протирада лезо спир-
том. Я просто мала робити один порiз за кожен вечiр, коли ти не дзвонив
MeHi. На третiй вечiр я зробила три порiзи, i кожного наступного вечора ро-
билапо одЕому. Якинуа це, щойно ти MeHi цодзвонив.

- А що, якби я так i не подзвонив? Що ти збиралась накоiти? Рiзонrпr
по зап]ястку?

- Hi! Я не хотiда скоiти самогубство. I]e я робила замiсmь того, щоб ду-
мати про смерть. MeHi просто треба було вiдчути фiзичниfu бiпь. Ти можеш
мене зрозумiти?

- Ти впевнена, що не хотiла померти!

- Я б нiколи так не пiдвела тебе. Нiзащо.
Щжоуi провiв rrо шрамах кiнчиками пальцiв. Потiм пiдняв друry не-

ушкодх(ену,руку itпритиснув собiдо очей. BiH зрадiв, що вона порiзала себе
через нього, i нiчого не мiг подiяти з цим почуттям. Вона ходила та€мничими
стежками, але BiH iI добре розумiв. Щесь у його годовi спiвав Боно - спiвац
що все гаразд, усе гаразд.

- I знаеш, що найнеймовiрнiше? - спитада його KoHHi. - Я зупинила-
ся Еа пЪтнадцятому, а п'ятнадцять - кiлькiсть разiв, коли я була тобi не-
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вiрною. Ти подзвонив MeHi унайбiльш пiцодящий вечiр. I]e був наче знак.
I ось, - iз задньоi kишенi джинсiв вона дiстала згорнутий банкiвський чек.
BiH мав виIин вiд ii сiдницi i був насичений ii потом. - На рахунку у мене
була п'ятдесят одна тисяча. I]e майже стiдьки, скйьки тобi потрiбно. Ще
один знак, як гадаеш?

[жоуi розгорнув чек, виписаниilt на Шозефа Р. Берfпанда Еа суму
в п'ятдесят тисяч доларiв. 3азвичай BiH не вiдрiзнявся забобоннiстю, але зму-
шений був визнати, що цi знаки справдi вражади. Вони походилина знаки,
що з'явпяються божевiльним, наприклад: <Убий президента, НЕГАЙНО!D,
чи дюдям удепресii: <Вистрибни yBiKHo, НЕГАЙНО!>. Зараз настирливий,
iрвацiонмьний наказ, здавадося, звг{ав так: <3'еднайте cBoi життя назавж-
ди, НЕгАЙно!>

Потiк маIIтиfi, що в"iжджапи з пГранд сентрад>, стояв на мiсцi, але маIци-
ни з протидежного бокуррапися дrже жBzlвo, тож'rхнетаксi пливло, пiдхоп-
дене цим потоком, i це також був знак. Те, що iM не довелося стояти в черзi,
очiкуючи TaKci, - знак. Ъ, що завтрау ньогодень народження, - зIIок. Джо-
yr не мiг притадати, в якому HacTpoi BiH перебував хоча б годину тому, коли
txaB до аеропорту. IcHyBaB дише теперiшнiй моменц зараз, поруч iз KoHHi;
i тодi як ранiше, коли вони провiIпидись у розрив MaTepii BcecBiTy, до cBiTy, де
iснували дише вони двое, все вiдбувадося rrишевночi, у спадьнi чи в якомусь
iншому обмеженому просторit - зараз вiдбувапося fiосеред бiдого дня, у ма.
peBi, що накри/Iо все MicTo. BiH тримав if в обiймах, а чек док:rв тихенько на
ii спiтнiлiй груднiй кiстцi, мiж водогими шдейками топу, Одну долоню вона
мЩно притупила до-його грудей, наче намагаючись вичавити мопоко. Иого
пЪнив ii запах, запах дорослоi жiнки, що йшов вiд ii пахв, i йому хотiпося,
що6,цей запах був iще сипьнiший, BiH вiдчував, що бажае, аби з ij пахв смер-
дiло якомога сипьнiше.

- Щякую, що трахалася з iншим, - пробурмотiв !жоуi.
- MeHi це недегко дiйося.

- Я знаю.

- Тобто, з одного боку, все було дуже легко. Але з iншого - майже не-
мо)кливо. Ти ж це знаеш, чи не так?

- Безсумнiвно й абсолютно.

- Тобi теж було важко? Робитц те, що ти робив упродовж минулого
року?

- Взагадi-то, Hi.

- I]e тому-, що ти хrIопець. ,Щжоуr, я знак), як ц€ - бути тобою. Ти MeHi
вiриш?

- Так.

- Тодi все 61це добре.
I все бупо добре - наступнiдесять днiв. Потiм, звичайно, Щжоуi зрозумiв,

що першi; просякнутi гормонами днi пiслrя перiоду довгого стриманшI - не
зовсiм iдеальний час для прййняття вaDкдивих рiшень щодо свого мабутньо-
го. BiH зрозумiв, що, замiсть того щоб намагатися вiдшкодувати нестерпну
ваry подарунка KoHHi розмiром у п'ятдесят тисяч доларЬ чИмось анадогiчно
ва)кким, на зразок пропозицii шлюбу, BiH мав би написати боргову розписку
з графiком виплати вiдсоткiв i тiпа кредиту. BiH зрозумiв: коли б BiH тодi зумiв
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вiд'еднатися вiд KoHHi хоча б на годину, пiти поryляти на caMoTi чи потере-
венити з.Щжонатаном, то, може, йому й вдалося б мислитй хоч трохи бiльш
ясно i спокiйно. BiH зрозумiв, що рiшення, прийнятi пiсдя KoiTycy набагато

реалiстичнiшi за рirпення, прийнятi до KoiTycy. Однак у той момент не було
жодного <пiсдя>, були пwле (до-до-до...>>. Падке бажання одне одЕого кру-
,гилося днями й ночами, наче компресор кондицiонера, що суМлiнно працю-
вав у BiKHi помешкання Ебirейл. На тлi вимiрiв цього задовопеЕня, вiдчуття
дорослоi серйозностi, створеного спiльною комерцiйною справою, а також
хворобливостi i HeBipHocTi KoHHi Bci попереднi втiхи здавалися дуже незнач-
ними iдитячими. Задоволення було таким ве.пиким, ажага його - такою
бездонною) що коди воно спадо десь на годину - це вiдбупося,на третiй день
разом у MicTi, - .Щжоуi простягнув руку, щоб натиснути найближчу кнопку
й отримати наступну порцiю. BiH заявив:

-'Нам слiд одружитися.

- Я щ.ойно про це подумада, - зiзналася KoHHi. Тихочеш одружитися
просто зараз?

- Тобто сьогоднi?

- Так.

- Здаеться, там треба трохи почекати. I здати кров на анапiз, чи не так?

- Ну, тодi давай зробимо той анадiз. Хочеш?
Серче наганяло кров йому у поперек.

- Так!
Аде спочаткувони мади потрЕlхатися,аби скинути збудження через нео6-

хiднiсть здавати кров на аналiз. Потiм вони мали потрахатися, аби скинути
збудження через вiдсутнiсть TaKoi необхiдностi. Потiм вони ходили Шостою
авеню, наче парочка, яка так напилася, що iM,rже байдухсе на реакцiю пе-

рехожих, наче вбивцi iз закривавленими руками: KoHHi - без пiфчика, екс-
травагантна, приваблююча,поглrIди самцiв; ,Щжоуi - у cTaHi TecTocтepoHoBoi
вiдчайдушностi, пiд впливом якоi, коли б хтось кин}lв йому виклик, полiз би

у бiflку просто заради задоволення. BiH робив крок, який треба було зроби-
ти; крок, який BiH xoTiB зробити Iце за тих часiв, коли батьки вперше сказади
йому <Hi>. I прdгупянка п'ятдесятьма кварталами разом iз KoHHi у пекг{ому
безладi виття клаксонiв i брудних TpoTyapiB тягнулася стiдьки ж, скiльки все
життя, що залишалося попереду.

Вони зайшди у першу-лiпшу ювелiрну крамницю на Сорок сьомiй вутм-
цi, де не було натовпу покупцiв, i.попросиди продати iM двi зопотi обррки,
якi вони б могли забрати просто зараз. Ювелiр мав вигляд справжнiсiнького
хасида: ёрмолка, пеitси, фiлактерii, чорнi шхти; BiH спочатку подивився на
Щжоуi, чия бiла футболка була вкрита плямzлми гiрчицi (по дорозi сюди BiH
з'iв хот-дог), а потiм на KoHHi, чие обличчя розчервонiлось вiд спеки Й Bi!
тертя по щетинi Щжоуi.

- Ви одружуетесь?
Вони разом кивнуди, бо жоден iз них не мав смiливостi промовити ((TilKD

уголос.

- Ну, тодi Moi вiтання, - вiдповiв ювелiр, вiдчиняючи шухдядки. - У ме-
не е для вас обррки Bcix розмiрiв.
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3далеку, крiзь тонку трiчlину в мiцному пузирi божевiлпя, до ,Щжоуr при-
йшов бiль суму за Щженною. Не як за дюдиною, яку BiH так xoTiB (6ажання
повернеться пiзнiше, кQли BiH знову протверезiе й опиниться на caMoTi), а як
за еврейською дружиноtо, якоi в нього тепер нiколи не буде, як за людиною,
якiй,, можливо, i справдi не бупо байдуже, що BiH еврей. BiH давно вже сам
припинив цiкавитися cBo'iM еврейством, але, побачивши цього ювелiра, вдяг-
неного употертi традицiйнi хасидсцкi шати, в обпачення релiгйноi менши-
ни, BiH раптом подумав, що, одружившисъ iз KoHHi, нееврёйкою, BiH зрадив
eBpeiB. I хоча Щженна у багатьох аспект.лх мада cyMHiBHy мораль, вона запи-
шадась еврейкою, чиi прапрабабки й прапрадiдусi помирапиу концтаборах,
i цей факт набдижав ii до людини, прибирав гострi кути !i нелюдськоi вро-
ди i примушував його шкодрати, що так пiдвiв ii. Щiкаво зазIIачити: таке
вiлчуття ущх<оуi сформувапось дише щодо,щх<енни, аде не до Щ:конатана,
якийiтак бр людиною для Щжоуь тожу.наближеннi його до пюдини не було
ж,одкоi потреби, i тому його належнiсть до сврейськоi нацii не мада жодного
значення.

- Як гiдаеш? - спитада його KoHHi, не зводячи очей iз обррок, що ря-
дами пежа пи на оксамитi.

- Не знаю, .- вiдгукнувся [жоуi з }4аленъкою хмариЕкою жадю. - Вони
MeHi Bci подобаються.

- Вiзьмiть, примiряйте, покрутiть, - порадив iM ювелiр. - Нiякоi шкоди
зодоту вiд цього не буде.

КоЁнi повернулася до,Щжоуi й зазирнула йому в очi:

- Ти точно цього хочеш?

- Гадаю, так. А ти?

- Так. Копи ти точно хочеш.
Ювелiр вiдiйшов. на крок вiд прилавка i зайнявся iншими справами.

А Щжоуi, який зараg бачив себе очима KoHHi, бiльше не мiг терпiти невпев-
HeHocTi на власному обпиччi. Iце дико розлютило його по вiдношенню до
KoHBi, Bci iншi сумнiвhлись унiй, iдля Hei було дуже важливо,,щоб BiH не
суlrлнiвався, - i BiH вирiшив задовопьнити u потребу.,

-.Я цевен, - зalrlвив BiH.. - Щавай погruIнемо на цi.
Копи вони обрали обру.rки, Щжоуi спробував збити цiну, оскiльки знав,

що в таких крамницях це заведено, аде ювелiр просто нагородив його розча-
рованим погдrIдом, наче говорячи: кТk збираешся одружитися з цiею дЬчи-
ною, але граешся зi мною словами через жалюгiднi п'ятдесят баксiв?>.

Коли вони виilulпп з крамницi й обррки rрIм кишеню Щжоуl BiH педь
не налётiв на свого старого сусiда по ryртожитку, Кейсi.

- Щруже! - вигуI<нув Кейсi. - Яким BiTpoM?
На ньому був костюм-трiйка, i BiH уже.почав лисiти. ixHi з Щжоуi шляхи

розiйшлися, апе .щжоlп чув, rriби Кейсi працюс впiтку в офiсi свого батька-
юриста. Така несподiвана зустрiч просто. зараз здапася Дясоуt ще о.дним зна-
ком, хоча BiH i не мiг зрозумiти - знаком чого саме. BiH сказав:

-.Ти пам'ятаеш KoHHi?

- Привiц Кейсi, - сказада KoHH.i з диявольським блиском в очах.

- Так, звичайно, привiт. Спухай, друже, що за чортiвня? Я гадав, ти у Ва-
шинrтонi.
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- У мене вiдпустка.

- Друже, чого ж ти MeHi не rrодзвонив, яi гадки не мав. .Що речi, що ви
робите на цiй вуrицi? Купуете обручкиz

- Саме так, xa-xa-xEl, - пiдтвердив ДжоЁ. - А ти що чrт робиш?
З кишенi жилетки Кейсi вивудив годинник на данцюжку.

- Як, подобаеться? I]e тодинник батькового батька. Я вiддавав його по-
чистити й вiдр емонтув ати.

----- Просто чудовий, - вiдгlп<нулаýь KoHHi. Вона ншrилллцась, аби поми-
тIуватися годинником, i Кейсi кинут на [жор короткий погдяд, в якому чи.
талися питання йтривога. Iз низки доступних йому вiдповiдей, мождивих

уtоловiчiй компанii, Щжоуi вiддав перевагу придуркуватiй посмiшцi, яка
натякала наmuсhо ехсеlепtе| секс, безrдуздi забаганки дiвчац необхiднiсть ку-
пувати !м дрiбнички тощо. Кейсi кинув на гопi ппечi KoHHi короткий rtогJIяд
знавця,i розсуд/п4во iивнlв. Весь обмiн погJIядами зайняв дише чотири се-
кунди, i Щжоуi вiдчув полегшення, бо HaBiTb у таку мить зумiв справити на
Кейсi враження, н16и BiH такий, як i Кейсi: BMie розставляти прiоритети. Це
надало йому впевненостi втому, що BiH зможе повернутися до gвичайного
життя в кодед:кi.

- Друже, невже тобi не спекотIIо у костюй? - спитав Дясоуr.

- Я родом iз пiвдня, - вiдповiв Кейсi. - Ми не потiемо так, як ви; меш-
канцi Мiннесоти.

- Потiти - це так прекрасно, - н€ погодидась iз ним KoHHi. +- Я обож-
нюю потiти спекотним лiтом.

Звичайно, ця заява шокрада Кейсi як занадто завзята. BiH поклав годин-
ника назаддо кишенi й подививсяв iнший бiквулицi.

- Ну, гаразд, - сказав BiH. - Коли ви, друзi, за(очете кудись сходити чи
якось розвiятись, дзвонiть MeHi.

Коли вони знову запишипись на caмoTi у п'ятигодинному потоцi служ-
бовцiв на Шостй авеню, KoHHi спитала в Щжоуr, чи вона сказала щось flе'те.

- Я тебе збентежила?

- Зовсiм Hi! - запевнив подр)rгу Щжоуi. -. BiH просто бовдур" Сама по-
думай: зараз тридцять п'ять градусiв yTiHi, а BiH начепив костюм.трiйку! BiH
просто помпезний бовдур, та ще й годинник цёй дурнувжий.., Кейсi почина€
перетворюватися на вдасногQ батька,

- Копи я вiдкриваю рота, то промовдяю дивнi речi.

- Не переймайся.

- Ти збентежений через те) що одружуешся зi мною?

- Hi.

- А MeHi здадося, що TaKl Я не iочу сказати, що ти сам в усьому винен.
Я просто не хочу бентежити тебе перед друзями.

- ,Ти мене не бентежиrц, - сердйто запевнив ii Щжоуi. - Просто мапо
в кого з Molx друзiв HaBiTb постiйна дiвчина е. Просто я, так би мовити, серед
них бйаворона.

ДжоЁ мiг би очiкувати, що тепер вони посваряться, мiг би запiдозрити,
що зараз Копнi почНе вичавлювати з нього, надрши ryбичизакидавши його

l Надзвичайний, неймовiрниft (iсп,).
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докорами, бiльш од"о.""""i пiдтвердженrrя його бажання одружитися з нею.
fuie посваритися з KbHHi бупо нецожпиво. Невпевненiсть, пiдозрiлiсть, рев-
нощi, впасництво, параноя - Bci Ti непристойнi речi, якi так дратували його
друзiв, KoTpi вже встигди отримати досвiд, хоч i нетривалий, постiйних сто-
cyHKiB, зовсiм не буди характерпi для KoHHi. Чи то в пеi за ii природними вдас-
тивостями нiколи не виникало таких почуттiв, чи то якась могутня звiряча
мудрiсть примушувала u,придушувати rx - ,Щжоуi так i не змiг Ёизначити.
Чим бiльше BiH зпивався з нею, тим, як не дивно, сидьнiшим ставапо вiд-
чутт4, ц+о BiH абсолютно нiчого про Hei не знае. Вона визнавала лише те, що
опиняпось у Hei просто перед носом, Вона робила те, що робила, вiдповiдапа
на те, що BiH й казав, але в усьому iншому здавалася зовсiм не зацiкавленою
тим, що вiдбувалося за межами ij поля зору, Його, наче тtрйвиди, переслiду-
ваrIи пророкуваннrI MaTepi про те, що сварки приносять користь вiдносинам.
Насправдi BiH уже майже повiрив, що одружуеться з KoHHi, насамперед; для
того, аби побачити, чи почне вона з ним сваритися - аби пiзнати u суть. Але
коли BiH таки одружився, наступного дня не вiдбулося жодних змiн. Сидячи
на задньому сидiннi Taкci, яке везпо ix геть вiд суду, вона обвипа сво€ю пiвою
рукою з обрркою його лiву руку з обрркою i покдада гопову йому на плече
з таким виразом Ьбличчя, яке не зовсiм можна назвати задоводеним, бо це 6
означадо, rTIo ранiше вона бупа незадоволеною. А воно бупо бiльше схоже на
мовчазне пiдкорення дii, зпочину, уникнути якого немохливо. Коли Джоуi
побачився з Кейсi наступного разу (а це сталося за тиждень, у Шарлоттсвiп-
лi), жоден iз них i сповом не згадав KoHHi.

Обррка все ще xoB.ulacb десь унього в черевi, коли ,Щжоуi йшоg проти
пiнного, тепдого потоку подорожнiх Мiжнародного аеропорту Маямi i по-
бачив [женну в бйьш прохододнй, спокiйнй затоцi запу очiкуваЕня ддrI
пасажирiв бiзнес-класу" На нLft бупи сонцезахисЁi окуляри, i вона мала при
собi ще й додатковий заlоrст у виглядi <ай-поду> й останньQго випуску <Кон-

де Наст треведер>. Вона обвела Щжоуi очима з ног до годови, як дюдина, що
пiдтверджуе: з:Iмовдений товар доставпений у прийнятному cTaнi, - знrllта

ррний багаж iз сусiднього крiсла i -,схоже, трохи неохоче - Ёийняла з врс
дроти <1ай-поду>. Дясоуl сЬ поряд,6езпорадно посмiхаючись вiд здивуванЕя;
що подорожуватиме з нею. Ранiше BiH бiзнес-кдасом не лiтав.

, Що? - спитала вона.

- Нiчого. Просто посмiхаюсь.

- А, ясно. Я вже подумала, що в мене на обличчi якась Schmutz, грязюка
чи ще щось негаразд,

Кiдька чодовiкiв поблизу HI4K кидirпи на [жоуr обуренi погляди. BiH при-
мусив себе пипьно подивитися на кожного з них i тим позначити ,Щженнуяк
<зайняту>, Вiп уже почав розупtiти, що йому необхiдно буде поводитися так,
куди б вони не пiшли. На KoHHi чоловiки теж iнодi дивились, але зазвичай,
не дуJке й жапкуючи, визнавади його право на Hei. Але стосовно Щженни BiH

уже зараз вiдчував, що його присутнiсть зовсiм не стримуе оточуючих i що
чоловiки просто шукатимуть мождивостiякось обйти його.

- Маю попередити: у мене погаrгиЙ настрiЙ, _ змвила Щженна. - У мене
критичнi днi, iя щойно провела три днi серед cTapIlK, роздив/lяючись знiмки'
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lxHix oHyKiB. ,Що того ж, повiрити не можу, але у цьому залi тепер треба пла-
тити за випивку. Копи так, то можна було б просто посидiти бiля виходу на
летовище.

- Тобi щось принести?

- Взагапi, TitK; Я бивипилаподвiйний джин-тонiк.
Схоже, iй : так само; на щастя, як i бармену, - HaBiTb не спало на думкl-

що [жоуi неповнолiтнй. Поверн}.вшись iз-напоем i значпо тонщим гамаЕ-
цем, BiH побачив, що Щженна знову надягла навушники i сховада обдиччя за

журналом. BiH подумав - чи не перепIryтапа воIIа його, часом, iз ,Щжоната-
ном, бо надто байдрке вiдреаryвала Еа його появу. Щжоуi витяг роман, якrоl
сестра подарувада йому на Рiздво, <СпокутуваннrI)), i вiдчайдушно спро6;--

вав зацiкавитися довгими оuисами примiщень i роспин, але з голови у Еьогс
не виходида есемеска, яку BiH того дня.отримав вiд,Щжонатана: <Сподiваюсь
тобi подобаеться цtлиir день витрiщатися на нiкчемну дурепр. I]e було пер
ше повiдомлення, яке BiH отримав вiд ,Щжонатана з того часу2 як, три тиrсп;
тому, вирiшив випередити подii та подзвонити брату Щженни й повiдомlгпr
йому про cBoi пдани.

- Отже, схоже, ддя тебе все складаеться напрочуд гарно, - сказав то:
Джопатан. - Спочатку закодоъ а тепер - мамина нога.

- Але ж я не xoTiв, аби вона зламала ноry - заперечив Длсоуt.

- Не сумнiвdюсь. Також я.не сумнiваюсь, що ти щЙро бажав, аби ipaKв:
зустрiли нас iз гiрпяндами KBiTiB. Не сумнiваюсь: ти дуже засмучениfr' що все
пiшпо шкереберть. Але недостатнь-о засмучений дпя того, щоб не заробlсгя
на цьому.

- А що я мав зробити? Вiдмовитись? Щозволитпlil петiти самiй? Взагаъ
вона дуже пригнiчена. I з нетерпiнням чекае на подорож.

- I також не сумнiваюсь, що KoHHi все це сприймае з розумiнням. Не
сумнiваюся: ти отрим:rв вiд неiкарт-6ланш. .

- Kormr б це хоч якось тебе cTcicyBiuIocb, я, йоже, й удостоЪ би тебе Bi:-
повiддю.

- Слухай, а знаеш що? Це дуже мене стосу€ться, коди MeHi доведеться
брехати й щодо цього. MeHi вже доводиться брехати стосовно Moei точrg_

зору Щопо цього KeHHi Бартлза кожного разу, як я з нею розЙовпяю, 69 Tr
взяв у Hei гроlпi, а я не хочу, щоб вона непокоiдася. А тепер ти хочеш, абz
я ще й про це брехав, так?

- А може, просто припиниш кожЕого дIuI з нею теревенити?

- Та пе кОжЕого дrrя, бовдл>е! За ocTaHHi три мiсяцi я з fiею разЬ зо тр
розмовrIяв. Вона ввtuкае мене своiм др}гом, ясно? А ти цiлими тижнями -й

про себе не нагадуеш. I що накФкеш MeHi робити? Не вiдповiдати на дзвiiчю:?
Але дзвонить вона MeHi, абй хоч щось про тебе дiзнатися. Тож дивна вихФ
дить картинкlл; як гадаеш? Вона лс нiбито все ще твоя дiвчина.

- Я не для того в Аргецтинуiду, аби переспати з твоею сестрою.

- Ха. Ха. Ха.

- Богом кдянусь, я iду туди як ii друг. Так само, як ти - друг KoHHi. Ь
твоя сестра у депресiь i вона потребуе допомоги. Але KoHHi цього.нiколи вt
зрозумiе, тох<, якби ти мЦ скажiмо, просто не згадувати про це, коди Boвia
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дзвонитиме, то ти б зробив велику даску yciM, кого стосуеться ситуацiя, що
скдалася.

- Щ:коуi, в тобi стiльки паilна, що я HaBiTb розмовrIяти з тобою бiльше не
хочу. 3 тобою трапиJIося щось таке, вiд чого мене буквапьн'о нудить. Якщо
KoHHi затепефонуе мецi, коди тебе тут не буде, то я HaBiTb не знаю, що iй ка-
зати. Може; я i не розповiм 1й нiчого. Але едина причина, з якоi вона зi мною
взагалi спiлкуеться, - це те, що ти не даеш iй спiлкуватися з тобою, а MeHi
вже набридпо викоflувати роль посередника. Тож,6лiн, роби все, що тобi за-
манеться, аде мене не впгутуй!

Покпявшись,Щжонатану, що не стане займатися сексом iз Щженною, Джо-
yr вiдчув себе застрф(ованим вiд будь-якЬi випадковостi в Аргентинi. Коли
нiчого не сТанеться, BiH доведе свою чеснiсть. Коди щось таки станеться,
йому-не доведеться вiдчувати роздратуванIи йрозчаруванЕя черф те, IrIo

вопо стапося. Таким чином BiH знайде вiдповiдь на питанЕя, яке все ще за-
дишапось дпя нього вiдкритим: яка BiH пюдина - слабка чи си[ьна, i па яке
майбутне BiH може чекати. Майбутне його дуже i дуже цiкавило. Супячи
з неприемноiесемески, дпя,Щжонатана у будь-якому разi в цьому маЙбутньо-
му мiсця нема€. I вiд розумiння цього .Щжоуi справдi стало боляче, але BiH

уже втомивм вiд постйЕого морапiзування впасних дрyзЬ.
У лiтаку, в caмoTнocTi широких крiсеп,,перебуваючи,пiд впливом другоi

великоi порцii алкогопю,,Щженна зволiла зняти сонцезахиснi окуляри i трохи
потеревенити. Джоуi розповiв iй про свою нещодавню поiздку до Польщi,
про пересдiдування мiражiв запчастин вантажiвки <Ппадскi А10> i про вiд-
криття, що майже Bci з начебто безпiчi постачапьникiв, якi рекламують цi за-
пчастини в IHTepHeTi, або фiктивнi, або походять з однiеi торговепьноi точки
в Лодзi, i що йогомайже гiрше нiя< некорисний перекдадач знайшов шокуюче
малу кiлькiсть запчастин, хоча й пропонував дуже високу цiну, 3аднi лiхтарi,
щитки вiд бруду, натискнi диски,кiлька акумудяторнихящикiв i.решiток, але

д}Dке мапо деталей двиryцiв i пiдвiски, якt бум конче потрiбнi, аби пiдтри-,
Iчryвати в робочому cTaHi вантажiвки, що не випускались .DK iЗ 1985 року.

- IHTepHeT - лайно. Чи не так? - пiлтримала розмову Щх<енна. Вона
з'iда Bci горiшки зi cBoei тарiлки i тепер запiзда до тарiлки Щжоуi.

- Таке дайно, таке пайно!

- Ёtlк iавя<ди каже, dцо мiжнародна erIeKTpoHHa торгiвrlя - то дп{ невдiDL

Що речi, будь-що,'пов'язане водночас iз IHTepHeToM i фiнансами, за випятком
випадкiв, коди система належить конкретнiй особi. BiH каже, що б,езкоштов-
на iнформацiя за визначенням некорисна. Тобто, коли якогось китайського
постачальника можна знайти через IHTepHeT, то вiд нього добра не чекай.

_ Так, я знаю, я дуже добре ше усвiдом/tюю, - вiлповiв,Щхоуi, якому дуже
не хотiпося чути щось про HiKa. - fuie запчастини мають бугl,r бiпьш схожi
на аукЦiоп <I-бей> чи цось таке. Просто зррний спосiб допомагати покф-
цям знайти один одного, бq без TaKoi допомоги цього може й не статися.

- Я знаю дише, що HiK нiколи й нiчого череЬ IHTepHeT не купуе. BiH на-
BiTb <Пей-Пед>l не довiряе. А BiH, можеш повiрити, дуже добре знаеться на
такик реч.rх.

t Система електронних фiнансових розрахркiв,
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, Ну, саме тому я i полетiв у Польщу. Бо TaKi справи треба робити осо-
бисто.

- Правильно, i HiK так само KzDKe.

Те, що вона жувала rорiшки з напiввiдкритим ротом, його дратувадо, як
дратували i ii пальцi - так, дуже красивi, аде ж вони методично рилисяв йо-
го мигдалi!

А я гадав, тобi пити не подобасться, - пРомовив Щжоуi.

- Хе-хе. OcTaHHiM часом я тяжко працюю над розширенням меж To/Ie-

paHTHocTi. У мене значний прогрес.

- Ну, якби там не буо,- BiH швидко змiнив тему, - але MeHi конче
необхiдно, щоб у Парагваi стадося Щось гарне, iнакше я HaBiTb не знаю, що
i робити. Я витратив цiле багатство на те,,аби переправити морем це лайно,
а тепер мiй партнер, KeHHi, заявляе MeHi: товару так мало, що HaBiTb частину
грошей платити нема€ за що. Ъвар стовбичить десь на козпячому пасови-

щi поблизу KipKyKa, може, його HaBiTb HixTo й не gхороняе. А KeHHi на мене

роздютився, бо я не надiслав йому iнших запчастин замiсть оцИх, хоча вони
просто Hi на що не годяться, коли походять вiд iншого виробника чи iншоi
марки. А KeHHi просто каже: <Надiшли MeHi потрiбну вагу, бо нам платять за
ваry i байдуже, за яку>, - можеш у це повiрити? А я йому: <Та цим маши-
нам тридцять poKiB в обiд, i вони не розрахованi на пиловi бурi чи TaKi лiтъ
якi трапляються на Близькому Сходi, вониж yci зламаються, акоди гнати
караван по KpaiHi, охопденiй бунтами, HiKoMy не хочеться, щоб машини в ка-
paBaHi раптом ламапися>>. А тим часом у мене ведичезнi витрати i жоднlлс
прибуткiв.

Може, BiH i не став би викдадати це Щженнi, коли б вона його хоч трохи
слухала, аде зараз вона смикада за вiдеоекран, роздратовано намагаючись
вирвати його з мiсця зберiгання. Щжоуi галантно допомiг \й дiстати екран.

- Вибач, - сказала вона, - ти щось казав... Здаеться, щось rrро те, що
тобi не платять?
' 

- Hi-Hi, MeHi, безперечно, пдатять. Може, в резудьтатi я HaBiTb зароблю
в цьомуроцi бiльше, HirK HiK!

- Чесно кa>кгIи, я в цьому сумнiваюсь.

- Ну, там сума дуже велика.

- Просто в тому, що стосу€ться заробiтноi платнi, HiK знаlсодиться в а6-
содютно iншому BcecBiTi,

I]e було вже занадто.
. Що я взагалi тут роблю? - обурився Щжоуi. - Навiщо я тут тобi по-

трiбен? Ти ж увесь час або iгноруеш мене, або розповiдаеш MeHi про HiKa,
хоча я думав, ти з ним розiйшлася.

,Щженна знизада плечима.

- Я ж тебе попереджала: у мене важкий хаРактер. Хочеш натякну? Мене
не дуже й цiкаЬить твоя дiлова угода. €дина причина, з якоi ти туъ а HiK в iH-
шому мiсцi, полягае в тому, що я втомилася сдухати, як BiH говорить про гро-
шi-iвдень,iвночi,

- А я д}мав, ти любиш грошi.

- Ще ж не означае, що я люблю цро них сл}D(ати. Ще ти пор)rшив цю
тему.
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- Вибач, що порушивТi!

- Ну, гаразд. Вибачення прийнято.'Але знаеш, що ще? Я не розумiю, чому
MeHi не можна згадувати HiKa, коди ти весь час згадуеш свою жiнку.

- Я згадую ii,6o ти про Hei питаеш!

- Не розумilо, учому рiзниця.

- Ну, i до того ж, вона все ще моя дiвчина.

- Точно. Гадаю, рiзниця поляIае в цьому. - I вона раптом нахилидась до
нього iпритупилась губами до йоrо рота. Спочатку,Щжоуi вiдчув дегке тор-
кання, потiм щось м'якеньке, наче теплi збитi вершки, а потiм - розкiшну
плоть. На дотик ii губи виявипися абсолютно такими ж вродливими, водно-
час натхненними йдорогоцiнними, якими вони завжди здавались йому на
вигляд. BiH поринув у поцiлунок, аде Щженна вiдсунулась вiд нього i схваль-
но посмiхнуласр. - Щасливий хлопчику, - сказаIIа вона.

Коли до них пiдiйшла стюардеса, щоб тtрийнятизамовдення на обiд, Дх<о-
yi попросив яловичину. BiH планував упродовж yciei подорожi не iсти нiчого,
oKpiM яловичинщ бо,десь чув, нiби яловичина крiпить шдунок; BiH сподiвав-
ся, що встигне добратися аж до Парагваю, перш нiж пускатисяу подюван-
ня за обру.rкою в туалетi. За обiдом Щженна дивилась <пiратiв Карибсько-
го моря>, i,Щжоуi надiв навушники iдивиъся фiльм разом iз нею, незграбно
нzrхиляючись до Hei, замiстъ того щоб увiмкнути свiй екран; але поцiлункiв
бiльше не було, i единий недолiк сидiнь у бiзнес-класi, як BiH дiзнався, коди
KiHo закiнчипося i вони вiдкинупйся на крiслах i накрипися кожен cBoiM по-
кривапом, полягав у том} що вони не давади мождивостi aHi пригорнутися
до сусiда, aHi HaBiTb випадково торкнутися його.

BiH був упевнений, що не заплющить очей, ал" раптом настав ранок, iM
подали снiданок, i вони опинилися в Аргентинi. Все було аж нiяк не так екзо-
тично, як Щжоуi це собi уявдяв. Пр,осто Bci написи були iспанською, i iM зуст-

рiчалося бiдьше курцiв - а взагалi, мiсцева цивiлiзацiя походила на будь-яку
iншу цивiлiзацiю. Щзеркальне скло, i кахлi на пiдлозi, i пластиковi сидiння,
i лампи - усе було таким, як i всюди; на рейс до Барiлоче спочатку запускади
на посадку тих, чиi мiсця зЕаходидися в заднiй частинi лiтака, - так само,
як i на будь-якому американському перельотi з пересадкою; i жодних диво-
вижних вiдмiнностей у самомулiтакучи фабриках, i ланах, i шосе, над якими
вони пролiтали,,Щжоуiтеж не побачив. фязюка i в Аргентинi грязюка, а в нiй
уqrоди ростуть росдини. Бiльшiсть пасажирiв у вiдсiку rrершого класу розмо-
вIlяли англiйською, а шестеро з ник ангдiйська пара й американська матуся
з трьома дiтьми, - приеднапися до Щжоуi та,Щженни i повезди cBoi валiзи, на
яких стояли мiтки <Поза чергою>, до дегкого бйого мiкроавтобуса з написом
<EcTaHcia ель фiунфо)), що чекав на них бiпя аеропорту, у зонi, забороненiй
ддя паркування.

Водiй, неусмiхнений молодик, з напiврозстебнутоi сорочки якого виби-
валося густе чорне волосся, пiдскочив до ,Щяtенни, забрав у Hei валiзу, запхав
ii в задню частину мiкроавтобуса й зррlно вдаштував !жепну на передньо-
му сидiннi, перш нiж до Щжоуi взагалi fiiйrJтдg, що вiдбуваеться. Днгпiйська
пара захопида наступнi два крiсла, i,Щжоуi опинився на крiслi обличчям до
багажного вiддiлення, Поряд iз ним сидiли мама,з донькою, причому дiвчина
читала молодiжний роман про коней.
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- Мене звати Фелiкс, - вiдрекомендувався водiй у мiкрофон, в якому не
було жодноi потреби. - Вiтаю в провiнчii Рiо-Негро; будь ласка, присте6-
нiться, ми iдемо двi години; дорога мiсцями HepiBHa; у мене е холоднi напоi.
Ель Трiунфо вiддалениit, але розкiшний, ви маете пробачити нерiвнулороy,
Щякую.

,Щень був прозорий i спекотпивий, дорога до Епь фiунфо вела крiзь про-
цвiтаючу субальпiйqьку Мiсцевiсть, таку схожу.на захiднi райони Монтани,
що Щжоуi мимоводi подумав: заради чого BiH пролетiв бiпьше десяти тисяч
кiлометрiв? Ъ, що Фепiкс шепотом розповiдав,Щженнi (що б воно не бупо),
iспанською, потопадQ у нескiнченному peBiHHi англiйця Щжеремi. Той iз жа-
дем розповiдав про добрi cTapi часи, iоли Англiя перебувапау cTaHi вiйни
з Аргентиною через Фолклендськi острови (<Наш дiругий зiрковий чао), про
арешт Саддама Хусейна (<Ха, який, мабуть, запах iшов вiд цього пана,,коли
BiH виповз зi cBoei нори>), про мiстифiкацiю гдобадьного потеплiння i без-
вiдповiдальне розпадення страху мiстифiкаторами (<Настрного року вони
почнуть казати нам, що невдовзi настане новий льодовиковий перiод!>),
про смiховинну дурiсть банкiрiв Пiвденноi Америки (пКопи piBeHb iнфля-
цii складае тисячузiдсоткЬ,Iадаю, причина не дише употанiй вдачi!>), про
похва/Iьну байдужiсть мешканцiв Пiвденноi Америки до жiночого футбопу
(<Нехай ви, американцi, перевершите Bcix у даному видi спорту!>), про' як
не дивно, достойнi аргентинськi червонi вина (<Вони беруть гору HaBiTb над
найкрапiимивинами ПiвденноiАфрики>) i про власну сидьну слинотечу вiд
перспективи iсти бфштекс на снiданок, обЦ i вечерю (<Я м'ясоц, м'ясо'iд,
жмливиil, i моторошний м'ясоiд>).

Аби якось врятуватися вiд ,Щжерёмi, [жоуi розпочав бесцу з матусею
Еден, гарненькою, аде Ее привабливою, вдягненою у штани-стретч iз вепики-
ми кишенями - Iцтани, особливо популярнi серед одrrого видуматусь. <Мй
чоловiк - дуже успiurний забудовник, - зzulвила вона. - Я отримада дип-
пом apxiTeкTopa у Стенфордi, апе зараз вLfховую дiтей. Ми вирiшили навчати
tхудома: це дуже швидко окупаеться, i зррно,6о можна влаштовувати KaHi-
купиy будь-який зррний час, але, маю вам сказати, я вкладаю в це стiльки
труда!>

'ii 
дiти: дочка, що читада, i сини, що сидiли за нею iбупи зайнятi грою, -

або Нiчого нечупи, або не переймалися тим, що мати вкладае в них стiпьки
труда. Копи,Щжоуi зiзнався iЙ, що мае невеличкиЙ бiзнес у Вашингтонi, вона
спитала, чи BiH, часом, не знайомий iз,Щенiелом Щженнiнгсом.

- I-{e наш знайомий, BiH живе на Моронго-ведей, - сказала BoHxi - i саме
BiH провi9 колосадьне дослiдженнrl щодо наших податкiв. BiH HaBiTb зайшов
так далеко,'що перевiрив записи обговорень у Конгресi, i знаете, що дiзнав-
ся? Що для збору федерального податку наприбуток немае жодноi законноi
пiдстави.

- Насправдi, коли докопатися до cyTi справи, то законноi пiдстави нема€
Hi для чого, - зазначив Щжоуi

- Але, вочевидь, федеральному урядовi зовсiм не хочеться, аби мидiзна-
пися; що Bci грошi, якi BiH зiбрав за ocTaHHi сто poKiB, за законом належать
нам, громамнам, У,Щена е веб-сайт, i там йому написапи десять професорiв
icTopii - сказаrrи, що BiH мае рацiю, Hi на що таке жодноl законноi пiдстави
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немае. Але ж HixTo з центрадьних ЗMI цiеi теми торкатися не буде. Як вва-
жаете, це дуже дивно, чи не так? Як гадаете, невже не знайдеться хоч одна
мережа чи одна газета, яка б зацiкавипасятаким пr,rтанням?

- Гадаю, у медалi двi сторони, - вiдповiв Щжоуi.

- Але чому ця медадь завжди повертаеться до нас дише однiею сторо-
ною? FIевже недоречно вставити у блок новиII iнформацiю про те, що держа-
ва винна нам, пдатникам податкiв, триста трильйонiв доларiв? Бо саме таке
число вийшло у Дена, разом зi складними вiдсотками. фиста трильйонiв
доларiв.

- Дуже багато, - ввiчливо погодився ,Щжоуi. - Тобто мiльйон допарiв
на кожного громадянина краiни.

- Саме так. Просто нечувано, як ви вважаете? Скiпьки ж воIIи заборry-
вали нам!

BiH помiркував щодо того, чи не варто нагадати iй, як вa>кко було 6
MiHicTepcTBy фiнансiв вiдшкодувати, скажiмо, гропri; витраченi на перемо-
ry уДругiй свiтовiй вiйнi, аде Елен не справида на нього враження людини,
зякою можна сперечатися, iдо того ж, його починапо нудити. BiH чув, що
,Щженна так чудово говорить iспанською, але, прослухавши курс мови лише
у старших кдасах, BiH не мiг розiбрати, що вона каже: чутно лише caballos те,
caballos се... Сидячи iз заппющеними очима в мiкроавтобусi, набитому iдiота-
ми, BiH раптой усвiдомив, що трое людей, яких BiH бiльше за все на cBiTi лю-
бив (KoHHi), повая<ав (батько) i якi йомудуже подобапися (.Щжонатан), - y.l
трое бупи з ним, щонайменше, нещасдивi, або HaBiTb, за txHiM зiзнанням,'iх
вiд нього нудидо. BiH нiяк не мiг позбутися цiеiдумки, вона була наче сумлiн-
ням, що з'явилося на службу. BiH щосили стримувався,аби не виблювати,6о
блювання зараз, через тридцять шiсть годин пiсдя того, як воно принесло б
велику користь, стадо б проявопл найвищоi ipoHil. Ранiше BiH уявляв собi, що
IrIлях до перетворення себе на дуже крутого, на справжнього покидька ста-
ватиме бiльш крутим i неприступним дуже поступово, повсякчас пiдносячи
йому приемнi подарунки за докладенi зyсиппя, i що в нього буде достатньо
часу, аби пристосра"rися до кожного етапу. Апе зараз BiH знаходиться на са-
мому початку цього шляху, а його вке переrrовнюе вiдчуття, що в нього киш-
ка тонка стати тим, ким BiH хоче стати.

EcTaHcia ель Трiунфо, однак, виявилося просто райським куточком. Бiля
прозорого, наче сдьоза, струмочка, в оточеннi жовтих пагорбiв, що посту-
пово пiдймались до пурпурноi лiнii гiрських кряжiв, зрг{но влаштувади-
ся щедро подитi сади, i вигони, i повнiстю модерuiзованi кам'янi кЬтеджi,
i стайнi. НоМер Джоуt та ,Щженни мав величезну площу нiчим не зайнятоi,
обкладеноi кахлем пiдлоги й широкi BiKHa, що виходили тrросто на бурхли-
вий потiк. Щжоуi побоювався, щолiжок буде двое; але або,Щженна ппанувала
спати у королiвському лiжку разQм iз матiр'ю, або ж вона змiнила замовлен-
ня, BiH витягнувся на бархатному покривалi глибокого червоного кодьору
i потонув у його нiжнiй розкошi вартiстю тисяча доларiв за день. Але,Щженна
вже перевдягалась у спецiальний костюм для Bepxoвoi iзди i черевики.

- Федiкс хоче показати MeHi коней, - повiдомила вона, - Хочеш пiти
з нами?
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BiH не xoTiB, але розумiв, що краще не сперечатися. (Лайно - воно всю-
ди лайно>, - подумав Джоуi, коли вони набпцзипись до стайнi, звiдки йшов
сипьпиil запах. У золотавому вечiрньому свiтлi Фепiкс i конюх виводиди за
повiд розкiшного чорного жеребця. Той пiдстрибував, i рвав повiд, i трохи
брикався, апе Щженна пiдiйшла просто до нього, i в Hei був такий захоплений
вигпяд, що вона на мить нагадала шоуi про KoHHi й вiдразу припинила дра-
тувати його; i вона простягла руку i погладипа коня по головi.

- Cuidado, - сказав й Фелiкс. - Обережно.

- Та нiчого, - вiдгlпкнудась Щженна, див.Iшчись жеребцю просто в очi. -
Я йому подобаюсь. BiH довiряе MeHi, я це бачу. Правда, любиf,R

- ;Deseж que algo algo algo? - стrитав Фепiкс, смикнрши повiд.

- Говори ангдiйською, будь ласка, - холодно попросив його Щжоуi.

- BiH питае, чи я хоч} щоб вони сiдлапи його, - пояснила Щженна
i швидко заговориrrа з Фелiксом iспанською, який заIIеречив, що algo algo
algo peliyoso - дуже небезпечно; але не на ту натрапив. Конюх доволi гру-
бо потягнув за повiд,,Щженна раптом схоrrида коня за гриву, а Фелiкс обхо-
пив ii стегна своiми волохатими руками i пiдкинув ii просто на спину коня.
KiHb розставив ноги й вiдстрибнув убiк, натягнувши повiд, але,Щженна вже
нilхилипась дадеко вперед, так що груди rr зарилlлсь у грив} а обпиччя опи.
нилось бiля вуха коня, i почапа бурмотiти якусь даскаву нiсенiтницю. Щжо-
yi був приголомшениii. Копи KiHb заспокоiвся, дiвчина Ёзяпа повiд i пустила
його галопом удальнй кiнець вигону, поринрши умапозрозумiлий дiапоц
наказуючи коню то стояти на мiсцi, то вiдiйти flазад, то нахилити чи пiдняти
голову.
. Конюх сказав щось Фелiксу про chica - дiвчину, сказав це хриппим вiд

захоплення годосом.

- Що речi, мене звуть ДлtоЁ, - втрутився Щхсоуi.

- Привiт, - вiдгукнувёя Фелiкс, не зводячи очей,iз ,Щженни. - Тобi теж
коня вивести?

- Поки не треба. Але зроби MeHi посrгугу, розмовrIяЙ англiйською, га-

разд?

- Якхочеш.
Душа уЩжоуi спiвала, коли BiH побачив, яка Щженна щасдива. OcTaHHiM

часом вона була така рiзка i сумна - не'тiдьки пiд час подорожi, а ще за кiль-
ка мiсяцiв до Hei, - що BiH почав мiркувати, Чи е в нiй щось iще, чим мож-
на мидуватися, QKpiM вроди. Ъпер BiH бачив, що вона, принаймнi, знада, як
отримати задовопення вiд грошей. Але водночас його лякала сама лише дум-
ка про те, скiльки х< грошей потрiбно витратити, аби зробити ii щасливою.
Бути людиною, яка може тримати ii в уздi, ..- завдання не для rIегкодухих.

Вечерю подаrrи лише пiсдя десятоi, на довгому столi, який цйком вирiза-
ди здерева- воно мапо бути близько двох MeTpiB удiаметрi, Спаветнi ар-
гентинськi бiфштекси виявмписяi справдi чудовими; а вино викликало сдова
з.Iхвату в .Щх<еремi. I ,Щжоуi, i.Щженна пиди вино кепих за кедиком, i, може,-
саме з цiеi причини, вже пiсдя опiвночi, копи вони, нарештi, влятпися на без-
крае лiжко, BiH пережив перший у свобму життi випадок, про який стiльки
чув, але нiкоrrи не мiг уявити, що ко/Iись матиме такий досвiд. HaBiTb iз най-
менш прирабливими дiвчатами BiH завжди був на висотi. HaBiTb зараз, доки
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BiH не встиI зняти штани, у нього був такий твердий, наче шматок деревини
обiднього стоду; але чи то BiH помипився щодо цього, чи то нiяковiв через те,

що cToiTb перед,Щженною повнiстlо оголениЙ... Коди вона почала качатися на
його нозi, не знiмаючи трусикiв, буркочlпlи щось пiд ритм pyxiB, BiH раптом
вiдчув, що вiдлiтае геть, наче у центрифузi, наче BiH супутник, що подолав
закони гравiтацii, i став усе бiльше вiддапятися думками вiд цiеi жiнки, яка
вже встигла запхати язика йому в рота, i чиi, на щастя, надqвичайнi цицьки
розпдющувались об його груди. Вона пестила його грубiше й менш пiддатли-
во, нiж KoHHi, - це було д}же в ii стилi. Але в темрявi BiH не бачив ii обличчя,
акоди BiH його не бачив, унього залишались лише спогади, пише уява про
ii красу. BiH подумки поtsторював, що нарештi унього е",Щженна, що з ним
зараз !ж.енна, !,женна, [женна... Але не маючи вiзуального пiдтвердження,
йому здавадося, що в руках BiH тримае незнайому, спiтнiлу, агресивну жiн-
ку - не бiльше.

- Може, yBiMKHeMo свiтло? - запропонував BiH нарештi.

- Hi, дампи занадто яскравi. MeHi так не подобаеться.

- Ну, може, хоча б свiтло у ваннiй? Тут темно, хоч око викоди.
Вона скотилася з нього i роздратовано'зiтхнула,

- Може, просто пiдемо спати? Вже пiзно, та i дле з мене сильно.
Щжоуi торкнувся пенiса_i з жалем констатував, що той HaBiTb iще бiльrц

млявий, нiж BiH д}мав.

- Схоже, я випив трохи забагато вина,

- I я такох<. Отже, iдемо спати.
. - Я тiльки,увiмкну свiтло в ваннiй, гаразд?
BiH так i зробив, i вид дiвчини, що розтягну7Iася на лiжку, пiдтверджуючи

свою унiкадьнiсть як найбiльшоi KpacyHi в його життi, подарував йому надiю
на те, що тепер yci системЙ його органiзму знову запрацюють як спiд. Щжоуi
пiдкрався до Hei i розпочав новий проект покривання поцiлунками всього ij
тiла, починаючи з iдеальних пальчикiв на нiжках i пересуваючись усе виIце
й вище: по щиколоткiлх; литках, внутрiшнiй частинi стегон...

- Вибач, там занадто жваво все вiдýуваеться, - раптом сказала вона,
коли BiH дiйшов до Ti трусикiв. - Чекай-но. - Вона штовхнуда його на спину
iвзяла пенiс [о рота: I знову: спочатку член напружився, вiдчуваючи себе
наче в раю, але потiм трохи висдизнув назовнi й обм'як. Щжоуi почав пе-

рейматися щодо цього i спробував надати чдену твердостi силою волi; аби
пiдтримати зв'язок, подумав про те, у чиему poTi BiH зараз знЕlходиться, але,
на жаль, д}мки його сковзнуди до того, що оральпий секс йому нiкопи не
подобався, i BiH задався питанням: що ж iз ним не так? Привабпивiсть,Щжен-
ни завжди великою мiрою склададася з неможливостi HaBiTb уявити, що
кодись вона буде iз ним. Але тепер, копи вона перетворилась на втомдену
п'яну жiнку в перiод менструацii, що плазувала у нього мiж ногашrи i з дiло-
вим виглядом робила йому MiHeT, вона могда бути ким завгодно, за винятком
KoHHi.

Треба вiддати ,Щженнi належне: вона продовжувала працювати, HaBiTb
коли Bipa самого ,Щжоуi в успiх ii справи давно вже скiнчилася. Коли ж вона,
нарештi, здалася, то з цiкавiстю, але спокiйно подивидась на чден i трохи по-
махала ним з боку в бiк.
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- Не працюе, так?

- Нiчого не розумiю. Я просто у розпачi.

- Ха, вiтаю у моему cBiTi есцитадопраму.
Копи вона заснула i почала дегенько хропiти, !жоуi все ще дежав, зго-

ряючи вiд сорому, вiдчуваючи жапь i туry за домом. BiH дуже, духе розча-
рувався усамому собi, хоча чому саме BiH мав бути таким розчарованим
тим, що не змiг тржнути дiвчинlt у яку не був закоханий i iKa йому HaBiTb
не дуже й подобалась, - BiH би не мiг сказати напевно. BiH пригадав героiзм
батькiв, якi стйьки poKiB прожили разом, i HaBiTb пiд час найгiрших сЬарок
вiдчувалось, як сильно вони потрiбнi одне одному. BiH подивився па повагу
MaTepi до батька з iншоi точки зору i HaBiTb трохи пробачив iT. Так потребу-
вати когось iншого - то знак невдачi, свЦоцтво жахдивоi слабкостi, але BiH
сам здавався,собi зараз, уперше в житт,i, менш нiж нескiнченно здатним на
щось, менш нiж на сто вiдсоткiв гнрким заради тих цiлей, якi BiH сам собi
й поставив

ДжоЁ прокинрся з першими промешIми пiвденного сонця i з дивовиж-
ним стояком, по вiдношенню до тривалостi якого в нього не виникло i на-
тяку на сумнiви. BiH ciB у пi-лкку i подивився на спдутане волосся ,Щженни,
Еа дедь розкритi губи, на нiжний хитриilt вигин пiдборiлдя, на майже святу
вроду. Ъпер, копи свiтпо стало бiпьш яскравим, BiH не розумiз, як мiг бути
таким дурним утемрявi. BiH швидко запiз назад пiд ковдру i нiжно ткнув u
пальцем у спину.

- Припини! - миттево вигукнула Щженна, - Я тут намагаюся знову за-
снути.

Джоуr притиснр Еоса до iT спини мiж допатками i вдихнув запах пачулi
вiд ii тiпа.

- Я серйозно, - сказаrIа ,Щженна, рiзко вiдсунувшись вiд нього. - Не
я винна утому, що ми пiшди спати дише о третiй.

- Трьох ще не бупо, - буркнув BiH.

- Але так здавадось! Вiдчуття було таке, наче взагадi п'ята!

- Це зараз п'ята.

- Боже ж ти мй! HaBiTb не к:uки про це! MeHi треба поспати,
Джор цilry вiчнiсть лежав у пiжкр вручну перевiряючи стан чпеЕа, IIама-

гаючись примусити його повнiстю не заспокоюватись. З вупицi доносились
звуки iржання, далекого брязкання, крик пiвня - cйbcbKi звуки, характер-
Hi для будь-якоi краrни.,Щженна продовжува/Iа спати - чи прикидатися, що
спить, - а у нього в кишк.lх раптом почало вiдбуватися щось недобре. Як BiH
не намагався перетерпiти, буркотiння ставало все бiпьш наполегдивим, доки
не перекрило Bci балtання. BiH потедiпав до BaHHoi i замкнув дверi. У наборi
для голiнrrя lrежала видепка, яку BiH привiз спецiально ддrI виконання дуже
неприемного завдапня, що очiкувало його просто зараз. BiH сидiв, стискаю-
чи ii.B спiтнiлiй рдi, поки лайно виспизаIIа з нього назовнi. Там бупо багато,
все, що накопичипось за два чи HaBiTb три днi. По той бiк дверей задзвонив
телефон - ix мапи роiбудити о шостiй тридцять.

Щжоуi став Еа колiна на хододну, вкриту кilхлем пiдлоry iпипьно,вди-
вився в унlтаз, де плавади чотири великi коричневi ковбаски, сподiваючись
вiдразу ж помiтити блиск золота. Найбйьша ковбаска була темною, твердою
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та вуздуватою, а Ti, що вийшди за нею, здавадись трохй бпlдими i вже почали
поступово розповзатися. I хоча BiH, як притаманно будь-якiй людинi, та€мно
насододжувався запilхом вдаснIш газiв, запаху власfiого пайна це, як вуtяви-
пося, не стосувадось. Вiп наче подивився на здо в морапьнй оболонцL Джоуi
штовхнув одну з ковбасок виделкою, аби покрутитиТi та подивитись, чи не
стирчить щось iзнизу, але вона н:rхилилась i почала розпадати9я, забрудню-
ючи воду коричневим туманом, i BiH зрозумiв, що ця iдея з видедкою була не
бiльlп як пустою фантазiею. Скоро вода стане такою каламутною, що HaBiTb
коли обрр(а й там, ii не бупе виflно; а коди обруlка взагалi вийде з оболон-
ки, то вiдразу ж пiде на дно i, мабуть, потрапить у каналiзацiю i там заryбить-
ся. У нього не бупо iншого виходу, oKpiM як дiстати лайно по однiй штучi
й протерти крiзь пальцi, i це треба зробити якомога швидше, доки ковбаски
не просякли водою. 3атримавши'подих, не звертаючи уваги на потоки слiз,
джор схопив найбiльш багатообiцяючий шматок лайна i вiдкинув останню
надiю на те, що йому й однiеi руки вистачить. Користуватися довепося обома
руками: в однiй триматй лайно, а iЕшою - копирсатися в ньому. !жоуi пере-
жив позив на блювоту i вдався до роботи, сунувши папьцi у м'яку, теплу вiд
його тiда i напрочуд легку ковбаску,екскрементiв,

Раптом у дdерi постукада Щтсенна.

- Що там вiдбуваеться?

- Почекай хвилинку!

- Та що ти там робиш? Мастурбуеш?
, Я ж цопросив почекати! У мене дiарея.

- О Посподи. Нухоча б тампон MeHi передати можеш?- 
-Хвилиночку!
На щастя, обррi<а знайшпася вже в друго}лу шматi пайна,який BiH розда.

мав. Щось тверде на тлi м'якоi оболонки, чiтке кодо в оточуючому xaoci. BiH
якомога краще вимив руки у бруднiй водi, лiктем змив воду в унiтазi й пiд-
Hic обруlку до мийки. Смердiла вона просто нестерпно. BiH тричi, з вели-
кою кйькiстю ми[а, вимйв руки, обррку, краЕи, а по той бiк дверей,Щженна
жалiлася, що снiданок розпочнеться за двадцять хвилин. I BiH вiдчув одне -
це було невимовно дивно, але так BiH вiдчував: коди BiH вийшов iз BaHHoi
з обру.rкою на безiменному пальцi, а,щженна застрибнула у ванну й потiм
з тiею ж .шцидкiстю вибiгла назад, прониздиво скаржачись на сморiд, BiH
став iншою пюдиною. BiH так чiтко бачив цю дюдину, наче вона стояда поряд
iз ним; BiH став людиЕою, Яка копирсалася у власному лайнi, аби повернути
собi обруlку. I ця дюдина не була тим, чим BiH, на його думку, був, чи став
би,коли б мав можливiсть вибору; аде BiH вiдчував полегшення i свободу вiд
того, що став справжнiм i конкретним кимось, а не як ранiше - скупченням
сlшеречливих потенцiйних когось.

CBiT наче миттево уповiльнився i припинив качатися, наче i riiH також
ставав на рейки HoBoi необхiдностi. Перший, гарячий, KiHb, якого itoMy дапи
у стайнi, скинув його на земIIю майже Hi)<Ho, а не здiсно, доклавIlIи не бiльше
зусиль, нiж то було необхiдно, iби викинути Щжоуi iз,сiдла. Тодi його поса-
дипина двадцятилiтню кобилrр i з fi широкоi спини BiH дивився, як,Щженна
швидко мчить пиJIьною дорiжкою на своему )rcребцi, пiднявши лiву руку на
знак прощання чи просто аби продемонструвати свою гарну фiзичну фор-
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му, а Федiкс галоrrом проноситься повз.Джоуi, аби наздогнати Щженну. Джо-
yi подумав, що було б логiчно, коли б ,Щженна, врештi-решт, почапа трахати
Федiкса, а не !жоуi, бо Фелiкс був набагато кращим наiзником; це принесдо
Джоуr подегшення, а може, HaBiTb мiцну - добру справу, бо ,Щженна точно
потребрада гарного сексу. Сам BiH увесь ранок дозволяв своiй кобилi ходи-
ти кроком, апе згодом усеж таки пустив ii пегким галопом - коди до ньо-
го приедналася дочка Епен - Мередiц любителька poMaHiB,- i слухав, як
вона вивалюе на нього весь свй чимапиil запас iнформацii про коней. Але
незвa>каючи Еа таку свою поведiнку, BiH не вiдчував себе слабким - IIавпа-
ки, BiH здавався собi дуже сидьним. Андське повiтря бупо чудове. Мередiц
схоже, за*опидася ним i постiйно, апе з вепиким терпiнням повчала його, як
найкраще повЬдитися з кобилою. Коли вся група зiбралася на невепичкий
ланч бiля струмка, а,Щженпи й Фелiкса досi не було видно, ,Щжеремi значЕо
сердитiше став iнструктрати свою тихудружину, примуш)rючи ii ryсто чер-
вонiти, - вочевидь, саме ii BiH звинувачував утому, що вони так сильно вiд-
стали вiд лiдерiв. ,Щжоуi, скдавши чистi долонi кiвшиком, аби випити води
з кам'яноi чашi, баiщужий до того, чим зараз займаеться Щженна, вiдчув
жалiсть до ,Щжеремi. Адже iздити верхи в Патагонii так чудово - ,Щ}<енна,
схож€, мала рацiю

Вiдчуття миру й спокою тривадо uDK до раннього вечора, коди BiH пере-
вiрив годосову пошту з телефону в HoMepi (за рахунок матерi,Щженни) i по-
чув повiдомлення вiд Керол Монаген i KeHHi Бартлза. <Привiц дорогенький,
це твоя теща, - проспiвала Керол. - Як це тобi, га? Ъща! Таке дивне сдово

для мене, знit€ш;.. Я просто уза<ватi вiд новин, але знаеш що, Щжоуi? Буду
з т,обою чесна, Гадаю, що коли ти ставишся до KoHHi достатньо серйозно,
щоб одружитися з нею, i коли ти ввzDкаеш себе достатньо дорослим, щоб
встуtIати в шлю6, то в тебе мало б вистачити порядностi повiдомити бать-
KiB. I]e, звичайно, всього лише моя особиста думка, але я не бачу жодноi
причини для тебе все так прю(ов).вати, коли ти не соромишся KoHHi. I я на-
справдi не знаю, що й думати про такого-от зятя, який соромиться Moei доч-
ки, Може, я лише скarк,у, що не луже добре вмiю тримати щось у таемницi,
i_взагалi, я рiзко rrроти такого замовчування. Ясно? Гадаю, на цьому розмову
закiнчеrrо>.

<Якого бiса, друже? - о6lryювався KeHHi ýартлз. - Ще тебе чорти но-
сять? Я вiдiслав тобi з десяток е-мейлiв. Ти у Парагваi? Ще тому ти нiчого не
вiдповiдаеш? Коли в KoHTpaKTi написано 31 сiчня, то, чорт забирай, це оз-
начае 31 сiчня! Я, блLн, дуже сподiваюсь, що утебе,таки щось ypyKaBi для
мене приховано, бо до 31 сiчня задишидось девЪть днiв. <Ел-бi-ай> MeHi вже
гшiш проiв, бо ця чортова TexHiKa ;rамаеться. Якась rrомилка у кресденнях
задньоi Bici, i я дуже сподiваюсь, що у тебе е цi заднi Bici. Чи ще щось, х/Iопче.
П'ятнадцять тонн бiсових ембдем на капот! Ну, i вiддячуя тобi, ось побачиш!
Щоки ти MeHi не даси нормальну вагу, доки ми не'домовимося щодо дати до-
ставки повноi ваги чогось вартого, - до того моменту я задишаюсь у пiдвi-
шеному cTaHi>.

Щженна повернулась на заходi сонця, ще розкiшнiша пiд шаром пилу,

- Я закохапася, - зiзналась вона. - Я зустрiла коня cBoei Mpii.
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- Я маю 'rхатИ, 
- тiеiж митi повiдомив iй .Щжоуi. - Треба lхати уПа-

рагвай.

- Що? Кошц?

- Завтра вранцi. А краще за все - сьогоднi ввечерi.

- Посподи Боже, ти щоl так розiqпився на мене? Я ж не винна, що ти на-
брехав MeHi про cBoi навички BepxoBoi iзди. Я сюди не дпя того приrlетiла, аби
ходити. I не дпя того, аби зiпсувати п'ять ночей у HoMepi на двох, до речi,

- Ну, що ж, вибач. Я поверну тобi свою половину BapTocTi.

- Та пiшов ти з отим поверненням! - Вона кинуда на нЬого презирли-
ций погlrяд. - Просто - може, ти знайдеш це одну сферу, в якiй не розча-
рував мене? Я не впевнена, чи ти вiдкрив уже Bci прихов4нi скринi з розчару-
ванням.

- Дr.r(е пiдло так казати, - стиха,зазначив [жоуi.
-- Повiр MeHi, я можу сказати щось набагато пiдлiше, i саме це я i хочу

зробити.

- До речi, я ще не казав, що одружений? Так-от: я одружений. Одруже-
ний на KoHHi. Ми жиммемо разом.-

Щженна широко розкрилd очi, наче вiд болю.

- Боже, ну ти й дивакl Ти-таки бiсiв збоченець.

- MeHi це вiдомо.

- А я думада, ти i справдi розуrrлiеш мене. Так, як мене irrle нЙто нiкоrrи не

розумiв. Боже, яка жя пурепа!
Ти не дурепа, - заувiDкив Щжоуi, вiдчувши до неiжаль через безпомiч-

HicTb if краси.

- Апе копи ти гадаеш, нiбц я засмутилась через те, що ти одружений, то
ти дуже помидяешся. Коли ти гадаеш, нiби ясприймапа тебе як tллюбнuй
маrперiап>то... Боже, MeHi HaBiTb вечеряти з тобою не хочеться.

- Тодi MeHi теж не хочеться вечеряМ з тобою.

- Що ж, цросто чудово! - вигукцула вона. - Тепер я офiцiйно оголо-
шую тебе найгiршим попутником ycix часiв.

Поки вона прийммадуш, BiH зiбрав речi i подежав на лiжку, думаючи, що
тепер, коди розставленi Bci крапки над <Ь, може, вони таки матимуть секс,
один раз, абиуникнути сорому й засмуrення черф те, що так i не зайнядись
ним; але коли !женна вийtlrла з BaHHoi, вдягнена у товgтий халат готелю,
вона BipHo прочитаПа вираз його обличчя i заявида:

- У жодномуразi.
Щжоуi знизав плечима.

- Тц впевнена?

- Так, упевнена. iдь додому, до cBoei жiночки. MeHi не подобаються дива-
ки i збоченцi, якi брешуть MeHi. Чесно кажrlи, мене бентежить те, ц{о я прос-
то знчrходжусь в одному HoMepi з тобою.

Отже, BiH по'tхав до Парагваю, i подорож перетвориласD на цiлковите не-

щастя. Армандо да Роса, впасник найбiпьшоi в KpaiHi представницькоi фiр-
ми, що торгуе надлишками вiйськового обладнання, був колишнiм вiйсько-
вим з короткою шиею, широкими биими бровами, що зрослися, i водоссям,
нiби пЬфарбоваiим ваксою. його контора, розтаrпованi убiдному перед-
MicTi Асунсьйона, мала сяючий вiд воску лiнопеум iвепцкиil метадевиЙ стiл,
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за яким Еа дерев'яному держаку похм}?о висЬ парагвайський прапор. Заднi
дверi виходипи на кiлька гектарiв бурЪну, грязюки й сараiЪ iз iржавими да-
хами. Ъриторiю охороняди вепикi собdки - iK[a, кiстки, см)rх сторч, - якi
мапи такий вигляд, нiби щойно пережили страту на електричному стiльцi.
Все, що ДжоЁ змiг зрозумiти з нескдаднопо моно;rоryда Роси, сказirпого та_
кою англйською, яка бупа аж пйк не кращою за iспанськуЩжор, зводипось
до того, що кiлька poкiв тому у да Роси кар'ера покотипась пiд гору, Bitr ледь

уникнув трибунафзавмки зусиддям певникдрузiв серед офЩерiв i отримав,

.як справемивукомпенсацiю, цю фiрму, що торгуе наддишками i застарiлим
вiйсьiовим обпаднанням. Вiн.носив камуфпяжну форму й особисту зброю,
через що Щжоуr нiяковiв, кошr треба буо ilTп поперёду. Вони прокладаЕи
собi штrях крiзь бур'яни, якi ставапи все вищими, все бiльщ схожими на де-
рева, все цlстiше населеними вепичезними пiвденноамериканськими шерш-
пrIми, :lrк доки, нарештi, бiля огорожi в,заднй частинi двору, над яким був
натягнутий провиспий дрiъ не знайшли годовну жи/ry <Ппадскi А10>. Гарна
новина полягaulа в тому, цIо запчастин, безперечно, було дуже багато. А пога-
на - в тому, що Bci вони зна:кодились у жждивому cтaнi. Щiлий ряд бурих вiд
iржi капотiв привапилися до огорожi, наче перекинуте домiно; Bici й бампери
були зваленi купами, наче гirантськi cTapi кlрячi кiстки; блоки двигрriв бу_пи

розкиданi у бурЪнi, наче екскременти тираноз:rвра; конiчнi пагорбИ детапей
меншого розмiру i тому сильнiше постр:Dкдапих вiд iржi, поросIм дикимп
квiтами. Рраючись узаростях, ДжрЁ перегортав гнiзда вкритих землею
та/або зламаних Iшастиковlо< детплей, Еатрапдяв на змiiнi ями шлангiв i ре-
MeHiB, що потрiскаппся вiд негоди, атакож- на напiврозкладенi KapToHHi
коробки вiд запчастин iз написами попьською. ,Щивпячись на все це, BiH ледь
стримував сльози р озчарузання.

- Скiльки iржi, - тiльки й сказав BiH.

- Що TaKe.ip:Ka?

джоЁ вiдламав великий шматок iржi вц найбпижчоi втулки колеса.

- Iржа. Окис залiза.

- l]e все через дощ, - пояснив да Роса.

- 3а весь цей мотлох я можу заппжити десять тисяч допарiв, - запропо-
нував Шоуi. - Коди його тл бiпьше тр}ццяти тонн, моку дати п'ятнадцять.
Ще набагато бiльше, нiж вартiстъ,на зпам.

- А навiщо тобi це пайно?

- У мене е цiлий парк BaHTiDKboK, якi треба час вiд часуремонтувати.

-Тидуже, дуже молодий. Навiщо Toýi це потрiбно.?

- Простоя дуренъ.
[а Роса подивився на вицвiлi, повнi Koмilx молодi джунглi за огорожею.

- Не можу тобi все ц9 вiддати.

-Чому?,
- Цi вантал<iвки apMii не потрiбнi. Але можlтБ знадобиться, коли по-

чнеться вйна. Тод[i запчастинц коштувамIчrуть дорого.
ДжоЁ заIшющив очi й здригн},вй вiд TaKoi дlростi.

- Яка ще вiйна? З ким воювати? 3 Бодiвiею?

- Я просто кажу: коди почнеться вйна, запчастини будрь потрiбнi.
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- Та цi запчастини нiчого не BapTi! Пропоную тобi за все п'ятнадцять
тисяч доларЬ. Quiпсе mil dбlares.

.Ща Роса похитав гоповою.
:- Сiпсuепtа йil.

- П'ятдесят тисяч доларiв? У жодцому. Бiсовому. Разi. Розумiеш? Чорта
з дЁа.

- Treiпta. Тридцять.
_- Вiсiмнадu,ять. Diez у ocho.

- Vеiпtiсiпсо. Двадцять п'ять.' 
- Яподумаю, - вiдповЪ [жоуi, повертаючи назад, до контори. - Я по-

думаю про двадцять тисяч, коrIи запчастин 61це бiльше тридцяти тонн. Vеiпtе,
ясно? Ще мое останне спово.

Хвилину чи двi пiёля того, як BiH потиснув вкриту мастидом руку да Роси
й ciB назад yTaKci, яке весь,цей ча9 чекало на нього, Джоуr був задовопенцf,r
со6alю, тим, як BiH провЬ переговори, атакоr( - власною смiливiстю: адже
BiH сам по'rхав у Парагвай, щоб зустрписяз да Росою. Те, чого в ньому не вiд-
чував батько, але добре розумiла KoHHi; - це надзвичайно холодний розум,
що дуже в:Dкдиво у бiзнесi. Щжоуi пiдозрював, що iнстинкти йому дiсталися
вiд MaTepi, яка народиrIася д/Lя.того, аби боротися за мiсце пЦ сонцем, i засто-
суванЕя цlлс iнстинктiв давапо йому особливе синовне задоволення. Щiна,
яку BiH вичавив iз да Роси, насправдi бупа значно нижчою за його сподiвання;
i HaBiTb копи врахувати платню мiсцевому перевiзнику за тё, щоб заванта-
жити запчастипи уконтейнери iдоставити до аеропорту, HaBiTb коли вра-
хувати шокуючу суму, яку йому доведеться заппатити за чартерний рейс до
IpaKy, - все одно витрати залишаться у таких межах, що обiцятимуть йому
шаленi прибуткl4. Але в Mipy того як TaKci, петляiочи, прос)rвапося найстарi-
шими районами Асунсьйона, ще колонiадьних часiв, уйого душу заповзав
cTp:D(, що нiчого в нього не вийде. BiH не зможе надiспати майЖе нiчото не
вартий брrхт американським вiйськам, якi намага'ються перемогтиу важкiй,
незвичнiй ддя н}ш вiйнi. Iхоча це не BiH створив проблему- все сталося,
через KeHHi, який обрав застарiлi, жахrrиво1 якOстi <ПпадскЬ, аби викона-
ти умови власного контракту, - пробпему цю, тим не менше, вирiшlвати
йому. А це створювiulо HaBiTb iще гiршу пробпему: аби покрити виц)ати на
завантzDкення i жалюгiдну, але дороry доставку запчастин iз Лодзi, BiH уже
витратив yci грошi KoHHi й половину першого траншу банкiвськоi позики.
IHaBiTb колиб йому зараз якимось дивом удапося вiдiграти'все назад, BiH
залишивби KoHHi без копiйки грошей, асам опинивсяб по шию убЬргшr.
BiH нервово крутив на пальцi обррку, крутив ii тУли-сюди, сповнениft не-
стерпного бажання покдасти ii до рота, аби заспокоiтися, аде побоюючись,
що знову проковтне iI. BiH Еамагався запевнiдти себе в тому, що десь у cBiTi
е ще запчircтинц NIя (А10)>, уякомусь занедбаному, arle непроникному дJuI
дощу депо десь у Схiднiй €вропi, але BiH уже витратив кiдька днiв на пошуки
в IHTepHeTi й телефоннi дзвiнки, i шанси були мiзернi.

- Чортiв KeHHi, - промовив BiH уголос, подумавши, що зараз дуже не-
зручний момент д/lя того, аби пригадати, що в Itього е сумдiЕпя. - ЧортЬ
зпочинець.
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- Та вона, напевно, просто дютуе аж пiдскакуе.
..- 3на€ш, я розумiю, ти вважаеШ ii просто жахливою, але це не так. Вона

просто реапьно розryблена, а Bci бачать лише ш зовнiшнiсть. Вона набагато
менцI щаслив4 HilK ти.

Потiм [жоуi розповiв Щжонатану iсторiю з обрркою, i про жахrIиву си-
туацiю у ваннiй KiMHaTi, коли BiH стояв iз повними руками паiltна, а у дверi
стукала ,Щженна, i у впасному cMixy та cMixy Щжонатана та його вигдiв <фу,

який хсах>> BiH, нарештi, отримав утiху, якy так шукав. Iз того, що цротягом
п'яти хвилин здавалося просто вiдразливим, вийшла чудQва iсторiя, яку
можна розповiдати все життя. А коли,вiн зiзнався Щжонатану, що той, без-
перечно, мав рацiю щодо KeHHi Бартлза, друг надаэ йому чiткlt невблаганну
пораду:

-Ти маеш вибиратцся з того контракту.

-. Все не так уже й просто. Я маю зilхистити iнвестицii KoHHi.

- Знайди вихiд. Ти маешрозiрвати контракт. Ъ, що там за.раз вiдбуваеть-
ся, просто жФtllиве. Все"набагато гiрше, нiл< ти мQжеш собi уявити.

- Ти все ще ненавидиш мене? _ несмiливо спитав його Щжоуi.

- У мене немас ненавистi до тебе. Я вважаю, ти BiB себе, як справжнiй
козед. Апе, схоже, ненависть дб тебе не входить у Moi намiри.

I]я poiMoBa так пiдбадьорила,Щжоуi, що BiH пiшов улiжко i проспав два-
надцять годин поспiдь. Наступного Ранку, коли в IpaKy день уже був уроз-
палi, BiH подзвонив-Кеннi Бартлзу i попросив розiрвати контракт.

- А як же Ti запчастини в Парагваi? - тiльки й спитав його Кецнi.

- Ваги там вистачае. Апе Bci вони - нiчого не варте, заiржавiле лайно.

- Все одно надсидай. Мова йде про мою дупу.

- I_{e ж ти купив нiкчемнi (А10>, 7 за}вa>кив Щжоуi. - Тож я не винниЙ,
що до них нема€ запчастин.

- Тh щойно сказав MeHi, що запчастин цiпi купи. А я тобi кажу - надси-
дай! Чого czllvle я не зрозумiв?

- Я маю наlвазi, що тобi дQведеться знаfitтикогось, хто б перек)aпив..мою

допю. Я бйьше не хочу брати в цьому rIасть.

- Щжоуi, друже мiй, послраft,Типiдписав KoHTpaKT.I зараз зовсiм не пе-

редостання мождивiсть здiйснити найгодовнiшу вiдправку, Ile остання мож-
lп,rBicTb, розумiеш? Ти 3араз не можеш передумати. Якщо не хочеш втратити
все, Iцо. вr(е встиг викпасти з впасноi кишенi. }Ia Даний момент у мене HaBiTb
немае готiвки, аби перекупити твою долю, бо армiя ще не заплатила MeHi за
запчастини, адже твiй подьський вантаж виявився занадто легким. Спробуи
подивитися на ситуацiю з мого боку, гаразд?

- Але товар у Парагваi такий жахдивий, що вони навряд чи взагалi пого-
дяться приймати його.

- 3апиш це MeHi. Я знаю людей з <Ел-бi-айD, що працюють тут. Я все про-
кручу. Ти просто маеш надiспати MeHi тридцять тонн, а потiм можеш повер-
татися до читання поезii, чи що ти там робиш.

- Аде звiдки MeHi знати, що ти справдi змо.Жеш усе влаштувати?

- Нехай умене го/Iова болить, гаразд? Ти пiдписав контракт зi мною,
iя тобi кФку: просто надiшпи MeHi потрiбнуваry i тодi отримаеш грошi.
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[жоуi не знав, що гiрше:,острах перед тим, що Кеннi,йому бреше, iTo-
му BiH втратить не дише Ti грошi, якi вже вкдав у спрару, але й також вели-
чезнi додатковi внески, що чекають на нього попереду, - чи думка про те,.що
KeHHi каже правду, i <Ел-6i-ай> мае HaMip викпасти майже BiciMcoT п'ятдесят
кiпобаксiв за майже нiкчемнi запчастини. BiH не бачив iншого виходу, ок-
piM як пiти через голову KeHHi та зв'язатися безпосередньо з <Ел-бi-ай>. Таке

рiшення потягло за собою цiпий ранок, витрачений на сидiння за телефо-
ном, розмовдяючи з рiзними робiтниками в шта6-квартирi <Ел-6i-ай>, що
знаходидась у Далласi, поки його, нарештi, не зв'язади з потрiбrrим йому
вiце-президентом. I цiй людинi Щжоii викдав проблему якомога простiшою
мовою.

- Дпя цiеi вантажiвки не icHye хороших запчастин, KeHHi Бартлз не хоче
купувати мою додю, а я не хочу надсилати вам поганi запчастини.

- Бартлз погоджу€ться взяти увас те, що е? - спитав унього вiце-пре-
зидент.

- Так. Але вони нiкуди не годят,ься.

- I]e не ваш клопiт. Коfiи Бартлз rx прийме, ви зiскочите з гачка. Пропо-
ную вам органiзувати вiдправку негайно.

- Схоже, ви мене недоч}ли, - напоIuIгав Щжоуi. - Я казав, що TaKi зап-
частини вам не потрiбнi.

Вiце-президент десь iз хвилину перетравлював цю заrIву, а потiм вiд-
повiв:

- У майбутньому ми не матимемо жодних справ iз KeHHi Бартпзом. Си-
туацiя з <Al0> нам.зовсiм не подобасться. Аде все це не ваш кдопiт. Вам слiд

докласти всiх"зусиль, аби не отримати позов до с}д} за невиконання зобо-
в'язань за контрактом.

- Вiд кого _ вiд KeHHi?

- L]e просто припуrltrення. I_{ього нiколи не станеться, якщо ви вiдправи-
те йому запчастини. Просто нiколи не забувайте: вiйна не iдеальна, i cBiT не
iдеальний також.

I Щжоуi спробував це затIам'ятати. Спробував запам'ятати: найгiрше, що
може трапитися у цьому найменщ iдеальному зi cBiTiB, це що Bci <А10> ра-
зом зламаються i потребуватимуть замiни кращищи вантажiвками, якi при-
будуть трохи згодом, i що перемога в IpaKy затримаеться на дуже малий час,
i американським пдатникам податкiв доведеться витратити кiлька мiдьйонiв
доларiв на нього, i KeHHi Бартлза, i Армандо да Роса, i злодiiв у Лодзi. Пере-
повнений такою самою рiшрiстю; з якою BiH копирсаtsся у вдасному лайнi,
BiH полетiв до Парагваю, найняв експедитора, особИсто нагдJIнув за заванта-
женням тридцяти двох тонн запчастин уконтейнери iвипив п'ять пдяшок
вина за п'ять ночей, якi йому довелося чекати, доки <Логiстiка iнтернасьйо-
наль>, використовуючи навантa>кувач iз вилочним захватом, перенесе tx на
старенький вrйськово-транспортний лiтак C-l30 iдоки BiH, разом зi cBo'rltt

BaHTzDKeM, не видетить до пункту призначення; аде уцiй конкретнiй купi
лайна жодноi зодотоi обррки так i не з'явилось. Повернувшись до Вашинг-
тона, BiH продовжив лити, а коди KoHHi, нарештi, прижала до нього разом iз
тръоIvIа,валiзами iT. осепилася в Його квартирi, BiH не кинув пиячити i через
це погано спав; а коли з KipKyKa йому подзвонив KeHHi й повiдомив, що вже
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перевiв на його рахунок BiciMcoT п'ятдесят кiлобаксiв, !жоуi так погано по-
чуваБся вночi, що Ее витрим:лв i подзвонив ,Щжонатану i зiзнався у тому, що
HaKoiB.

- Друже, це погано, - сказав йqму Щжонатан. ,

А то я не знаю!

- Можна лише сподiватися на,те, що тебе не спiймають. .Що мене дохо-
дить батато чуток про Ti контракти на вiсiмнадцять мiльярдiв, якi вони ви-
тратипи у/Iистопадi. Я не здив)rюсь,.iопи Конгрес органiзуе спецiальне слу-
хання з цього питання.

- Аде кому можна прр це розповiсти?'Менi HaBiTb грошi не потрiбнi,
пише та сума, якуя винен KoHHi та банку,

- Дрtе шruжетно з твогЬ боку.

- Я не мiг надурити KoHHi на таку суму. Ти ж знаеш, я дiйшов до кiнця
лише э цiеi причини. Але я тут подумав, чи не мiг би ти повiдомити коМусь
у <Вашингтон пост> про тё, що вiдбуваеться. Ну, нiбито ти дiзнався про це
вiд анонiмного джерела?

. - Коли ти хочеш запишитися aHoHiMoM, то нiчого не вийде, А коди не
хочеIц, то ти ро3умiеш, кого по стiнцi розмажуть?

- Аде ж сdме я розкрив можновладцям очi!

- Варто тобi торкпутися txHix очей, як KeHHi тебе розмах<е. <Ед-бi-ай>
тебе розмаже. В 'rxHboMy бюджетi знищення таких-от (розкривачiв> iде окре-
мим рядком. 3 тебе вийде iдеальний цап-вiдбувайло. Ступент кодеджу з гар-
неньким личком уролi торговця iрrкавими запчастинами для вантажiвок?
<ВашинrтоЕ пост)) проковтне цю iсторiю одним ковтком! Не те щоб докори
сумлiння не робили тобi честь... Але я наподегливо раджу тобi запишатися
нiмим як риба.

KoHHi знайшда роботу в агенцii з тимчасового працевдаштування, поки
вони чекали,копи вiдмиються брулнi BiciMcoT п'ятдесят тисяч допарiв, Джо-
yi вбивав час за тепевiзором iвiдеоiграми iнамаганням навчитися вести
домашне господарство: скпадати меню та ходити за продуктами, апе його
виснiDкував найпростiший похiд до iайблиr(чого сугlермаркету. .,Щепресiя,
яка роками переслiдувала жiнок з його оточення, схоже, нарештi визначи-
ла cBolo гоповну здобич i встромила в нього-зуби. €дине, що BiH неодмiнно
мав зробим (i цiпком у€вЦомдював це), а саме - розповiсти батькам, що
одружився з KoHHi, - BiH зробити не мiг. Необхiднiсть цього вчинку запов-
нювала маденьке помешкання, наче вантажiвка <Цпадскi А10> доводила його
до сказу, забираючи в ньоfо повiтря. Вона була поряд, коли.вiн прокидався,
iTaK само поряд, копи BiH засинilв. BiH просто не мiг уявити, як повiдомить
новину MaTepi, бо та неминr{е сприйме його шлюб як заздалегiдь.сплано-
ваниf,l удар проти Hei. В якомусь ceHci вона мала рацiю. Але розмова з бать-
ком дяк:ша його аж нiяк не менше, бо вона знову вiдкрипа б давнi рани.
IToMy кожного дня, HaBiTb хоча таемниця irдушила його, HaBiTb копи BiH

уяВпяв iобi, як Керол розпатякуе новинувсiм його копrппнiм сусiдам, один iз
яких, безперечно, рано чи пiзно повiдомить усе його батькам, BiH вiдкладав
офiцiйне оголошення ще на'один день. Той факц що KoHHi нiколи не гриз-
па його з цього приводу, /Iише пiдкреслював: проблему мае вирiшитiл саме

ДжоЁ.
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А потiм, одного вечора, BiH побачив сюжет у новинaх <Ci-eH-eH>>, де роз-
повiдапося про засiдку неподалiк вiд Фаrryджi, уяку, черф дуже невчасну
поломку, потрапили кiлька американських в антажiв ок, i в одii-контрактники
загинупи страшною смертю вiд рук повстанцiв. I хоча жодноi кА10> у сюжетi
BiH не побачив, BiH так перехвилювався, що був змушений напитися, аби за-
снути. Прокинувся BiH кiлька годин пЬ тому, весь укритий потом, майже тве-

резиir, поряд iз дружиною, яка спада буквально сном немовIIяти - нерухо-
мо, наче в абсолютнiй довiрi cBiToBi, - i зрозумiр, що вранцi неодмiнно мае
подзвонити батьковi. За все життя нiщо так не /uIкало його, як цей дзвiнок.
Апе зараз Щжоуi зрозумiв: HixTo не може порадити йому, що робити - чи
вiдкрити очi впадi й накликати на себе наспiдки, чи тримати рота на запорi
ilrлрибрати грошi до рук, - i що HixTo не зможе вiдпустити йому цей грiх.
IIюбов KoHHi була занадто безперечною, пюбов MaTepi - занадто егоiстич-
ною, ,ЩжонатаЕа ._ занадто другорядною. Тож саме перед суворим,.принци-
повим батьком треба вiдцрити yci карти. Джоуr воював,iз батьком усе життя,
але зараз настав час зiзнатися, що BiH програв.

ДЕМОН З ВАШИНГТОНА

Батько Воптера, !жиН, був наймолодшою дитиною шведа з важким ха-

рактером ца ймення Айнар Берfланд, який емiгрувiлв до США на зламi два-
дцятого столiття. Тодi в сИьськогоспЬдарськiй Швецii недолiкiв було хоч
греблю гати: обов'язкова вiйськова служба, дютераIIськi пастори, якi насаG
но втрrlаrrись у життя cBotx парафйн; соцiальна iерархiя, яка майже пов-
нiстю викдючада соцiальну мобiдьнiсть, - аде насправдi в Америку Айнара
виштовхнула, коди вiрити icTopii, якi Щоротi розповiпа Воптеру, пробпема
з матiр'ю.

Айнар був найстаршим iз BicbMQx дiтей i справжнiм князъком у родиrri_
що жида на фермi в Остерландi. Мати його, напевно, далеко це перша жiнка
яку розчарувадо подрyя(н€ життя з Берrландом, несамовито панькадася зi
cBoiM старшеньким: одягала його в кращi речi, нiж у братiв i сестер, годув:иа
вершками з модока, яке вiддавада iншим, i знаrrодила Ъиправдання тому, що
BiH не брав участi в жоднiй роботi на фермi, - все дпrI того, аби BiH мiг пов-
нiстю зосередитися на навчаннi й доглядi за своею зовнiшнiстю (<Найбiльrг
пихатий чоповiк, якого я знzulа), - казапа Щоротi). Сонце материнськоi ль
бовi сriiтило на Айнара, аж доки йому не виповнилося двадцять poKiB, а:е

раптом, без жодного попередження, мати народила пiзню дитину,хJIопчика
i покохала його так само нёсамовито, як до того кохала Айнара. Пробачити ili
цю зраду Айцар так i не змiг. Не в змозi дивитися на те, як його мiсце займас
iнший, на свiй двадцять другий день народження BiH вiдплив до Америкl:
Опинившись там, BiH так нiколи i не повернувся до Швецii, нiколи бiдьше не
бачив MaTepi, гордовито стверджував, що забув yci спова кодись рiдноi MoBI{,

i при найменшiй нагодi читав палку й довжелезну промову проти <найбiльц
дурнаi, найобмехсенiшоi та вузькодобоi к,раiни в cBiTi>. BiH став одпим iз ре-
зультатiв американського експерименту самоврядування - експеримент1,
який був. статистично спотворений iз с:rмого початку, бо люди, що втiкалz_
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з перенаседеного Старого CBiTy до нового континентр зовсiм не вiдрiзняли-
ся гарними навичками спйкування: навпаки, втiкапи саме Ti, хто спiлкува-
тися не BMiB.

Парубок оrrинився у MiHHecoTi, де працював спочаткуяк лiсору6; чо зни-
щуЕав ocTaHHi незайманi лiси, а потiм - як земпекоп у,командi робiтникiв,
що прокладади дороги, апе aHi там, aHi там не заробляв ведиких грошей i то-.
мудуже зацiкавився копrрriстичною iдеею, яка стверджувапа, нiби його труд
експлуатують капiталiсти схiдного узбережжя. I от одного дня, слухаючи
виступ гrIногодосого KoMlrHicтa на площi Пайонiр-сквер, BiH вцчув момент
осяяння й усвiдомив, що просуватися нагору в цiй новiй Kpaiнi BiH зЙоlке,
коли експдуатуватиме труд когось iншого. Разом iз кiлькома молодшими
братами, якi також приtхали до Америки, BiH розпоч:лв справу пiдрядчика
у сф9рi будування дорiг. Щоб не сидiти без дiла у холоднi зимовi мiсяцi, вони
заснували невелике мiстечко на березi BepxHboi Micciciпi й вiдкрили yHiBep-
маг. Може, на той момент його полiтика й залишадася доволi радикальною,
адже BiH надавав нескiнченнi кредити фермерам-комунiста_м, багато хто
з яких був фiном, KoTpi зi шкури лiзли, аби вижити поза хваткою капiталу зi
схiднОго узбережжя. Унiвермаг швидко почав втрачати гроrtli, й Айнар уже
збирався продати свою частку в ньому, коди один його колишнiй друг, чо-
ловiк на iм'я KpicTiaнceH, вiдкрив коirкlryуючий унiвермаг просто через до-
рогу. Лише з досади (коли вiрити Щоротi) Айнар керував унiвермагом про-
тягом настуцних пЪти рокЬ, провiвши свою справу крiзь найнюкчу точку
Великоi депресiТ, збираючи Неоплаченi розписки Bcix фермерiв у радiрi де-
сяти мидь навкодо мiстечка, аж доки бiдопашний Крiстiансен,.урештi-решц
не Став банкрlrтом. Тодi ДЙнар переiхав до MicTa Бемiджi, також у MiHHecoTi,
де BiB прибутковий бidнес усферi будування дорiц апе в результатi продав
свою компанiю за катастрофiчнQ низьку чiну улесrIивому товаришу, якиil
прикидався, наче симпатизуе соцiалiстам.

Америка дпя Айнара стада краiною нешведсько'i свободи, мiсцем вiдкри-
тш( просторiв, де людинq як би до Hei не ставидися батьки, може вiдчузати
свою особдивiсть. Але нiщо.так не порушуе вiдчуття власноi особдивостi,
як присугнiсть iнших пюдей з аналогiчним вiдчуттям впасноi особпивостi.
,Щосягши, завдяки природнiй кйiтдивостi i важкiй працi, певного рiвня до-
статку й незалежностi, апе бажаючи \осилити i те й iнше, BiH став яскравим
прикдадом гнiву й розчарування. Вiдiйшовши вiд справ у 1950-х роках, BiH
почав надсипыти родичам щорiчнi рiздвянi писти, в яких суворо критикував
дурiсть американського ряду, несrrравемивiсть його попiтичноi eKoHoMii та
безглуздiсть його релiгii, навiвши, наприклад, в одному, особдиво уrпливому,
рiздвяному листi пiкантну паралель мiж незамiжньою мадонною з Вiфлеема
та <rцведською шльондрою> IнгрЦ Бергман, народженЕrI якою впасЕого (ви-

родка> (тобто Iзабедли Росселiнi) нещодавно святкувалося американськими
3MI, що знaходидися пiд тиском (корпоративних iHTepeciB>. Хоча Айнар i сам
був пiдприемцем, великий бiзнес BiH ненавидiв. I хоча зробив кар'еру cal4e
на замовденнях вiд уряду, уряд BiH також ненавидiв, Iхоча BiH обожнював
вiдкритi дороги, вiд дороги BiH ставав нiщасним i починав втрачати роз}rм.
BiH купував американськi <седани> з якомога бiпьшйм двигуном, щоб мати
змоry мчатrl зi швидкiстю, бйьшою за сто пlятдесят кiлометрiв на годину на
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iдеальпо рiвних шосе Мiннесоти, багато з яких BiH i побудував, l з ревом про-
носитися повз дурнуватих пюдцiв. Якщо вночi по зустрiчнiй смузi rхtла iнша
машина з увiмкненим дальнiм свiтлом, у вiдповiдь Айнар також вмикав даль-
не свiтдо iвже не вимикав. Коли якийсь тупак намhгався обiгнати його на
дорозiз двома смугами, вiпутоплював педадь акседераторав пiдлоry, а потiм

. рiзко скидав швидкiсть, щоб не дати супернику повернутися назад на смуry.
Особдиве задоводення BiH отримував, коди при цьому виникапа небёзпе-
ка зiткнення з вантarкiвкою на зустрiчнiй смузi. Коли iнший водй пiдрiзав
його чи не пропускав, Айнар переслiдував машину порушника, на},{агаючись
скинутиi'i з дороги, щоб можна було вистрибнути назовнi й виматюкати не-

щасного водй (особистiсть, чутлива до Mpii безкрайньоi свободи, зазвичай,
коли мрiя не здiйснюеться, стае схильною до мiзантропii та агресii), Айнар,т
вже виповнидося сiмдесят дёв'ять poK,iB, колИ'надзвичайно погане рiшенrrя
за кермом примусидо його обирати мiл< добовим зiткненням iглибокою

канавою на швидкiснй магiстралi US-2. Його дружина, яка сидла на паса-
жирському мiсцi i, на вiдмiну вiд Айнара,6уол пристебнута, три днi провела
в лiкарнi фанд-Репiдз, пiспя чого померла вiд опiкiв. 3гiдно iз попiцейським
звiтоrи, вона б могла вижити, коди б не Намагапася витягти мертвого чоловi-
ка з (ельдорадо>>, що падав. <Усе життя BiH ставився до Hei, наче до собаки, -
сказав пiсля цього батько Воптера, - а в результатi взагалi вбив>.

Iз чотирьох дiтей Айнара Щжин единий не мав жодних амбiцiй, багато
часу проводив удома, единиit xoTiB Еасолоджуватися життям iMaB тися.гr-

друзiв, Частково' BiH жив так через впасниiт, характер, а частково - через
бажання докорити батьковi. У Бемiджi Джин був хокейною зiркою мiсцевоi
школи, а потiм, пiсля подiй у Перп-Харборi, на прикрiсть вQйовничого па-

цифiста-6атька, у ранньому вiцi записався добровольцем в армiю. Вiдсгу--
жив два термiни в ТИхому oKeaHi, з яких поверirувся без жодноi подряпинlt.
й так i не отримавши звання вищого за ефрейтора, пiсля чоrо по'iхав додом\-.
в Бемiджi, де ходив на вечiрки разом iз друзями, працював MexaHiKoM й iгно-
рував cyBopi накази батька скористатися правом на отримання допомогr|
демобiпiзованим вiйськовим, Не ясно, чи одружився б BiH iз..Щоротi, коли б
вона не завагiтнiла вiд нього, але щойно вони побрапися, BiH оточив ii Bcien
любов'ю та нiхtнiстю, якоi, на його д}мку, батько позбавив MaTip.

Ъ, що,Щоротi, врешli-решц почала працювати Еа нього наче рабиня, i шс
його впасний син, Воптер, з часом зненавидiв його за це, можна розглядатr.
як мiнливостi долi родини. Принаймнi,Щжин, на вiдмiну вiд батька, нiколи не
наподягав на тому, щоб бути головнiшим за дружину. Навпаки, BiH закаба-
пив ii своею слабi<iстю, зокрема - схильнiстю до вицивки. Iншi деталi, в яIод
BiH наслiдував Айнара, також з'явилися через бажання зробити все навпаю,-
BiH був войовничим популiс,гом, зухвадо вихваIшвся сво€ю неоригiнальнiс-
тю, i тому Його привабдював темний бiк полiтики правш( погrтядiв. BiH бr=
люблячим i вдячним чоповiком, щедрим i вiдданим другом i колегою, i пtч
не менше (а з BiKoM - усе частiше) мав схидьнiсть до дютих спадаriв знаме-
нитого берfпандського обц>ення. BiH ненавидiв негрiв, iндiанцiв, освiченlц.
зарозумiпих, але найбiльше за Bcix - федеральниilуряд, i ще д}жче любlс
cBoi свободи (лити, iапиrи, зависати зприятелями вхад)rпцi на озерi, I:
вони займапися пiдлiдною риболовлею) за те, що вони бупи такими нфнач-
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ними. BiH погано ставився до Щоротi пише тодi, коли вона iз сором7Iивою
турботливiстю - бо в недолiках ,Щжина звинувачувала не самого ,Щжина,
а Айнара: rrропонувала йому пити менше.

Щжинова до/uI cTaTKiB Айнара, хоча й значно поменшала пiсля невигiдно-
го продажуАйнаром свого бiзнеёу, виявипась достатньо великою, аби нада-
ти йомуможпивiсть лрпдбатимаденький придорокнiй мотель, про який BiH
давно казав, що мати його i завiдувати ним мае бути <елегантною справою).
<Сосновий шепiт>, коли.Щжин таки придбав його, мав розбиту каналiзацiй-
ну трубу i серйозну проблему з плiснявою i вке знаходивсi занадто близько
до краю шосе, забитого потоком кар'ерних самоскидiв, яке незабаром мали
розширити. 3а мотелем зн.lJ(одився яр, повний смiття й молодих берiзок,
причому одна з flих росла крiзь старенький вiзок, якиil iз часом мав заду-
шити ii, зупинивши ii picT. Щжин мав би знати, що на мiсцевому ринку скоро
обов'язково з'явиться бiпьч привабпивий мотедь - коlrи б у нього було хоч
трошки бiльше терпiння. Але поганi рiшення в бiзнесi мають власну рушiй-
ну силу..Щля того, аби робити мудрi iнвестицii, BiH мав би бути бiльш ам-
бiцйною дюдиною, а оскiпьки такою людиною BiH ужодному разi не був, то
його била нетерпдячка скорiше зробити rrомилку; викинути грошi на BiTep
i почати забувати, скйьки саме BiH витратив марно, - забувати буквально,
бо BiH i справдi повiрив у те, наче витратив ту суму, яку пiзuiше називав Що-
poTi. Адже у будь-якому нещастi е доля щастя - коли це нещастя правиль-
не. ,Щжину бiльше не требабупо побоюватися ве/Iикого розчарування в май-
бутньому, бо BiH уже таке розчарування пережив; BiH уже здодав цей бар'ер,

ужe зробив себе постiйною жертвою цього cBiTy. BiH узяв друтиilt займ пiд
величезнi вiдсотки, аби придбати нову каналiзафйну трубу, i кожне нещас-
тя пiсля того, мале чи велике:.сосна, яка, падаючи, пробипа дах над офiсом;
жилець у HoMepi 24, якцir п/Iатив готiвкою i витирав бiдьмо на оцi покрива-
лом; неонова вивiска <Вiльних мiсць немае>, що горiпа весь кiнець тижня на
Четверте липня, перш нiж Щоротi побачида це i вимкнула ii, - лишепiдтвер-
ркувало його бачення cBiTy й власного нiкчемцого мiсця в ньому.

Упродовж перших кiлькох лiт у <Сосновий шепiт)i при'iжджали брати
й сестри ,Щжина, якi набагато краще вдаштувалися в цьому життi, разом зi
своiми родинчлми, i проводили тaм кйька тижнiв, розплачуючись за номе-

ри за спецiальними родинними цiнами, обговореЕня яких погiршувадо на-
стрй геть усiм..Щвоюрiднi брати i сестри Волтера окупувади басейн у пдrlмzlх
TaHiHy, а його дядьки допомагади Щжину наносити герметик на парковку чи
пiдпирати схид кювету, що сповзав до яру за територiею мотелю, рейковими
шпадами. Внизу, в малярiйному яру, побпизу запишкiв розтрощецого вiзка,
вито.нчений кузен Волтера з Чикаго, на iм]я Лейф, розповiдав йому iнфор-
мативнi й жжливi баf,ки з життя окопиць великого MicTa; найбiдьш неза-
бутньою та жахrIивою дrи Воптера була iсторй про восьмикласника з MicTa
Оук-Парк: той, залишившись наодинцi з дiвчиною, повнiстю роздягнувся,
а потiм; не знаючи, що слiд робити далi, обмочив iй ноги. Оскiльки кузени
Волтера з MicTa значно бiльше походили на нього, нiж рiднi брати, цi першi
лiта виявилися найщасдивiшими в його дитинствi, Кожен новий день прино-
сив HoBi пригоди й казуси: укуси шершнЬ, напади судом, саморобнi ракети,
якi так i не злетiли, страшнi випадки коRтання отруйного пдюща, рятування
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вiд утоплення в озерi в останню мить. Пiзно ввечерi, коли потiк транспорту
зменшувався, сосни бйя офiсу справдi починади шепотiти.

Однак дух(е скоро дружини Берfлапдiв о6'едналися i сказапи свое вагоме
<зась!>, fiоклавши краЙ цим вiзитам. Щпя Щжина це стало ще одним свiдчен-
ням того, що брати дивлrIться на нього згори вниз, вважають себе занадто
шикарнимицдятого, щоб жити у його мотелi, i взагапi напежать до того при-
вiлейованого кдасу америзанцiв, даяти i вiдштовхувати який ocTaHHiM часом
cтilrlo для нього чистим задоволенням. BiH почав робити з Волтера посмi-
ховисько просто том} що Воптеровi подобалися MicbKi кузени iБiн суму-
вав за ними. Сподiваючись зробити Воптера не таким схожим на них, Щжин
призIIачив своему начитаному синовi найбруднiшi й найбiльш принизливi
завдання в мотелi. Волтер вiддирав фарбу, видаляв ллями вiд KpoBi й спер-
ми з кидимiв i використовував дрiт з вiшалок ддя того, щоб вишкрiбати слиз
i волосся, що розклададося, з водостокууваннихкiмнатах. Копи постоялець
задишав пiсrrя себе туалец особливо сильно заплJIмований слiдами дiареi,

. aflopoTi не бупо поруч, щоб узяти це завдання на себе, Щжин брав iз собою
Bcix трьох синiв, BiB lx до туадету, аби вони подивилися на цей жах, а потiм,
пiдбурююЧи братiв Волтера смiятися з того бiдолахи, якому доведеться все
прибирати, залишав Волтера самого, щоб той усе вимив. При цьому батько
казав: <I]e пiде йомtrz на користь!> I брати пiдхоплювали: <Так, це дуже ко-

ри.сно для нього!> А коли .Щоротi якимось чином дiзнавалась про цей випа-
док i починапа докоряти чодовiковi, [жин просто сидiв, iалив i посмiхався,
отримуючи особливе задоводення, вбираючи ii гнiв i не реагуючи, - i дуже
fiишався тим, що нiколи не пiднiмае на свою дружиIrу aHi голос' aHi pyKr..
<<А-а-а-а, Щоротi, обпиIц, - зазвичай казав BiH, - Робота пiде йому на ко-
ристь. ВоЕа навчить його не сприймати себе занадто пова)кно>.

Схоя(е, що вся ворожiсть, яку,Щжин мiг би направити на свою дружин},,
котра свого часу закiнчила коледж, але не робив цього через побоювання
стати таким, як Айнар, знайшда собi бiльш прийнятну цiль увигпядi його
середнього спна, якиir (i fiopoTi це також помiтила) виявився достатньо
сидьним ддя того, щоб терпiти таке ставпення до себе. I Щоротi проявила пе-

реДбачливiсть. Коли дивитися на ситуацiю зточки зору найбпижчоrо май-
бутньогЬ, то ,Щжин ставився до Воrпера дуже несправедпиво; але копи за-
зирнути трохи далi, то стане зрозумiлим: ii син досягне успiху, в той час як
ii чоловiк нiколи вже нiчого не досягне. А сам Волrтер, без жодцих.дорiкань
викоi{уючи брину роботу, яку давав йому батько, вiдмовляючись плакатися
чи скаржитися ,Щоротi, демонстрував батьковi, що може побити його HaBiTb
на його власному полi. Щовечiрня нездатнiсть Щжина вписатися в повороти
власних коридорЬ, дитяча iстеричнiсtь, коли в нього раптом закiнчувались
цигарки, ,рефлективне обдивання брудом успiшних людей... коли б Волтер
не був безперервно заЙнятий неIIавистю до батЬка, BiH мiг би HaBiTb пожадi-
ти останнього. А в життi Щжйна мадо що було гiршим за перетtsорення на
о6'ект жапостi.

Копи Водтеровi виповнилося poKiB дев'ять чи десять, BiH повiсив написа-
ну вiд руи табпичку <Палити Заборонено) Еа дверi кiмнати, де BiH мешкав
разом iз молодшим братом Брентом, якому цигарки ,Щжина сильно шкодиди.
3аради себе Волтер на таке нiкоди б не пiшов: BiH скорiше дозводив би Щжи-
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ну пускати дим просто собi в очi, анiж подарував би йому задоволеЕня знЕlтиi

що середнiil син почав скаржитися. Джин, усвою черry, увiдносинах з Вол-
тером не почувався достатньо упевненим, щоб цросто зiрвати цю табпичку.
I тому BiH задоводьнився тим, що почав гдузувати.

- 4 що, коли твiй мапенький братик зzлхоче викп)ити цигарк)rсеред ночi?
Ти примусиш його виходити на нiчний холод?

- Через завелику кiлькiсть диму BiH уже ледь дихае вночi, - вiдповiв
Волтер.

- Уперше про таке чую.

- Ти х< разом iз ним не живеш, от i не знаеш.

- Я про що: ти ж цю табличку причепив задпJI вас обох, так, але що на це
каже Брент? Адже BiH також живе у тiй KiMHaTi!

- Йому шiсть poKiB, - зiтхнув Волтер.

- ,Щжине, гадаю, у Брепта може бути алергiя на сигаретпийдим, - втру-
тилася,Щоротi.

- А я гадаю, що просто у Воптера апергiя на мене.

- Ми просто не хочемо, аби хтось палив у нашй KiMHaTi, i все, - уперто
змвив Волтер. - Можеш палити по iнший бiк дверей, аде не в KiMHaTi.

- Не розумiю, яка рiзниця в тому, з якого боку дверей знаходиться моя
циIарка.

- Ще просто нове прави/Iо д/ш нашоi кiмнати.

- Отже, тепер правила в цьомудомi встановлюеш ти?

- У нашiй KiMHaTi - так, я, - кивнр Волтер.

.Щжин уже збирався сказати щось образливе, копи раптом на обпиччi
в нього з|явився втомлений вираз. BiH мовчки похитав годовою i продемон:
стрував кривууперту посмiшку, якою завжди вЦповiдав на обстоюванЕя вда-

ди. Можливо, у Брентовiй алергii BiH уже побачив давноочiкуваний привiд
дrul того, щоб пристроiтИ до мотедю <вiтапьню>, де BiH мiг би лапцти у свое
задоводенн я,куди б приходили його друзi й вiддавали належне видивцi. До-
poTi справедливо передбачала, що така вiтальня стане його кiнцем..

Великою втiхою вдитинствi Воптера, oKpiM шкоди, була родина його
MaTepi. Батько ii працював лiкарем у маденькому мiстечку, а серед iT братiв,
сестер, TiToK i дядькiв бупи унiверситетськi професори, подрrжжя колишнiх
aKTopiB водевiлiв, художник-аматор, два бiблiотекарi та кiлька холосТякЬ,
можливо, гомосексуадiстiв. Родичi Щоротi з Ъiн-Сiтi9 запрошувапи Волтера
на вр.Dкаюче цiкавi вихiднi, якi вони проводиди в музеях, концертних зал.rх
i театрах; Ti, хто все ще жив у <Залiзному Поясi>, органiзовlrвали розгонистi
лiтнi пiкпiки й святковi домашнi. вечiрки. Вони полюбrrяли грати в шаради
й давнi iгри в карти, TaKi як канаста; в lxнix домiD( стояли роялi, i вони грали
в чотири руки.Вони буипастuлькЙ очевидно безневиннi, що в'tхпьому колi

розслаблявся HaBiTb .Щжин: BiH висмiював lxHi смаки та полiтичнi погляди,
називаючи rx ексцентричними, мидо жадiв rx за безпораднiсть учоповiчих
справiD( Вони витяtували з нього прирученого ,Щжина, якого Волтер лrобив,
але дуже зрiдка бачив в iнших обставинах - мабуть, пише на Рiздво, копи
вони робиди цукерки.

Справа з виготовлення цукерок була занадто великою та вrDкливою, щоб
довiрятиii лиrliе ,Щоротi та Воптеру. Вирqбництво починалось у першу недiлю
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Адвента i.продовжувапося бiпьшу частину грудня. Iз глибин кухонних шух-
лядок витягали чаклунськi металевi вироби: запiзнi казани йtрати, важкi
алюмiнiевi пристроi дlтя розколювання горiхЬ. Виростапи величезнi сезоннi
дюни цукру iт.6апти консервних банок. Кйька десяткiв лiтрiв натурального
масда розтопдювадось разом iз молоком iцукром (для помадки без шоко-
паду); чи лише з Цукрам (для знаменитих рiздвяних iрисок Щоротi), чи роз-
мазувалось руками Волтера по резервному ескадрону сковорiдок i негпибо-
ких каструль, якi його мати роками збирала по блошиних ринках. Годинами
сперечалися щодо свердихD i <<м'яких> цукерок, а також щоло того, хто саме
мае колоти горiшки. Джин, у фартусi, помiшував BMicT казанiв, наче вiкiнг-
весляр, докладаючи значник зусипь, аби попй вiд його цигарок не потрапив

уiжу. У нього було три стародавнiх термометри дIlя цукерок, металевi фут-
ляри яких були виконанi у виглядi весел студентського братства i якi вихва-
пяпися тим, що кйька годин поспйь не показували жодного пiдвищення
температури, апе потiм, раптово й одночасно, демонструвади температуру,
при якiй помадка горiла, а iриски твердiли, наче епоксидний клей. Вони з ,Що-

poTi нiкопи не скдадали TaKoi гарноi команди, як працюючи разоIvI день i нiч,
додаючи горiхiв чи роздиваючи цукерки по формочках. А потiм наставав час
жорсткоi роботи з розрiзання надто тв9рдих 1рисок: лезо ножа вигинапось
пiд неймовiрним тиском Щжлна, вiдразливий звук (який, скорiше, сприймав-
ся не сдухом, а кiстковим мозком, нервами зубiв) гострого ножа, що шкрябас
по дну метапев oi сков орИки, вифхп пипкого коричневого бурштину, батько -

вий крик <та бдь ти прокдятий, боже милостивий> i буркотливi материнськi
прохання не лмтися так.

В ocTaHHi вихiднi Адвента, копи вже чи то вiсiмдесяц чи то сто консерв-
них банок стояпи вряд, закритi навощеним папером iнабитi помадкою та
iрисками й прикрашенi мигдалем у цукровiй шкарапупi, ,Щжин, Щоротi й Вол-
тер починапи ходи"tи й роздавати солодощi. I_[e вони робипи упродов>к двох
вихiдних, а iнколи i довше. Старший брат Волтера, Мiтч, залишався в Мотелi

разом iз Брентом, який хоча з часом i став пiлотом вiйськово-повiтрянихсил,
удитинствi не встигав сiсти в машину, як його вже починало нудити, Цукер-
ки спочатку розходилися по багатьох друзях,Щжина в Гiббiнгу, а потiм, пiсдя
чиспенних повернень i потраплянь у глдий куц до тих друзiв i родичiв, що
жипц на бiльшiй вiдстанi: через <залiзний пояс> до фанд-Репiдз i далi. Не
пригоститись кавою чи тiстечком у кожнiй xaTi HiKoMy HaBiTb на думку не
спададо. Мiж зупинками Волтер сидiв на задньому сидiннi з книжкою в ру-
ках i дивив ся, як блiдиilt кдаптик свiтла у формi BiKHa трима€ться на сидiннi,
а потiм, коли вони нарештi до'iжджають до рiзкого повороту направо, сков=
зае через каньйон пiдпоги i знову з'являеться, хоча й у перекрученiй формi,
на спинцi переднього сидiння. 3а BiKHoM проскакувапи вiчнi мiзернi клап-
тики лiсу, вiчно вкрите снiгом бопото, кругпi олов'янi щити з рекламою до6-
рива, прикрiпленi до телефонних стовпiв, яструби з настовбурченим пiр'ям
i зухвапi ворони. Поряд iз ним на сидiннi лежада (i постiйно збИьшувалася)
купа подарункiв, якi вони отримади в домztх, до котрих уже завiтали: сканди-
навська випiчка, фiнськi й xopBaTcbKi делiкатеси, плrIшки iз <зiгрiвальним>
вiд неодружених друзiв ,Щжина, - а також купа банок Берrдандiв, що поти-
хеньку зменшувадась. Основне достоiнство тих банок подягадо в тому, що
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в них мiсти.тiись Ti caMi солодощi, якi,Щжин i,Щоротi роздавали друзям з часiв
свого медового мiсяця. 3 часом солодощi перетворипися з пригощання на
нагадування про колишнi пригощання.Це бр щорiчний поfrарунок, в якому
бiднi Берfланди все ще не мапи нестачi.

Волтер закiнчував перший piK навчацня у старшiй школi, коли помер
батько ,Щоротi й. запишив iй невеличкиit будинок бiля озера, де вона прово-
дила пiтнi канiкули, копи сама ще була дитиною. Щпя Волтера,цей будинок
асоцiювався збезсилпям Maтepi, бо саме там, удитинствi, вона проводипа
чиспеннi мiсяцi, намагаючись побороти артриц через якийу Hei висохла п.ра-
ва рука i деформувався таз. На низенькiй поличц\ бiпя KaMiHa стояли cyMHi
cTapi <iграшки>) з якими вона колись (градася> годинами:,пристрiй, схожий
на щипцi для горiхiв зi стадевими пружинами, дерев'яна труба з п'ятьма кла-
панами, - щоб якось з5ерегги й пiдвищити pp<oMicTb зiпсованих суглобiв
папьцiв. Берfланди завжди були занадто закдопотанi в мотепi, щоб затри-
муватися вмаленькому будиночку на довгий час, але.Щоротi його пюбила,
мрiяла про те, rцоб оселитися там на пенсii разом iз ,Щжином, якщо iM кодись
вдасться здихатися мотелю, i тому, коли ,Щжин запропонував продати його,
вона не стала митт€во погоджуватися з цим. ЗдоровЪ ,Щжина потребувало
дог/шду, мотепь був закладений вiд пiдвалу й до даху, i HaBiTb та йаденька
привабливiсть, яку будинок кодись мав, зараз уже повнiстю стерлась пiд
дiею жорстоких зим.Гiббiнга. Хоча Мiтч уже не ходив до школи, а працював
креслярем-детапiровщиком кузовiв автомобiдiв i продовжував жити разом
iз батьками, Bci cBoi грошi BiH викидав на дiвчат, випивку, зброю,'обладнання
для рибоповлi i на <тандерберд> iз форсовапим двиryном. Може, Щжин i ста-
вився б до будиночка.краще! коди б його невеличке Безiменне озеро могло
йому запропоЕувати щось краще, Hiж oKyHi, - а:ле оскiльки, oKpiM oKyHiB,
в озерi нiякоi риби не водидося, BiH не бачив причини триматися за лiтнiй
дiм, користуватися яким вони все одно Ее стануть через брак вiльного часу.

Щоротi, яка зазвичаft буа зразком покiрностi й прагматизму, так засмутила-
ся, що кiлька днiв не вставапа з лirкка i скаржилася на головний бйь. I Вол-
тер, готовий пiддавати стражданням себе, аде не в сил:лJ( дивитися на страж-
даннJI MaTepi, втрутився.

- Я можу цього лiта пожити в тому домi сам i попагодити його, i може,
тодi ми здаватимемо його в орФду, - запропонував BiH батькам.

- Аде твоя допомога потрiбна нам туъ - заперечипа Щоротi.

- Все одЕо я черФ piK поцузвiдси. I що ви робитимете, коди мене тут не
буде?

- Щю проблему ми вирiшуватимемо, коли постанемо перед нею, - за-

ражив,Щжин.

- Рано чи пiзно вам доведеться rrаймати помiчника..

- Тому i треба продавати бlцинок, - пояснив ,Щжин.

- BiH мае рацiю, Воптере, - зiтхнула Щоротl - MeHi дуже не хочеться

розставатися з домом, але BiH мае рацiю.

- Ну, а як щодо Мiтча? BiH, прi,rнаймнi, мiг биппатити орецду, i на цi гро-
шi ви б когось наitняли.

- BiH живе незалежно вiд нас, - змвив,Щжип.
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- Але ж мама й досi готуе йому i пере його бйизну! Ч'ому BiH хоч якiсь
грошi не дае?

- I]e тебе не стосуеться.

- Але це стосуеться мами! Та ти б краще продав ii будинок, нiлс дозволив
Мiтчу подорослiшати!

- I_[e його KiMHaTa,,i я його звiдси не викидатиму.

- Ти справдi вважаеш, що ми б могпи здавати будинок? - спитапа Що-
poTi, i в ii годосi залунада надiя.

- Тодi нам би довелося щотижня прибирати в ньому i прати бiлизну, -
заувiDкив Джин. - Щьому кiнця-краю не видно.

- Раз на тиждень я б могла туди приiжджати, - запропонувала ,Що-

poii. - Напевно, я б знайшла час.

- Аде грошi нам потрiбнi просто зараз! - не вгамовувався Щжин.

-'А що, коли я вiзьму приклад iз Мiтча? - спитав його Водтер.- Що,
коли я просто вiдповiм <Hi>? Що, коди я просто пойу впiтку до озера i все
там полагоджу?

- Ти не Господь Боц - буркнув ,Щжин. - Ми тр i без тебе упора€мося.

- ,Щжине, але ж можна, принаймнi, спробувати здати будинок впiтку.
А копи нiчого не вийде, то продати його ми завжди встигнемо.

- Я iздитимутуди по вихiдних, - запропонував Волтер. - Як щодо цьо-
го? Мiтч може виконувати Moi обов'язки по вихiдних, чи не так?

- Коди хочеш поговорити про це з Мiтчем, то давай, - гмукнув,Щжин.

- Але ж не я його батько!

- З мене досить, - резюмував Щжин i повернувся до улюбпеноi вiтальнi.
Чому саме ,Щжин дозводяв Мiтчу жити в нього безкоштовно, було зро-

зумiло: у старшому синi BiH бачив майже точну копiю самого себе i не xoTiB
поводитися з ним так, як свого часу з ним повiвся Айнар. Апе нерiшlпliсть
Щоротi по вiдношенню до Мiтча задишалася:дпя Воптера великою таемн}1-

цею. Може, ii вже так утомив чоловiк, що в Hei не запишмося aHi сип, aHi
бажання воювати ще й iз сином; чи, можпиво, вона бачипаневдапе майбутне
Мiтча i хотiла, аби BiH провiв ще кiлька poKiB, насоподжуючись родинним
теппом, перш нiж cBiT покa>ке йому свiй непри€мний бiк. Якбц там не було,
саме Врлтеру довелося постукати в дверi Мiтча, обклеену стiкерами <Ес-

тi-пi>, компанii-виробника дизедьного палива, i нафтово-i компанii <Пенн-
зоiп>, - i стати батьком ддя власного.старшого брата.

Мiтч лежав на лiжку, падив цигарку i слухав запис рок-гурту <Бекман-
Тернер овердрайв) на стереосистемi, яку BiH придбав на грошi вiд роботи
в майстернi. Непокiрпива усмiшка, якою BiH привiтав Волтера, походила на
6 атькову, але вiдрiз н ялася бИьшою агр есивнiстю.

- А тобi чого треба?

- Яхочу, абити почав платити за житло чи допомагати усправах, або
забирався звiдси.

- А коди це ти став тут головним?

- Тато сказав MeHi поговори"lи з тобою.

- Церекажи йому, щоб сам зайшов.

- Мама не хочс продавати дiм бi.тlя озера, тож щось мае змiнитися.

- Ще ii проблема.
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_ Господи, Мiтче| Ти найегоiстичнiшапюдина, якуя знаю.

- Так, цйком справеддиво. Ти собi поrдеш до Гарварда чи ще кудись, ая
залишусь тут i пiкпуватимусь про мотель. Але егоiст чомусь саме я.

- Так воно i е!

- fl просто намагаюся накопичити трохи грошей, коди вони знадоб;rять-
ся нам iз Брендою, але егоiст - я.

Бренда була тiею самою _красунею, батьки якоi майже зреклйся ii через
вiдносини з Мiтчем.

, А,в чому взагалi подягае твiй ведикий ппан Еакопичеfiня грошей? -поцiкавився Воптер. - У тому, щоб накупити собi всiпяких речqй, якi пiзнi-
ше можна буде позакладати?

- Я тяжко працюю. I що, я нiчого собi дозвопити не можу?

- Я теж тяжо,працюю, але в мене нiчого неМаq бо MeHi нiчого й не ппа-
тять.

- А як щодо кiнокамери?,

- Я позичив ii в шкодi,6овдуре. Вона MeHi не напежить.

- Ну, а MeHi HixTo нiчого не позичае, бо я не таkий бояryз i пiдпабузник.

- Ще все одно не означае, що ти можеш жити тут i не п/Iатити чи не до-
помагати по вихiдних.

Мiтч подивився у попiльничку з таким,виглrIдом, наче то був тюремний
двiр, набитийбрудниЙи зеками,iв якиiltтреба було запхати IIIe одного меш-
канця.

- Ахто призначив тебе виконувати тут роль Господа Бога? - неоригi-
надьно спитав BiH. - Я не зобов'язаний вести з тобою переговори.

Позаяк Щоротi розмовляти з Мiтчем вiдмовипась (<Та я краще просто
продilIчI бдинок>, - сказiulа вона), Волтер, в кiнцi навчального року, що збi-
гався з початком гарячого перiоду дJuI мотелю (наскiльки йоiо можна було
назвати гарячим, эвичайно), вирiшив примусити батькiв прийняти рiшення
й оголосив страйк. Копи BiH був поблизу мотелю, BiH не мiг не робити того,

що мало бути зробленим. Тому единим шпяхом примусити Мiтча взяти на
себе його обов'язки було поrхати звiдти: i BiH огодосив, що цим лiтом дово-
дитиме до даду будиночок бiля озера i знiматиме експериментапьний фiльм
про природ}. Батько вiдповiв: коли йому хочеться привести бдинок у Еор-
мадьний стан, аби пiзнiше його можна було б продати, то BiH не проти; апе
будинок все одно продадуть. Мати блаtала його забути про будинок. Вона
змвила, що вела себе дуже егоiстично, роздуваючи з цього таку проблему,
що насправдi iй байдуже, що просто хоче, аби все було гаразд; а коlrи Воптер
вiдповiв, що поiде у будь-якому разi, вона крикЕупа, що коли б BiH i справдi
цiкавився ii бажаннями, то залишився б удома. Але в перший раз у своему
життi BiH вiдчував злiсть до Hei. Не мадо значення, як сильно вона дюбила
його чи як добре BiH iT розумiв - BiH ненавидiв if за таке покiрне пiдкорен-
ня його батьковi йбрату. Йому це до cMepTi набридло. BiH попросив свою
найкращу подруry, Mepi Сiлталу, вiдвезти його до озера разом iз маденьким
рюкзаком, куди BiH поскладав одяц п'ятдесятьма пiтрами мапярноi фарби,
старим ве/Iосипедом без перемикання швидкостей, уживаним примiрни-
ком книжки в паперовй обкпадинцi <Волден, або Життя в лiсЬ Генрi Щевi-
да Ъро, кiнокамерою з плiвкою формату супер-8, яку BiH позичив у вiддiлi
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аудiо- та вiдеотехнiки в шкопi, i BicbMoMa жовтими *opo6*ur, з плiвкою су-
пер-8. I-{e, без перебiпьшення, був найбунтiвнilпий вчинок за його тодiшне
життя.

Будинок був повний мишачих eKcKpeMeHTiB iдохлих деревних вошей i,
oKpiM фарбування, потребував нового дшry й новик шибок yBiKHax. У пер-
ший день свого перебувапня там Волтер десять годин поспiль прибирав

удомi йкосив траву, апотiм пiшов улiс, занурився унезмiнне подудецне
свiтло - шукати красу в природi. Запасу ппiвки у нього було на двадцять чо-
"Iири хвилини, i., витративши три з них на зйомку бурундукiв, BiH вирiшив,
що йомупотрiбно полювати зачимось менш пегкодоступним. Озеро бупо за-
мадим, щоб на ньому жилигагари, аде копи BiH дiстав тканинне каное дiдуся
i поставив його на воду в мапенькiй бухточцi, воду в якiй давно вже HixTo не
капамутив, то сrrодошив птаха, схожого на чаплю, - буr"", що сидЬ у гнiздi
в комиIJI€Iх. Бугай пiдходив iдеально: вони так мадо рухадися, що Воптер мiг
полювати на них усе лiто i не витратити всю двадцятиоднохви/Iинну ппiвку.
BiH уже уявлrIв собi, як знiматиме експериментальну короткометражку пiд
назвою <Бугайство>.

Кожного ранку Волтер вставав о п'ятiй, змащував себе репелентЬм i ду-
же повiпьцо й обережно пiдпливав до комишу, тримаючи кам€ру на колiнах.
Бугаi зазвичай ховаються серед комишiв, з якими зливаються завдяки при-

родному камуфляжу] тонким сiрим i коричневим вертикадьним смужкам на
пiр'i. Полюю:гь вони, насаджуючи неведичких звiрiв на свiй гострий дзьоб.
Почувши небезпеку, вони завмирали, витягнувши-шию та спрямувавши
дзьоб у небо, i ставади схожими на засохдий комиш. Копи Волтер пiдпливав
ближче,, сподiваючисъ побачити в далекомiрi бiльше бугаiв i менше пустоти,
вони зазвичай щезали з його попя зору, але iнодi не ховалися, а пiдiймалися
в небо, iтодi Волтер рiзко вiдкидався назад, аби зняти це на камеру. Iхоча
вонибупи не бiльше як iдеальними машинами для вбивства, вони йомудуже
подобалися, особдиво через коIIтраст мiж тьмяно-коричневим, незугарним
пiр'ям на годовi та яскравим, чifким сiрим i сiрувато-чорним копьором роз-
кинутих крил,коли вони носиписяпо BiTpy. На землi, бirrя свого болотистого
дому, вони бупи настороженими й сором'язпивими, але опинившись у небi,
перетворю вапцся на поважних панiв.

Сiмнадцять poKiB, проведених в обмеженому просторi, який BiH подi-
ляв з iншими чденами родини, виростиди в ньому жаry до caMoTHocTi, не-
вгасимiсть якоi BiH почав усвiдомпювати лише зараз. Не чути нiчого, oKpiM
звукiв BiTpy, пташиного спiву, гyдiння Koм:lx, стрибкiв риб у водi, скрипу
гiдок, шурхоту березового пистя, яке торкаеться,одне одного; BiH постiйно
припиняв зiшкрiбати стару ф.рбу з фасаду булинку, аби насолодитися цiею
нетихою тишею. Поlздка до продоводьчоi крамнички в Фен-сiтi i назад зай-
мала в нього пiвтори години; iздив BiH на велосипедi. BiH готував ведик)r
каструлю тушкованоi сочевицi й бобового супу, користуючись Матусиними
рецептами, аввечерi грав зi стареньким, але все ще робочим пiнболом на
пружинах, який стояв у цьому домi цiлу вiчнiсть. Читав у лiжку до опiвночi,
та HaBiTb тодi не засинав миттево, а довго лежав i вбирав у себе тишу.

На десятий день перебування на озерi, у пЪтницю, бдижче до вечора, по-
вертаючись додому на каное зi свiжим вiдзнятим матерiалом (не дуже за-
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довйьним), BiH почув звук автомобiльних двигунiв, г1пrну музику, а потiм
i звук мотоциклiв, що tхали довгою пiд'iзною дорогою. Коли BiH витяг каное
з води, Мiтч i сексуадьна Бренда, а також iще три парочки: трое товаришiв
Мiтча по роботi й трое дiвчат у брюках-кльош i топа( з вiдкритими спина-
ми, - вивантzDкували пиво, тп)истське обпаднання й сумки-холодильники
на Iryжок за домом. Щвигуtl пiкапа на дизельному паливi, кашляючи, наче
курець, живив стереосистему, в якiЙ стояла касета з <AepocMio. Один iз

друзiв Мiтча тримaв на буксирному ланцюry ротвейпера в ошийнику з ши-
пами.

- Привiц пюбителю природи! - крикнув Мiтч. - Сподiваюсь, ти не
проти невеличкоi компанii.

- Авжеж, я проти, - вiдповiв Волтер, почервонiвши, незвiDкаючи на
зусилпя залиша,гися спокiйним, вiд розумiння того, яким некрутим BiH мае
здаватися цiй компанii. - Щуже проти. Я живу тут сам, Ви не можете тут за-
лишатися.

- Ще й як можемо, - заперечив Мiтч. - Насправдi, це тебе тут Ее по-
винно бути. Сьогоднi ввечерi ти ще можеш запишитисд коли хочеш, але те-
пер тут живуя. I-[e моя власнiсть.

- Це не твоя власнiсть.

- Я Ti орендую. Тй ж xoTiB, аби я спдачував оренду, от я i вирiшив орен-

дувати цей будиночок.

- А як же твоя робота?

- Я звiдьнився. Набриддо все.
Волтер, дедь стримуючи сдьози, зайшов удiм i сховав камеру в кошику

дтlя бiлизни. Потiм BiH ciB на ведосипед, проtхав певну вiдстань у cyTiHKax,
якi раптом втратипи всю свою чарiвнiсть i тепер буrи сповненi MocKiTb i во-

рожостi, i подзвонив додому з таксофону бiпя крамницi у Фен-сiтi. Так, ска-
зала йому мати: вона, Мiтч i батько сипьно посваридися iдiilшпи висновку,

що найкращим виходом буле запишити будинок уродинi i дозволити Мiтчу
вiдремонтувати його i навчимсябуи бiльш вiдповiдальним,

- Мамо, BiH там вlrаштовуе грандiозну вечiрку. BiH просто.спалить бу-

динок!

- Ну, MeHi значно бiльше до душi, коди ти житимеш тут, а Мiтч - Tzllu, на

caMoTi, - вiдповiла вона. - Ти мав рацiю, пюбиft, А тепер можеш поверта-
тися додому. Ми скдlили за тобою, i до того ж, ти ще недоЬтатньо дорослий,
абижцти на caMoTi все лiто.

- Аде я просто чудово проводжу час. Я стiльки всього встигаю!

- MeHi дрке шкода, Волтере. Але таке наше рiшення.
BiH поrхав назад до озера вже майже у повнiй темряцi i почув гапас, коли

до домузапиlлапосяще близько кiпометра. Важкий рок iз солюючою гiтарою,
тупi п'янi крики, гавкання собаки, вибуи вертушки, прониздиве TopoxTiH,
HrI двигуна мотоцикла... Мiтч iз друзями поставили намети, запапцпи вели-
ке вогнище i намагапися пiдсмажити гамбургери Е клубах диму. Вони HaBiTb

не подивипися на Волтера, коли BiH зайшов удiм. BiH замкнувся,в спадьнi,
лiг у лiяско i дозволив галасу мг{ити його. Ну чому вони не можуть поводи-
тися трохи тихiше? Звiдки у них ця потреба наносити шумовi удари cBiToBi,
в якому дехто пюбить тишу? Галас тривав нескiнченно. Вiд шуму у Воптера
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почапася гарячка, але iнmi, схоже, мапи до Hei iMyHiTeT. Гарячка вiдчуження,
яке викпикало жадь до себе. Вона бушувала в душi Волтера всю нiч iзалпши-
да по собi вiчнi шрами ненавистi до vох populi, вiд якого можна оглухнутц,
апе також дивним чином i вiдрази до cBiTy, що живе за дверима. BiH при-
йшов до природи звiдкритим серцем, априрода усвоiй сдабкостi, схожй
на слабкiсть його MaTepi, пiдвепа його. ,Щозводила собi так легко бути-пере-
моженою гадасдивими iдiотами, BiH пюбив природу, але пише абстрактно,
i не бiльше, нiж гарнi книжки чи iноземнi фiльми, i менше, нiж свого час1,

полюбив Петтi Ta,cBotx дiтей; i отже, на наступнi двадцять poKiB BiH пере-
творився на суто MicbKy людину. HaBiTb коди BiH пiшов iз <3М>, щоб при-
святити себе роботi з урятування природи, його головний iHTepec, коди BiH
працював па KoMiTeT з охорони навколишнього середовища, а пiзнiше на

фо"д, поЕягав у тому, щоб охороняти кишенi природи вiд таких HeoTecaHIп
r"цпr<ланiв, як Його брат. Любов до cTBopiHb, чиЙ ареап BiH захищав, базувала-
ся на проекцii: на ототожненнi З lxнiц бажанням мати спокiй вiд галаспивIБ
пюдей.

3а винятком кiлькох мiсяцiв,. проведених у в'язницi, коли Бренла заIм-
шилася сама з iхнiми маленькими дочками, Мiтч мешкав у бупинку бiля озе-

ра постйно i аж до cMepTi Джина, яка сталася шiстьма роками пiзнiше- BiH
поклав новий дах iзатримав загапьне руйнування дому, але також зрубав
кiпька найбiльших i найкрасивiших де,рев у маетку, оголив схид пЕшорба, що
виходив на озеро, i зробив там майданчикддя собак та прорубав просiкудпя
снiгоходу через всб територiю аж до дадьнього боку озера, де колись гнiзди-
писябуаi, Наскiдьки Волтер змiг з'ясувати, Мiтч IIе заплатив,Щжинуi Щоротi
жодпого цента за орендч.

Чи знав дЦер групи <Травматикс), що таке .травма? А це ось що таке:
спускатися в офiс paHHiM недiпьним ранком, iз радiстю думаючи про cBolx
дiтей, якi за ocTaHHi два днi викликали в тебе вiдчуття гордостi, i побачити
на столi довжепезний рукопис, н:шисаний твоею дружиною, якиir пiдтвер-
джував найгiршi страхи, якi в тебе колись бупи щодо Hei, i себе самоцо, i,TBo-
го найкращого друга. €диним хоч вiддалено Gхожим на це досвiдом можна
ввiDкати хiба що перший досвiд мастурбацii, який Волтер отримав у шостом),
HoMepi мотелю <Сосновий шепiт>, проведений згiдно з дружнiми,порадами
(<Не забуль про вазелiн>) його кузена Лейфа. Йому тодi було чотирнадцять,
i на тпi цього задоводення Bci iншi задоволення настiпьки Ilотьмянiшапи,
а результат виявився таким надзвичайно приемним i дивовижним, що BiH
почувався героем науково-фантастичного оповiдаIlня, якого в ycix чотирьох
вимiрах висмикнри зi cTapoi планети i помiстили на нову. I рукопис Петтi
був таким само привабливим i перетворювальним. Копи Воптер його чит.lв,
то вiдчував_себе тим, чотирнадцятирiчним, пiд час мастурбацii - до остан-
Hbofo речення: Вiдiрвався BiH вiд читання дише одного разу, коли встав, аби
замкнути дверi в офiс, а коли прочитав останню cTopiHKy, годинник показу-
вав piBHo 10:12 ранку, i сонце, чиi променi пробивалися у BiKHa офiсу, було не
тим сонцем, яке BiH знав стiльки poKiB. Ще була жовтувата пiдла зiрка уяко-
мусь незЕайомому, покинутому куточку галактики, та й годова його змiни-
дася не менше завдяки подоланню TaKoi мiжзоряноi вiдстанi. BiH вийшов iз
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офiср тримаючи рукописуруцi, i пройшов повз Лапiту, яка сщдiла за столом
i щось друкувала.

- Щоброго ранку, Волтере.

- Щоброго ранку, - вiдповiз той, здригнувшись вiд if свiжого вранiш-
нього запаху. Пройшов через кухню, пiднявся сходами в заднiй частинi бу-
динку i дiйшов до маленькоi кiмнати, де кохання всього,його життя, вдягнене

у фfrанепеву пiжаму, зрrIно влаштувiulось на диванi, у,гнiздеЧку.з постiльноi
бiпизни: Петтi тримала в рукФ( вепику чашку з кавою з вершками i дивилась
пiдсумки баскетбодьного чемпiонату <Ен-сi-ей-ей> по спортивному канаду.
Посмiшка, з якою вона до нього повернулась, - посмiшка, що нагадувала
останнiй промiнь знаЙомогоl аде втраченого сонця,: миттево перетвори-
дась на вираз жаху, коди вона побачила, щб саме BiH тримае в pyui.

- От чорт, - сказала вона, вимикаючи телевiзор, - от чоръ Волтере.
ой-ой-ой. - Вона несамовито,змитада головою. - Hi, HiHi-Hi.

BiH зачинив за собою дЁерi i сповз по них спиною, аж доки не опинився
на пiдпозi. Петтi набрала в пегенi повiтря, потiм набрала ще трохи повiтря,
i ще трохи, але так нiчого й не сказапа. Свiтло, що потрапдlIло в KiMHaTy крiзь
BiKHa, було неземним. Волтер знову здригнувся; зуби в нього цокали, а BiH

усе намаг.шся опанувати себе.

- Не знаю, звiдки ти це взяв, - нареlцтi заговорида Петтi, - аде це
тобi не призначалося. Вчора я вiддала це Рiчарду, щоб BiH забрався вiд мене.
Я хотiла, аби BiH зник iз нашого життя! Я намагалася здихатися його, Волте-

ре. Я не знаю, навiщо BiH так зробив! Ще просто жахrIиво з його боку!
З вiдстанi у багато парсекiв до нього допетiв звlлк ii ридаЕь.

- Я пiколи не хотiдd, щоб ти це прочитав, : проникIIивим тонким тодо-
ском продовжува/Iа вона. 

- 
Богом клянуся, Волтере. Богом клянуся. Я все

свое життя намагалася не завдати тобi болю. ТИтакиfitдобрий до мене, ти на

це не заспуговуеш.
I вона знову.пдакапа, довго - хвидин десять чи, мабуть, сто, Bci звичайнi

IuIани на недiдьний ранок було скасовано у зв'язку з надзвичайною си,гуа,

цiею, нормальниitхiд дня буrо стерто так ретельно, що BiH HaBiTb не мiг вiд-
чути ностальгiю за ним. Неначе навмисно пдrIма на пiдлозi просто у нього
перед очима виклйкапа в пам'ятi iншу надзвичайну ситуацiю, яка сталася
трьома вечорами ранiше, великодушну ситуацiю, приемно-травматичне спа-

рювання, яке зараз, у спогадФ(, виглядаrrо передвiсником теперiшньоi, бодiс-
Hoi, ситуацii У четвер пiзно ввечерi BiH пiднявся нагоруй накинувся на.Петтi
з сексуальними намiрами.Учинив, з iT здивованоi згоди, дii, якi, коли б TaKoi
згоди не було, вважалися б зfвалтуванням: зiрвав iз Hei чорнi робочi штани,
штовхн).в rr на пiдлоryй протаранив собi шJuIхуrr нутрощi. Коди б таке спа-
по йому. на думку ранiше, Biп би нiкопи так не вчинив, бо нiяк не мiг забути,
що iT зfвалтували, коли вона була ще юною дiвчиною. Але той день виявиRся
таким довгим-i так запаморочив йому голову - BiH палав вiд майже здiйсне-
ноi зради з Лапiтоrо, кипiв вiд гнiву через перекриття дороги в окрузi Вайо-
мiнц радiв вiд безпрецедентноi покiрностi в голосi Щжоуi пiд час телефонноi

розмови, - що Петтi, коди BiH увЙшов до ii кiмнати, нестrодЬано здалася
йому його вдаснiстю. Упертою власнiстю, пепокiрною жiнкою; яка постiй-
но роdчаровувала його. Айого вже вiд цього нудило, нудидо вiд постiйних

369



пояснень i постiйного розумiння, i тому BiH кинув ii на пiдлогу i вiдтраrав,
наче дикий звiр. Вираз вiдкриття на ti обличчi, який, напевно, вiддзеркалив
вираз на його обличчi, примусив його зупинитися, майже не розпочавши.
3упинитися,iвиitти з Hei, i сiсти|й на груди, iсунути свiй ерегований член,

у два рази бiдьший Hik зазвичай, просто iй пiд носа. Продем'онструвати,
хто тут головний. Вони обое посмiхалися, наче божевйьнi. А потiм BiH зно-
ву увйшов у Hei, i замiсть звичайних стриманих зiтrсань як заохочення з ii
рота випiтали годоснi крики, i це завело його ще бiльше; а наступного ранку,
коли BiH спустився в офiс, по хододному мовчанню Лапiти BiH зрозумiв, що
Ti крики наповнили весь великиft будинок. У четвер увечерi щось почмо-
ся, хоча BiH i не знав наrrевно, що саме. Але тепер iI рукопис показав йому,

що саме. Кiнець. Вона нiколи не кохала його по-справжньому, Вона хотйа
отримати те, що iй мiг дати лише його найкращлаil Bopot Уся ця ситуацiя
наповнювала його радiстю вiд того, що BiH не порушив обiцянки, яку BiH дав
Щжоуi в Александрii наступного вечора: обiцянки HiKoMy не розповiдати, але

перш за все не розповiдати Петтi, про те, що Щжоуi одружився iз KoHHi Мо-
Еаген. Щя таемниця, а разом iз нею ще кiпька, бiльш тривожних, розкриттям
яких його )цосТоiв син; вЕDкким тягарем висiли на Воптерi Bci вихiднi, все

довжелезне обговорення i концерт напередоднi. BiH переймався через те, що
тримае Петтi в необiзнаностi стосовно шлюбу, вiдчував, що зраджуе ii. l\ле
тепер, стосовно зрад, BiH розумiв, що його зрада була просто смiховинно ма-
ленькою. РиданнявиЕно маленькою.

- Рiчард усе ще тут? - нарештi, спитала вона, витираючи обпиччя про-
стирадлом.

- Hi. Я чув, як BiH поiхав, ще до того, як я встав. Не думаю, що BiH повер-
неться.

- Що ж, дякую Боговi за його мапенькi мидостi.
Як BiH любив ii голос!.Але теrrер його звук просто вбивав його.

- Ви вдвох трахаrIися вчора вночi? - спитав Волтер. - Я чув гопоси на
KyxHi.

Його власний годос звrIав, наче вороняче каркання, i Пеlтi набрала в ле-
генi побiльше повiтря, наче готуючись до тривадоi лайки.

- Hi, - коротко вiдповiда вона. - Ми поговорипи, а потiм я пiшда спа-
ти. Я ж сказада тобi: все скiнчено, Була маленька пробпема, багато poKiB тому,
але все позаду.

- Помилки, якi ти зробипа.

- Ти ма€ш вiрити MeHi, Водтере. Все справдi, справдi скiнчено.

- От тiпьки фiзично я flе викпикаю в тебе того, що викликае мiй кращий
дрр. Вочевидь, нiколи не викдикав. I не викпикатиму.

- Оххх, - зiтхнула вона, модитовно заплющуючи очi, - прошу, не ци-
туй мене, Назви мене шльондрою, назви кошмаром твого життя, аде прошу,
не треба цитрати мене. Подаруй MeHi цю Ma/IeHbKy мипiсть, якщо можеш.

- Може, BiH повний нульу грi в шахи, але безперечний переможець в iH-
ших iграх.

- Гаразд, - сказап вона, ще мiцнiше заплющуючи очi. - Ти i далi циту-
ватимешI мене. Гаразд. Цитуй.Щавай. Роби те, що маеш. Я знаю, що Hq заслу-
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говую на миJIiсть. Просто, прошутебе, знай: це найгiршез того, що ти можеш
зробити.
. 

- Вибач. Я думав, тобi подобаеться розмовдяти про нього. Взагалi, я ду-
мав, що ти зi мною розмовляла в oclloBнoмy ддя того, щоб поговорити про
нього.

- Т}4 правuiт., Так i було. Не станутобi брехати, Так i бупо, мiсяцiв зо три.
Але це трапилось двадцять п'ять poKiB тому, ще до того, як_я з:жохадася в те-
бе i в нас почалося спiпьне життя.

- I яким гарним було те життя! <Нiчого такого поганого в ньом} н€:
ма€D - здаеться, ти саме так вiдзивалася про наше життя. Хоча реапьнi фак-
ти нiбито свiдчили про зовсiм iнше.

Вона скривипася, все ще не вiдкриваючи очей

- Може, ти краще прочитаеш увесь рукопис iще раз i повисмикуеш звiд-
тинaйжаrдивiшiфpaзи?Мoжe,тaкiзpo6имo,iза6дeмo,нapeштi?

- Чесно к:DкгIи, все, чого MeHi хочеться, це заIIхати рукопис тобi в гор-
лянку. Хочу поди витися, як BiH затикае тобi пепьку.

- Гаразд. Зроби це. Тодi я вiдчую щось на зразок полегшення в!д того, що
вiдчуваю зараз.

Весь цей час BiH так сипьно стискав рукопис, що руку звепо судомою. BiH

розслабив пальцi i стиснув руку мiж ногами.

- FIасправдi, MeHi нiчого бiльше тобi казати, _ зiзнався BiH. - Падаю, ми
повнiстю обговорипи головнi моменти.

Вона кивнула:

-,Щобре.,- OKpiM одного] я бiльше не хочу тебе бачити. Бiпьше не хочу знirходи-
тися в однiй KiMHaTi з тобою. Бiльше не хочу знову чути iмЪ, того чоловiка.
Бiльше нехочумати з вами обомажодних.Ьпрт.Нiкопи. Я просто хочубри
сам, хочу подумати про те, як я просрав усе свое життя, кохаючи тебе.

Вона знову кивIrула.

- Так, гаразд. Але - Hi. Hi, я на таке IIе згоffIIа;

- А MeHi байдуже, згодна ти чи Hi.

- 3наю, Але послухай. - Петтi голосно засопiла, опанов)почи себе, i цо-
ставипа чашку з кавою на пiдпоry. Спьdзи пом'якшипи вираз ii очей, надаrIи
червоitого кольору губам, i вона стала дуже гарненькою, коли це мае значен-
IIя, -, апе дlrя Волтера жодного значення u врода вже не мма. - Я нiкопи не

хотiла, щоб ти читав це.

- Тgдi якого бiса рукопис робить у моему домi, копи ти цього не хотiла?
. - Можеш MeHi не вiрити, аде я не брешу. Я просто маIIа записати все .-

дпя себе, щоб мати стимул стати кращою. Я написапа все заради психотерапii,
Волтере. Вчора ввечерi я вiддапа рукопис Рiчарду, аби пояснити, чому хотiла
залишитись iз тобою. 3авжди зaлrlишаrlась iз тобою. I досi хочу з:ллишатись iз
тобою. Я знаю, там е деякi моменти, вiд якlгх утебе водосся ставадо дибки,
коли ти читав lx, - MeHi вa>кко HaBiTb уявити, наскiльки важко тобi було, але

це далеко не все, що е в тому рукоrrисi. Я написада його, коди переживада де-
пресiю, i BiH сповнений Bcix поганих думок того часу. Але я, нарештi, почала
почуватися краще. Особливо пiсля того, що вiдбулося позавчора ввечерi; -
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MeHi i справдi стадо значно краще! Наче ми, нарештi, зробипи певний прорив

у вiдносинах! Чи ти сприймав усе iнакше?

- Я не зIIаю, що вiдчував Tiei митi.

-I яписала про тебе гарнi речi також, чи не так? Набагато, набагато бiль-
ше гарних речей, нiж поганих, BipHo? КоЛи подивитися о6'ективно? Я знаю,
ти зараз на це не здатний, але все одно будь-хто, oKpiM тебе, побачив би цi
гарнi речi. Що ти був до мене набагато добрiший, нiж я, на мою власну дум-
ку, заслуговувада. Що ти - найпрекраснiша людина, яку я коли-небудь зу-
стрiчапа. Що ти, i Щжоуi, i,Щжесi - це все мое життя. Що то бупа лише одна
незначflа частинка мене, яка кодись подивилась убiк, ненадовго, у дуже пога-
ний мрмент мого життя.

- Ти маеш рацiю, - каркнув Воптер. - Якось я все це не помiтив.

- Воно там е, Волтере! Може, коли ти подумаеш про це пiзнiше, то при-
гhдаеш, що все бачив.

-: Я не маю HaMipy багато про це думати.

- Не зараз, пiзнiше. HaBiTb коди ти все ще не матимеш бажання говорити
зi мною, - може, ти простиш мене, принаймнi трошки.

Свiтдо yBiKHac раптом затьмарилося: повз нш( пропдивда весняна хма-

ринка.

- Ти зробила MeHi найгiрше зло, яке взагапi могла зробити, - зiт:спув
BiH. - Найгiрше, i ти дуже добре fозумiла, що воно таки найгiрше, але все
одно зробипа. I iKa частина цього зда пiзнiше викличе в мене бажання ще раз
про нього пригадати?

- Merii так шкода, - зiзналась Петтi й знову заплакала. - MeHiTaK шко-
да, що ти не можеш подивитися Еа ситуацiю з Moei точки зору. MeHi так шко-
да, що все так трапипось.

- Нiчого не (трапдJIдося)). ТИ це зробuпа. Ти траrпупася з повнцм паir-
ном, яке, врештi-решц вирiшило залишити ось це в мене на стодi, аби явсе
прочитав. 

l

- Заради Бога, Волтере, то був тiльки секс!

- Ти дозвопила йому читати про мене TaKi речi, якi не збирапася дати
почитати MeHi самому!

- Звичайний дурний секс Чотири роки тому. Що це в порiвняннi з yciM
нашим життям разом?

- Спухай, - сказав Волтер, пiдводячись iз пiдлог:и. - Я не riочу крича-
ти на тебе. Не тодi, коли в нас гостюе,,Щжесiка. Але ти маеш допомогти MeHi
iприпинити бу,ти такою нещирою стосовно власниJ( вчинкiв, iнакше я так
кричатиму, що в тебе гопова лусне!

- Я зовсiм не нещира.

- Я не жартую. Я не кричатиму на тебе. Я вийду з TBoei кiмнати i пiспя
цього не ба:каю тебе бiльше бачити. I ще: у нас тут невеличка проблема, бо
я, взагалi, не тiльки мешкаю в цьому домi, але й працюю, тож висеlulтися для
мене не дуже зрrIно.

- Я знаю, знаю, - закивала Петтi. - Я розумiю, що маю пiти. Я почекаю,
поки Щжесi поiде, а потiм зникну з TBoix очей. Я повнiстю розумiю TBoi по-
чуття. Але маю тобi ще'дещо сказати, перш нiж пiти - rrросто, щоб ти знав.
Я хочуупевнитися в том)л, що ти знаеш: для мене пiти звiдси означае отрима-
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ти удДр просто в серце, бо я залишаю тебе ра:}ом is твоею помiчницею. У ме-
не наче шкiруздирають з грдей, Я не можутерпiти це, Воптере. - Вона бла-
гально подивидась на Еього. - MeHi так боляче, я так ревную - я не знаю,

що MeHi робити.

- Якось iтере:rоrвеш.

- Мабуть. Через кiлька рокЬ. Тро*и. Аде чи ти розумiеш, що воно озна-
ча€ - те, що я вiдчlваю зараз? Розумiеш, що воно означа€ - кого я кохаю?
Розумiеш, що насправдi вiдбуваеться?

Tiei митi витlllяд ii шалених, благаючrдr очей став дJuI нього неймовifiно
бопючим i вiдразливим - виклик:ш такий пароксизм сукупного вiдвертан-
ня вiд болю, якого вони завдiши одне одномув шлюбi, - Iцо, незвalкаючи на
обirцнку, В оптер закричав:

- А хто примусив мене? ,Щля кого я завжди був недостатЕьо гарним? Хто
постiйно потребував часу, аби все обдумати? Невже ти гадаеш, що двадцяти
шести poKiB недостатньо, аби все обдумати? Скiльки ще часу, чорт забирай,
тобi потрiбно? Гадаеш, у твоiй писанинi е щось таке, що мене здивувало? Га-

да€ш, я не знав про кожflу бiсову дет:шь кожноi бiсовоi митi? Але все одно
кохав тебе, бо просто не мiг iнакше? I занапастив усе свое жутття!

- Так не чесно, чорц так не чесно!

- До бiса чеснiсть! I тебе теж - до бiса!
, Вiп 1царив ногою по рукопису, так що той перетворився на песподЬаний

снiгопад, але йому вистачипо витримки, аби не грюкrrути дверима в себе за
спиною. Внизу, в KpHi, Щжесiка пiдсмажувала собi бейrлt, а поряд зi столом
стояда ii вадiза.

- Куд" Bci сьогоднi подiпися?

- Ми з MaMoro трохи посвариrrися.

- Та я чула, - вiдповiпа,Щжесiка, iронiчно вирячивши очi, як вона зазви-
чай робипа, аби визнати, щ0 Еалежить до родини, звикдоi до вепикоi хит.lви-
цi. - Апезараз усе гаразд?

- Подивимось; подивимось.

- Я сподiвалася встигIIути на пот}rг опiвднi, аде можу поtхати пiзнiше,
копи хочеш

Оскiьюл воttи з Шесiкою завх(ди буи бппзькi i Воптер знilв, цIо може

розрaховувати на ii пiдтримку, йому павiть на думку не спмо, що BiH робить
тактичну помидку, вiдсипаючи ii геть, iти впасним шдяхом. BiH не розумiв,
наскiльки вiDкливо розповiсти й новини rrершим i в такому виглядi, який
потрiбен йому; HaBiTb не уявlulв, наскiльки швидко Петтi, керована iпстинк-
том переможця, почне дiяти, аби скодотити сою9 iз tхньою дочкою i навiси-
тиift на вуха вIIасний BapiaHT icTopii (<тато виганяе маму пiд безпiдставним
п[мводом i крутить роман iз молодою асистенткою>). BiH не думав Hi про
що, oKpiM теперiшпього моменту, i в Еього гопова йшла обертом черФ саме
Ti вiдчутгя, якi не мають жодного вiдношенrrя до батькiвства. BiH обiйняв
Шесiку, довго мкував iй за те, що приtхала i допомогда запустити проекц
апотiм пiшов до офiсу, де сидЬ iдивився yBiKHo. Надзвичайнiсть ситуацii
вlке достатньо поспабла, щоб BiH пригадав, скiльки всього йомутреба зроби-
ти, ме недостатньо,дlrrl того, щоб реально почати працювати. BiH дивився, як

lВипiчка.
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дрiзд стрибае серед стеблин азалii, яка вже готувадася розцвiсти; BiH заздрив
пташцi, яка не знада нiчого з того, що було вiдомо йому; запропонуй це йому
хтось - BiH би, не роздумуючи, обмiнявся з дроздом душами. А потiм - ста-
ти на кридо, пiзнати, хоч на годину, пiдйомну сипу BiTpy - для цього Розум
не потрiбен, адрiзд, жвавий, баftдужиit до його, Волтера, проблем, упевне-
нийу перевазi суто фiзичного способу життя, нiби чудово розумiв, наскiль-
ки краще бути птахом.

Невiдомо, скiльки часу минуло з того моменту, як Воптер увiйшов до офi-
су, з того, як BiH почув звук колiс великоi валiзи по кirхJIю i грюкiт вхiдних
дверей, у дверi офiсупостукала, а потiм i просунула голову Лалiта.' 

- Все гаразд?

- Ък. Iди сюди, сядь до мене на колiна.
Вона здивовано пiдняпа брови:

- Зараз?

- Так, зараз. А чого чекати? Моя ж дружина по'iхала, чи не так?

- Так, я бачипа ii: вона виходила з валiзою.

- I не повернеться. Тож чого б то й Hi? Вдомd бiльше нiкого немае.
I вона сiда. Вона зовсiм не була нерiшрою пюдиною, ця Лалiта. Але крiсло

директора не дуже пiдходипо дпrI того, щоб на ньому сидiли двое: iй довелося
обiйняти Волтера за шию, аби втриматиQя, iHaBiTb тодi крiсло небезпечно
розгойдувалося. ,

' - Ти цього xoTiB?

- Узагапi, Hi. Не хочу сидiти в цьому офiсi.

- 3года.
Йому стiдьки всього треба було обдумати, що BiH розумiв: коди почне д,ч-

мати просто зараз, то думатиме кйькатижнiв поспiль. €дина мФкдивiсть не
думати - це мчати вперед-. Пiднявшись до маденькоi кiмнатиЛалiти з по)оt_
лою стелею, де колись мешкала покЬiвка i кди BiH жодного разу не з,irходив
з того моменту, як туди всепипасяЛаlтлта, i де пiдпога явIIяла собою смуry пе-

решкод, що скrrада/Iася з кгIуryр чистих речей i купок брудних, Волтер при-
тиснув дiвчину до стiни, бiля мансардного BiKHa, i слiпо вiддався пристрастi
до единоi людини, якiй BiH був,потрiбен весь, без застережень. Так почапася
ще одна надзвичайна ситуацiя, не на годинуi не на день, ситуацЬ вiдчаю. Вiя
пiдняв ii на piBeHb cBo'rx стёгон i, спотикаючись, блукав кiмнатою, притиснув-
шись ryбами до ii рота, а потiм вони вигиналисяtriд одягом, серед куп iншого
одягу, а потiм настала перерва, коли на них зiйшло розумiнrrя, наскiльки pi-
версальними € сходи ддr{ сексу; наскiпьки безособовими чи до-особовимrt-
BiH рiзко вiдiрвався вiд Hei, рвонув до незастеденого одномiсного пЬкка i за-
ЧепИВся 3а купк)л книжок та документiв g питань перенаселення.

- Один iз нас мае о шостiй поiхати в аеропорц'зустрiчати Едуардо, - за-
значив Волтер. - Просто хочу нагадати про це.

- А котра зараз година?
SiH повернlъ ii дуже запипениit бцильник цифербпатом до себе.

- ДрFrа сiмнадцять, - Найдивнiший час, який BiH бачив за все сво€
життя.

- Прошу вибачити,що в кiмнатiтакийбезлад, - сказала Лалiта.

- AMeHi подобаеться, Ти MeHi подобаешся. .iсти хочеш? Ятрохи зго-
лоднiв.

з74



- Hi, Волтере. Я не голодна. - Вона посмiхнулася. - Але можу тобi чо-
гось принести.

- Я тут подумав - може, соевого модока? Соевого напою.

- Зараз принесу.
Вона пiшла вниз, i буrо дивно думати про те, що звуки KpoKiB, якi BiH чув,

якi наближапись до кiмнати хвилину по тому, надежади людинi, котра мог-
ла зайняти мiсце Петтi в його життi, Вона стада бiдя нього на колiна i диви-
лась - пильно, жадiбно, - як BiH п'е соеве молоко. Потiм ii спритнi пальцi
з бпiдими нiгтями розстебнули йому сорочку. Ну нехай, подумав BiH. Нехай.
Уперед. Але коли BiH знiмав iз себе одяБ lцо залишався, у його уявi почапи
малюватися сцени HeBipHocTi дружини - сцени, якi вона сама так яскраво
описала в рукописi, i разом iз ними в ньому раптом виникло слабке, апе до-
водi сидьне баlкання пробачити iй; i BiH зрозумiв, що мае це бажання при-
душити. Ненависть до дружини йколишнього друга все ще залишадася за-
надто свiл<ою i розмитою: вона ще не набупасипи, бо жалiсний виг.rrяд i ппач
Петтi все ще жипи в його пам'ятi. На щастя, Лалiта вже роздяглась до бiпих
трусикiв учервоний горох. Вона височйа над ним: безтурботна, рада надати
йому можливiсть оглянути iI. Тiло ii, в своiй юностi, було абсурдно-казко-
вим: без жодного недолiку, не пiдвладне гравiтацii - на нього буlrо майже
боляче дивитися, Так, колись BiH знав HaBiTb бiльш юне жiноче тiло, аде спо-
гадiв про нього не залишидося: BiH тодi був занадто мододим, щоб помiча-
ти молодiсть Петтi. Волтер пiдвiв руку й притиснув зап'ясток до гарячого,
прихованого за тканиною пагорба мiж ногами Лапiти, Вона стиха скрикну-
да, кблiна в нёi пiдiгпупись, i вона впала на нього, зануривши його у солодк)r
агонiю.

Боротьба зi спогадами почапася вже по-справжньому, зокрема - бороть-
ба за те, щоб звйьнити думки вiд речення Петтi: <Нiчого поганого там не
бупо>. Тепер, озираючись назад, BiH розумiв: прохання до Лалiти не поспiшати
базувапось на дуже доброму розумiннi самого себе. Але тепер, коли BiH бук-
вально вишпур/uIв Петтi з дому, про (непоспiшання> мова йти не могла. BiH
потребував швидкого досягнення мети лише заради того, щоб не припинити
функцiонувати, щоб його не знищипи ненависть i lкаль до себе; i в одному
таке досягнення мети було справдi дуже й дуже сододким, бо Ладiта насправ-
дi божеволiла вiд нього, майже буквально роздивапа ба-lкання - принаймнi,
воно з Hei швидко крапало, Вона дивилася йому в очi з дюбов'ю i радiстю,
оголошувада гrрекрасною,' iдеапьною, чудовою саме ту половиIIу .lrюдства,
на яку Петтi у своему рукописi звела наклеп i напдювада. Що тут може не
подобатися? BiH - чоловiк у самому розквiтi сил, вона - бажана, юна й не-
наситна... i сапrе це насправдi i не подобалося. Його емоцii не могли тримати
жар енергii та нагадьностi lхнього звiрячого потягу, нескiнченностi tхнього
спарювання. iй потрiбно бупо сiдлати його, iй поfрiбно було вiдчути на собi
вагу його тiла, iй потрiбно було закинути ноги йому на пдечi, iй потрiбно
було стати упозу собаки i вiдчути його ззаду, iй потрiбно було звiситись iз
лiжка, й потрiбно було притиснутися обличчям до стiни, iй потрiбно було
огорнути його ногами, вiдкинути гоrIову назад, i Щоб ii дрке круглi грули лi-
тали в ycix напрямках. Усе це, схоже, мdло неймовiрно велике зIIачення длrI
Лалiти: вона буrrа бездонним кодомзем нестерпного гадасу, i Волтер ii цiп-
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ком пiдтримував. Перебуваючи у гарнiй серцево-судиннiй формi, у захватi
вiд ir екстравагантностi, напаштований на одну хвиrIю з u баканнями i в цi-
лому Зil(оплений нею. Але все одно особистоi близькостi не вiдбувалось, i BiH
нiяк не мiг знайти шлях до оргазму. I це являло собою дуже дивну, зовсiм'не
знайому проблему, про набпиження якоi BiH HaBiTb не 9догадувався, - мож-
пиво, причина ховалася у вiдсрностi в нього досвiду з презервативами, чи
в надзвичайпiй, неймовiрнiй вологостi певного мiсця Лапiти. Скiльки разiв
за ocTaHHi два Роки BiH кiнчав вiд дуlrtок про свою помiчницю" kожпого
разу - за лiченi у,вуlплitнц? Разiв сто. Ъж нинiшнд пробпема поJuIгапа дише
в психологii. Коди вони, нарештi, заспокоiлися, ii будипьник показував 3:52.

,Що речi, очевидних ознак if оргазму теж не було, а спитати BiH побоrо""u.r.
I туъ скориставшись його втомою, в його думки знову втрутився Контраст,
що весь час ховався в засiдцi, бо на Петтi, копи u вдав:rдося зацiкавити проце-
сом, можна було покпастпёя - вЬна виконувма роботу за них обох, змиша-
ючи обох певною мiрою задоволеними;надаючи Волтёровi можпивiсть пiти
попрацювати чи почитати, а iй - робити всi.пякi мапенькi Петтiнi речi, якi
iй так подобалися. Труднощi в спiлкуваннi викликапо тертя, а тертя ведо до
задовоIIення...

Лапiта поцirryвала його в розпрzi губи.

- Про що ти думаеш?

- Не знаю, - зiтхнув Волтер. - Багато про що.

-М шкодуеш, що ми це зробили? ,

- Hi-Hi, я дуже щасдивий.

- Апо тобi й не скlDкеш.

- Ну, ящойно викинув здому др}Dкину, iце пiсля двадцяти чотирьох
poKiB подружнього життя. I сталося це лише кiлька годин тому.

- MeHi шкода, Волтере. Ти завжди можеш повернутися до Hei. А я можу
звйьнитися i дати вам i дапi жити разом.

- Hi. Я мох<упообirдяти тобi липlе одне: я нiколи до Hei не повернусь.

- Хочеш запишитпся зi мною?

- Так. - BiH наповнив руки iT чорним вопоссям, яке п:rхrlо шампунем
з кокосом, i накрив ним свое обдиччя. BiH нарештi отримав те, чого бажав,
аде чомусь вiдчував певну caMoTHicтb. Пiсля всього цього папкого бажання,
яке, здавадося, тривало вiчнiсть, BiH опинився у лiжку з конкретною, смерт-
ною дЬчиною: вродливою, розумною, вiдданою, - аде також i неохайною,
пе схваденою Шесiкою й абсопютно не знайомою з каструлями й сковорЦ-
ками. А ще вона бупа едлним баiтiоном MilK ним i мiрiадом думок, мати якi
BiH не xoTiB. Думки про Петтi та його друга на Безiменному озерi; розмови
мiж ними - TaKi дотепнi й теплi; дорооIа взаемнiсть yceKci; взаемна радiсть
з приводувiдсутностi Воптера. BiH розппак:rвся просто у волосся Лапiм, i во-
на заспокоювада його, витирапа йоirлу сдьози, i вопи зtIову кох:rrlися - бiльш
втомлепо i бодiспо, аж доки BiH, HapeцrTi, не кiнчив * без жодних фанфар,
просто iй у ру*у.

Потягдися важкi днi. Едуардо Сокведа, якиfr,прилетiв iз Колумбii; зустрi-
ди в аеропорту i розмiстйли у кспальнi [жоуi>. На прес-конференчiю завi-
т:}rIи дванадIцть жлlпалiстЬ; BorrTep i Соквел iз честю пережйли цю подiю,
а пiоrя конференцii дапи окреме багатослiвне iптерв'ю,Щену Кейпервirry з га-
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зети <Нью-Йорк таймс>, Воптер, пропрацIовавши у вiддiлах зв'язкiв iз гро-
мадськiстю все життя, навчився приховувати душевний безлад, говорити
по cyTi й вiдхиляти спокусливу журналiстську наживку. кЗагальноамерикан-
ський парк спiвуна)r, заrIвив Воптер, явrulе собою нову парадигму охоропи
диких тварин, створену на наукових засадах i фiнансовану фiзичними особа-
ми; беззаперечну потворнiсть добування корисних копаrrин шдяхом зняття
BepxiBoK гiр бiльш нiж повнiстю компенсувада персцектива постiйноi <зе-

леноi заЙнятостi> (екотуризм, вiдновпення пiсових масивiв, сертифiковане
лiсiвництво) у Захiднiй Вiрджинii та Колумбii; Койл MaTic та iншi колипrнi
мешканцi гiрського регiону повнiстю i вiдкрито пiдтримапи фонд i скоро от-

римають робочi мiсця Ьавдяки дочiрнiй компанii щедрого корпоративного
цартнера фоrrду, <Ел-6iай2. 3наючи те, що розповЬ йому Джоуr, Воптер до-
кладав неабияких зусиль, щоб не втратити самоконтроль пiд чlс вихвадяння
компанii <Ел-6i-ай>. 3акiнчивши бесiду з Щеном Кейпервiпом, BiH разом iз
Ладiтою та Сокведом,пiшов пообiдати i випив пiд час обЦу два кухлi пива,
таким чином довiвши загальне споживання цього напою за все сво€ я<итi.я

до трьох кухлЬ.

. 
Наступного дня, пiсдя тоrо як Соквел по'iхав до аеропорту, Лалiта за-

MKHy/Ia дверi до офiсу Волтера й опустилась на колiна в ньQго мiж ногами,
аби винагородити його за важку працю.

_Hi-нi-нi!-нeспoдiвaнoпiдвiвсявiнiвiдкoтивкpiслoy6iк.
Вона поповзла за ним, не пiднiмаючись iз колiн.,

- Я просто хочу побачити тебе. Я так скучила за тобою!

- Лапiто, не треба. - 3 ву,lшrцi до нього долiтали гопЬси: це жпi спiв-
робiтники обговорювали справи на rанку.

- Лwле на секундочку, - наполягала вона, розстiбаючи йому ширiнь-
ку. - Будь ласка, Волтере.

BiH пригадав Клiнтона та Левiнськi, а потiм, побачивIци, цо рот асистент-
ки вже наповнився й.ого плоттю, а ii очi дивляться на нього i посмiхаютрся,
пригадав ще i пророцтво свого запеклою друга. Схоже, це iй дуже подобапо-
6,,апе BTiM...

- Hi, вибач, - рiшре заrIвив Воптер i якомога обережнiше вiдштовхнув
вiд себе Лалiту.

Вона насуп ила бр ови. Обр азилась.

-Ти маеш MeHi дозвопити, - зазНачида вона, - коди справдi кохаеш.

- Я тебе справдi кохаю, але зараз не слушний час.

- Я хочу, абити MeHi дозвопив. Я хочу зробити всё саме зараз.

- MeHi шкод4 апе Hi.

BiH пiдвiвся з крiспа i застебнув ширiньку. Лалiта ще хвилину стояда нав-
колiшках, опустивши голову. Потiм i вона встала, обтрусила спiдницю i з не-

щасним виг/шдом вiдвернулась.

- Спочатку ми маемо обговорити одЕу проблему, - повiдомив lй Волтер.

- Гаразд. Поговорiмо про твою проблему.

- Пробпема попягае в тому, що ми повиннi звЬнити Рiчарда.
Iм'я, яке BiH до цього часу вiдмовпявся промовIlяти, повисло в повiтрi.

- Аде чому ми повиннi так вчинити? - здивувалася дiвчина.

377



- Тому, що я ненавиджу його, тому, що в нього була iнтрижка з моею
дрrжиною, iя нiколи бiльше не хочу чрЙ його iм'я, ip усьому cBiTi-HeMae
причин, якi б змусиди мене знову з ним працювати.

Почувlпи це, Лалiта нiби зменшипасьу розмiрах. Вона похнюпила годову,
опустипа плечi i перетворипась на мапеньку сумну дiвчинку.

- Ще томуунелiлю твоя дружина поtхапа?

- Так.

-Ти ж досi закохапий у Hei, так?
_- Hi!

- Ък, так, Саме тому ти.не хочеш, аби я зараз бупh поряд.

- Hi, це неправда. Ще повна.нiсенiтниця.

-Ну, якби там не було,- заявида BdHa йрiзко розправипа ппечi,-
звИьнити Р!чардq ми не мо)Е(емо. I]e мiй проекц i BiH MeHi потрiбний. Я вже

розповiла про нього iHTepHaM, iBiH MeHi конче потрiбний ддя того, аби за-
манити до Еас тапанти на серпень. Тож ти можеш ненавидiти його скiльки
хочещ i скiльки хочеш засмг{уватися через дружину, апе я його не звiльню,
i крапка.

- Люба, - почав пiдлещуватися Волтер. - Лалiто! Я дуже тебе кохаю.
Все унас буде гаразд. Але спробyй подивитися на ситуацiю змоеi точки
зору.

- Hi! - вигFс{ула воJIа, рiзко обернршись до нього з рiпгрим виразом
обпиччя. - MeHi байдуже до TBoei точки зору! Мiй обов'язок - працювати
з цаселенням, i я працювЪтиму. Копи ти справдi не байдужий до наrпоi робо-
ти i до мене також, ти дозволиш MeHi робити все по-сво€му.

- Яне баftдужиil1.3овсiм не байдужий! Але ж...

- Тодi жодниi <адеD, Я бiльше Ее вимов.Iцтимуйого iMeHi. У TpaBHi, коллt
BiH приlде на зустрiч iз iнтернами, можеш кудrrсь поiхати з MicTa. А пробпещ-
з серпнем вирiшимо, коди до)лйвемо до нього.

- Але BiH не зш(оче це робити! В суботувiн уже розМовляв зi мною щодо
того, аби вцilтцз проекту.

- Щозвопь MeHi з ним поговорити, - попросида Лалiта. - Мабуть, ти
пам'ятаеш, Що я досить добре вмiю умовляти пюдей робити те, чого iM роби-
ти зовсiм не хочеться, Я доволi ефективний працiвник i сподiваюсь, ти цiлеш
MeHi назустрiч i дозво/Iиш виконати свою роботу.

Волтер миттю оббiг навкопо стопу, щоб обiйняти Лапiту, аде вона втекла
до приймапьпi.

Позаяк йому подобався ii войовничий дух i giлданiсть i позаяк його вра-
зив ii несподiваний гнiв, BiH не став на неi'тиснути. Апе мина/Iи часи, а потiх
i днi, а Лалiта'усе ще не доповiдапа йому про вихiд Рiчарда з проекту <Вiльне
мiсце>, i Волтер дiйшов висновку, що ко/Iишнiй друг усе ще ходить в упряж-
цi. Рiчард,.якцй взагапi Hi,B що не вiрив! €дине пояснення, яке спадапо на

думку,- що Йому подзвонида Петтi, викпикада в нього вiдчуття провинrr
i тим самим змусила не кидати про€кт. I думка про.те, що цi двое взагалi про
щось розмовляпи,хоча б i п'ять хвидин, i особдиво - про те, що вони розлrL
мувапи над тим, якби г{ощадити <бiдолашного Волтер.r, (у", ця ii улюблена
фраза, ця мерзенна фраза!) i врятувати його улюбпену iграшку, наче якийсь

утiшний приз, -т викликапа в нього нудотучерез вiдчуття впасноi слабкосгi-
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моралъного розкладу, схильностi до компрirмiсу i незначущостi. I ця нудота
також стада мiж ним i ЛадiтЬю. 3аняття сексом, хоча й щоденнi та тривапi,
затъмарювапи вiдчуття, що вона також зрадила його з Рiчардом, хоча й т-ро-

хи, iToMy секс не став бiльш особистiсним, всупереч сподiванням Волтера,
Кули б BiH не повернувся, всюди зустрiчав Рiчарла.

Не менше його непокоiпа, хоча й в iншому ceHci, проблема з <Еп-6i-ай>.
Пiд час спiдьного обiду ,Щжоуi, iз зворушливим самоприциженням та са-
мокритичнiстю, пояснив йому принцип брудноi оборудkи, уяку виявився
вплутаним, i роль головного негiдника, на думку Волтерц напеЯ<ала саме <<Еп-

бi-ай>. KeHHi Бартлз, безперечно, був одним iз нерозважпивихклоунiв, соцiо-
патом з бушiвськоi клiки, який духсе скоро закiнчить тим, що опиниться або

увЪзницi, або уКонгресi. Клiка Чейнi-Рамсфепьда, яким би смородом не
тхнуло вiд lxHix мотивiв вторгнення в IpaK, зрозумiло ж, все одно з радiстю
взяда б придатнi д/uI ,використання запчастини замiсть того парагвайсько-
го лайна, яке iM доставив Джо)п.А сам fikoyi, хоча мiг би й подумати, перш
нiж зв'язувжися з таким, як Бартлз, переконав Волтера, що не вийшов iз гри
вiдразу дише заради KoHHi; i вiдданiсть iй, доltори сумлiння, загальfiа хоро6-
picTb (йому ж лише двадцять poKiB!) зiгрми на його користь. Таким чином,
вiдповiдальною стороною - тi€ю, яка володiла iнформацiею про шахрайство
й становищем, аби санкцiонувати його, - була <Ед-6i-ай>. Вgлтер нiкоди не
чув про вiце-президентц з яким розмов/uIв Джоуr, -,тим, який погрЬжував
судовим позовом, - аде BiH, безсумнiвно, працював трохи дадi по коридо-

ру вiд найлiпшого друга BiHa Гейвена, якиil погодився розмiстити завод iз
виробпицтва бронежидетiв у Заriднiй Вiрджинii. 3а вечерею Джоуr спитав
батька, що йому тепер робити. Повiдомиги впадi?. Чи просто вiддати весь
прибуток благодiйнiй органiзацii для ветеранiв-iнвалiдiв i повернутися до
навчання? Волтер пообiцяв йому подумати над цим питанням на вrгхiднrш,
але вихiднL виявилпсь, м'яко кажучи, не дуже рприятливими для спокiйних

роздумiв на морадьно-етичнi теми. I дише в понедiлок вранцi, коли BiH опи-
нився перед жлlнапiст€lми, коди rrочав зображувати <Ед-6i-ай>r як,видатну
корпораuiю - [артнера в захистi навкодишнього середовища, його раптом
ударило розумiння власноi причетцостi до шахрайства.

I тепер BiH намагався роздiлити впаснi iнтереси - той факт, що копй син
виконавчого директора фонду розповiсtь 3MI свою брудrу iсторiю, BiH Гей-

вен Може вирiлllити звiльнити його, а <Ел-бi-ай> HaBiTb вiдкликати дqговiр
щодо 3ахiдноi Вiрджинii, - i те, що буде найкращим для Щжор. Я*у б пи-
xaTicTb i жадiбнiсть Щжоу не виявдяв, Волтеру здавадося надто жорстоким
вимагати вiд двадцятил,iтнього хлопця, з пробпемними батьками брати на
себе повну моральну вiдповiдальнiсть i терпiти публiчну ганьбу, а можливо,
i'сцове переспiдування. Але все одне Волтер розумiв: порада, яку BiH зби-

рався дати !жоуi, - <Вiддай прибуток на благодiйнiсть i живи,далi>, - перш
за все, принесе велику вигоду самому Волтеру, атакож - фонду. BiH.xoTiв
спитати пораfiи в Лалiти, аде BiH обiцяв Щжоуi не казати жоднiй живiй душi,
i томlл зателефонував синовi i сказав, що все ще обмiрковуе пробпему, i чи не
прийдуть вони з KoHHi на вечерю з приводу його дня Еародження наступно-
го тижня.
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- ОбоВ'язково, - вiдповiв ДжоЁ.

- Також маю повiдомити тобi, .- додав Воптер, -= що ми з твоею мамою
роздrIилися. MeHi важко казати Toýi це, але все сталося в недiпю. Вона виi-
хала на певний час, i ми не знаемо, що робитимемо далi.

- Еге ж, - буркнув Щжоуi.
<Еге ж>?! Волтер насупився;

-Тизрозумiв, що я щойно сказав?

- Еге ж. Вона MeHi вже все розповiла,

- Зрозумiло. 3вичайно. Як iпакше. А вона...

- Еге ж. Багато розповiла. Як завжди, iнформацii було забагато.

- Тож ти розуlrлiеш, що я...

- Еге ж.

- Iти все одно згоден прийти,на вечерю зприводу мого дня наро-
дження?

- Еге ж. Ми неодмiнно прийдемо.

- Що ж, дякую тобi, Щжоуi; 3а це я тебе й пюблю. Взагалi, багато за що.

- Еге ж.
Пiсля цiеi розмови Воптер зiлишив повiдомпення на гбпосовiй поrllтi

,Щжесiки, як робив це двiчi на день, кожного дня з Tiei доленосно'i недйi, але
жодного разу вона йому не передзвонида. кЩжесiко, послрай мене, - казав
BiH. - Не знаю, чи ти вr(е говорипа з м:rмою, аде що б вона тобi не розповi.
дь обовЪзково передзвони MeHi iвиспухай мою версiю. Гаразд? Будь ласка,
передsвони. У цiй icTopii двi сторони, i гадаю, тобi варто вислухати варiанти
обох>l. Бlато б добре додати, що MilK ним i його асистенткоIо нiчого не вiдбу-
ваеться, аде правда попrIгала в тому, що його руки, обдиччя i Hic так просяк-
ли запzD(ом rr вагiни, що BiH, хоча i не такий слпъниfll, вiдчувався HaBiTb пiсля

душу.
BiH був скомпрометований iпрогравав по Bcix фронтах. Друтиit серйоз-

нийулар припав на друry недiлю його свободи,у виtлядi вёликоi статтi,Щена
Кейпервiпа на першiй подосi <Таймс>: <Екологiчний фонд, друr вугйля, ни-
щить гори, аби.збереrти'iю). З точки зору фактЬ, стаття була не такою вже
й неправдивою, аде <Таймс>, вочевидь, не обманЮвалася стосовно еретично-
го пог/шду Волтера на видобуток вугiлля шляхом 3ВГ. Пiвден"о"rер"канська
частина ГIарку спiвуна в cTaTTi HaBiTb не згадувалась, i найяскравiшi термiни
Воптера (нова парадиг}Iа, зелена eKoHoMiKa, мелiорацiя, заснована на науцi)
були похованi десь ближче до кiнця cTaTTi, набагато нижче слiв,Щжойспiн
Цорн, яка процитувада його слова <Щя земля (нецензурна лайка) наrrежить
MeHi!>, а також - спогадiв Койпа MaTica: <BiH назвав мене .д}?ним просто
в обдиччя>. Стаття, oKpiM того що виставдяла Воптера як дуже непри€мну
особу, натякаца на те, що <Фсiнд бпакитного спiвува> працював рука об рук1,
з вугiльilою промис/Iовiстю, а компанiя <<Ел-6i-ай>, яка отримапа контр.жт
вiд MiHicTepcTBa оборони, дозвЬляла проводити широкомасштабнi 3ВГ на
територii свого, начебто недоторканого заповiдника, викrrикапа пенависть
ycix борцiв за збереження навколишнього середовища, виселила <сiль зем-
дi> - землеробiв iз домiвок, - д€ споконвiчн о жцпи жнi предки, i була за-
снована i фiнансуваIIася опiгархом BiHoM Гейвеном, лjrже не пубпiчною лю-
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диною, який, за потурання адмiнiстрацii президента Буша, знищував iншi
раiтони 3ахiдноi Вiрджинii, розмiщуючи там газовi свердловини.

- Непогано, непогаЕо, - вiдгуt<нрФ BiH Гейвен, коли Волтер подзвонив
йому в недiлю в його будинок у Г'юстонi. - Парк спiвуна запишиться у нас,
HixTo не зможе його вiдiбрати.Ви з дiвчиною добре попрацювали. Щодо реш-
ти, то гадаю, тепер ви розумiете, чомуя нiкоди не виступаю перед журналiс-
тами. Пiсля txHix статей ситуацiя лише погiршуеться i нiколи не полiпшуеть-
ся.

- 3 Кейпервiлом я розмовдrIв протягом двох годин, - обцlювався Вол-
тер, - Я справдi вважав, що в гоповних питаннях BiH на моему боцi.

- Ну, Bci цi питання викладенi в його cTaTTi, - зазначив BiH Гейв€н, -
хоча tx не дуже й помiтно. Але не переймайтеся через це.

- Але я переймаюсь! Тобто так, у нас задишаетьс8 парк, i для спiвуна це
просто чудово. Але все це мадо сдуryвати зразком! А тепер yci вважатимуть
це зразком того, як не треба робити!

- Все минеться. Щqйно ми видобудемо вугiпля й почнемо мелiорацiю,
дюди побачать, що ви мали рацiю. А цей Кейпервiп на той момент отримува-
тиме замовдення дише на некродоги.

- Але на це пiдуть роки!

- У вас е iншi ппани? Рiч саме у ltrboMy? Ви хвидюетесь черФ свое ре-
зюме?

- Hi; Вiнё, просто мене розлютиди ЗМI. Птахи HiKoMy не цiкавi, Bcix цi-
KaBIuITb лише iнтереси пюдини,

- I саме так i буде, а:K поки контропь над 3MI не перейде до, папок
птахiв, - пожартував BiH. - Ми побачимося.у Вiтменсвiлпi наступного Mi-
сяця? Я сказав Щжиму ЕпДеру, що виступатиму на вiдкриттi заводу з виро6-
ництва бронежилетiв, за умови, що пленi не доведеться позувати дтtя фото.
Я йiг би пiдкинути вас туди на сво€мудiтаку.

- .Щякую, аде ми детимо комерцЙним рейсоМ, - вiдмовився Волтер. -
3береЖiть трЬхи падьного, не робiть гак.' 

- Не забувайте: я заробпяю на життя тим, що торryю дальним.

- Так, ха-ха, дуже дотепно,
Було приемно отримати батькiвське схвадення BiHa, але було б iще при-

емнiше, коди б BiH не вигдядав так неприродно у ролi батька. Найгiршим
ycTaTTi <tЪймо - коли не вр.D(овувати сором вiд того, що BiH вигпядав
мерзотником угазетi, яку читапи йповажапи Bci його знайомi, - було те,

що Волтер пiдозрював: усе написане faM про фоrд - правда. BiH завжди
панiчно боявся публiчного знищення в 3MI, а тепер, коди це знищення вiд-
бувалсiся, йому слiд було бiльш прис(iпливо розiбратися з причинами такого
страху.

- Я чупа твое iнтерв'ю, - сказада йомуЛалiта. - Воно просто бпискуче.
€дина причина, з якоi вони не можуть визнати нашу правоту, попягае в то-
му, що тодi iM доведеться вiдкликати Bci cBoi cTaTTi проти 3ВГ.

- Взагалi, саме це iM зараз доводиться робити стосовно теми Буша й IpaKy.

- Що ж, ти виконав свiй обов'язок. А теrrер ми з тобою маемо отримати
невеличку Еагороду. Ти повiдомив пану,Гейвену, що ми запускаемо rrроект
<Вiльне мiсце>?
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- Я бу" страшеЕно,радиir тому, що мене не звйьнили, - зiзнався Вол-
тер.- I цодумав, що зараз н.ё дуже вдалий момент повiдомляти йому, що
я маю HaMip витратити,весь незiIлежний фо"д нате, що принесе MeHi ще гiр-
llтi вiдгуки в пресi.

- О, любий, - зiтхнула Лалiта, обiйнявши його ftтlритупvlвIIIись голо-
вою до йоfо грудей. - HixTo не розумiе, якi гарнi вчинки ти робиш. Лише
я це розумiю. Лише я...

- Може, ти й маеш рацiю, - погgдився Волтер.
BiH xoTiB бц, аби вона просто певний час потримала його в обiймоr, але

в ij тiлi бупа iнша думка щодо цього, i його впасне тiло погоджувадось iз нею.

Тепер вони проводили ночi на ii занадто вузькому пiжку, оскiльки його KiM-

"аrи "." ще Йерiгали занадто багато слiдiв Петтi, i його дру,жина не давала
йомужодних iнструкцiй щодо того, що з ними робиiи, а BiH сам прибрати ж
пе мiг. Його не диврадо, що Петтi досi не звЪзалася з ним, i все одно у нього
скдадалося врФкення, що то вона навмисно, на Ьдо. Щля пюдини, яка, за п
власним визнаЕням, не робила нiчого, oKpiM помиrtок, вона кидапа cTpaxiT-
пивутiнь, коли робипа щось (6айдуже, що саме) там, у великому cBiTi. Воrпер
вiдчував сёбе бояryзом, ховаючись вiд Hei у KiMHaTi Ладiти, але що trle йому
залиша/Iось? Його облягли q'ycix бокiв.

На свiй день народження, поки Лалiта показувада KoHHi примirllення кон-
ториl BiH повЬ .Щжоуi на кrЕIю i зiзнався, що й досi не зна€, який напрямок
дiй порекомендувати

- Чесно кажг{и, не думаю, що тобi варто здатися впадi, - заявив Воп-
тер. - Але я пе довiряю вдасним мотивам уцьому питаннi, OcTaHHiM часом
я, схоже, втратив yci моральнi орiентири. Ситуацiя з твоею матiр'ю, а та-
кож - iз. <Нью-Йорк таймс>... ти бачив статтю?

- Еге ж, - вiдповЪ fiхtоуi BiH стояв, запхавши руки в кишенi, i все ще
був одягнуiий, як типовий студент-республiканецЬ: синiй блейзер i м'якi
туфпi з натурадьноi шкiри..I наскйьки Волтеру було вiдомо, .Щlкоуi все ще
залишався республiканцем.

7 Я справив не дуже добре враження, чи не так?

- Так. Але, гадаю, бiльшiсть читачiз помiтипи, що стат"гя не дгr(е
о6'ективна

I Волтер, не стiлвлячи бйьше запитань, iз великою вдячнiстю прийняв за-
споко€ння вiд власного сйна. BiH вiдчував себе дуже незначfiою людиною.

.- Отже, наступного тижня я маю братигIасть у подii, яку органiзуе.<Еп-
бi-ай>, - продовжив BiH. - Вони вiдкриватимуть завод з виробництва бро-
нежилетiв, на якому працюватимуть члени Bcix родин, яких ми переседилrr
Тож не MeHi питатитебе про кЕл-6i-ай>, адже я не менше нiж ти замiшаниri

УЦьому.

- А чомути не можеш просто не по'rхати туди?

- Я маю вигопосити промову. Маю висловити вдячнiсть вiд iMeHi фонд1,.

- Аде ти вже отримав Парк спiвуна. Чому просто не послати Bcix?
-_ Тому, що в Еас е iнший sеликцй проект, яким зараз займаеться Лалi-

Til, - проект на тему перецаседення, iя маю пiдтримувати TapHi стосунюr
з босом. Бо ми витрачатимемо саме його грошi.
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- Схоже, тодi тобi й справдi краще по'iхати, - погодився [жоуi.
Але прозврало це непереконливо, i Волтер розсердився через те, щЬ

справив на сина врiDкення TaKoi слабкоi та незначноi людини. I наче бажаючи
виявитися ще бiльш сдабким i незначним, BiH спитав ,Щжоуi, чи BiH не знае,

що сталося з Джеqiкою.

- Я розмов.пяв iз н€щ, - зiзнався Д4оуi, не виймаrочи руки з кишень i не
вiдриваючи погляду вiд пiдпоги. - Гадаю, вона трохи розсердилася на тебе,

- Язалиlлив iй блп,rзько двадцяти повiдомлень!

- То можешприпинити. Не д}мар, що вона rхпроспровуе. Взагадi, май-
же HixTo tx не слухае: пюди просто дивлrIться, хто lx запишив.

- Ну, ти пояснив iй, що в цiеi ситуацii двi сторони?
Щжоуi знизав плечима.

- Не знаю. А lx i справдi двi?
* Авжеж! ТвоЯ мати дуже поiано повелася зi мною. Вона завдада MeHi

неймовiрно. сильного бодю.

- Насправдi, я не хочу бiльше нiчого про це чути, - зiзнався !жоуi. -
Гадаю, свою версiю воЕа все одно MeHi вlке розповiла. А я не хочу-пiдтриму-
вати жодну зi cTopiH.

- Копи це вона розповiла тобi? Скiльки часу минуло?
_ Минулого тижня.
Отже, Щжоуi вiдомо, що HaKoiB Воптер... що BiH дозвопив зробити своему

найкращому друговi, рок-зiрцi. Його постать в очiD( сина Ьстаточно перетво-

рилася на нiщо..
,- Вип'ю пива, -- зO.JIвив BiH. -- Адже у мене день народ)l(енIuI.

- А нам з KoHHi можна?
--: Так, calмe томуми запросипи вас приtхати трохи ранiше. Взагапi, KoHHi

i в pecTopaHi може пити все, що зarхоче. Адже вона повнолiтrrя; так?

- Еге ж.

- I я тебе не критикую, я lrросто хочу знати: ти повiдомив MaTip rrро свое
одруження?

- Тату, я над цим працюю, - зiшвив Щжоуi, стиснрши зуби. -,Щозвопь
MeEi зро6.ити це по-своему, гаразд?

Воrrтеру KoHHi завжди подобапась (йому HaBiTb, хоча BiH HiKoMy про це не
казав, подобалася мати KoHHi, через те, як воiа з ним флiртувма). 3 TaKoi на-
годи вона вз}rIа туфпi на небезпечно високих пiдбороr i сидьно нафарбувала
очi: вона все ще бупа достатньо мододою, аби бажати вигдrIдати старшою.
У pecTopaHi <Ля шом'ер> його серце переповнилось почуттями, коли BiH по-
бачив, як нiлсно i турботпиво ст.Iвиться до дружини Щлсоуi, як BiH нzlхиляеть-
ся, аби разом iз нею прочитати меню й домовитися щсдо вибору страв, i як
KoHHi, оскiльки Джоуr був неповнодiтнiм, вiдмовилася цЦ пропозицii Волте-

ра зайовити iй коктейль i замiсть цього взяла дiетичну колу. Вони розумйи
одне одного без спiв, так само як колись розумiли одне одного iВоrrгер iз
Петтi, у часи 'rxнboi молодостi, так саJио як подружжя зазвичай об'еднуеться
проти всього cBiTy; на очi в нього набiгли сльози, коли BiH побачив lxHi об-

ручки. Лаrriта почувмася нФручно i намагалася дистанцiюватися вiд Йопо-

дих людей iтриматися поряд iз чодовiком, удвiчi старшим за неi: вона зiurtо-
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виlIа собi MapTiHi i заповнювала вакуум спiлкування балачками про <<Вiльне

мiсце> i cBiToBy кризу перенаселення. Щжоуi та KoHHi спухапи ij з витонче-
ною чемнiстю пари; яка пЬчуваеться убезпецi в своему cBiTi на двох. Iхоча
Лалiта намагапася не робити жодних натякЬ на lxHi з Волтером стосунки,
тоЙ не мав жодних cyMHiBiB, що Щжоуi розумiв: вона набагато бiльше, aнiж
просто асистентка. ,Щопиваючи трет€ пиво за вечiр, Волтер почав вiдчувати

!пибокиit сором за те, що BiH HaKoiB, i не менш глибоку вдячнiсть до ,Щжоуi за
те, що той так спокйно все сприйняв. Роками його бЬше за все дратувала
в Щжоуi саме його шкарал)ца холодностi й витримаНостi; аде зараз - як BiH
зараз радiв iй! Його син перемiг у цiй вйяi, i Воптер дуже радiв з цього при-
вОДУ.

- Отже, Рiчард усе ще на вас працюе? - спитав його,Щжоуt.

- Взагалi, т?к, - вiдповiла Ладiта. - Так, BiH нам дуже допомагае. ,Що

речi, BiH щойно повiдомив MeHi, що <Вайт страйпо, мабуть, допоможуть нам
провести свято в серпнi.

Щжоуi обдумував це, насупивши брови iнамагаючись не дивитися на
Волтера.

- Давай теж поiдемо на свято, - запропонувада KoHHi. т Ви не про-
ти? - спитада вона Воптера.

- Звичайно ж, Hi, - запевнив ii той, змусивrilи себе посмiхнутися. - Бупе

дrже весело.

- MeHi так подобаються <Вайт страйпс>! - радiсно виryкIIуда вона, як
зазвичай не додаючи жодЕого пiдтексту до cBorx слiв.

- А MeHi дуже подобаешся ти, - несподiвано зiзнався Волтер: - Я справ-
дi радий, що ти стала частиною нашоi родини,. Я справдi щаспиьиir, що ти
прийшпа сьогоднi.

- Я теж рада, Iцо прийrrlдх!

Щжоуi, схоже, не був проти TaKoi сентиментальноi розмови, апе дуIt[ками
Ъiн явно перебував десь в iншомi, мiсцi. BiH думав про Рiчарпа, про MaTip,
про катастрофупля родини, якавiдбувапасяу нього Еа очдt. А Волтерунiчо-
го було сказати, аби полегшити для нього сИтуацiю, що скдалася.

- Янd можу,- заrIвив Воптер Лалiтi, коди вони удвох повернудися
в особняк. - Я просто не можу дозволити цьому коздовi брати участь у на-
ших справах.

- Ми це вже обговорювали, - нагадапа йомудЬчина, IrIвидко йдри ко-
ридором до KyxHi. - I прийняли рiшення.

, 
Ая гадаю, що требьвсе обговорити ще раз, - не здавався BiH.

- Hi, не треба. Ти бачив, як заiвiтилася KorrHi, коди я згадала (Baltr
страйпо? Хто ще мае такий 1апант? Ми прийняли рiшення, правильне pi-
шення, i MeHi не хочеться сдухати, як ти ревнуеш свою дружину до чоловiка
з яким вона rереспапа. Я втомилася, я забагато випипц i я хочу просто пiтя
спати.

- BiH був MoiM найкращим другом, - пробурмотiв Волтер.

- MeHi байдуже. Чесно.,Я знаю, ти гадаеш, що я просто занадто модода
аде насправдi я старша за TBotx дiтей. MeHi вже майже двадцять BiciM рокЬ
Я знала,.що закохуватися в тебе - то помилка. Я знала, що ти не готовий до
цього, апе я закохалася, аде ти все одно не можеш думати Hi про кого, KpiM не1

384



- Я постiйно думаю про тебе. Я дуже сидьно заllежу вiд тебе.

- Ти займаешся зi мною сексом, тому що я цього хочу, а ти це можеш.
A;ie весь cBiT все ще крутиться навколо дружини. Що в нiй такого особпи-
вого - напевЕо, MeHi цього нiколи не Зрозумiти. Вона все свое життя тiдьки
те i робить, що засмгlуе iнших. А MeHi просто потрiбна невеличка перерва,
пIбб можна було поспати. Тож, може, поспиш сьогоднi у своему лiжку i поду-
ма€ш про те, що ти хочеш зробити?

- Що такого я сказав? - почав благати BiH. - Mqiri здавадося, день на-

родження проходить дуже добре.

- Я пРосто втомидася. Вечiр був важкий. Побачимося вранцi.
Вони розсталися,навiть не поцiлувавши одне одного. На домашньомуте-

лефонi BiH знайшов повiдомлення вiд Джесiки, не випадково з.lлишене самё
тодi, коли BiH був ypecTopaнi: вона вiтала його зднем Еародження. <Вибач,

що не передзвонила тобi, - додада вона. - Я просто дуже зайнята ocTaHHiM
часом i не знаю напевно, що казати. Апе сьогоднi я про тебе згадувала i сподi-
ваюся, день пройшов вдало, Може, колись ми i зможемо поговорити, хоча
я i не знаю, коди в мене видасться така нагодa>.

Кiнець повiдомлення.
Весь наступний тиждень BiH спав сам - i вiдчував попегшення. BiH зна-

ходився у KiMHaTi, все ще повнiй одягом, книжками i фотознiмками Петтi,
i вчиВся гiдно терпiти це. Удень у нього було багато роботи в офiсi: BiH мав
органiзувати установи з управлiннrl землею в Колrrибii та 3ахiднй Вi:рджинii,
нанести контрудар у 3MI, шУкати нових спонсорiв, Воптер HaBiTb почав Mip-
кувати, що було б непогано зробити перерву у ceKci з Лалiтою, але щоденна
близькiсть робила це неможливим: вони вiдчували постйне бажання. Але
спав BiH у сво€му лiжку, сам.

Увечерi напередоднi перельоту до 3ахiдноi Вiрлжинii BiH збирав сумку,
коди отримав-тепефонний дзвiнок вiд Щжоуi: той повiдомив, що вирiшив не

доносити на <Ел-бi-ай> i KeHHi Бартлза.

- Вони вiдразливi, - заявив ,Щжоуi. - Аде мiй друг.Щжонатан постiйно
повторю€; що коди я надiuчI справi розгодосу, то лише постр.Dкдаю сам, То;к,

гадаю, я просто роздам прибуток. Принаймнi, пдатитиму набагато менше по-

даткiв. Але спочатку xoTiB переконатися, що ти все ще пiдтримуеш цю iдею,

- Все гаразд, Шоуi,:- з8п€внив Його Волтер. - Я тебе пiдтримую.
Я знаюi якиitтиамбiтний, i розумiю, як тобi ва.>кко вiддавати стiльки грошей.
I_{e вже вепикиit вчинок.

- Ну, не те щоб я розриtsав угоду, я просто не скпадатиI\4у наступних.
I тепер KoHHi може повернутися до навчаннrI, тож усе добре. Я думаю взяти
академвiдшустку на piK, щоб попрацювати i да.ти iй мождивiсть наздогЕати
меЕе.

- I]e чудово. ГIросто чудово бачуtти, якви так н-iжно пiкrryетесь одне про
одного. Ти ще щось xoTiB сказати?

Ну, лише те, що бачив маму.
Воптер усе ще стиск:lв уруцi двi краватки, зепену й червону, Mi_lK якими

нйк не мiг зробити вибiр. I тут BiH зрозуйв;,що цей вибiр не дуже й важ-
пмъиit.

- Справдi? - спитав BiH i обрав зедеIrу краватку. - Де? В Александрii?
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- Hi, у Нью-Йорку.

- Отже, вона в Нью-Йорку.
: Ну, взагалi, уЩжерсi-сiтi, - уточнив Щжоуi
У Волтера напружилися м'язи грудей i так i не розслабилися.
- Ну, ми з Коннiхотiпи повiдомити iй особисто, Про те, що ми одружиди-

ся. Насправдi, все пройшпо не так уже й погаЕо. Вона HaBiTb поведася з KoHHi
добре. Н1,, знаеш, трохи згорда, i не дуже щиро, особливо щодо cMix,y, апе й не
пiдпо. Гадаю, голова B.Het багато чим iншим зараз забита. Але голOвн€, що,
па нашу д}мку, все проЙшло чудово. ПринаЙмнi, так ввокае KoHHi. А я вва-
жаю, все було стрьомно. Ну,.я просто xoTiB, аби тц знав, що вона знае, i, не
знаю, коли ти говоритимеш iз нею, тобi бiльше не треба тримати це в таем-
ницi.

tsorrTep подивився на лiву руку, яка побiлйа i здавалася оголенЬю без об-

ручки.

- Вона живе з Рiчардом, - спромiгся вимовити BiH.
Ну, так, гадаю, принаймнi, зараз. Чи я не мав цього казати?

- BiH був там? Коли ви завiтали до Hei?

- Взагалi, так. Був. I KoHHi дуясе зрадiла, бо фанатiе вiд його музики. ГIо-
казав rй cBoi гiтари, i все таке. Не пам'ятаю, чи,казав тобi - воIIа хоче навчи-
тися грати на гiтарi. У Hei дуже приемний гопос, вона гарно спiвае.

,Ще саме, надумкуВолтера, малажити Петтi, BiH сказати rre мiг. 3 подРугоrо
KeTi Шмiдц з колишньою партнеркою по командi, може, з Щжесiкоlо, можди-
во, HaBiTb зi.своiми батьками, Апе оскiльки tsона так упевнено й з такою гiд-
нiстю змвида, що мiж нею та Рiчардом усе скiнчено, BiH i на секунду уявуrrи
не мiц що вона врештi-решrт оселиться в,Щжерсi-сiтi.

- ThTy!

- Що?

- Ну я знаю, що це дивно. Вся ситуацiя дивна. Але у тебе також е дiвчи-
на, правда? Тобто, це все, так? Зараз все змiнипося, i ми просто повиннi з цим
змЙритися. Як думаеш?

- Так, - погодився Воптер. - Ти Маеш рацiю. Ми повиннi з цим змири-
тися,

Закiнчивши розмову, BiH вiдчинив шухдяду, взяв свою обру.лку iз коро6-
ки ддя запонок, в якiй задишив ii, i змив в унiтазi. Одним широким жестом
BiH скинув з тумбочки Bci фотографii Петтi (фото ,Щжоуi та Щжесiки, коли
вони буп мадюкаIчIи, грровi фото дiвчачоi баскетбопьнОi команди в жЕлх-

lшBiil рiформi стилю сiмдесятrоr; ii улюбленi та найбiльш вдалi фото, на
яких зображений вiн),'трощив рамки та топтав скдо, €DK поки йому не на-
бридпо, атодi почав битися годовою об cTiHy. Новина про те, щЬ вона по-
вернудася до Рiчарда, мада б надати йому вiдчуття звiпьнення, щоб BiH мiг
насолодитися Палiтою з чистим сумлiнням. Але це не було звiльненням, це
буrо схоже на смерть. Вiп розумЬ тепер (як Лалiта розумiла весь цей час), що
ocTaHHi три тижнi були свого роду помстою, вiдшкодуванням за зраду Петтi.
Незважаючи на його визнання, що шлюб вичерпав себе,'вiн анiтрохи в це не
вiрив. Вiнзавалився,надiжко i заридав, перебуваючив TaKoMycTaHi, що будь-
який попереднiй стан здавався нескiнченно кращим. CBiT рухався вперед,
cBiT був сповнений переможцями, компанiя <Еп-бi-ай> та KeHHi Бартпз так
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i продовжують н:DкиватуIся, KoHHi повернулаФ до навчанfiя, Щжоуi робить
те, що треба, Петтi живе з рок-зiркою, Лалiта бореться за праве дiло, Рiчард
повертаеться до cBoei музики, Рiчард отримуе схвальнi вiдгуки в газет{D( за
те, що BiH бiльш знев.Dкливий, Hbk ВЬптер, Рiчард зачаровуе KoHHi, Рiчард
запучаеться до групи <Вайт страйпс>r... утой час як Волтер залишаеться по-
заду, як yмираючий, забутпй вид, що hеребувае пiд загрозою зникненrц, бо
не BMie адаптуватися...

Приблизно о другй годинi ночi BiH вваJIився уванну KiMHaTy i знайшов
стару, на пiвтора.року прострочену пruIшечку (тразодону>>1, яка надежада
Петтi. BiH узяв три пiгрrки, хоча й не знав, чи'вони це дiють... a/Ie, вочевидь,
таки дiяпи: BiH прокинувся о сьомiй годинi вiд того, що Лалiта рiшре його
штовхапа. BiHyce ще брувчорашньомуодязi, всюди горiло свiтло, в KiMHaTi
панував безлад, болiло горло, мrабуть, через сильне хропiння, а ще бопiла го-
пова - через цirry низку причин.

- Ми вже повиннi бути в TaKci, - сказада Лалiта, потягнувши його за
руку.- Я думала, ти готовий.

- Я не можуixати, - зазначив BiH.

- Давай, ми вже запiзнюемося.
BiH випростався [ спробував не заплющу_вати очi.

- MeHi справдi треба прийняти душ.

- На це немае часу.
У TaKci BiH знову заснув i прокинувся все ще в ньому. Машина зупини-

лася на дорозi, заблокованiй через аварiю. Лапiта розмовдяла по телефону
з цредставником авiалiнii.

_ Ъпер flоведеться лётiти через Щинциннатi, - повiдомила вона Волте-

ру. - Ми пропустили свйлiтак.

- А чому б нам просто не пдюнути на все? - запропонував BiH. - MeHi
набридпо бути гарним хлопцем.

'- Ми пропустимо обiд i вiдразу пiдемо на фаýрику.
А якби я буъ. поганим хпопцем.- я б тобi все одно подобаВся?

Вона насупила брови,. але в ii поглядi читадася тривога.

- BorrTeBe, ти приймав пiцлrки?

- Я серйозно. Я б тобi все одно подобався?
вона ще бйьпrе насупипа брови i не вiдповiла. BiH спав в аеропорту,

<Нешнл>, у лiтакудо Щинциннатi, у Щинциннатi, у лiтакудо Чарльстонатапо
дорозi до Вiтменсвiпля - в орендованiй машинi, яку Лалiта веда на великiй
швидкостi, пiд похмурим квiтневим небом та повз пустий краевид, в якому
д.мерика ocTaHHiM часом стала ведиким фахiвцем. У машинi BiH i прокинув-
ся, почуваючись у.же краще, але вiдчуваючи голод. Вепичезнi церкви з обби-
тими вiнiдорr стiнами, <Волмарт>, фаст-фуп <Вендi>, широкi смуги з лiвим
поворотом, бiлi фортецi на колесоr. Ту, Hi"o.o не сподобаеться дикому пта-
ху, коди BiH не шпак чи ворона. 3авод iз виробництва бронежилетiв (оАр-дi
Ентерпрайсiс>, група компанiй <Ел-6i-ай>) був збцований iз ведиких блокiв
шлакобетону i мав щойно заасфальтовану стоя.нку, але по крirях бур'яни вже

роздробили асфалш Стоянка поступово заповн,ювалася вепикими паса-

| Тразоёон - антидепресант.
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жирськими автiвками; з'явився тут i чорний <навiгатор), з якого вийшли BiH
Гейвен i кiлька уIIовнов:Dкених оёiб - Tie! х< митi, коли Лалiта, рiзко натис-
нувши на галь}Iа, зупини,Iа орендовану машину.

.- Вибачте, ми пропустили обiд, - сказала вопа BiHy.

- Гадаю, вечеря бупе кращою, - вiдповiв той. - Дуже на це сподiваrося
пiсlш того, що у нас було на обiд.

Усерединi заводу вiдчувався сильниit, приемний запах фарби, пластмасIt
та HoBoi технiки. Воптер помiтив вiдсрнiсть BiKoH: единим джерепом свiтла
сilуryвала електрика. Складнi стiльцi i трибуна були встановпенi на тпi купи
сировини довгастоi форми, запакованоi в целофан.

Поблизу безцiльно тиняписяiз сотню мешканцiв Захiдноi Вiрджинii, серед
них i Койл MaTic, одяfнений у розтягнутий светр i HaBiTb ще ширшi джинс}l.
якi виглядади такими новими, наче BiH куIIив rx у <Вопмарт> по дорозi сюдrr-

Щвi мiсцевi тепевiзiйнi команди перевiряпи на,трибунi роботу камер, а над
ними висiв банер, на якому було написано: <<Робочi мiсця + нацiональна без-
пека = гарантii зайнятостi>.

BiH Гейвен (<Ви можете перевiряти мене по Bcix базах даних усю нiч, апе

вам не знайти жодноi прямоi цитати, хоча я вже сорок ciM poKiB у бiзнесiо)
ciB просто позаду камер, а Волтер взяв у Лалiти примiрник промови, яку BiH
написав, а вона переЬiрипа, i приеднався до iнших посадових oci6: до Щжима
Елдера, старшого вiце-президента <Ел-бi-ай>, та Роя ,Щеннета, геЕерального
директора однойменноi дочiрньоi компанii, якi сидiли за трибуною, У пер-
шому ряду, схрестивши руки на грудях, сидiв Койл MaTic. Водтер не бачив
його з Tiei нещаспивоi зустрiчi в дворi MaTica (який зараз перетворився на
пустир, засипаний щебiнiою). BiH пильно дивився на Волтера, i цей пог/шд
знову нагадав тому батька. Погляд людини, яка намага€ться попередити, зl
всiею х<орстокiстю презирства, будь-яку можливiсть свого збентеження або
жадостi Воптера щодо нього. Волтеру було його шкода. В той час, коли Щжим
Епдер почав хва.IIити в мiкрофон (наших вiдважних солдатiв в IpaKy йАф-
ганiстанi>, Волтер лагiдно посмiхнрся MaTicy, аби показати, що йому шкода
Койда, шкода rx сiбох. Але вираз обличчя MaTica не змiнився, i витрiщатися
BiH не припинив.

- Я думаю, у нас е кiдька повiдомлень з боку <Фонду блакитного спiву-
Hn>l - сказав Щжим Елдер, - завдяки якому з'явилися цi чудовi, стабiльнi
робочi мiсця у Вiтменсвiлдiта всй мiсцевiй ёкономiцi. 3апрошую на цю три-
буну Волтера Берfланда, виконавчого директора фоrду. Будь паска, пiдтри-
майте його аплодисментами. Волтере!

Його жаль до MaTica став бiдьш загальним: жалем до cBiTy, до всього жит-
тя. Коли BiH вийшов на трибуну, то пошукав очима BiHa Гейвена та Лалiт1,,
якi сидulи Разом, i усмiхнувся iM посмiшкою, сповненою жадю та вибачення.
Потiм схлпився над мiкрофоном.

-,Щякую, - сказав BiH. - Ласкаво просимо. Ласкаво просимо, особливо
пана Койла MaTica та iнших чодовiкiв i жiнок з Лощини Форстера, якi будуть
прийнятi на роботу на цей завод, що споживае дивовижно багато енергii. Ви
подолали довгий шпях iз Дощини Форстера, чи не так?
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. Коли не врiD(овувати низького рiвня шуму вiд мdшин, не брrо чутно жод-
ного звуку, oKpiM вiдлуння його пiдсиленого мiкрофоном голосу, BiH кинув
короткий погдяд на MaTica, на обличчi якого застигло презирство.

- Отже; ласкаво просимо, - повторив Волтер.: Ласкаво просимо до
середнього класу! Qgб lтцо я хочу сказати. Хоча, перед тим як продовжити,
я хочу сказати MicTepy MaTicy, якиil сидить тут у першому ряду: я знаю, що
не подобаюсь вам. I ви MeHi також не подобаетесь. Але,'знаете, ще коли ви
вiдмовлялися мати справу з, нами, я поважав це. MeHi це не сподобалося, апе
я повrDкав вашу позицiю. Поважав вашу незадежнiсть. Бачте, тому що я сам
'прижав iз такого ж мiсця, як Лощина Форстера, перш нiж приеднався до се-

редЕього класу. А зараз ви надея(ите до середнього класу, i я хочу привiтати
вас ycix, тому що це чудова рiч, наш американський,середнiй клас. I_{e основа
економiки у всьому cBiTi!

BiH бачив, як Лалiта шепоiе щось BiHy.

- Атепер, копи увас сробочi мiсця на заводi з виробництва бронежи-
летiв,- продовжував BiH,- увас буде можливiсть брати участь урозвит-
ку економiки. Ви fеж зможете допомогти забрати ocTaHHi клаптики при-
родного середовища ужителiв Азii, Африки та Пiвденноi Америки! Ви теж
зможете купити сiмдесятидвохдюймовий ппазмовий телевiзор,.що сrrожи-
вае неймовiрну KйbKicTb енергii, HaBiTb коли BiH не ввiмкнений! Але це все
нестрашно, бо саме тому ми викинупй вас iз ваших оседь, щоб спустошити
вашi успадкованi вiд предкiв пагорби iпрогодувати генератори, опапюванi
вугiлпям, якi е основною причиною глобального потеплiння та iнших пер-
шокласних речей, як-от кисдотнi дощi. Ще досконалий cBiT, чи не так? Ще
чудова система, тому що, поки увас е сiмдесятидвохдюймовЙй ппазмовий
телевiзор та едектрика, яка живить його, вам не доведеться думати про буль-
якi жФ<ливi наспiдки. Ви можете див.итися телевiзiйний канал <Сьовайвер:
Iндонезiя>, zDK доки вона не щезне!

Койл MaTic був першим, хто висловив несхвалення. Що нього швидко
приеднадися iншi. Краем ока Волтер побачив, як за спиною в iього пiдво-
дятъся Елдер i,Щеннет.

- Я швидко, - продовжив BiH, - тому що хочу бути змiстовним. Ще
кiлька заувiDкень про rIей доскоц.ший cBiT. Хочу звернути уваry на HoBi вели-
Ki транспортнi засоби, що споживають три лiтри палива на кожнi дванадцять
кiлометрiв. Тепер, коли ви присдЕалися до мене i стапи чпеном середнього
класу, ви матимете можIIивiсть купити Liздити на них стiпьки, скйьки вам
заманеться. Причина того, що цiй KpaiHi потрiбно стiпьки бронежилетiвt по-
дягае в тому, щО oкpeмi дюди з певних частин cBiTy не хочуть, аби ми крали
'цне паливо для забезпечення роботи цих транспортних засобiв. Тому чим
частiше ви користуетесь сБоiм транспортним засобом, тим гараЕтованiшими
ставатимуть вашi робочi мiсця на цьому заводi. Хiба це не чудово?

Спухачi повскакували з мiсць i почали кричати на нього, щоб BiH заткнiв
пельку.

- Годi вже, - сказdв Щжим Елдер, намагаючись вiдтягнути його подалi
Вiд мiкр,офону.

-tЩе пару дрiбничок! - закричав Волтер, вириваючи мiкрофон iз ут-
римувача,i вiдстрибуючи разом iз ним подалi. - Я хочу привiтhти Bcix вас
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iз тим, що ви працюватимете на однуз найбiдьш корумпованих i жорстокик
корпорацiй у cBiTi! Ви чуете мене? <Ел-бi-ай> начхати на ваших синiв i дочок,
якi стiкають кров,lю в IpaKy, до тих пiр, поки вони отримуватимуть cBoi ти-
сячовiдсотковi прибутки! Я в цьомувпевпепий! У мене е факти, щоб довести
це! Це частина iдеального cBiTy середнього кдасу, до якопо ви приеднуетеся!
Ъпер, копи ви працю€те на <Еп-бi-ай>l нарештi ви зможете заробити достат-
ньо грошей, щоб утримати cBotx дiтей вiд вступу в армiю i вiд cMepTi в розби-
тих вантажiвках та через паскуднi бронежилети заводу <Ел-6i-ай>!

Мiкрофон зламався, i BorrTep вiдiйшов назад, подалi вiд натовпу, який
уже збирався.

- А тим часом, - кричilв BiH, - ми збiлыIIуемо населення на тринадцять
мiпьйонiв пюдей кожного мiсяцяl ТриНадцять мiльйонiв пrодей, дпя того щоб
убивати один одного, конку.руючи за обмеженi ресурси! I щоб на своему
шrшху змiтаМ з земпi Bci iншi живi iстоти! I]ей рlятцiт cBiT iдеапьний до тих
пiр, поки ви не почнете думати про iншi бiологiчнi види землiI Ми рак на
ппанетi! Рак на ппанетi!

I тут Койп MaTic уда!ив його в щелепу. BiH похитнувся, перед очима
в нього затанцювади сподохи, а окупярЙ сflапи, i пiсля цього BiH вирirrтив, що
сказано.вrке достатпьо. Иого оточиди MaTic i десятки iнших чопОвiкiв,.i вони
почали завдавати йому дiйсно серйозного бодю. BiH praB на пiдлогу, намага-
ючись втекти крiзь лiс нiц якi Iцrпцювали його кросiвками <Мейд iH Чайва>.
BiH згорнувся в кrryбок, тимчасово втративши слух, i зiр, i щонайменше одип
зу6, з рота текла кров, аударивсе сипадися. Потiм ударивщухди, i BiH вiдчув
чиiсь р)ди, в тому чиспi й руки Лалiти. Копи слlпс IIовернувся, BiH почув ri
крики: <Вiдiйдiть вiд нього! Вiдiйдiть вiд нього!> BiH закашдявся i виппюнув
кров на пiдлогу. ii волосся упадо в кров, коди вона нахипипась, вдивляючись
в його очi.

.- З тобою все гаразд?
BiH насипу вичавив iз себе посмiшку., : Починаю одужувати.

- О urефе, бiдненький мiй шефе.

- Так, починаю одrrкувати. Ife вхсе точно.

lte був сезон мiграцi'ц перельотiв, пiсень,та сексу. На eKBaTopi, в тропiках,
де розмаiття тварин нiчим не гiрше, нiж ще де-небдь на Земпi, кiпька сотень
видiв пта<iв втратиiи спокiй iзапиll\ипи за собою тисячi iнших видiв, бага-
то з яки!( були fхнiми таксоноfuiчними спЪродичамц, готовимизапишитися
на мiсцi, жити юрбою i розмножуватися в тропiчнiй млостi серед €отень пiв-
денноамериканських видiв танагрових, саме чотири види вiдлетiпи до Спо-
дrrених ШтатЬ, незвalкаючи на небезпеку довгоi'подорожi, зарадщ раю, що
чекав на ниж багато lХi та мiсць для тнiздування в лiсах помiрного клiмату
влiтку. Блакитнi спiвirни пролетiли вздовж узбережжя Мексики та Ъхасу
й увiрвалися до дiсiв Аппалачських гiр i ппато Озарк. Копiбрi iз червоною
гордовиною пiдхарчовувадись квiтками з MicTa Веракрус та летiли BiciM со-
тень мипь черф Мексиканську заток11 скидаючи за подорож поповину cBoei
ваги, i зупинились у MicTi Гапвестон; щоб перевести подих. Крячки летiли
з однiеi субарктичноi територii до iншоi; стри:кi i зовсiм не зуIrинrIдися, на-
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'Повернувшись 
до MMMi i чекаючи,на останнiй перелiц BiH примусив себе

подзвоНити KoHHi.

- Привiц любиft, - рlцiсно вiдгlпкпулась вона. - Як там у Буенос-
Айресi?

BiH опустив детапi подорожi й перейшов вiдразудо тог.о питання, яке так
його непокоiдо.

- Як на мене, так ти все провiв фантастично, - заспокоrла його Кон-
Hi. - Тобто двадцять тисяч допарiв - то чиова цiна, чи не так?

- Тйьки от вопа на дев'ягпадцять тисяч бiльша за сцр.шжню цiну цього
мотлоху.

- Hi, пюбиil справжня цiна - та, якутобi заппатить KeHHi.

- То ти не вва>lсaеш, що я повинен мати докори сумлiння щодо цього? Бо
я ж продаю уряду суцiльний мотлох?

Вона трохи помовчаrIа, обмiвковуючи вЦповЦь.

- Гадаю, - сказапа вона, нарештi, - що копи ти через це так сидьн.о пе-

реймаешся, то, може, i не варто цього робити. Я просто хочр аби ти робив те,

що тобi справдi подобаеться.

- Я не збираюФ втрачати TBoi грошi, - рiшуrе sазначив BiH. - I_{ея знаrо

напевно.

- Тh нiчого, копи й втрамш. Усе таразд. Потiм, на iншй справi, заробиш
HaBiTb бiдьше. Я тобi довiряю.

- Я Hi за що не втрачу iK. Я хочу, абити повернулася до коледжу. Я хочу,

щоб ми мали спiльне життя.

- Ну, тодi давай так i зробимо! Я готова, коли ти про це. Я давно готова!
ThM, на шосе, пiд неспокйним сфим небом Фпорrци апробована зброя

масового знищення iздила'туди-сюди на TaKci. Щжоуi пошкодував, що не-
мае нИкqго iншого свiтlъ де BiH мiг би жити, cBiTy простiшого, в якому гарне
життя можна отримати не за рil(унок iнших.

- Я отримав повiдомпення вiд TBoei мами, - зiзнався BiH.

- Я знаю. Ще я винна, ДЕ(оyi. Я нiчqго iй не розповЦала iше вона побачи-
па в мене на пальцi обррку i спитапа, i я просто не змогпа не сказати.

- Вона на мене на'iжджала з тим, що я маю розповiсти батькам.

- Ъ нехай наiжджае i дапi. Розповiси iM, копи бупеш готовий.
Коли BiH повернувся до Александрii, то був у похмурому HacTpoi. У нього

бiльше не бупо,Щженни, на зустРiч iз якою BiH мiг би з петерпiнням очiкувати
чи фантазуват}I про Hei; BiH бiльше не irriг уявлwru собi гарний резlаrьтат пе-

реговорiв у Парагваi; попереду в нього не залишилрся бiльше нiчого, oKpiM
неприемних завдань, iKi треба виконувати,,- i BiH з)iв великий пакет хви-
JuIстих картопrиних чипсЬ i подзвонив ,Щжонатану, аби покаятися i пошука-
ти втiхи у,дружбi,

- А тепер пайгiрше, -'закiнчив BiH свою сповiдь. - Я поiхав туди, хоча
вже був одружений.

- Дрrже! -,Щжонатан був шокований. - Ти одружився iз KoHHi?

- Еге ж. Одружився. У серпнi.

- IJe найбiльш божевiдьна новина, яку я iопи-небдь чув.

- Я подумав, що краще тобi сказати, бо ти,,скорiпlе за все, дiзнаешся вй
Щженни. А вона, маю зiзнатися, зараз Ёе дуже високоi дрчrки про мене.
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BrTb кимарипи в подьот1; спшгrl дрозди чекали,на пrвденнии вlтер, а потrм
петiпи без зупинки дванадцять годин, перетиЕаю.iи за одну нiч цiлi штати. .

Багатоповерхiвки, i вiтрянi турбiни, i телефоннi вежi, i рр на автомагiс-
тралях скошують мiльйони птахiв-мiгрантiв, але все одно мiпьйонам iнlцих
вда€ться подолати цей шлях, i багато хто з них повертаються на те ж саме
дерево, на якому вони гнiздилися piK тому, на той самий гiрський хребет чи
болото, де rx годували MaTyci, а повернувшись туди (копи це самцi), почина-
ди сIIiвати. Кожного року, повернувшисЪ, вони бачать, що ще бiльше rxнix
колиrrrнiх домiвок зруйнували, зробивши,з них парковки чи автомагiстралi;
чи вирубили там дерева i пустили ik на дошки; чи збдували там фiлiали
компанiй; чи повнiстю зIlrIпи верхнiй шар rрунту задJuI видобутку нафти або
вугiлпя; чи роздробили заради побудови торговедьних центрiв; чи заорали
дпя видобутку етанод)1; чи внесди рiзноманiтнi змiни дrul влаштування cHi-
гових трас, або велосипедних дорiжок, або KopTiB для гольфа. Мiгранти, ви-
снаженi подорожжЮ в п'ять тисяч мипь, не могди конкурувати iз тими, хто
прибув ранiше, за клаптики територii, що ще запишипися; вони марно шIу-
кади пару; припинипи гнiздитися iжипи, не розмножуючись; бродячi коти
вбиьапи Ж заради втiхи. Але США задишаються багатою та порiвняно модо-
дою краiною. Тому активне пташине життя тут можна знайти, якщо добре
пошукати.

I Волтер та Лалiта вирiшипи це зробити: в кiнцi квiтня вони навантажи-
пи фургон туристI,Iчним обладнанням i вирушили в дороry. У них запишався
ще один вiльний мiсяць до того, як почнеться серйозна робота з проектом
<Вiпьне мiсце>, а lxHi обов'язки перед <Фондом блакитного спiвуна> вичер-
палися. Щодо слiдiв вугпецю, якi залишав'iхнй жадiбний до палива фургон,
то Воптер втiшався аим, що за ocTaHHi двадцять п'ять poKiB дiставався ро-
боти на велосипедi чи пiшки, а також тим, що не володiв жодним майном,
oKpiM маденького зачиненого будиночка Еа Безiменному озерi. BiH вважав,
що заслужив здiйснити одну-едину витрату пального пiсля багатьох poKiB
доброчесного життя, одне наповнене природою,лiто як пдату за те, що в пiд-
лiтковому вiцi BiH такого лiта не мав.

Коли BiH ще перебував у лiкарнi округу BiTMeH, пiкуючи вивихнуту щеде-
пу розбите обличчя та синцi на ребрах, Лалiта мулшьо терпiпа його емоцiйнi
сплески, списуючи'rх на вплив сразодону>. l

- BiH буквально лунатиком ходив yBi cHi, - жалiлася вова BiHy Гейве-
ну, - я не знаю, скiльки сразодону> BiH прийняв, апе точно бiльше, нiж
одну пiгулку, iлише за кiдька годин до виступу. BiH насправдi не розумiв,
про що балакав.I-{е я винна, що дозволила йому виступати з цiею промовою.
Ви повиннi звiдьнити мене, а не його.

- А MeHi здадося, що BiH дуже добрерозумiв, про що каже, - заперечив,
як не дивно, майже не сердитий BiH. - Шкода, що BiH занадто багато ду}lав
над цим. BiH так добре попрацював. Та все марно.

BiH органiзував сепекторне обговорення зi BciMa членами ради, якi митте-
во ухвалили його пропозицiю звiльнити Воптера, i BiH наказар cBoiM адвока-
там викупити долю Берfландiву бупинку в ,Щжорджтаунi. Лапiта повiдомипа
майбутнiм iHTepHaM <Вiльного мiсця>, що фiнансування урiзали, що Рiчард
Катц покинув проект (Воптер цього добився, ще копи лежав улiкарнi) та що
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саме iснування (Вiльного мiсця> опиниrrося пiд загрозою. ,Щеякi учасникJi
вiдповiли едектронним листом, що скасовують свою заrIву; дво€ заrIвиди, що
все одно сподiваються попрацювати волонтерами; iншi зовсiм не вiдгукну-
лися. Оскiльки Воптер зiткнувся iз проблемою виседення з маеткута вiдмов-
IuIвся розмовдJIти з дружиною, Лалiта сама iй подзвонила."Петтi при'шала на
орендованому фургонi через кiлька днiв, коли Воптер ховався у найближчi_li
кофейнi <Старбацс>, i спакувала речi, якi вона зовсiм не хотiда передавати на
зберiгання.

Вже увечерi того надзвичайЕо непри€мflого дня, пiсля того як Петтi по-
'iхала, а Волтер повернувся iз заслання до закусочноi, Лалiта перевiрила свЬi
<Блекберрi>> iвиявипа вiсiмдесят нових повiдомлень вiд молодих пюдеli
з ycix куточкiв краiни, KoTpi цiкавипись, чи не пiзно ще стати волонтеро}1

для <Вiльного мiсцяь. Назвд tx електронних адрес були пiкантнiшi, Hi-lK по-
переднiх кандидатiв, на кшIталт liberalkid@dorogyjuniver.edu" Бо rxHi адресJl
читалися як kreizicЫen i zhertvaaborta, вони були роrпеmЫiоп, i hlopchikge1.
i jwlindhjb зареестрованi на @gmail i @сrцziо. Настlтlного ранку повiдомлень
стадо ще на сотню бiльше, у тому чисдi з пропозицiями вiд аматорських гrр-
TiB iз чотирьох MicT: Сiетда, Мiссули, Буффало i !етройта, - про допомог\-
в органiзацii заlrодiв <Вiльного мiсця> в rxHix районах.

Як пiзнiше з'ясувала Лалiта, стапося так, що мiсцевий тедесюжет зi скан-

дальною проповiддю Волтера i галасом, що зчинився тliсля Hei, поширився
як Bipyc. Нещодавно стало мождивим викладати вiдео в IHTepHeTi, i BiTMeH-
вiлпьсъкий клiп (РакНаПланетi.wmч) промайнув через радикальнi околлtru

бпогосфери, iсайти прибiчникiв заколоту 11 вересня, iсайти войовничlц
змисникiв дерев, i сайт прихильникiв <БiйцiвськоIо кпубу>, i сайт поборнlt-
KiB людяного поводження з тваринами, один iз яких i вiдкопав посидання на
<Вiльне мiсце> на ве6-сайтi <Фонду блакитного спiвунао. I миттево, незва-
жаючи на втрату фiнансування та музичного лiдера, <Вiльне мiсце> безкош-
товно отримало,цiлу купу фанатiв, атакож- справжнього героя вособ:
Волтера.

BiH уже давно не гигикав, аде тепер гигикав увесь час, пiслlя чого охав Bi:
болю в ребрах. Одного дня BiH вийшов iз дому пiшки, а повернувся на у}с1-
ваному бiлому фургонi кФорд> ,iз балончиком зеленого фарборозпилювача
i з бокiв та на заднiй частинi кузова написав, без особливих старань, <Вiль
не мiсце>. BiH xoTiB продовжити iьитратити cBoi вдаснi грошli з майбутньоi
виргIки вiд продажу булинку на фiнансування групи протягом лlта, розд-
pyKiBKy лiтератури, пдатню iHTepHaM i грошовий приз гуртам, що змагадися.
але Лалiта, передбачаючи можливi юридичнi питання, що виникнуть у прФ.

цесi розлlпlення, не дозводила йому цього зробити. А Щжоуi, несподiвано для
Bcix, дiзнавшись про плани батька на дiто, виписав для <Вiльного мiсця> чек
на сто tисяч доларiв.

- I]e ж смiшно, ,Щжоуi, - сказав Волтер. - Я не можу'ж взяти.

- Звичайно, можеш) - вiдповiв,Щжоуi. - Решту буле вiлправлено вете-

ранам, але ми разом iз KoHHi впеrjненi, що твоя справа теж цiкава. Ти пiкrп-
вався про мене,,коли я був маленьким, чи не так?

- Так, тому що ти був моею дитиною. I-{e роблять yci батьки. Ми не че-
ка€мо вiддачi. Ти, схоже, нiколи не розумiв цю концепцiю.
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- Але хiба це не смiшно, що я можу вiдцлатити? Хiба це н9 досить хо-
роший жарт? Ще наче гРошi з настiльноi гри. Вони ддя мене нiчого не BapTi.

- У мене е вдаснi заощадження, якi я мiг би витратити за бажанням,

- Ну, ix ти можеш приберегти до cTapocTi, - зазначив Щжоуi. - Ще не оз-
начае, що я збираюся вiддавати все на добродiйнiсть, коди почну заробдЯти
lрошi по- справжньому. 3араз особпивi обставини,

Волтер так пишався Щжоуi, був такий вдячний за те, ш|о бiпьше Ее спере-
чаеться iз ним, i, з цiеi причини, настiлъки схиrUIвся до тогб, щоб дозволити
йому бути дорослим, що не став заперечувати з приводу чека. €диirа серйоз-
на помиlrка, якоi BiH приrryстився, полягада в тому, що BiH повiдомив про це
!жесiцi. Вона, нарештi, погодидася поговорити з ним, коли BiH потрапив до
лiкарнi, апе з ii тону можна було зрозlплiти, що врна ще Ее гоJова друхити
з Лалiтою. ii також зовсiм не вразидо те, що BiH iоворив у Вiтменсвiллi. <На-
BiTb незваlкаючи на той факц fiо npaK на планетi> - фраза саме того типу,
якиfr.ми Bci визцали непродуктивним, - заявила вона, - я не думаю, ulo ти
обрав правильного ворога. Ти розповсюджуеш по-справжньому нефектив-
ну iдею, коди протиставляеш довкiлля неосвiченим дюдям, якi намагаються
полiпшити свое життя. Тобто я знаю, що ти не пюбипr таких людей. Але тобi
треба спробувати не показувати цього, а не акцентувати на цьому рагу>i.
Пiзнiше, в телфоннiй розмовi, вона роздратовано послалася на республi-
KaHcbKi принципи свЬго брата, а Воптер запевнив iI; що Щжоуi став iншою
пюдиЕою, вiдколи одружився iз KoHHi. KpiM того, BiH повiдомивiйrщоrЩл<оуi
тепер - основний спонсор <Вiдьного мiсця>.

- А де ж BiH дiстав грошi? - негайно поцiкавипася Щжесiка.

- Там багато не вимага€ться, - Волтер вiдступив, усвiдомлюючи свою
помилку. - Ми крихiтна група, тому, знаеш, усе вiдносно. Ще пише gимвопiч-
но, що вiн.взагапi нам щось дzl€, - це говорить про те, як BiH змiнився.

- Гм.

- Тобто це нiщо у порiвняннi з TBoiM внеском. ТЬiй був ведичезний. Про-
вести цi вихiднi з нами, допомогти нам у ётвореннi kонцерту... Ти дуже бага-
то зробипа,
' 

- А що тепер? - запитiлда вона. - Ти збираешся Ьiдростити водосся
i почати носити бандану? Роз''iжджати Еа своему фургонi? Робити все, що
належить робити людинi середнього BiKy? Чи варто нам на це чекати? Адже
MeHi б хотiлося бути тихим маленьким голоском, який говорить, що ти MeHi
подобаешся таким, яким був ранiше.

- Я обiцяю не вiдрощувати водосся, Я обiцiю, що не буде нйкоi банда-
ни. Я тебе не бентежитиму.

- Я боюся, що вже надто пiзно.'
Можливо, це,повинно було статися: ш манера вести розмову ставала все

бiдьш i бiдьш схожою на Петтi. ii гнiв засмутив би його сильнiше, якби BiH
не насододжу}ався, кожнухвилину кожного д.ЕrI, дюбов'ю жiнки, яка кохада
його цiлком. Иого теперiшне щастя нагадувапо першi роки життя з Петтi,lх
спiльну роботу з iиховання дiтей i ремонту будинку. Але тепер BiH бiдьше
придiляв уваги самому собi, сприймав вдасне щастя яскравiше ! детапьнiше,,
аЛалiта не буа неспокiйною, загадковою йупертою .незнайомкою,.якою,
певною плiрою, завжди залишалася дпя ньоrо Петтi. З Ладiтою бупо так: що
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бачиш, те i маеш, iх час у пiя<ку, щойно BiH оправився вiд cBo'ix поранень,
став тим, за чим BiH завжди сумував, не знаючи, що BiH за цим сумуе.

Коли перевiзники м€6лiв вивезди з особняка Bci слiди ciM'i Берfландiв,
Волтер iЛапiта сiпи уфургон iпопрямрали до Флориди, маючи HaMip про-
tхати на захiд через пiвденний пояс краiни, поки не стало надто спекотно.
BiH збирався показати iй брм, i вони знайшли першу пташку на болотi
<Коркскрю свомп> у Флоридi, бi.тlя тiнистого басейцjr i дощатого тротуару,
що скрипiв пiд вагою пенсiонерiв i туристiв. Аде цеft буаfu не мав жодноi
бугаiстостi, адже BiH спокiйно стояв посеред бопота, а спалахи туристських

фотоапаратiв вiдбивалися вiд його недоречного маскування. Волтер наполiг
на тому, щоб rхати по вкритих брудом KaHaBax заповiдника <Бiг сайпрес>

у пошукiIх справ>кнього, сором'яздивого бугая, i пригостив Лалiту довгою
лекцiею про екодогiчну шкоду, заподiяну туристськими квадрациклами,

дружками Койла MaTica i Мiтча Берfланда. Але дивним чином, незвa;каюч]{

на шкоду, чагарниковi джунглi та глибоководнi басейни виявилися повни-
ми птахiв, так само як i алiгаторiв. Волтер; нарештi, помiтив бу.* в бодотi,
засмiченому патронами вiд дробовика-i знебарвпеними банками з-пiд пива.
Лалiта рiзко пригальму-ваЛа фургон, створивши хмару пипу, i належним чи-
ном милувапася пTatxolv1 через свiй бiнокль, аж доки повз них не промайнула
з ревом вантажiвка, що везла три квадрацикли.

Вона ще нiколи не ночувада в наметах, апе була готова до цього, i у Вол-
тера з.rхопило дух, копи вона одяглась уповiтропроникний одяг лдя сафарi.

Щобре, що вона нiкоди не отримJвала сонячних опiкiв iбупатак само огидна
дпя KoMapiB, як BiH був для них приваблцвий. BiH намагався навчити i] ос-
нов кулiнарfi, аrrе iй бiльше буи до д}шi. завдання по встановленню намет},
i плануванню маршруту. BiH вставав ще до cBiTaHKy, робив еспресо в казан-
ку, розр:lхованому на шiсть кухпiв, i Hic соеве лате назад до Hei в намет. ПoTirrl
вони виходили прогулJIтися по poci, насоподитися свiтпом медового кольору.
Вона не подiпяла його пристрастi до природи, адемапа талант помiчати ма-
леньких пташок серед густого листя,вивчма довiдники та радiсно скрикува-
даt копи помiчала i виправляпа його помилки. Пiзнiше, коди пташине життя
втихомирювалося, вони кiлька годин lхали далi на захiд i шукапи автомо-
бiльну стоянку при готелi з незахищеним безпровiдним з'еднанням, щоб
джи Лапiтi мождивiсть зв'язатися по едектроннiй поштi зi своiми мdйбут-
riiми iнтернами, а Волтер мiг би написати щось у бдозi, який Ёона ддя нього
створида. Потiм ще один державний парк, ще од,на вечеря Ёа природi i ще
один захоплюючий раунд вiльноi боротьби в HaMeTi.

- Тобi ще не набридло це? - запитав BiH однiсi ночi, коди вони зупи-
нипиея в особливо красивому i порожньому наметовому таборi, оточеномт
москiтовими деревами, на пiвденному заходi Ъхасу. - Ми можемо знятI,1
номер у мотепi на тиждень, попдавати в басейнi, попрацювати.

- Hi, MeHi подобаеться дивитися, зяким задоволенням ти шукаеш тва-

рин, - вiдповiпа вона: - Я люблю, коди ти щаспивиir, пiсля всього того часу,
коли ти був нещаслцвцй. MeHi подобаеться iздити з тобою.

: Апе, може, ти вже наситилася цим?

- Ще Hi, хочая,не думаю, що дiйсно розумiю природу. Не так, якти.!тlя
мене це така жорстока штука. Ворон, який icTb маленьких горобцiв, мухо-
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повки, еноц що поiдае яiлц яструби, що вбивають усе... Люди rоворять про
миролюбнiсть природи, апе дIи мене все наВпаки. Це постiйне вбивство.
Вона HaBiTb гiрша, нiж пюдина.

- Ддя мене, - зазпачив Воптер, - рiзниця полягае в тому, що птахи вби-
вають, бо iM потрiбно чимось живитися. Вони не роблять це iз зпостi, вони не

роблять це безпричинно. Ife не нервове захворювання. ,Щ;rя мене це i робить
природу миролюбною. Iстоти живуть або не живуiь, апе вони не oTpyeHi
обуренням, неврозом та iдеопогiею, Ще таке полегшення вiд мого вдасного
нервового гнiву.

- Аде, здаеться, ти вже не гнiва€шся.

- Це тому, що я з тобою кожну хзидину дня, i мене HixTo не компроме-
туе, i MeHi не доводиться мати справи з /Iюдьми, Я пiдозрюю, що гнiв поЬер-
неться.

- Яза себе не хвипююёя, якщо так i буде, - зiзнадася Ладiта. - Я пова-
х<аю TBoi причиЕидля злостi. Вони частина того, черФ що я тебе дюблю. Але
я просто сfаю щасливою, коли бачу, що ти щаспивиf,r.

- А я весь час д}Маю, що ти досягла вершин довершеностi, - вимовив
BlH, ооrимаючи l1 за пдечl, - а потrм ти говориш щось ще досконапrше.

Насправдi BiH розумiв усю iронiчнiсть ситу.ацi1, i його це неабияк непо-
коiло. Нарёштi виявивши свою злiсть, спочатку по вцношенню до Петтi,
а потiм у Вiтменсвiлпi, i тим самим звiдьняючи себе вiд шлюбу i вiд фоллу,
Воптер позбавився двох головних.приtIин гнЬу. .Щеякий час усвоему блозi
BiH намагався зменшити i поспабити cBiiT. <<героiзм> борчя проти раку на пла-
HeTi i uiдкреспцти те, що винуватцем е система, а не Мешканцi Лощини Фор-
стера. Але його фанати ста.пи т:ж швидко i масово пмти його за це (<та цо
ти за чоповiк, не буль спабаком> i топсу подiбне), що BiH вiдчув, що повинен
опридюднити кожну злiсну думку, яка вiдвiдlrвала.його, коли BiH iздив по
Захiднiй Вiрджинii, кожЕу ж:лхrIиву гадку, яку BiH пригнiчував у собi заради
професiоналiзму. BiH накопичував уiдливi аргументи ft убивчу iнформацiю,
ще вiдколи вчився в коледжi, i найменше, що BiH мiг зараз зробити, - подi-
Iмтися цим iз молодими дюдьми, для яких це, дивовижним чином, MEUIo

значення. YTiM, божевiльна лють його читачiв непокоtла Волтера i зовсiм не
вiдповiдала його миролюбному настрою. Лалiта, в свою черryl була цiлком
поглинена розгJIядом сотень нових кандидатiв iдзвiнками тим, хто здавав-
сяiйнай6lльш вiдповiдальним i незападьним. Майrке Bci, кого вона вв.Dкала

урiвноважеfiими, були молодi жiнки. ii вiдданiсть боротьбi з перенасеJIенням
була так само практичною i ryманною, яку Воптера - абстрактною i люди-
ноненацисницькою. I те, як си[ьЕо BiH iй заздрив i xoTiB бути на Hei схожим,
служило проявом його глибокоi любовi до Hei.

У день перед ocTaHHiM пунктом призначення tx розважатьноi подорожi -
окруfом Керп, Капiфорнй, якuir е домiвкою для незлiченноi кiлькостi спiво-
чих пта<iв, що давали потомство, - вони зупинипися уБрента, брата Вол-
тера, в MicTi Мохав е, бшя авiабази, де той сЕужив. Бренц який нiколи не був
одружений, чиiм особистим i полiтичпим героем був сенатор Шон Маккейн
iчий емоцiiltниf,t розвиток, здавалося, завершився зi вступом на спужбу до
повiтрянlлr вйськ, навряд чи мiгбути п{е бiльш незацiкавленим урозлучен-
Hi Волтера i Петтi чи його захопленнi Лапiтою, яку BiH не<iдноразово назвав
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. Лiзою. Проте BiH узяв на себе витрати за обiл i повiдомив новини вiд'iхпьою
брата Мiтча.

- Я подумпв, - сказав BiH, - якщо мамин будинок ще порожнiй, ти мо-
жеш дозволити Мiтчу пожити там деякий час. У нього нема€ телефону або
постiйноi адреси, я зIIаю, що BiH ще випивае i вже п'ять poKiB ухипяеться вiд
с[7пати алiментiв. Ти ж знаеш, у них iз Стейсi народилася ще одна дитина пе-

ред lx розривом.

- Скiльки це у пього вже? - запитав Воптер. - Шестеро?

- Hi, тiльки п'ятq)о. Щвое вiд Бренди, один вiд Келдi, двое вiд Стейсi.
Я не думаю, що е сенс посидати грошi, ,6о BiH rx просто пропивае. Але я под}r-

мав, що житло йому не завадить.

- Ще дуже дбайливо з твого боку, Бренте.

- Я просто запропонував. Я знаю вашу з ним ситуацiю. Просто, знаеш,
якщо будинок все одно порожнiй,

П'ять - хороша кiлэкiсть ддrI виводка спiвочих птахiв, оскiльки птzuсt
всюди переслiдуються i знищхIоться дюдством, але не ддя людини. I через

цю кiлькiсть Волтеру бупо важче вiдчувати жалiсть до Мiтча. В глибинi душi
у нього сидiло rrогано прихованё бажання, щоб yciB cBiTi народжувади трохи
менше) щоб BiH мiг народити трохи бйьше, ще один раз, iз Лалiтою. Бажаннд
звичайно, було ганебним: BiH лiдер групи, що виступае проти збiльшенrrя
кiдькостi наседецня, BiH народив двох дiтей у сумному з демографiчноi точ-
ки зору молодому вiцi, син Його бiльше не розчаровуе, а сам BiH уясе майлсе
в тому вiцi, коли стають дiдусями. Але все одно BiH не MiT rrрипинити уяв-
ляти, як зробить Лалiту .вагiтною. Ще пежапо в ocHoBi усього lx iнтимного
життя, це бу, се"с, заltrифрований утому, наскiльки прекрhсним BiH ввa>кав
ii тiло.

- Hi-Hi-Hi, пюбиilt, - заперечила вона, посмiхаючись, коли BiH пiдняв цlо
тему: вони сидtли, вiч-на-вiч, у HaMeTi, у таборi окруry Керн. - Така вже я. Тя
ц€ знав. Я пе така, як iншi дiвчата. Я така ж ненормtшьн4 яi< i ти, тiпьки по-
iншому. Я дапа це зрозумiти, хiба не так?

- Щйком так, Я просто перевiряв.

- Ти можеш перевiряти, але вiдповiдь буде завжди одна i та ж.

- Ти знаеш чому? Чому ти iнша?

- Hi, апе я знаю, хто я. Я - дiвчина, яка не хоче дитини. Ife моя мiсiя
у cBiTi. Ще мое завдання.

- Я люблю тебе такою.

- Ъдi нехай це буде мо€ю недосконалiстю.
Червень вони пров епи у Санта-Круз, де подруга Лалiти з часiв коледхсr-,

ЛiдИ йн, навчадася на останньому Kypci, на факультетi лiтературй. Вони пе-

реночувми у Hei на поверсi, потiм.у HaMeTi на задньому дворi, потiм поста-
вили намет ус_основому лiсi. Використовуючи грошi [жоуi, Лалiта ку[ипа
авiаквитки дпя двадцяти iHTepHiB, яких вона вибрала,,Науковий KepiBHlпt
Лiдii Ън, Kpic KoHHepi, бурхливий прибiчник марксизму i доспiдник кудьцL
ри Китаю, дозволив iHTepHaM розмiстити cBoi спальнi мiшки Ёа його лужкr-
i використати його BaHHi кiмнати; також BiH на три днi надав кiстяку кВiпьно-
го мiсця> конференц-зал кампусу мя iнтенсивного нzIвчанIUI i плануванпя_
Явна рага Волтера до вiсiмнадцяти дiвчат - з дредами або лисIlж, з безлiччrо
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пiрсингу таlабо татуюваннями, iз такою ведикою фертильнiстю, що BiH нiби
вiдчував ii запах, - змусида його невпинно червонiти, коли BiH проповiду-
вав iM про бiду, яка може настати у разi безконтрольного приросту населен-
ня. BiH iз полегшенням yTiK вiд них i пiшов у похiд iз професором KoHHepi,
по трьох мiсцях навкодо Санта-Круз, через коричневi пагорби i вологi сос-
HoBi поляни, сдухав оптимiстичнi прогнози KoHHepi з приводу гдобального
економiчного краху i ревопюцii робiтникiв, подивився на невiдомих птахiв
прибережноi Калiфорнii та зустрiв кiлькох молодих <фригаiтiв>>' i радикаль-
них колективiстiв, якi живуть на громадсъкiй землi в принциповомуубозтвi.
<MeHi треба було стати викдадачем кодеджу)), - подумав BiH.

липrc вдипнi, коли вони покинули безпечний i затишний Санта-круз
iзноts опинилися на дорозi, вони занурились уневдоводення, яке охопило
KpaiHy того дiта. Щля Волтера задишалося загадкою) чому консерватори, якi
контродювапиусi три гiлки федерального уряду, iдосi так сердилися- на
шанобливих скептикiв вiйни в IpaKy, на гомосексуальнi пари, якi хочуть ук-
пасти шдю6, на м'яку полiтику Альберта Гора i передбачливу Гiпарi Кпiнтон,
на види тварин, що знzIходяться пiд загрозою зникнення, Ta'ixHix захисникiв,
на податки i цiни на газ, якi були серед найнижчих у порiвняннi з будь-якою
iншою промисловоЬ краiною, на ocHoBHi ЗМI, чий корпоративний власник
сам був консерватором, на мексиканцiв, якi косиди'rхню TpaByi мипи tхнiй по-
суд. Його батько теж був роздюченим, але в набагато пiберальнiшу еру. I гнiв
KoнcepвaтopiB викликав такий зустрiчний гнiв лiвих партiй, що йому ледь
не обпалило брови пiд час заходiв <Вiдьного мiсця> в Лос-Анджелесi та Сан-
Франциско. Серед молодих людей; iз якими BiH розмовляв, унiверсальним
епiтетом для Bcix, вiд Щжорджа Буша i TiMa Рассерта до ToHi Блера i Щжона
Keppi, було слово (дупоIоловий>. Те, що подii одинадцятого вереснябуиор-
ганiзованi компанiею <Голiбартон> i королiвською сiм'ею Саудiвськоi ApaBii,
було майже унiверсальним символом вiри. Три рiзнi aмaTopcbкi групи висту-
пипи з пiснями, в яких вони невмiло фантазувапи про катування i вбивство
президента i вiце-президента (<Я плюю тобi в очi, / Великий ,Щiку, до caMoi
ночi. / Так, малюк,Щжорджик, / У мене для тебе е гострий ножик>). Ладiта пе-

реконувала iHTepHiB i особдиво Волтера в тому, що треба бути помiркованi-
шими у TeкcTzlx, посипатися на факти про перенаседення, встановити якнай-
бiльший намет. Але без спокуси брати гIасть у проектi вiдомоi особистостi,
яку мiг забезпечити Рiчард, заходи притягали пише вже переконаних - не-
вдовопених, як1 виходять на вудицю в масцi-панчосi, аби бунтувати проти
СОТ. Кожного р азу, коли Волтер виходив на сцену, його вiтади з а вiтменсвiлдь-
ський крах i рiзкi нотатки у блозi, апе пiсля того, як BiH починав запевняти'iх

утому, що треба поводитися розумно iдозволrяти фактам говорити за себе,
натовп заспокоювався або починав скандувати найгострiшi його слова, якi
itvt подобалися: <Рак на планетi!> чи <Що бiса папу!>. У Сiетлi, де HacTpoi були
особпиво неприемнi, Воптер покинув сценупiд несхвальнi вигуIш. Його кра-
ще прийняли на Середньому заходi i Пiвднi, зокрема в студентських MicTax,
але людей було теж набагато менше. На той час, як BiH i Лалiта дiсталися до

l Фригани на знак протесту проти того, що близько 25 % продукцii викидасться, не
купують речей, а пiдбирають 1х у смlтник.lх.
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Афiн, штат,Щжорджiя, йому вже стадо важко прокидатися вранцi. BiH був
зм,рrений дорогою i пригнiчений думками, що жахливий гнiв краiни е не
чим,iншим, як вiдображецням його вдасноi злостi, i що BiH дозволив свой
особистiй злостi по вiдношенню до Рiчарда не дозводити розширити круг

фанатiд <Вiдьного мiсця,i, i що BiH витрачав грошi Щжоуi, якi було б краще
вiддати органiзацii з регудювання народжуваностi дiтей <Пленд перентхуд).
Коли б не Лапiта, яка i за кермом сидiпа бiльше за нього, i весь час пiдтриму-
вада його ентузiазм, BiH, напевно, вiдмовився б вiд поiздки i пiшов спостерi-
гати за птахами.

- Я знаю, що тй пригнiчений, - скаgала Лалiта по дорозi з Афiн. - Але
'ми, безсумнiвно, привернули до себе загальнуувагу. Безкоштовнi тижневи-
ки у cBotx. анонсах дослiвно друкують нашi аргументи. Блогери та ондайн-
огruIди,говорять про перенаседення. Iз сiмдесятих poKiB не було жодноi пуб-
лiчноi розмови на цю тему. zМe раптом, за один день, розмови з'явидися.Iдея
вийшла на cBiToBy арену. HoBi iдеi завжди починають поширюватися з цери-

ферii суспiльства. Тiльки через те, що цей процес не завжди приемний, тобi
не варто засмг{уватися.

- Я врЯтуваЪ двадцять п'ять тисяч гектарiв у Захiднiй Вiрджинii, - ска-
зав BiH. - HaBiTb бiльше, нiж у'Колумбii. Ще була хороша робота з реальЕим}r
результатами. Чому я не продовжив це робити?,

- Тому що ти знав: цього буде недостатньо! €дине, що збереже нас, - це
вдала спроба змiнити д}Мки пюдей.

BiH дивився на свою дiвчину: руки мiцно тримаються за кермо, свiтдi очi
зосередженi на дорозi, - i зрозумiв, що шаленiе вiд бажаннябути схожим на

неi; i вiдчув вдячнiсть за те, що воНа не проти того, аби BiH задишався самим
собою.

- Справа в тому, що люди MeHi не дуже подобаються, - зiзнався BiH. -
Я не вiрю, що вони справдi можуть змiнитися.

- Насправдi,ти дуже любиш людей. Я нiколи не бачида, щоб ти хоч ко-
мусь зробив пiдлiсть. Ти проgто не можеш не посмiхатися,коли розмов/uIеш
3 дюдьми.

- У Вiтменсвiллi я не посмiхався.

- Чесно кalкучи, посмiхався. HaBiTb там. Ije i було ду)." дr""rr. '

У таку спеку вони все одно не могли побачити багато птахiв. Щойно
межi територii були позначенi, а виведення пташенят завершено, мадень-
ким пташкам краще було не привертати до себе уваги. Волтер гудrIв зранкr-
в усiляких cxoвaнKzlx та парках, де, як BiH вважав, усе IIIe тривадо бурхливе
життя, але перезрiлi трави та HaBaHTDKeHi листям дерева, оточе'нi лiтньою
вопогою, стояпи незворуrпно, наче бдинки, зачиненi до приходу господарЬ
наче подружжя, якi Hi на кого не звертають уваги, KpiM себе самих. Пiвнiчна
пiвкуля поглиirада сонячну енергiю, рослини потроху перетворювали ii на
iжу для тварин, i шарудiння та писк комaх бупи единими зв},ковими <побiч-
ними продуктами). Це був час розппати з неотропiчними мiгрантами, i його
аж нiяк не можна було втрач4ти. Волтер заздрив тому, що iM е чим зайнятися,
i MipKyBaB собi: чи не тому в нього депресiя, що це перше лiто за сорок рокiц
коли йому не треба працювати?
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(Вiльне мiсце>,. загальЕонацiональне змагання сqред музичних кодек-
тивiв, мало вiдбутися в ocTaHHi вихiднi серпня, i, на lл<адь, у Захiднiй Вiрп-
жинii. I_{ей штат розташований не в центрi краiни, до нього вalкко добира-
тися громадським транспортом; але поки. Волтер додумався запропонувати
змiнити мiсце проведення змагань у своему блозi, його збудженi фани вже
загорiлися 'rхати саме до Захiдноi Вiрдх<инii i заходилися критикувати ii ва
високий piBeHb rrapoд;кyвaнocTi, залежнiсть вiд вугiпьноi промисловосii, ви-
сокий вiдсотЬк прихильrrикiв християнських фундаменталiстiв та вiдповi-
дальнiсть за пiдробку резрьтатiв виборiв у двохтисячному роцi на користь
Щжорджа Буша. Ладiта попросипа BiHa Гейвена дозводити провести захiд на
кодишнiй козлинiй фермi, що тепер надежапа фонду i яка давно вже iй по-
добалась, - i Ёйвен, шокований ii нерозважливiстю та неспроможний (як
i решта людей) протистояти iiласкавому натиску, дав згоду.

Виснажлива подорож через <Iржавий Цоясо1 вивела загальний кйомет-
раж проекту за межу в пЪтнадцять тисяч кiлометрiв, а загальнi витрати
бензину довела майже до тридцяти барелiв. Так стадося, що rхнiй приiзд до
Твiн-Сiтiз у серединi серпня спiвпав iз першим у те лiто холодним BiTpoM
з присмаком oceHi, По всьому майже неторканому пiвнiчному лiсу Кана-
ди, пiвнiчнiй частинi штатiв Мен i MiHHecoTa спiвуни, i мухоловки, i качки,
i горобцi вже завершиди cBoi батькiвськi справи, скинули старе пiр'ячко та
змiнили його на менш помiтне, i тепер у.морозному BiTpi та сонячному про-
MiHHi пiд певним кутом вiдчували натяк на те, що настав час повертатися
на пiвдень. Частiше за все першими летять на зимiвлю батьки, заriишаючи
малюкiв вчитися пiтати й шукати корм; а потiм i вони знаходять дороry до
мiсць зимування - значно повiльнiше та з вищим piBHeM cмepTнocTi. З тих,
хто полетiв восени, навесцi повертаеться менше подовини.

<CiK Челсiс>, гyрт iз Сент-Пода, яких Воптер чув одного разу на розiгрiвi
у <фавматико i подумав тодi, що вони i року не протримаються, ще й досi
спiвали i HaBiTb змогди зiбрати на виступi в paмKаx <Вiльного мiсця> стiльки
фанiв, що за резудътатами голосування потрапили до фiнального змагання

rypTiB у 3ахiднiй Вiрдlкинii. OKpiM них, у натовпi Волrтер побачив лише два
знайомi обдиччя: Сет i Meppi Полсен, cBotx старих сусiдiв iз вупицi Бар'ер-
стрит; вони вигдядалина тридцять poKiB старшими за Bcix присутнiх, oKpiM
самого Волтера, Сет дуже захопився Лапiтою; все нiяк не мiг припинитиви-
трiщатися на Hei i, незважаючи на скарги Meppi на втому, наполiг на пiзнiй
вечерi в pecTopaнi <Тейст оф Ташанду> пiсля змагання, Вечеря стада справж-
HiM святом доrrитдивостi, бо Сет постiйно випитував уВолтера секретну
iнформацiю щодо скандапьного шлюбу .Щжоуi та KoHHi, щодо теперiшнього
мiсця проживання Петтi, щодо точноi icTopii його cTocyHKiB iз Лалiтою та
щодо обставин прочухана, який Волтер влаштував д/Iя газети пНью-Йорк
таймс> (кБоже мiй, ну ти й задав iм перцю>); увесь тойчас Meppi нудьгувала,
i це чiтко можна було прочитати по виразуif обличчя.

Повернувшись до мотелю, пiзно ввечерi, Волтер та Лалiта мади Iцось схо-
же на сварку. Вони збирапися взяти кiлька днiв вiдгрriв, поiздити по MiHHe-

l Частина Середнього зжоду й схИного узбережжЯ США, де в 1970-х рр. бупи скон-
цеfiтрованi сталедиварне виробництво й iншi галузi важкоi промисловостi,
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coTi, навiдатисянавудицю Бар'ер.стриц на Безiменне озеро, до MicTa Гiббiнг
i подивитися, чи зможуть вони вистежити Мiтча; але Лалiта зараз хотiлароз-
вернутися на сто вiсiмдесят градусiв i поtхати в 3ахiдну Вiрджинiю.

- Подовина людей на фестивалi- це анархiсти, як вони caMi пво себе
говорять, - напо/uIгала вона. - А просто так дюдину aHapxicToм не назвуть.
Ми повиннi негайно по'rхати туди та зайнятися питанням транспортного за-
безпечення.

- Hi, - вiдповiв Волтер. - Ми поставиди гурт iз Сент-Пола на останн€
мiсце в сIIиску саме для Toio, щоб вiдпочити тут кiпька днiв. Невже тобi не

цiкаво побачити мiсця, де я вирiс?

- 3вичайно, MeHi дуже цiкаво. Але це ми зробимо пiзнiше. Наступного
мiсяця.

_ Але ми вже тут. Нiчого не трапиться, коли ми витратимо два днi, а пiс-
ля цього одразу ж поiдемо до Вайомiнгу. Тодi Еам не треба буде повертатися.
Нащо долати зайвi три тисячi кiлометрiв iз гаком?

- Чому ти так поводишся? Чому ти не хочеш погодитися зробити спо-
чатку те, що ва)кдиво зараз, а менш вiDкливе вирiшити згодом?

- То*у що такий був у нас пдан.

- Але то просто rrлан, а не контракт.

- Що ж, гадаю, я також трохи занепоко€ний через Мiтча.

- Але ж ти ненавидиш Мiтча!

- I]e Ее означа€, що я xoTiB би, аби мiй брат жив на вулицi.

- Так, але ще один мiсяць нiчого не вирiшить. Ми можемо повернутися
вiдразу пiспя змагання.

BiH захитав головою.

- MeHi також потрiбно перёвiрити будинок. Туди вже piK HixTo не за-
ходив.

- Hi, Волтере. I-{e я i ти, це наца справа, це вiдбуваеться просто зарffi.

- Ми можемо HaBiTb запишити фургон тут, придбати квиток на лiтак,
а на мiсцi взяти напрокат aBTiBKy. Ми тодi витратимо дише один день. У нас
залишиться ще цiлий тиждень, щоб попрацювати над органiзацiею транс-
порту. Будь ласка, заради мене.

Вона взяла його обдиччя в долонif,tподивилася на нього, наче собака по-

роди бордер-колi.

- Hi. Будь ласка, зарадц мене - зроби те, чого хочу я.

- Тодi дети сама. Я приеднаюся за кiлька днiв.

- Чому ти так поводишся? Через Сета та Meppi? I-{e вони змусили тебе
постiйно думати про минуле?

- Так.

- Викинь це все з годови та iдьмо зi мною. Ми маемо триматися разом.
Наче холодна течiя у теIIдому озерi, в ньому пiдiймалася стара депресiя,

корiння якоi брало початок у rIтведському минудому родини. Иому здадося,
що BiH не заспуговуе на такудiвчинlл, як Лалiта; взагалi не був створений для
вiльного життя та всйяких геройств; йому потрiбно вести боротьбу проти
нулного та занадто стриманого способу життя i пiдвищувати свiй, духовний
piBeHb. I BiH зрозумiв: через yci цi почуття у ньому зростало невдоволенIuI
життям iзЛалiтою. I тiльки на краще, сумно MipKyBaB Волтер, що рано чIr
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пiзfiо вона дЬнаеться, яким BiH е насправдi. Зрозумiе, наскiльки BiH схожий
на брата, батька та дiда. Тому BiH знову зzlхитав головою"

- Я намагаюсь дотримуватися пдану. Я вiзьму фур.гон на два днi. Якщо
не хочеш lхати зi мною, купимо тобi квиток на дiтак.

Все могло пiтиiнакше, якби вона тодi розпдакалась. Аде вона була упер-
тою та смiливою i дуlке fiа нього злцпася, i тому вранцi BiH одвiз ii в аеропоръ
вЙбачаючись кожноi хвипини,доки вона не змусидайого замовкнути.

- Усе гаразд, - запевнила його Ладiта. - Все вже позаду. Я про це.сьо-
годнi HaBiTb не думаю. Ми робимо те, Iцо мусимо. Я подзвоню тобi, як приiду.
Скоро побачимось.

[]e 'був ранок недiлi. Волтер подзвоtlив Керол Монаген, а потiм поrхав
знайомими вулицями до Ремзi-ГiЛла. Блейк зрубав iще декiлька дерев та
кущiв у саду Кероп, аде бiпьше на вупицi Бар'ер-стрит нiчого не змiнилося.
Кероп обiйняда Водтера, сильно, не по-сiмейному притиснувшись до нього
грудьми, апотiм, упродовж цiлоi години, покц бпцзнята бiгали по вiтапрнi
зi спецiальним захисним покриттям, Бпейк нервово вставав, виходив iз KiM-
нати, потiм повертався i знову вIiIходив, двос батькiв змогди насододитися
cBoiM IIовим статусом.

- Я до cMepTi хотiла подзвонити тобi, копи про все дiзнdлася, - зiзнала-
ся Керол. - MeHi довепося 61тtвально сiсти собi на руку, щоб вона не набрала
твiй номер. Не розумiю, чому Щжоуi не xoTiB тобi нiчого повiдомляти,

- 3наеш, у нього там якiсь суперечки з матiнкою. Та i зi мною також, -
сказав Волтер.

- Аяк Петтi? Я чула, ви бiдьше не pix}oм.,
:

- laкle.

- Але я не збираюсь мовчати про це, Волтере. Я завжди казатиму,те, що
думаю, HaBiTb якщо це мене не доведе до добра. Я завжди вважада, що час
вашого розриву колись таки настане. Мене завжди дратувало ii ставлення до
тебе. Таке вiдчуття, що все мало вертiтися пише навколо Hei. Ну, ось я i cia-
зала.

- Але знаеш, Керол, усе це дrже скпадно. А ще, вона.зараз свекруха Кон-
Hi. Ъму, сподiваrося, ви з нею знайдете спiльнумову.

Ха. Що стосуеться мене, то я небагато втрачу, коли ми взагалi не бачи-
тимемося. Сподiваюся, вона зрозумiе, яке зодоте серце в Moei дочки.

- Я теж так вважаю. KoHHi - чарiвна дiвчина, з ведиким потенцiапом.

- Тй завжди був Йилiшиitза Hei. У тебе самого зодоте серце. Я нkопи не
шкод)rвzша про те, що ти мй сусiд.

Волтер вирiшив не акцентувати уваry на несправедливостi ocTaHHboi

реппiки, вирiшив не нагадувати Керол про багаторiчну щедрiсть, яку Петтi
виявIIяладо Hei та KoHHi, але Йому все одно було прикро за Петт,i. BiH знав, як
старанно вона намаг апася демонструв ати пише гарний бiк cBoei о собистостi,
i засмутився вiд того, що ocTaHHiM часом постйrtо стикаеться з пюдьми, якi
бачать у нй пише caMi недолiки. Кгубок стояв у нього в горлi, доводячи, пдо
BiH, попри все, i досi коха€ Петтi. Опустившись на копiна, аби погратцз блцз-
нятаlvlи, BiH згадав, наскiдьки пегше iй вдаеться даднати з дiтьми, як вона за-
бувала про себе та придiляда увагу диIце ,Щжесiцi та Щжоуi, коли вони були
утомуж самому вiцi, як зараз близнюки, - вона нiби розчинядася в них.
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Мабуть, воно на краЩе, що Лалiта повернулася до Захiдноi Вiрджинii i зали-
шипа його самого стрa>кдати над минудим.

Пiсдя втечi вiд Керол та розумiння з Блейкового хоподного <Що побачен-
ня>, що той так i не пробачив йому лiберапiзму, Воптер попрямував до MicTa

фанд-Репiдз, де завiтав до продуктового магазину, i пiд вечiр доiхав до Безi
менного озера. На сусiднiй дiпянцi, що наrrежапа Лаiдверам, висiла зповiсна
табличка кПродаеться>>, апе його будинок пережив 2004 piK не гiрше, нiж yci
попереднi. Запасний ключ i досi висiв на зворотному боцi Ееобтесаноi бере-
зовоi павки, i Волтер раптом зрозумiв, що йому не так уще й ва.lкко перебу-
вати у тих KiMHaTax, д€ його зрадили дружина i найкращий друц бо тут жидо
багато iнших спогадiв, i вони миттю захопили його. BiH працював граблями
та пiдмiтав, а)к доки не спустилася нiч, радiючи, що можq для рiзноманiт-
Hocтi, зробити щось реальне, щось корисне, а перед тим як пiти спати, по-
дзвонив Лалiтi.

- Туr можЕа з''iхати з гIryзду, - сказ:uIа воЕа._- Дуже добре, що я rrри-
'iхада, а ти зiпишився там, бо ти 6, мабуть, засмутився. Мене оточили з ycix
бокiв. Нашим людям потрiбна охорона, яка б захистила tx вiд фанiв, якi при-
iхали заздалегiдь. Таке враження, нiби сюди приперпися геть yci придуркi,l
з Сiетпа. Ми розбипи невеликий табiр бiпя джереп колодязя, i в нас е один
бiотуапет <Порта Поттi>, аде його вже оточили бдизько трьохсот чоловiк,
Вони розповзлися по.всй територii, п'ють воду зi струмка, бiля якого ви-
порожняються,l постiйно конфпiктують з мiсцевими житедями. Вся дорога,
що веде до нашого табору, розмальована графiтi. А вранцi я маю надiспатl,t
iнтернЪ вибачатися перед житедrIми, чие майно було зiпсоване, i пропонува-
ти все перефарбувати, Я ходида по трбору, закликапа пюдей схаменутися, апе

Bci зараз пiд кайфом i, до того ж, розтягнyлися по територii у п'ять гектарiв.
У них немае ваталскiв, вони зовсiм HeкepoвaHi. Потiм стемнiло i пiшов дощ,
i MeHi довелося повернутися до MicTa i знайти найближчий мотедь.

- Я можу вилетiти просто завтра, - сказ4в Волтер.

- Не требалетiти, скористайся фургоном, щоб можна було розбити табiр
будь-де. А зараз ти просто розсердишся. Яж можу iз цим впоратися, i MeHi
не обов'язково на когось сердитися. Все стане на свое мiсце ще до того, як T}I

дiстанешся табору.

- Що ж, будь обережна за кермом, гаразд?

- Неодмiнно, - прозвгIадо у вiдповiдь, - я яюблю тебе, Волтере.

- I я тебе.
Жiнка, яку BiH дюбив, також дюбила його. BiH знав це напевно, але це

все, що BiH знав напевно за все свое життя. Iншi ж важливi факти залишали-
ся невiдомими. Чи буде вона обережною за кермом? 3 якою швидкiстю вона
поiде Ёранцi по сдизькй вЦ дощу магiстрапi, яка веде до колишньоi козля-
чоi ферми? Як швидко вона'lхатиме по небезпечному гiрському серпантину?
Чи не видетить на Hei з-за повороту BaHToKiBKa з вугiлпям i чи не трапиться
саме те, цо трапляеться майже не кожноrо тижня у Sахiднiй Вiрджинii? Або,
мождиво, водiй позашляховика з високим клiренсом, дюдина, чие майно спо-
творене написами типу <Вiльне мiсце> або <Рак на земдi>, побачить модод\,
темношкiру дiвчину за кермом компактного, взятого напрокат автомобiля
корейського виробництва i зверне на ii смугу; або переслiдуватиме iI на не-
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безпечно невеликiй вiдстанi; чи обганятиме ii впритул до ii машини; чи на-
вмисно змусить i] з'lхати з дороги, на якiй немае захисних смуг.

Що б там не траrrилось, апе бдизько 7:45 ранку, за BiciM кiлометрiв на пЬ-
денъ вiд ферми, ii маiттина з'iхада з дуже крутого насипу i зiткнуrася з дере-
вом гiкорi. Полiцейський звiт HaBiTb не дав утiшноi iнформацii про миттеву
загибедь. Але ri травми буrи жахливими: зламаний таз, розiрваЕа стегнова
артерiя; i, безумовно, вона померда до того, як у MiHHecoTi, о 7:30, Волтер по.
вернув кдюч на цвях пiд лавою i вйрушив до селища округу Ейткiн шукати
свого брата.

BiH знав, iз довгопiтнього досвiду спiдкування з батьком, що з а/rкоголiка-
ми краще розмQв/uIти зранку. Все, що Брент змiг розповiсти про останню ко-
дишню дiвчину Мiтча, Стейсi, це те, що вона працювала в одному з фiлiалЬ
мiсцевого банку- I Воптер, поспiшаючи з одного фiлiалу до iншого, знайшов
ii в третьому. Вона була приемною на вигляд, високою, сiльського типу жiн-
кою, виг/Lядала poKiB на тридцять пЪть, але розмовпrIда, неначе пiдлiток.
Хоча вона нiколи до цього моменту не бачила Воптера, здавапося, вона була
готова покдасти значну вiдповiдальнiсть за дiтей, вiд яких вiдмовився Мiтч,
саме на Волтера.

- Можете пошукати його на фермi його друга, Бо, - Сказапа вона, серди-
то знизуючи плечима. - Останне, що я чуда, це що Бо давав йому притудок
yKiMHaTi пiд даrrом гаража, але вiдтодi минуло вже майже три мiсяцi.

Округ Ейткiн, штат MiHHecoTa, з бопотистими, майже повнiстю покри-
тими кригою i безрулними землjIми, був найбiднillrим окруtом штату, i са-
ме томутут знайшпипритyлок багато птахiв. Але Волтер не став витрачати
час на lхнiй пошук, а просто поrхав годовною дорогою N9 5 i вЦразу знайшов

ф.р*у Бо. Порр iз фермою знФ(одилося поrrе, усiяне перезрiлими задишка-
ми вiд урожаю рiпака, а також менше за розмiрами поде з набагато бiлыllою
кiлькiстю бур'яну, нiж мае буту.Сам Бо, стоячи на колiнах на дорозi бiля
бупинку, ремонтував опорну пiдставку дiвчачого ведосипеда, прикрашеного

рожевими стрiчками, а куIIка дiтей' бiгала тудиJсюди з вiдчинених вхiдних
дверей бцинку. Щоки Бо буrи червопими вiд постiйпого вживання джину,
але вигпядав BiH молодим i мав статуру борця.

- Отже, ти i е брат iз великого MicTa, - зазначив BiH, дивIIячись на фур-
гон Вшlтера.

- Так, ц€ я, - прозвг{ад'о у вiдповiдь. -Я чув, Мiтч зупинявся у вас.

- Ък, BiH iнодi приiжджае, а потiм це геть. Гадаю, йото зараз можна
'знайти бiля озера Пiтера, саме там, де наметове мiстечко. Тобi BiH для чогось
конкретного потрiбен?

- Hi, я просто про'iжджав повз.

- Так, у нього настали BaжKi часи, вiдкопи Стейсi його вишпурнула. Я на-
магаюся йому якось допомогти.

- Вона його покинула?

- Ну, знаеш, у кожного своя црzшда, BipHo?
Озеро Пiтера знiл.ходидося на вiдстанi однiеi години iзди вiд ферми, на

шдяху до фанд-Репiдз. Щiставшись наметового мiстечка, яке бйьше бупо
схоже на звадище старих машин i на полуденному сонцi вигrшдало особливо
непривiтним,'Воптер побачив товстенького дiдугана, х,киit сидiв навшпинь-
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ках бiдя брудного, пофарбованого вчервоний колiр намету iчистив рибу,
кидаючи дуску на газётнЙй аркуш. Тiпьки тодi, коли Волтер уже проrхав повз
незнайомця, BiH упiзнав у ньому Мiтча, черФ схожiстъ iз батьком. Волтер
припаркував свiй фургон.бirrя топоrii, аби.сховати його вiд сонця, i запитав
себе, що BiH тут робить. BiH не був тотовий запропонувати Мiтчу будинок
бiля Безiменного озера, бо гадав, що вони з Лалiтою могли б caMi в ньому по-
житикйька мiсяцiв, аби скдасти cBoi тIпани на мd)tбутне. Але йому хотiлося
бути.схожим на Лалiту, бути трirrrечки безстрашнiшим i пюдянiшим. I хоча
BiH i вiдчував, що бупо б набагато краще запишити Мiтча на caMoTi, BiH гли-
боко вдихнув i пiшов назад, до червоного намету.

- Мiтч, - сказав BiH,
Мiтч чистив окуня розмiром iз долоню i HaBiTb не дивився вгору.

- М-м-м.

- Ще я - Волтер, твiй брат.
I пише пiсrrя цrлr спiв Мiтч пiдвiв очi, розтягнувши ryби у нахабнiй по-

смiшцi, яка згодом перетворилася на справжню усмiшку. BiH уже не був та-
ким гарненьким, або, точнiше кalкгIи, вiд вроди залиrrrився лише маленький
оазис на обличчi, оточений пустелею одутлоi, обпеченоi сонцем пдотi.

- Оце тЕж, - гмикнув BiH. - Малюк Волтер, що ти.тут робиш?

- Просто зупйнився тебе побачити.
Мiтч витер руки об луже бруднi вiйськовi шорти i простягнlrв праву, аби

привiтатися s Волтером. Рука була в'ялою, аде Волтер мiцно потиснув ii.

- Так,, яка зустрiч; ще ж чудово, - продовжував Мiтч. - Я щойно зби-

рався випити пива, хочеш rrри€днатися? Чи ти й досi непитущий?

- Чом76 то й Hi.
Воптер розумiв: бро б краще з його бокуй бiльше в дусi Ладiти привезти

Мiтчу кiлька упаковок по шiсть бляшанок пива. 3lншого боку, дати Мiтчу
можливiсть пригоститибрата - т€ж добре. BiH HaBiTb i не знав, який BapiaH1
кращий. Мiтч перетнув брудну мiсцину, поrrрямував до ведичезного ходо-
диilьника i повернувся вже з двойа бляшанкамипива марки <Пi-6i-ар>.

- Так, я помiтив, як проrхав той фургон, i подумав: що то за хiпi вирiши-
ди в нас зупинитися? Ти зараз хiпi?

- Hi, не зовсiм.
Поки мухц й оси бенкетувапи над Irутрощами риби, яку чистив Мiтч,

брати сiли на cTapi складанi дерев'янi стйьцi з тканинним верхом, заплямо-
ваним плiснявою, якi належа/Iи ще rxнboMy батьковi. Волтер розгпедiв нав-
круги також багато iншого старого мотлоху. Мiтч, як i батько, був великим
балакуном, i поки BiH розfiовiдав Волтеру про теперiшнi cBoi умови прожи-
вання i читав лiтанiю про сидьнi переломи, й тр4влли спини, i дорожньо-
транспортнi пригоди, i посtiйнi та непримиреннi сiмейнi сварки, якi i довеrпr
його до такого iснlвання, Воrrгер дивувався, до якого разюче iншого виду
п'яниць надежаЪ Мiтч у порiвняннi з батьком. Схоже, адкоголь, а може, й час
викреслив iз його пам'ятi Bci спогади про стару ворожнечумiж братами. BiH
не проявляв жодного почуття вiдповiдальностi, аде ж, з iншого боку, aHi ба-
жацня вигородитцсебе, aHi обlryення.,Щень був сонячний, iМiтч просто ро-
бив те, що i завжди. BiH пив постiйно, апе нiкци не поспiшаючи: до вечора
буlо ще дуже дапеко.
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- Де ж ти береш грошi? - заIIитав його Волтер. - Працюеtrr?
Мiтч не дуже впевнено нахидився Lвiдкрив малеЕьку скриньку, де зна-

ходилась невелика купка бапкнот i майже п'ятдесят jlоларЬ дрjбними гро-
шима.

- Мiй банк, - вiдповiв BiH. - У мене тут вистачить на те, щоб насолоди-
мся теплою лiтньою погодою. Минулоi зими я працював нiчним сторожем
в Ейткiнi.

- А що тiробитимеш, коди грошi закiнчатьёя?

- Знайду собi щось. Я прекрасно можу сам про себе потурбратися.

- Ти переймаешся життям cBorx дiтей?

- Ък, iнколи. Аоa у ник е чудовi MaTepi, якi напевно вх(е знають, як най-
краще про них пiк;ryватися. Я iM у цьому не помiчнйк. Я, нарештi, зрозумiв
це. Я можу добре пiклуватися дише сам про себе.

- Ти вiльна людина.

- Так, явiпьtlий.
Вони замовкли. Лёгкий вiтерець cBoiM легесеньким подихом пiдняв

йiльйони.дiамантiв на поверхнi озера fliTepa. На другому березi кiльfа ри-
балок Вiдпочивали в адюмiнiевих човнiлх. ,Щесь бди;сче бупо чути каркання
ворона, а один iз мешканцiв наметового мiстечкаколов дрова. Волтер.провiв

усе пiто-на вiдкритому повiтрi в мiсцяь набагато вiдiцапенiших i безлюднi-
ших за це, аде нiколи,не вiдчував себе.так далеко вiд звичних йому речей,
нiж зара'з. Вiд дiтей, роботи, iдей, жiнок, яких BiH любив. Вiн.знав, що брат
не зацiкавлений утакому ститi життя (i взагалi нiчим не цiкавиться),.але
в нього HaBiTb не виникдо бажання поговорити про це. Щокоряти цим бра-
ToBi. Iвтой моменъ коли унього задзвонив телефон, висвiтивши незнайо-
мий захiдновiрджинський номер, Волтер саме дrп[ilв, яким]бпагосповенним
i щасливим було його життя,



. МИНУЛI ПОМИЛКИ
,(3авершепня)

Щось на зразок поспанпя до читача
Автор: Петтi Берt'панд

РОЗДIД 4: ШIСТЬ POKIB

Автобiограф, дбаючи uро свого читача та розумiючивтратлцякi припапи
на його долю, та усвiдомлюючи тё, що певному голосу не завадило б замовк-
нути, оскiпьки життя ста€ все бiльш похil{урим, дуже старалася наtrисатй цi
сторiнки вiд першоi та другоi особи. Аде, на жадь, схоже, що вона, як пись-
менник, приречена залишатися одним iз тих качкiв, якi говорять про себе
в третlи ocoor. лоча вона вва)кае, що по-справжньому змlнидася, l вже пово-
д"iо." набагато краще, irbK у cTapi часи, i тому заслуговуе на те, щоб il знову
почади стухати, вона все ще не може змусити себе вiдпустЙи голос, який
вона знайшпа коли iй yrKe_He було за що триматися, HaBiTb якщо це означае,

що ii читач кине цей рукопис просtо у свiй старий см,iттевий кошик коледжу
Макалiстер..' Авторка почина€ з визнання того, що шiсть poKiB - це довгий перiод
мовчання. На самому початку, коли Петтi тiдьки поiхада з Вашингтона, вона
вiдчувапа, що студити педьку - це найкраще, що вона може зробити, як дтIя
себе, тiж i дrrя !олтера. Вона знала: BiH розлютиться, дiзнаЪшись, що вона
пiшда до Рiчарда. 3нала: BiH вирiшить, що й байдуже до його почуттiв, i що
вона, напевно, брехала або обманювала сама себе, коди наполяrала, нiби
дюбить Йо.о, u не його друга. Але варто зазначити таке: перш Hi;K rхати до
,Щжерсi-сiтi, вона таки проведа одну,нiч на caMoTi в готедi <MapioTT> за MicToM,

рахуючи сидьне снодiйне, яке вона принесла з собою, та вдивlulючись у ма-
денький пластиковий пакец який гостi готедю зазвичай кдадуть увiдерця
дпя пьоду. Дуже легко сказати: <Так, але ж вона насправдi не покiнчиоа i.o-
бqtо!>, i вирiшити, що вона просто занадто драматиз)rвапа ситуацiю, i жалiпа
себе, i брехала собi, i робила багато iнших згубних речей. Автобiограф, проте,
стверджуе, що Петтi буrа в дуже дешевому мiсцi в ту нiч, одному з найдешев-
ших, i мада думати про cBorx дiтей. ii бiдь, хоча, мождиво, i не бйьший за бiпь
Волтера, був дiйсно ведиким. I опинилася воIIа в такiй ситуацii саме через
Рiчарла. Рiчард був единим, хто мiг би зрозумiти це, €диною людиною, яку
вона мопда побачити i не померти вiд сорому, единим, хто (вона не мала жод-
них cyMHiBiB щодо цього) все ще xoTiB ij. Вона нiчого не могла зараз подiяти
з тим, що сама зруйнувала життя Воптера, i тому подуfiада, що може хоча 6
спробувати врятувати вдасне.

Аде, чесно кажг{и, Петтi дуже сердилася на Волтера. Як би боляче йому
не було читати певнi сторiнки ii автобiографii вона i досi Ьва:калц що BiHlI

cKoiB несправедпивiсть, вигнавши u з дому. Вона думапа, що BiH вiдреагував
занадто гостро, i не зрозумiв ii, i брехав собi про те, що йому дrже хочеться
позбутися ii та пiти до cBoei дiвчини. I гнiв Петтi посидювався ревнодiами,
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бо дiвчина справдi пюбипа Волтера, у той час як Рiчард не така людина, яка
може по'-справжньому когось полюбити (за винятком, i дуже зворушдивим,
Волтера), Хоча, безсумнiвно,. Волтер зовсiм по-iншому бачив gитуацiю, що
складася, Петтi вiрипа, що дiе прави.iIо, копи вiдпр:лвилась до Щжерсi-сiтi
упошукчлх утiшання, помсти, пiдтримки ддя почуття.власноi гiдностi, якi
могла отримати завдяки ночi з егоiстичним музикантом.

Автобiограф n. буде докладно розг/uIдати особдивостi життя Петтi
у mepci-ciTi, а визнае дише те, що виконання ii давнього нестримного ба-
жaHIUI принесдо iй вепике, хоча й Еедовге задовопення, .i зазначить, що треба
бупо виконати його, коли iй був 2| piK i Рiчардi переtхав до Нью-Йорка, а в
кiнцi лiта повернувся до Мiннесоти, - а потivr подивитися, чи Ёона все ще
бупе потрiбна Волтеру. Бо також слiд зазначити таке: кожного разу, займаю-
чись сексом у,Щжерсi-сiтi, вона згадувапа останнiй раз зi cBoiM чоловiком, на
пiдлозi cBoei кiмнати в Щжорджтаунi. Хоча Водтер, безперечно, BBaDKaB Петтi
та Рiчарда чудовиськами байдужостi до його почуттiв, насправдi вони нiколи
не могли уникнути його присутностi. Наприклад, обговорюючи питання, чи
слiд Рiчарду допомагати Волтеровi у його iнiцiаlивi проти збiльшення насе-
лення, вони вважали само собою зрозумiлим, що Рiчард повинен це зробити.
I не з почуття провини, а через любов i засопленrrя, А це, беру.lи до уваги той
фоц чого Рiчардовi коштувадо прикидаrися перед бiльш вiдомими музи-
кантами, що пробпема перенаселення йому не байдужа, мало б примyсити
Воптера замиспитися. Правда полягада в тому, що жоднi стосунки мiж Пет-
Ti та Рiчардом не могли тривати довго, бо вони не могли не розчаровува-
ти одне одного, адже жоден iз нцх не був д;rя iншого таким привабливим,
як Воптер. Кожного разу', колrи Петтi лёжапа сама пiспя сексу, вона потопапа
в смутку i caMclTHocTi, оскiльки Рiчард завжди був i бупе Рiчардом, у той час
як з Водтером завжди iснувала можливiсть, хоча.й спабка iпроблематич-
на в ii реалiзацii, що 1х iсторiя зможе змiнитися та поглибитися. Коли Пет-
Ti почула вiд cBorx дiтей про бо>kевiльну промову, яку BiH зробив у Захiднй
Вiрджинii, вона взагапi зяевфилася. 3давалося, нiби Волтер тiльки й чекав,
коли позбавиться ii, аби стати вiльною людиною. ix стара теорiя,,.що BiH ко-
хае i потребуе ii бiльше, нiж всна кохае i потребуе його, тепер перетворидася
на свою точну протидежнiсть. Ъпер вона втратипанйбiльше кохання свого
життя.

Потiм надiйшла страшна звiстка про смерть Лапiти, й одразу багато по-
чуттiв охопидо Петтi: ведика скорбота та спiвчуття до Волтера; вiдчуття
великоi провини, тому що багато разiв вона хотiла cMepTi Лапiтц; раптовий
страх перед власною смертю; миттевий спалах егоiстичного сподiвання, що
Волтер зaD(оче повернути ii, а потiм - ведикий невимовний жаль за тим,
що вона по'rхала до Рiчарда i тим самим гарантуваlта, що Волтер нiколи не
прийме iT назад. Поки ЛапIта буrа жива, icHyBaB шанс, Що Волтер втомиться
вiд Hei; апе.щойно дiвчина померл6 для Петтi не залишидося взагалi жодноi
надii. Вона ненавидiла цю дiвчину i не приховувала цього, тож тепер не мала
права BTirllx11 Воптера i розумЙа, що це могло б здатися жахIIивим - вико-
ристати такий'сумний привiд, аби спробувати знову проникцути у його жит-
тя. Протягом багатьох днiв вона намагалася скпасти дист спiвчуття, гiдний
його горя, але прiрва мЬк чистотою його почуттiв i заплямованiстю влас-
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них здавадасяift нездоданною. Краще, щО вона могда зробити, це передати
спiвчуття через iнших, через Щжесiку, i сподiватися, що Волтер повiрить, що
вона дiйсно мада прагнення втiшити його, i що BiH зрозумiе: не вiдiславши
спiвчуття, вона може нiколи не отримати мождивостi взагадi з ним загово-
рити. Звiдси iз|явилися шiсть poKiB мовчання з ii боку.

Авторцi дуже б хотйося повiдомити читачевi, що Петтi запишипаРiчарда
вiдразу пiсrrя спtертi Ладiти, але насправдi вона залишипася ще на три мiсяцi.
(HixTo i нiколи не прийме ij за опдот рiшростi та гiдностi.) Вона знада, попри
все, що пройде цемало часу, а можливо, i цiла вiчнiсть перед тим, як чо.цовiк,
якийiй справдi подобатиметься, захоче з нею переспати. А Рiчард - тепер,
коли вона втратида Волтера, - рiшре, хоча й неперекондиво, робив усе
можливе, аби стати хорошою людиною. Вона не вiдчуваЛа ведикого кохання
до Рiчарда, та все ж таки любила його за його зусипля (але знов).ж таки, на-
сriравдi вона кохала Волтера, бо саме BiH пiдказав Рiчарду ставати хорошою
людиною). BiH мужньо з1дав усе, що вона готувала, змушував себе заIIиша-
тися вдома та диви"Iися з нею фiльми, витримував ii частi спдески емоцiй,
але вона зhвжди пам'ятала, як недоречно ii приiзд спiвпав iз вiдродженням
його пристрастi до музикиi його потребою проводити ночi з друзями з гурту,
або наодинцi в своiй KiMHaTi, або ж у KiMHaTax iнших численних дiвчат, - та
хоча вона бучiмто i поважала цi потреби, вона неминг{е мала вдаснi, як, на-
приклад, потребу не вiдчувати на ньому запах iнших дiвчат, Аби вiдволiктись
та заробити грошей, вечорами вона працювадабарiстоюl iготувала саме
Ti KaBoBi напоi, одна дише думка про готування яких колись змушувала i1

смiятися. Вдома вона з ycix сил намагаlrася бути весепою та приемною, а не
занудою; але згодом вона нiби потрапида в пекдо, i авторка, яка, вiрогiдно,
сказала про все це вже набагато бiльше, нiж i] читач xoTiB би знати, з.вiдьняе
його вiд дрi6'язкових сцен ревнощiв, взаемних звинувачень та розчаруван-
ня, якi привели ii до не дуже мирного прощання з Рiчардом. Тут на д}мку
авторцi приходять намагання ii краiни розв'язатй проблему з В'етнамом, якi
закiнчилися тим, що наших в'етнамських друзiв скидали з даху посольства
та зiштовхували з вiдлiтаючих вертольотiв, залишаrочи'rх позаду, прирiкаю-
чи до знищення або жорстокого iнтернуваIIня. Але,це насправдi все, що вона
скаже про Рiчарда, за винятком неведикоi примiтки в кiнцi рукопису,

OcTaHHi п'ять poKiB Петтi живе у Бруклiнi та працюе помiчником r{итедrl
у приватнiй школi, допомага€ першоклаýникам вивчати мову та тренуе фут-
болiстiв i баскетболiстiв iз середньоi шкоди, I ось як вона потрапила на цю
майже не опдачувану, аде майже iдеапьну роботу.

Покинувши Рiчарда, вона по'rхала до cBoei подруги KeTi у BicKoHciH, i так
сталося, що партнерка Кетi,,Щонна, народида двох близнючок за два роки до
цього. KeTi, громадськйй захисниk, тЁt,Щонна, яка працювала у центрi допомо-
ги жiнкам, на двох отримували одну пристойну зарплатню, а також - одну
норму сну на добу. Тож Петтi запропонувала cBoi послуги няньки i вiдразу ж
закохадася в cBoi обов'язки. ix звали Наташа та Селена, i вони буличудови-
ми, незвичаfirclими дiвчатками. Вони нiби народилися з вiкторiанським ро-
зумiнням дитячоi поведiнки: HaBiTb перед тим, як розпдакатися, коли вони
не мали iншого вибору, вони нiби деякий час розсудливо думали, чи варто

| Барiсmа - людина, Iцо готуе KaBoBi напоi.

40в



це робити. Авжеж, дiвчата були зосередженi одна на однiй, завжди дивипися
одна на одну, радилцся, навчалися одна в одноi та порiвнювали iграшки або
iжу iз зацiкавленiстю i пуже зрiдка - iз заздрiстю або елементами змагання;

разом tsони здавалися дуже мудрими. Коди Петтi говорила до однiеi, iнтlrа
також ввiчливо та уважно сдухала. 3а дворiчними дiвчатами потрiбно було
наглядати увесь час, та Петтi буквально нiколи не втомдювалася це робити.
Правда подrIгала у тому, що (iI завжди це тiшило) вона настiльки ж добре
ладнала з малими дiтьми, наскiльки iй це не вдавадося з дорослими. Вона
безупинно захоплювалася, нiби якимись дивами, тим, як,дiзчата навчадися

рухатися, розмовляти, спiлкуватися, як розвивадися ixHi особистостi - про-
грес бли,внючок iнодi був помiтний кожного дня, - i тим, якими нёвинними
та веседими вони залишались у чистотi cBotx потреб, i тим, як вони цiлковито
довiряли iй, Авторка не впевнена, у чому конкретно поIuIгало ii з.lхоплення,
але розуrоriла: принаймнi, в одному вона не помилидася щодо себе - у тому,

що хоче стати матiр'ю.
Вона 6, напевно, набагато довше залишалася у BicKoHciHi, копи б не за-

xBopiB ii батько. Читач, безумовно, чув про рак Рея, про те, як несподiвано
BiH почався tяк швидко прогресував. KeTi, теж дуже мудра жiнка, умовила
Пёттi по'rхати додому у Вестчестер, доки ще не пiзно. Петтi по'iхада, охоп-
дена страхом iхвидюванням, iпобачида, що будинок, де вона провела сво€

дитинство, майже не змiнився вiдтодi, як вона була тут востанне. Коробки iз
застарiлими агiтацiйними MaTePi алами стади -ще численнiшими, по бiльшадо
i пдiсняви у пiдвалi; вежi iз книжЬк Рея, якi рекомендувада (Таймс>, стали Iце

вищими та похитувалися; теки так r не випробуваних рецеглтiв iз кулiнарноi
колонки <Таймс>, що належали Щжойс, потовстiшалиi купи непрочитаних
випускiв газети ще бiльше пожовтiли; корзини з речами, якi можна утилiзу-
вати, стади ще бiльш переповненими; результати намагань,Щжойс зайнятися
садiвництвом заросли бур'яном i перебували у безладi; рефлексивний лiбе-

ралiзм ii бачення cBiTy пропускав iще менше реальностi; очевиднiсть ii не-
вдоводення через присутнiсть старшоi дочки ще посидидась, а фальшива ве-
селiсть Рея ще бiдьше спантедичувада. Черговою серйозноrо проблемою, над
якою зараз нечемно смiявся Рей, стала його власна неминуча смерть. Иого
тiло, на вiдмiну вiд усьото iншого, дуже змiнипося, BiH став виснаженим,
блiдим, а в його очах бупа rrорожнеча. Коли Петтi при'rхала, BiH ще ходиЬ до
свого офiсу на кiлька годин вранцi, аледе тривадо тiдьки один тиждень. Ба-
чачи його таким хворим, вона ненавидiла себе за байдужiсть до нього, свою

дитячу вiдмову вибачити його.
Не те щоб Рей уже не був Реем. Копй Петтi обiймала його, BiH пдескав ii

цо плечу кiлька секунд, а тодi вiдводив руки у боки так, щоб вони нiбивисiли
в повiтрi, нiби BiH не мiг aHi обiйняти ii, aHi вiдштовхнути. Щоб вiдволiкти
вiд себе )rвагу, BiH шукав iншi речi, над якими можна було посмiятися: кар'еру
Ебirейл як артистки перформансу, набожнiсть невiстки (про-яку мова пiде
пiзнiше), г{асть дружини у <жартi> уряДу штату Нью-Йорк та професiйнi
проблеми Волтера, про якi BiH прочитав у <Таймс>.

- 3даеться, твiй чоловiк сплутався з дурисвiтами, - сказав BiH одного

дня. Можливо, BiH i сам дурисвiт.

- BiH не дурисвiт, - заперечила Петтi. - Це точно.
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- Так i HiKcoH казав. Я пам'ятаю цю промову нiби вчора, Президент
Споrryчених Штатiв запевняе народ, що вiп не.е дурисвiтом. I-{e сдово (дури-
cвiT>l : я не мiг припинити смiятися. <<Я не длlисвiт>. Вессjдо.

- Я не бачипа цiеi cTaTTi про Волтера, але Джоуl кiже, що це суцiльпа
брехня.

- А Щжоуi, це твiй республiканський синочок, чи не,так?

- BiH, вочевиRь;6iльш консервативний, анiж ми.

- Ебirейл розповiла, що jй практично довелося спапитипростирадла пiс-
лrI того, як BiH жив iз подружкою. yHei вдома. Нацевно, Ta}I повсюди буи
плями. Та й на оббивцi також.

- Рею, Рею! Я не хочу про це чути. 3гадай що я не така, як Ебirейл.

- Ха. Коли я читав ту статтю, то не мiг не пригадати вечiр, к8ли Воптер
так занепокоiвся через сВй Римськиiltклу6. BiH завжди був трохи ексцент-

ричЕим. Так MeHi завжди здавадося. 3араз же я можу про це казати?

- Чому? То*у,що ми розприлися?
- ТЬк, i з цiеi причини також. Але я мав наувазi - тому, що MeHi недовго

залишипося.I я можувисIIовити свою думку.
_ Тизавжди висдовдюеш cBoi думки. HaBiTb занадто часто.
I]e змусило Рея гrосмiхпутися.

- Не завжди, Петтi, Рiдше, анiж тобi здаеться.

- Назви хоч щось, що тобi хОтiлося б сказати, апети цього не зрОбив.

- Я нiколи не вйв виражати cBoi почуття. Я знаю, для тебе це було важ-
ко. Найважче, Hi_lK iншим, напевно. Ти завжди все сприймала близько до сер-

ця, Еа вiдмiну вiд iнших. А потiм той жахлrивий випадок у старших кпасах...

- Жа:<ливим буrо те, як ви потiм поводилися!
У цей момент Рей пiдняв руку, нiби запобiгаючи !i нерозважливим словам.

- Петтi, - попросив BiH"

- Але ж це правда!

- Петтi, просто... Ми Bci робимо помидkи. Я маю на увазi, я... е-е... Я на-
справдi пюблю тебе. Щрке сильно. Просто MeHi складно це показати.

- Що ж1 н€ пощастидо MeHi.

- Я намагаюся бути серйозним. Намагаюся тобi дещо сказати.

- Я знаю, тат}, --: сказада вона i гiрко заплакада. I BiH знову поппескав
ii по ппечу i нерiшуrе вiдвiв руки, i вона нарештi зрозумiла, що поводитися
iнакше BiH просто_пе може.

Поки вiп помирав, його сидiлка приходипа й вiддодила, Джойс неоднора-
зово, пiд якимсь складним приводом, вислизала до Опбанi за (важдивими>
голосами, а Петтi спала у своему старому.пЬкку, читала книжки, якi любила
у дитинствi, та riамагалася привести дiм у порядок, не соромлячись i не rrро-
сячи дозролу викидати lкурнали l990-x poKiB виIIуску i коробки з лiтерату-
рою iз агiтацiйн_оi кампанii Дукакiса. Це,бр сезоil садових журнапiв, i вона
та Щжойс, яка мада таку собi спорадичну пристрасть до садiвЕицтва, скорис-
тапися цим як единою п4ожливiстю найти хоча б один спiльний iHTepec, Але
Петтi, наскiльки це бупо можливо, намагапася проводити майже увесь час
iз батьком, тримаючи його за руку. та дозводrIючи собi пюбити його. Вона
майже фiзично вiдчувала, як yci ii органи, що вiдповiдають за емоцii, нiби
реорганiзlпоться, виводячи rr жалiсть до себе назовнi, повнiстю вiдкриваючи
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iT зору, наче огйдний темно-червоний HapicT всерединi ii тiда, який необхiд-
но вирiзати. Проводячи так багато,часу разом iз батьком, сдухаючи, як BiH,
хоча i все рiдше з кожним днем, насмiхаеться з усього, вона iз занепоко€нням
роэумiпа, як бупа схожа на нього i чомуii влzlсних дiтей не розВажала ii здат-
HicTb до весепощiв, i чбму для Hei бупо б краще.частiше бачитися з власними
батьками у важкi роки власного батькiвётва, щоб краще розумiти,ставденIuI._а.
до fiеi дiтей. ti мрц пOчати нове, незалежне життя з чистбго аркуша бупа тiль-
ки мрiею. Вона була дочкою свого батька. AHi BiH, aHi вона нiкоди не хотiли
дорослiшати i тепер разом працювали над цим. Немае сенсу заперечувати,
що Петтi, яка завжди полюбляда змагання, насододжувалася тим, що була
менш збентежена хворобою батька, менш налякана, нiж ii брати. Щiвчинкою
Вона хотiла вiрити у те, що BiH лlобить ii бiльш за все; а тепер, тримаючи його
ручI в своiй руцi, намагаючись допомогти йому переживати напади болю,
який HaBiTb морфiн мiг тiльки трохи попегшити, аде не'прибрати, це стадося
насправдi - вони це зробили, - i це змiнидо Ti.

Пiд час поховальноi процесii, яку провели в унiтарiанськiй церквi у Гас-
тiнгсi, вона згадада похорон.батька Воптера. Тут також було дрлсе багато лю-
дей - п'ятсот чоловiк точпо. Були присутнi, мабуть, yci адвокати,.суддi, тепе-

рiшнi та колишнi прокурори Ветчестера, i Bci, хто вихваляв Рея, казaulи одне
й те саме: що BiH не тiльки був найбiпьш тадановйтим юристом, якогсi вони
знали, апе Й найдобрiшою, найпрацьовитiшою, найчеснiшою rrюдицою. Така
висока професiйна репутацiя Рея прЙголомшида Петтi i стала вiдкриттям для
,Щжесiки, яка сидiла пор)rч iз нею; Петтi вже пЕредбачала (i, як виявидось, Ее
помилилась) справед.пивi докори Щжесiки з приводу тою, що вона позбавила
дочку такого вiDкдивого спiпкування з дiдусем. Ебirейп пiдiйшпа до кафедри
i говорила вiд iMerii ciM'i, намагаючись бути дотепною, аде виглядада недо-

речЕо й егоцентрично, але потiмЧастково реабiлiтувалася зарахунок гiрких
ридань.

Тiльки коди похорон закiнчився i Bci члени ciM]i пiшди, Петтi побачида.
групу бiднякiв, що сидiли на ocTaHHix ряд:ш: rx буzrо попад сотню, бiльшiсть
скпадали предiставники чорного, чи мексиканського, чиiншого етнiчного на-
седення. Bci вони були дуже рiзнi, хоча й однаково омгненi у вочевидь най-
кращi з тих, що вони мапи, костюми та cyKHi, i сидiли вони терпIшче та гiдно,
як люди, що ходипи на похорони частiше за Петтi. I]e були колишнi клiенти
Рея, яким BiH надавав безппатпi посrrуги, або ж lxHi родичi. Пiд час похоро-
ну вони один за одним пiд)rодили до багатьох EMepcoHiB, включаючи Петтi,
i брапи tx за руки, i дивилися iM у вiчi, i стиспо дякували за те, що Рей зробив
дЕI них. 3а те, що BiH врятував iM життя, за те, що запобiг цесправеддивостi,
за його доброту. Ще хоч i не викликапо у Петтi великого змвату (вона занад-'
то добре знала, чого коштують родинi гарнi вчинки за ii межами), але все
одно буrа приемно здивована i не могда не думати про Волтера. Ъпер вона
гiрко шкодуваrIа, що так пог:лно ставипася до його хрестових походiв за iншi
види тва.рин; зрозумiла, що робипа так,черФ ревнощi - ревнощi до його
птосiв, яких BiH так дюбив, та заздрощi до нього, бо BiH мiг так lx дюбити.
Вона хотiла пiти до нього просто зараз, поки BiH ще живий, i просто сказати:
<Я обожнюю тебе за твою доброту>.
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Одна рiч, яку вона скоро почала особдиво цiнувати у Волтерi, це його бай-

д}жiсть до грошей. Щiвчинкою вона успiшно розвинула у собi цю байдужiсть
i за цей успiх була винагороджена, успiшно вийшовши замiж за Волтера,

щедрiсть якого вона не цiнила, поки Рей не помер i вона знову не зiштовхну-
пася, нiби зi страшним сном, з матеРiальними проблемами у родинi батькiв.
Емерсони, як нерiдко казав iй Воптер, веди (eKoHoMiKy нестачi>. Оскiльки BiH
мав це на увазi метафорично (тобто емоцiйно), iнодi вона розумiла, що BiH
мав рацiю, але оскйьки вона не була схожа на сво'ж рiдних i не брала ластi
у змаганнях за ресурси, вона дише через багато poKiB зрозумiла, що завжди
потаене, аде завжди недосяжне багатство батькiв Рея - штуrнiсть нестачi -
лежало в ocHoBi Bcix проблем ii родини. Вона нiкоди не цiнувала цього, аж
доки не змусида Щжойс, пiсля похорону Рея, розповiсти iсторiю про маеток

родиflи EMepcoHiB у Нью-Щжерсi i доки ,Щжойс не розказала iй про сво€ тепе-

рiшне скрутне становище.
Ситуацiя була така: як вдова Рея,,Щжойс тепер володiла замiським мает-

ком, який Рей успадкував пiспя cMepTi Огасти шiсть poKiB тому. Рей лише по-
смiхався i не зважав на благання сестер Петтi, Ебirейл та Веронiки <розiбра-
тися з цим> (тобто продати будинок та вiддати кожнiй fi частину грошей),
але зара3; копи BiH помер, ,Щжойс опинидася пiд щоденним тиском iз боку
мододших дочок, а,Щжойс такий тиск витримувати не могда. Та все ж таки,
на жаль, вона мала Ti caMi причини, що i Рей, аби не бути в змозi <розiбрати-
ся> з маетком, oKpiM TaKoi прихильностi до маетку, яку мав Рей. Якщо вона
виставить будинок на продаж; два брати Рея, можливо, претендуватимуть
на немалу частину отриманих вiд продажу грошей. Тhм бiдьше, у старому
кам'яномудомi зараз жив брат Петтi, Едгар, його дружина, Галина, i txHi май-
же четверо дiтей (на четвертого вони якраз чекали); а сам дiм був пошкод-
жений нескiнченними спробами Едгара самостiйно вiдремонтувати його:
звa>каючи на те, що Едгар не мав aHi роботи, aHi заощаджень, аби прогоду-
вати немалу родиryr його спроби обмежидися"lим, що BiH пише пороздаму-
вав старе. Також Едгар та Гадина поIрожували, що коли Щжойс виседить rx
iз будинку, вони поiдуть на Захiдний берег рiки Йордан в Iзраiлi, забравши
iз собою единих oHyKiB Джойс, iжитимуть за,рахунок благодiйного фонду
з юридичною адресою в Маямi, агресивний сiонiзм якого змушував Щжойс
почуватися дуже незрг{но.

Авжеж, Щжойс добровiльно потрапила у чей кошмар. Як розумнf дiвчин-
ку, ii завжди приваблювапи походження Рея, достаток та соцiальниiт. iдеалiзм
його родини. Вона не мала жодного уявлення про те, куди вв'язувалася, яку
цiну заплатить за це, про десятки poKiB огидноi ексцентричностi та дитячих
змагань за грошi, про владнiсть i неввiчливiсть Огаста. €врейська дiвчина
з Бруклiна, вона згодом rlодорожувала Hi кошти EMepcoHiB до €гипту, Тибе-
ту та Мачу-Пiкчу, вечеряла з Щагом Хаммаршельдомl та Адамом Кдейтоном
Пауелом. Як i багато з тих, хто стае полiтиками, Щжойс не була цiлiсною лю-
диною, HaBiTb менш цiлiсною, нiж Петтi. iй потрiбно було почуватися над-
звичайною, i вона вiдчувала себе такою, ставши однiею з EMepcoHiB; а коди
народидися дiти, iй потрiбно було вiдчувати, що вони також надзвичайнi,

l Шведський полiтик i дипломат, Генеральний секретар ООН з 1953-го по 1961 piK.
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iтаким чином заповЕити порожнечу всерединi. 3вiдси iRиник той рефрен,
що Петтi найчастiше чуда удитинствi: <Наша.родина.не така, як iншi>. Iншi
родини страх)rють майно, апе татко пе вiрить у страхранЕя. В iнших родинiD(
дiти працюють пiсдя шкоди, а ви кращё доспiдiть cBoi надзвичайнi таланти,
щоб досягти cBo'rx плрiй. Iнltlим родинам доводиться непокоiтись через грошi
для непередбачених випадкiв, аде завдяки грошам вашого дiдуся ми можемо
не турбуватися про це. Iншi людиповиннi бутиреалLстами, булувати кар'ери
та заощаджраtги на майбутн€, а ви завжди матимете золоту*и/rу, HilBiTb.He-
звiDкаючи на благодiйну дiядьнiсть вашого дiдус4.

,Щжойс роками говорила це cBoiM дiтям, дозволида цим iдеям спотвори-
ти iM житт.d i зараз почувапася, як вона зiзналася Петтi тремтячим голосом,
(знесипеною> i <трохи винною)) через вимоги Ебirейл та Веронiки продати
ма€ток, Ранiше вона проявIIяпа свое почуття провини нерецршрними, ме
значними сумами грошей, якi вона даваласво'iм дочкtл}4, i в тому, що не осуд-
жувала lxHi вчинки - наприклад, коли Ебirейл поквапилася до пiкарнi того
вечора, копи Огаст помирав, i в останню хвидину витягнуда з нього чек на
десять тисяч доларiв (Петтi дiзналася про це вiд ГалЙни та Едгара, iKi вва-
жади це абсопютно неправильним вчинком, але iй здавалося, що вони бiль-
ше засмутипися через те, що caMi не додуйапися до такого), але зараз Петтi
трохи тiшило таке несподiване почуття провини MaTePi до власниJ( дiтей, та
ще й визнане серед бiлого дня: адже ранiше воно проявлялося лише в ii лiбе-
ральном)i полiтичному життi.

- Я не знаю, що ми з батькой зробипи не так) - зiзнадася вона. - На-
певно, ми щось таки накойи. Адже трое з нашIdк чотирьох дiтей пе зовЪiм

узмозi... не в зм9зi, ну... жити на cBoi кошти. ,Щумаю, я - оь пе знаю. Але
якщо Ебirейл ще раз попросить мене продати дiдусевий будинок... Але, ду-
маю, напевно, у деякому сёнсi я на, це заслуговую, Гадаю, у деякоtrлу ceHci
я винна.

- Ти лише повинна зуrrинити ii, - сказада Петтi. - Ти маеш право не

давати iй знущатися iз себе.

- Чого я не розумiю, так це того, якти могда стати такою iнакшою, такою
незалежною, - зiтхнула Щжойс. - 3даеться, ти зовсiм не маеш такого роду
проблем. Тобто я розумiю, що певнi проблеми в тебе е. Але ти здаешся... пев-
ним чином сильнiшою.

Без перебiльшень, це був один iз десяти найприемнiших MoMeHTiB у життi
Петтi.

- Волтер чудово заробляв, - зазначида вона. - BiH був MeHi чудовим
чоповiком. I_[e допомагало.

.- А TBoi дiти? Вони...

- Вони TaKi ж, як Волтер. Умiють працювати. А Дrко'yr майже найбiльш
незалежний хлопець у Пiвнiчнй Америцi. Може, це в нього вiд мене.

- Я б хотiла частiше бачити Щжоуi, - зiзнапася ,Щжойс. - Сподiваюся...
теIIер, коли все змiнилося... коди ми:..- Вона дивно, рiзко й цiпком свiдо-
мо розсмiяпася. - Тепер, коли ми пробачили одна одfiу, я сподiваюся бiдьше
про нього дiзнатися.

- Впевнена, BiH також цього хоче. BiH цiкавиться cBo'iM еврейським по-
ходженням.
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- О, не впевнена, що ята дюдина, зким треба про це говорити. Краще
йому поспiпкl.ватися з Едгаром. - I воназнову дивно засмiялася.

Насправдi Едгар не став вiдчувати себе бiльше евреем, принаймнi
в повному розумiннi цього слова - йому були впастивi лийе найбiдьш па-
сивнi прояви. На початку дев'яностих poKiB BiH зробив те, що, можливо,
зробивби будь-який власник ступеня доктора наук з лiнгвiстики, - став
бiржовим маклером. Коли BiH закiнчив вивчати граматику схiдноазiатсъких
мов iспробував себе на фондовому ринку, то швидко заробив достатньо
грошей, щоб притягти йутримувати уваry привабливоi молqдоi росiйськоi
еврейки Гапини. Щойно вони одружилися, дав про ёебе знати росiйський
матерiалiстичниil бiк Галини. Вона змусила Едгара эаробити ще бiпьше гро-
шей i витр атити rx на особняк у передмiстi Шорт.Гi_тшс, штат Нью-,Щжерсi, на
пуби, величезнi прикраси та iншi помiтнi речi. Копи Едгар керував власною

фiрмою, BiH став настiльки успiшним, що HaBiTb ненадовго потрапив у по-
де зору свого владногQ дiдуся, ящий зазвичай вважав за краще триматися на
вiдстанi. Дiд - можливо, в момент передчасного старечого недоумства че-

рез недавню смерть дружини - з натхненням дозводив Едгару оновити свiй
портфель Qкцiй, продавши американськi акцii, що спир{л/Iися на стiйкий курс,
й iнвестувавши ведикi суми в компанii Пiвденно-Схiдноi Азii. Огаст востан-
не змiнив свiй заповiт у розпап азiатських фондових <пiрамiд>,' коли йому
здадося цiлком справедливим залишити своi iнвестицii мододшим синам,
а HepyxoMicтb у Нью-Щжерсi - Рею. Але оновпенню Едгара не варто було

довiряти. Як i слiд було очiкувати, азiатська пiрамiда впала, Огаст незабаром
пiсля цього.помер, i две дядьки Петтi не успадчrвали практично нiчого, тодi
як HepyxoMicTb у Нью-[жерсi, завдяки будiвництву нових автомобiльних
дорiг i швидкому розвитку пiвнiчнО-захiдноi частини штату, пiднялас4 в цiнi
упвiчi. ,Щля Рея icHyBaB один-€диний спосiб уберегтися вiд моральних вимог
братiв: зберегти право.власностi на HepyxoMicTb i дозволити Едгару та Галинi
жити на отримуванi з Hei грошi, що дпя парй було великим щастям, оскiль-
ки вони збанкрутувапи, коли власнi iнвестицii Едгара прогорiли. Тодi ж роз-
крилася еврейська qyTнicтb Галини. Згiдно з ортодоксальними традицiями,
вона вiдкинула думки про запобiгання вагiтностi йпосилипа,сво€ з Едгаром
ппачевне фiнансове становище, завiвши купу дiтлахiв. Едгар вiдчував до Иа-
iзму не бiльше почуттiв, нiж будь-хто в його родинi, але BiH був творiнням
Галини, тим бiльше що з моменту свого банкрутства вони почалижити д}ша
в душу, i пiдкорився,'аби зберегти дружину, Як же Ебirейл i BepoHiKa нена-
видiпи Галину!

Ось 1акою бупа с,итуацiя, яку Петтi вирiшила покращити заради MaTepi.
Тiльки вона могла це зробити - воflа, едина дитина,Щжойс, яка хотiла пра-
цювати i заробляти на життя. I]ей факт наповнював u врах<аюче приемним
вiдчуттям: Щжойс дуже пощастипо мати таку'доньку! Петтi примудрилася
насолоджуватися ним кiдька днiв, поки з вiдразою не усвiдомида, що на-
справдi ti знову засмоктуе сiмейна рутина i вона знову змушена змагатися
з братом i сестрами. I правда: вона вже по6.ачида прояви суперництва, коли
допомагаrIа годувати Рея, але тодi HixTo не ставив пiд cyMHiB ii право бути
з ним, тому coBicTb Петтi залишалася чистою. Тим не менш, одного вечора,
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проведеного з Ебiгейл, виявидося достатньо, аби повнiстю вiдновити давно
забуте суперництво,

Коли Петтi жила в Щжерсi з дуже високим чодовiком i старапася не ски-
датися на домогосподарку середнього BiKp яка обрала неправипьний спуск
iз автостради, вона куIIипа досить розкiшну пару.чобiт на високих пiдборах.
I коли вона обирала саме цi .rоботи дпя зустрiчi зi своею найбiльш низень-
кою сестрою, в ltiй, напевно, говорив темний бiк дуIлli. Копи вони йшли вiд
квартири Ебirейл до сусiднього кафе, де вона була частим гостем, Петтi ви-
сочiла над сестрою, нiбидорослиitнад дитиною. У спробi компенсуватисвiй
зрiст, Ебifейл розтягнупа вступне сдово на двi години i дапа можпивiсть Пет-
Ti зiбрати по частинках доволi складну картину ii життя: одружений чоповiк,
зараз вiдомий винятково як Кретин, на якоIо вона витратипа найкращi два-
IIадцять poKiB свого життя, ч€каючи, поки f,rого дiти закiнчать школу, щоб
BiH MiT покиrrути дружшrу, якувiя BpeltrTi кинув заради дiвчини, моподшоi за
Ебiiейд; чодовiки нетрадицiйноi орiентацii, якi зневажають гетеросексуалiв,
до яких вона звернупася в пошуках приемнilllого товариського спИкуванця;
врDкаюче широке кодо недооцiнених aKTopiB, драматургiв та KoMiKiB, цiн-
ним та щедрим членом якого вона була; друзi; якi постйно купували квит-
ки на спектаклi один одного та благодiйцi акцii, якi в резуrьтатi фiнансу-
вапися такими джередами, як, наприКлад, чекова книжка Ебirейл; богемне
життя, яке не було aHi чарiвним, aHi яскравим, аде тим не менше, зalхоплю-
ючим i таким необхiдним Ньrо-Йорку... Петтi справдi зрадiла, побачивши,
що Ебirейл знайшла свое мiсце в cBiTi. Так тривало, iDK поки вони не напра-
випися до ii квавтири <<випити скляночку> i Петтi не зачепила теми Едгара
та Гапини.

- Тцвже бупа в кiбуцi, що в,Нью-Щжерсi? - запитада Ебirейл. - Бачила
rхню дiйну корову?

- Hi, я планую пiти туди завтра, - вiдповiла Петтi.

- Якщо тобi пощастить, то ти п96ачищ, як Гадина трима€ Едгара на ко-

роткому повiдку: це дrже цiкаво. Дуже по-чоповiчому та згiдно з репiгiею.
Можепr закдастися: вона HaBiTb не потурбуеться прибрати коров'яче лайнQ
з KyxollHoi пiдлоги.

Петтi пояснила свою пропозицiю, суть якоi подягала в тому, що Джойс
продае свою HepyxofrlicTb, Однучастинуз надходжень вЦдае братам Рея, а iH-
шу подi'ляе Mixc Ебirейп, Веронiкою, Едгаром та собою (тобто !хсойс, а не
Петтi, бо фiнансова зацiкавленiсть ocTaHHboi була незначною). Ебirейл хита-
да головою весь час, поки Петтi iй це пояснювала,

- По-перше, - почада вона.- Невже мама тобi не розповiдада про не-

щасний випадок, який трапився з Галйною? На пiШохiдному переходi вона
збипа шкiдьного реryдювальника. Сдава Боry дiтей там не буlrо, тiльки ста-

риftу помаранчевомужидетi. Вона вiдволiклась на свого виродка на задньо-
му сидiннi й наtхада цросто на регулювальника. Ife трапилося два роки тому, :

i звiсно, у них iз Едгаром не булЬ страховки, бо TaKi вже вони дюди. I до бiса
закон штату Нью-Щжерсi; до бiса те, що HaBiTb батькова aBTiBKa застр:лхова-
на. Едгав не бачив уцDому хtодноi необхiдностi, аГа/п4на, хоча вона iпро-
хшла тут п'ятнадцять poKiB, змвида, що в P-p-pocii все по-iнчrому, i саме
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тому вона i не Irлае жодних уявдень про мiсцевi закони. Регулювальник, який
бiпьше не може ходити, отримав страховку вiд школи, аде зараз стрil(ова
компанiя претенду€ на ведичезну суму вiд них i наклала арешт на Bci rxHi

рахунки. Ъпер yci грошi, якi вони отримують, потрапдrIють просто до цiеi
компанii,

I]iKaBo те, що,Щжойс не розповiдала цього Петii.

- Певно, так воно i мае бути. Якщо чодовiк був травмований,,то потрi6-
но вiддавати йому грошi, чи не так?. - запитала вона.

- Це означае, що коли вони не матимуть жодноi копiйчини, то втечуть
до Iзраiлю. Щодо мене, то це не пробпема, я тiдьки скажу iM <прощавайте>,
Але коли ти хочеш пояснити це MaMi, нехай допоможе тобi Боi. Вона любить
цього малого значно бiдьше за мене.

- Але чому ця пробпема тебе так турбуе?

- Ъrу що, - пояснида Ебirейд, - Едгар i Гадина взагадi не повиннi от-

римати допю, бо вони користуються маётком уже шiсть poKiB, але ремон-
ту жодного разу не робили; до.того ж цi грошi просто зникнуть. Невже ти
не згодна з тим, що грошi мають отримати дише Ti, кому вони справдi по-

'п'U]Li"ю, що регулювадьнику вони справдi дуже потрiбнi.

- Йому вже заплатили. Зараз це справа cTpaxoBoi компанii, яка, у свою
черry в разi таких випадl(iв мае свою страковку.

Петтi насупидась.

- Щодо наших дядькЬ, - продовжувала Ебirейл. _ Я скажу дещо жор-
стоко: Вони, як i ти, втекли. iM нiколи не доводилось чути, як пердить дiдусь,
а ми це чуди кожнi вихЦнi. Батьковi доводидось усе свое життя майже кожен
тиждень iздититуди,iсти мамине черстве, бридке печиво з горiхами. Запев-
няю: я нiколи не бачида, щоб це робипийого брати.

- Тобто ти кажеш, що ми заспуговуемо на цi грошi.

- А чому Hi? I]e краще, нiж не отримати грошi. ,Що того ж дядькам грошi
не потрiбнi. Вони i без них досить добр-р-ре живуть. А щодо мене та PoHHi,
то це значно змiнить ситуацiю,

- Послрrай,,Ебitейп, - спалахнула Петтi. - Ми так нiколи не порозумiе-
мось!

Можливо, почувши в iT голосi натяк на жадiсть, Ебirейп швидко натягну-
ла на.обличчя маску д}репи, аде дурепи пiдлоi.

- Це не я втекла, - вiдповiпа вона. - Ще не язадерда носа, нiкопи не

розумiла жартiв, одруrмлася з мiннесотським MicTepoM Надзвичайнiсть,
Поряднiсть, Доброчеснiсть, Врятуймо-природу i HaBiTb не прихdвувала свою
ненависть до нас. Ти вважаеш; що все в тебе добре, що ти така надзвичайна,
але цей MicTep Надзвичайнiсть та,Щоброчеснiсть покинув тебе з незрозумi-
лик причин, якi, певна рiч, нiяк не повЪзанi з твоею шлrIхетною натурою.
I ти справдi вважаеш, що можеш так просто повернутися i водночас стати
Mic Родиннiсть, Приемнiсть, !оброзичпивiсть, станеш подiбною до Флоренс
Найтiнгейл? Щу-уже цiкаво,

Петтi кiлька разiв глибоко вдихнуда перед тим, як вiдповiсти. -

- Як я вже казала, - зазначила вонц - я не вiрю в те, що ми з вами до-
сягнемо взаеморозумiння.
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- Кожного дня я вимушена спiпкlватися з мамою, - дорiкнула iй
Ебirейд, - i це через те, що ти наIчIагаешся усе зруйнувати. Я припиню ii тур-
брати тiпьки тодi, копи ти зникнеш i не бцеш пхати свого носа до справ
iнших. Домовипись?

- Чомуж це справи iнших?

- Тiдьки-но ти сама сказала, що грошi тебе не хвилюють. Якщо ти хо-
чеIIr взяти свою допю та вiддати ii дядькам, гаразд. Якщо це допоможе тобi
почуватися величнiшою тачеснотливiшою, гара:}д. Але не вказу{ цiшd, що ро-
бпти.

- Щобре, - кивнуда Петтi. - Думаю, ми майже закiнчипи. Тiпьки хочу
впевнитися, що я правильно все зрозумiпа. Невже ти вв:Dкаеш, що, коди все
життя брала щось у Рея та,Щжойс, то таким чином тиробила'iм цосдуry? Не-
вlке ти дума€ш, що Рей робив послуry cBo'iM батькам, колИ брав у них щось?
Невх<е ти гадаеш, що ти засrrуговуеш певпоi ппати за Bci цi вепикi добро-
дiяпня?

Обмiрковуючи усе, що було сказано, Ебirейл знову (надягдаD дивний ви-
раз обличчя.

- Взагадi, так! - сiазала вона. - Тh все пуже добре зрозумiла. Саме так
я i думаю. Гадаю, тобi все це здаеться дивним сzrмечерез те, що тебе це не сто-
суеться. 3араз ти, як i Гадинц не е частиною нашоi ciM"i. Тобi тiпьки здаеться,
що все задишилось, як i ранiш. Тож чому б тобi не дати MaMi спокiй i не до-
зводити iй приймати рiшення самостiйцо? Також я не хочу, щоб ти спiлку-
валася з PoHHi.

- Насправдi тебе не стосу€ться те, чибупу я говорити з мirмою.

- Це меЕе дуJке стосу€ться. Я тобi ще раз KzDKy: дай й спокiй! Тh тiльки
if запrryтаеш.

- Це ти про дюдину, чий IQ складае сто вiсiмдесят?

- Вона вже не така, як ранiше, - з того часу, як помер батько. FIeMae жод-
нш( причин дпя того, щоб ii мордувати. Я сумнiваюся, що ти мене посдухаеш,
arle я знаю, щ0 кФку, бо я провепа у тисячу разЬ бiдьше часу з Ропяi, анiж ти.
Спробуи бути делiкатнiшою.

Наступного ранку Петтi пiшла до маетку. Копись догдянута, а зараз ста-

ра HepyxoмicTb бупа схожа на якийсь гiбрид будiвепь, зображених на фото-
графiях Волкера Еванса часiв Ведикоi депресii, та будiвель Pocii XIX сторiч-
чя. Посеред тенiсного корту, де вже не було сiтки, а ппастмасовi пiнii MelK
були зламанi та cKppeнi, стояпа корова. Едгар орав ммеЕьким Tp.lKTopoM
старе пасовище, зупиняючись кожнi п'ятнадцять MeTpiB, бо трактор загру-
зав у весняцому фунтi, просякнутому дощем. На ньому бупа брудна бiпа со-

рочка та ryMoBi чоботи, Еа яких позасихала грязюка; BiH значно набрав ваги,

у нього з'явцпися м'язц, i BiH чимось нагадав Петтi П'ера з <Вйни та миру>.
Вiн'запишив трактор у попi, поставивши його пiд небезпечним кутом, а с:lM
попрямрав по багнюцi до дороги, де вона припаркрала машину. Едгар по-
яснив iй, tцо саджае картоIшю, багато картоплi, аби наступного року його
ciM'i вистачило'iжi. 3араз, HaBecHi, запаси врожаю та оленини закiнчилися,
тому сiм'я значно залФкить вiд продовопьчих постачань вiд <Конгрегацii Бет
Мiдраш>: бiл.я дверей сараю просто на эемлi стояли коробюr з консервова-
ними продуктами, веIIикою кiлькiстю с}жш( снЦанкiц а також - запакованi
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кошики дитячоi 'iжi. Щеякi з кошикiв були вiдкритi iцчастково вичерпанi,
тому Петтi вирiшила, що продукти вже деякий час стояли просто неба i HixTo
не заносив rx всередину.

Хоча в домi i бупирозкиданi iграшки уперемiш iз немитим посудом, хоча
тут i справдi стояв запах гною, але пастель Ренуара, ескiз Щеfа та полотна
Моне все ще висiли на cBorx звичник мiсцях. Гапина вiдразу вiддапа Петтi
мипу, привiтну, чарiвну, не дуже чисту однорiчну дитину. Мати, на ocTaHHix
мiсяцях вагiтностi, спостерiгала за BciM похмурими очами здопьщика, Петтi
6?чцлаГалину пiд час заупокiйноi служби за Реем, апе вони HaBiTb не розмов-
пяли. Вона буrа з тих MaTepiB, якi повнiстю зосереджуються на дитинi; ii во-
посся та одяг бупи в безладi, на щок€rх червонiв нездоровий рум'янець, вона
худда у зовсiм несподiваних мiсцях, - але Галина все одно могла б гарно ви-
vIядати,якби кйька хвилин витратила на себе.

- ,Щякую, що прийшла до нас, - сказапа вона. - Подорож зарш дrul
нас - вarкке випробування: потрiбно погоджувати рiзнi рейси й таке iнше.

Перед тим як розпочати розмову, Петтi доведося пограти з хrIопчиком
на руках; привiтатись iз ним носами та розсмiшити його. iй спала д}же бо-
:rсевiльна дfмка, що вона може усиновити хпопця, полегшити скрутне стано-
вище lапини та Едгара i розпочати нове життя. Хлопець начебто вiдчув це:
BiH торкався ц обдйччя, радiсно тягнув за нiс, за вуха.

- BiH дюбить свою TiTKy, - сказала Галин4. - TiTKy Петтi, яку BiH так
давно не бачив.

Едгар увiйшов у KiMHaTy черffi чорний хiд, знявши черевики й задишив-
шись у товстих сiрих шкарпетках, якi були дуже брудними тадраними.

- Хочеш кукурудзяних пластiвцiв iз родзинками чи ще чогось? - спитав
BiH. - У нас також е ппастiвцi <ЧекФ.

Петтi вiдмовилась, сйа за кухонний стiл, взяпа племiнника на копiна.
Iншi дiти бупи не менш гарними: TeMHooKi, чуднi, хоробрi та ввiчливi. Вона
зрозумйа, чому Щжойс так прив'язапась до них, чому вона не хотiла, щоб
вони залишили KpaiHy. Незважаючи на неприемну розмову з Ебirейд, Петтi
було важко ввa>кати цю сiм'ю негiдниками. Навпаки: iй здавалося, що воIIи
невиннi, як дiти.

- Гаразд, розкажiть MeHi, друзi, яким ьибачите свое майбутне, - попро-
хада вона.

Едгар, вочевидь звикпцir до того, що Галина завжди говорить за нього,
сидiв та зчищав шмати бруду зi cBotx Iцкарпеток, поки його дружина пояс-
нювада, що спр:lви на фермi йдуть краще, що рабин та синагога ix значно
пiдтримують, що Едгар дуже близький до того, щоб отримати сертифiкат
на виробництво кошерного вина здiдусевого винограду, iщо дичина тут
чудова.

- Щичина? - перепитала Петтi.

- Опенi, - вiдповiла Гадина. - Неймовiрна кiлькiсть опенiв. Едгаре,
скiдькох ти застредив минудоi oceHi?

- Чотирнадцять, - вiдгукнувся Едгар.

- ЧотирнадцrIть на нашiй власностi! А вони все продовжують приходи-
ти, це надзвичайно.
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- Розумiете, це неприемно, - почада Петтi, намагаючись пригадати,чи
законами iудаiзму дозволено iсти оленiв) - аде насправдi це не ваша вдас-
HicTb. Вона зараз надежить ,Щжойс. MeHi здаеться, якщо Едгар настiпьки
розумiеться в економiчни{, справах, то, можливо, краще для цього було б
повернутися до роботи, почати отримувати справжнiй дохiд, аЩжойс тодi
зможе вирtшитиусi питання щодо цього мiсця.

Гадина нездамно похитаIIа годовою.

- Там cTpaxoBi компанii. Вони хочуть забрати все, що BiH заробл яе, я на-
BiTb не знаю, скiльки сотень тисяч,

- Це так, апе якщо.Щжойс продасть маеток, то ви зможете випдатити
страховку, тобто запплити страховiй компанii, а потiм розпочнете все спо-
чатку.

- Цей чоловiк - шахрай! - вигукнула Галина; очi в Hei палали, - Я га-

даю, ти чуда цю iсторiю? I]ей реryлювальник - стовiдсотковий шахрай.
Я майже не зачепила його, дедь доторкнудась, невже BiH зараз через це не
може ходити1

- Петтi, - втрутився Едгар; його голос був духсе схожим на голос Рея,
коди той заищав когось. - Ти не розумiеш yciei ситуацii.

- Вибач; аде що тут нФрозумiлого?

- Твiй батько баж ав, абиферма залишидась у ciм'i, - вiдповiла Ъ лина. -
BiH не xoTiB, щоб вона потрапипа до рyк огидних, непристойних театральних
директорiв, якi роблять так зване (мистецтвоlr, або до p)rк психiатрiв, якi бе-

руть по п'ятсот допарiв за годину роботи, якi беруть грошi TBoei сестрички,
але краще iй вiд цього не стае. Ъким чином, у нас завх(ди бце ферма, TBoi
дядьки забудуть про Hei, а якщо у Щжойс насправдi .виникне в нiй потреба,
замiсть потреби в так званому огидному (мистецтвi> чи у психiатр.лх-шахра-
ях, то вона завжди зможе продати якусь частину.

- Едгаре! --- звернрrась до нього Петтi. - Ти також так вважаеш?

- 3агалом, так.
_ Ну, я гадаю, що це дуже адьтруiстично з вашого боку. Охороняти во-

гонь бажань тата.
Ълина нампипася до обличчя 

'Петтi, нiби щоб допомогти iй все зро-
зумiти.

- У нас е дiти, - нагададавона. -,Щосить 
скоро нам потрiбно буде году-

вати вже шiстьох чоловiк. TBoi сестри гадають, що я хочу по'rхати до Iзраiлю.
Я цього не хочу. У нас тут гарне життя. Невже ти не ввaDкаеш, що ми заслуго-
вуемо на дiтей - дiтей, яких TBoi сестри не мають?

- Вони i справдi просто чудовi, - погодилася Петтi. Племiнник дрiмав
у Hei на руках.

- Тодi не втручайся,- порадила'й Галина. - Приходь до дiтей будu-
коди. Ми не поганi дюди, ми не дивакиl нам подобаеться, коди в нас бувають
гостi.

. Петтi повернрIася до Вестчестера, iй бупо сумно й тужливо, i щоб розвiя-
тись, вона подивилася по телевiзору баскетбо льниil матч (Щжойс залишилась
в Олбанi). Наступного дня вона по'lхапа до MicTa, аби побачитись iз BepoHi-
кою - упюбленцем родини, яка зазнала бiпьше страждань, aHi;K yci вони.
У цiй дiвчинi завжди вiдчувалося щось потойбiчне. Ранiше це бупо повЪзане
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з ii зовнiшнiстю дiсовоi феi: темними очима, струнким тiдом, - i вона так
пристосувапася до цього образу, що аби пiдтримати його, вдалася до зry6-
них звичок, як-от анорексiя, нерозбiрливiсть у зв'язках та важке гiияцтво.
3араз усе це майже минуло - вона набрала ваry'апе гдадкою не стапа i нага-

дувала Петтi if кодишню подруry Елайзу, яку вона копись, багато poKiB пiспя
коледжу, мигцем побачида в наповненому дюдьми офiсi автотранспортного

управлiння: ii потойбiчнiсть стада бiльш духовною, перетворилась на вiдсут-
HicTb звЪзку зi звичайною погiкою, своерiдну вироблену досвЦом веселiсть
по вiдношенню до факту iснування iншого, стороннього, cBiтy. Колись вона
подавала надiiу сферiживописута бапету (принаймнi, так здавалося Щжойс),
зустрiчапась iз багатьма достойlltими хJIопцями. Але потiм ii здопали тяж-
Ki депресii, порiвняно з якими депресii Петтi були осiннiми проryлянками
в яблуневому саду. Якщо вiрити Джойс, зараз BepoHiKa працювада помiчни-
ком керiвника ансамбпю танцю з адйнiстративних питань i мешкапа в убо-
го мебпьованй однокiмнатнiй квартирi по вулицi Ладлоу-стриъ де Петтi, не-
звa>каючи на свiй дзвiнок заздапегiдь; схоже, перервапа u вправи з глибокоi
медитацii. Вона впустила Петтi в пiд'iзд i задишида дверi квартири вiдчине-
ними. Коли Петтi зайшла до кiмнати, то побачила Веропiку на кидимку ддя
йоги, вдягнену в старий тренральний костюм кодеджу iMeHi Сари Лоуренс;
ii моложаве гнrIке тйо танцюристки демонструвапо надзвичайну пластич-
HicTb у йозi. Вочевидь, вона взагапi не хотiла, щоб Петтi приходипа, i Петтi
довелось пiвгодини просидiти на лiжку й прочекати цйу вiчнiсть, поки Ве-
poHiKa вiдповiсть на ввiчпивi питання. Нарештi, BepoHiKa змиридась iз при-
сутнiстю сестри.

- У тебе гарнi черевики, - сказада вона.

- О, дякую

- 3араз я не ношу шкiряних речей, апе iнколи, копи бачу гарнi черевики,
то все ще сум)rю за шкiрою.

- Еге ж, - промовипа Петтi, аби не мовчати.

- Тk не заперечу€ш, якщо я tx понюхаю?

- Moi черевики?
BepoHiKa кивнуJIа й пiдповзла, щоб вдихнути'tхнiй запаr.

- Я дуже слриf,tнятпивадо запаlriв, - повiдомидавоfiа, блаженно запrIю-

щ}ючи очi. - I те ж саме з беконом: MeHi все ще подобаеться його запах, на-
BiTb якщо я i не iM його, BiH такий насичений, що я наче куштую його.

- Еге ж, - знову вiдгр<нуrася Петтi.

- 3 власного досвiду мо)ry сказати, що це буквапьно наче мати торт, ме
не iсти його.

- Правильно. Я розумiю. Щiкаво. Хоча, ймовiрно, ти нiколи не куштува-
ла шкiри.

BepoHiKa голосно розсмiялась iHa деякий час HaBiTb стада поводитися
дуже по-сестринськи. На вiдмiну вiд ycix iнших чденiв родини, за винятком
Рея, вона засипала Петтi питаннями щодо Ti життя взагапi та нещодавнiх
несподiваню( поворотiв долi. Найнеприемнiшi частини iсторiй Петтi й зда-
валися особливо комiчними, i копи Петтi звикпа до cMixy над крахом свого
шлюбу, вона зрозумiла, що ВеронЩi ставz}по дiпше, коди та сIryr(ала про u
проблеми. 3давалося, що дJIя Hei це пiдтверджуе деякi сiмейнi iстини, i вона
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трохи рфспабипась. Але потiм, пiсдя чашки зеленого чаю, якого,3а сдовами
Веронiки, вона випивала бiльше пЪти пiтрiв на день, Петтi розпочала розмо-
ву про HepyxoMicTb, i cMix ii сестри митт€во став бйьш непевним i нещирим.

- Серйозно, - не здавапася Петтi. - Чомути турбуеш ,Щжойс щодо гро-
шей? Якби iй докуrала лише Ебirейл, то я думаю, вона б це витримада; аде
коди ти ток ii смика€ш, то iй стае дуже некомфортно.

- Я думаю, що мама так почуваеться i без Moci допомоги, :- з,щивовоно
вiдповiла BepoHiKa. - Вона iз цим i сама непогано справпяетъся.

- Можливо, a/Ie ти таке вiдчуття пiдсипюеш.

- Я так Ее думаю. Я вважаю, що ми е творцями свого щастя. Якщо вона
хоче все змiнити, Tir пише потрiбно продати маеток. Усе, про що я if бдагаю,
так це про грошi, якi MeHi необхiднi, щоб не працювати.

- Що ж тут такого погаЕого в працi? - спитада Петтi, вiдразу х( згадав-
ши анадогiчне питапня, яке iй копись поставив Воптер. - Пр"rр, пiдвищуе
самооцiнку. .

- Я можу працювати, - нагадапа iй BepoHiKa. - Я ж зараз працюю. Але
iз задовоriенням кинуrrа 6. I]e дрке нудно, i Ёони ставrulться до мене, як до
секретарки.

- Ти i е секретарка. Може, ти секретарка з найвищим IQ в усьому Нью-
йорку.

- Я просто дуже хочу звйьнитися, i все.

- Я впевнена, що .Щжойс дасть тобi грошеft, аби ти повернупася до Еа-
вчання та отримала роботу згiдно зi своiми здiбностями.

BepoHiKa засмlяпась.

- Схоже, Moi здiбностi в цьому cBiTi не котуються. Тому буде краще; якщо
я розвиватиму ix самостiйно. Петтi, я насправдi просто хочу, rцоб MeHi дапи
спокй. I-{e все, чого я зараз прошу. Хочу спокою, i все. ЛишеЕбirейп не баlкае
вiддавати грошi дядьковi Щжиму та дядьковi Дадпi. MeHi ж це.однаково, аби
я мог,Iа сппачрати оренд}, квартири.

- А Джойс каже iнше. Вона говорить, що ти теж не хочеш вiддавати iM
aHi цента.

- Я пцше намагалася допомогти Ебirейл отримати те, що iй потрiбно.
Вона хоче започаткувати власну жiночу комедiйну тругrу, поrхати на гастролi
до €вропи, де пюди зможуть це оцiнити. Вона хоче жити в Римi й бути там
вшанованою, - BepoHiKa знову розсмiялась. - Я не маю нiчрго проти. MeHi
не потрiбно так часто i] бачити. Вона дуже люб'язна до мене, аде )t( ти знаеш
ii манеру вести бесiду. 3авжди пiсля розмови з нею я розумiю, що краще 6
я провела вечiр наодинцi, MeHi подобаеться бути на caMoTi. MeHi краще зай-
матися своiми думками так, щоб HixTo не вiдволiкав.

- Так ти мг{иш Щжойс пише тому, що не хочеш так часто бачитиЕбirейд?
Може, краще rrросто пе бачитися з нею?

- ,Хтось MeHi сказав, що потрiбно завжди з кимось спiлкратися. Вона
дпя меЕе нiби телевiзор, який працюе десь на задньому пданi. Так я прово-
джучас.

- Апе ти щойно сказада, що тобi HaBiTb пе подобаеться ii бачити.

- 3наю. I-{e валско пояснити. В Бруклiнi у мене е подругq з якою я мог-
ла б частiше бачитись, коли бле Ебirейп.I-{е мене також влаштовувало 6. На-

421



справдi, копи я думаю про це, то HaBiTb упевнена, що все бупо б гаразд. -
I BepoHiKa розсмiялася, згадавши свою подруry.

- Чому ж тодi Едгару не ставитися до справи так, само? - спитала ii Пет-
Ti. - Чомуж тодi йомута Галинi не продовжувати жити на фермi?

- Мабуть, тут немае причин. Напевно, ти права. Безумовно, Гадина
вiдразлива, i думаю, Едгар це знае. Я HaBiTb ввtDкаю, що BiH одружився з нею,
аби нацькувати ii на нас. Галина - його помста за те, що BiH був единим
хлопчиком у ciM'i. - Щодо мене, то MeHi однаково, копи я з нею не зустрiча-
тимусь, але Ебirейл не може без цього.

- Тобто, по cyTi, ти це робиш задля Ебirейл.

- У Hei е бажання, у мене 'ix немае, аlrе я рада iй допомогшr здiйснити rx.

- 3а одним винятком: ти fочеш стiпьки грошей, аби не'працювати.

- Так, це, безперечно, буо б ч)цово. MeHi не подобаеться бути чи€юсь
секретаркою. Особдиво я ненавиджу вiдповiдати на телефоннi дзвiнки. -
Вона засмiялась. - Взагалi, MeHi здаеться, що lrюди занадто багато розмов-
лrIють.

У Петтi скдалося врФкення, нiби вона намага€ться вiдiдрати вiд пальцiв
жувальнуryмку, але неможе: логiчнi звЪзки думок Веронiки ъиявипцсябез-
межно гнг{кими iлипли не лише до Петтi, але й одна до одноi.

Пiзнiше, коли Петтi вже повертадася поiздом додому, ii, як нiкопи до
того, вразила думка, що ii батьки були багатшими та успiшнiшими за Bcix
cBotx дiтей, включаючи if; що жоден iз txHix дiтей не успадкував анi.iастки
того почуття соцiальноi вiдповiдальностi, яким [жойс та Рей керувадися усе
життя. Вона знала, що через це Щжойс вiдчувала почуття провини, особли-
во щодо Веронiки; аде вона також розумйа, що мати таких негодящих дiтей
було страшним ударом по еrо Джойс; i що Джойс, мождиво, звинувачувала

удивностi та недоцiльностi cBorx дiтей гени Рея, прокдяття старого Огаста
Емерсона. I тут Петтi усвiдомила, що полiтична кар'ера,Щжойс не тИьки при-
звела до сiмейних пробпем чи погiрrпила 

.lx: вона також додавала змоry втек-
ти вiд цих проблем. [ивпячись у минуле, Петтi побачила щось зворушдиве
та чарiвне в прагненнi ,Щжойс бути незалежною, с,Iати полiтиком i робити
добро у всьому cBiTi, таким чиflом рятуючи себе. I як людина, яка копись та-
кож уживала крайнiх зшrодiв, аби врятувжи себе, Петтi зрозумйа: не тйьки
,Щжойс пощастипо з такою дочкою, як вона, апе i iй також пощастилО з такою
матiр'ю, як Щжойс.

Але задишалась iще одна важлива рiч, яку Петтi не розумiла; i коли на-
ступного дня ,Щжойс, сповнена гнiвом на респубпiканцiв Сенату, якi паралiзу-
вали роботууряду (на жаль, Рея вже не було поргI, аби кепкувати над Щжойс
щодо ропi демократiв у блокуваннi), повернупасяз Олбанi, Петтi чекала ii на
KyxHi з пiдготовленим питанням. Вона сiтитада одразу, щойно Щх<ойс знJIла
пдащ.

- Чому ти не вiдвiдала жодну з Motx баскетбодьних iгор?

- Ти маеш рацiю, - миттево вiдryкнупась ,Щжойс, нiби вже тридцять
poKiB чекала на це питання, - Ти маеш рацiю, ти права, безперечно. MeHi
слiд було частiше приходити на TBoi iгри.

- Так чому ж ти не приходила?
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Джойс замиспипась,

- Насправдi, я не можуцього пояснити, - вiдповiла вона. - Можулише
сказати, що на той час унас багато чого вiдбувалося, iми просто не могди
розiрватися. Як батьки, ми робили помилки. Вiрогiдно, ти й сама вже зро-
била декiлька. Мабуть, ти зараз розумiеш, що все IuIутаеться i швидко IIава-
лю€ться, наче снiговий шар. Наскiльки ж це важко - придiпяти уваry всьо-
му й вiдразу.

- У цьому i справа, - заперечила Петтi. - Ти завжди мада час на все
iнше. Ти не придiляда уваги дише MoiM iграм. Зараз я не маю на увазi кожну
гру,я кажу про буль-яку гру.

- Чому ж ти розпочинаеш це саме зараз? Я вже сказала, що MeHi сором-
но, це моя помилка.

- Я тебе не звиЕувачую, - заспоко'йа ii Петтi. - Я це спитапа лише тому,
що дiйсно добре грапа у баскетбод. Я дуже, дрке добре града. Не сприймай це
за критику, бо як мати, iMoBipHo, я вже зробила помипок бiльше затебе. Я пц-
ше гадаю, що, можrrиво, ти буаб Iцасливiшою, коди б побачила, як я граю,
знада 6, якая талановита. Мабуть, ти i сама почувадась би краще.

,Щжойс вiдв ела поглJIд.

- Гадаю, я нiкоди не цiкавилася сtIортом.

- Але ти приходила на змагання Едгара з фехтрання.
- Лише на деякi з них.

- Але це все одно бiльше, aHi_lK на Moi iгри, Не схоже) що ти попюбляеш
фехтування. Не схоже, що Едгар був дiйсно обдарованим у цьомувидi спорту.

Щжойс, чий самоконтроль зазвичай був бездоганним, пiдйшла до ходо-
дильника i взяла пляшку бiпого вина, яку минупоi ночi Петтi майже випила.
Вона вилипа рештки у скдянку, виIIила подовину, посмiялася з себе i допила
все.

- Не розумiю, чому в TBo'rx сестер нiчого не виходить, - раптом пере-
скочипа вона на iншу тему. - Одного разу Ебirейп розповiла MeHi дещо цi-
каве. Щещо жахливе, що й досi мене хвилюе. Я не повинна тобi це казати, але
чомусь я знаю, що ти HiKoMy це не розкажеш. Ебirейпбупадуже... п'яною. Ще
трапилось досить давно, в Ti часи, копи вона Еамагадася стати театральною
актрисою. 3'явидася чудова роль, яку вона сподiвалась отримати, але так i не
отримала. Я спробувала пiдтримати ii, сказада, що вiрю в ii тадант, i поради-
ла продовжувати. Потiм вона сказада MeHi одну жах/Iиву рiч. Вона сказапа,

що саме я бупа причиною il невдачi. Я, вiд кого вона не бачипа нiчого, нiчого
та ще раз нiчого, oKpiM пiдтримки. Апе саме це вона i сказала.

- Чи вона це пояснила?

- Вона сказала... - Щжойс з.Dкурено подивидася у двiр, на квiтник. -
Вона сказала, нiби причиною того, що вона не могпа домогтися успiху, було
те, що якби в Hei кодись усе вийшло, то я б це в Hei забрала. Ще був би мiй
успiх, а не ii. Та це неправда! Але саме так вона почуваеться.-I щоб показа-
ти, як саме вона почуваеться, вона змушу€ мене страждати, змушуе постiйно
думати, що якби я ii не пiдтримувада, то в Hei все було б добре. MeHi HaBiTb

думати про таке гидко! Я сказала, що то неправда, i сподiваюсь, що вона MeHi
повiрила, бо то таки неправда.
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- Гаразд, - вiдповiпа Петтi, - це дiйсно кепсько. Але яке воно мае вiд-
ношення до мого баскетбоrry?

,Щжойс похитаJIа годовою.

- Я не знаю. MeHi це щойно спапо Еа гадку, от i все.

- У мене все виходило, мамо. От що дивно. У мене все виходило.
I ry, обпич.rя [жойс раптом жztхJIиво зморщидося. Вона знову, нiби

з вiдразою, похитаlrа годовою, flамагаючись стримати спьози.

- Я знаю. Я б мапатам бути. Я звинувачую себе,

- Нiчого страшного, що ти не приходипа. Правда. МаФть, i на краще,
врештi-решт, MeHi просто цiкаво,

Пiс.тlя довгого мовчання,Щжойс дiйшпа такого висновку:

- Гадаю, мое життя не завжди бупо щасливим, чи пегким, чи саме таким,
якого я бажапа. У певному розумiннi MeHi просто треба намагатися не дупrа-
ти забагато про деякi речi, iнакше вони розi6'ють MeHi серце.

Та це бупо i все, що Петтi вдалося дiзнатися вiд Hei - тодi чи згодом. I-{bo-

го було не багато, yci таемницi заrпrшипися таемницями, апе у майбутпьому...
Того самого вечораПеттiрозповiпа про результати свого розслiдування i зап-

ропоЕрirда ппан дй, з яким,Щжойс погодиlrася до найменшоi дрiбницi, покiр-
но кивнувши гоповою. Маеток продадуть, i Джойс вiддасть поповину витор-

ry братам Рея, покладе долю Едгара до фонду, з якого BiH та Галина зможуть
зцiмати достатЕьо грошей, аби прогодуватися (за умови, що врни не емiгру-
ють), i запропону€ вепикi ryми Ебirейпта Веронiцi. Петтi, яка врештi-решт
погодилася отримати сiмдесят п'ять тисяч доларiв ддя початку нового ж}Iття
без Воптеровоi допомоги, деякий час почувалася винною по вiдношенню до
Волтера, копи д[мапа про пустi пiси та неорапi поця, якi вона допомогпа при-

ректи до розподiлу та забудови. Вона сподiвалася, що, Волтер зрозумiе: спiль-
не Еещастя трупiапiвl, дятпiв та вивйьц чиi домiзки вона зруйнувма, у цьо-
му конкретIIому випадку не пабагато гпибше, анiж ciM'i, що продае земпю.

Автобiограф розповiсть про свою родинутаке: грошi, на якi вони так дов-
го чекаJIи i через якi так нечемно поводидися, не булм стовiдсотково марно
витраченi. Ебirейп, наприкпад, почапа процвiтати, щойно в Hei з'явипося до-
сить коштiв, абирозкидатися ними перед cBoiM богемним оточепням;,Щжойс
тепер дзвонить Петтi, щойно iм'я Ебifейд знову з'явJuIеться в <Таймс>; вона зi
своею трупою, певно, е вiдомими в IтапЦ Сповенiiта в iншlлс KpaiHai €вро-
пи. BepoHiкa залишипася сама й у своiй квартирi у пiвнiчнiй частинi штату,
де вона живе як вiдлюдниця, i в студii, а u картини, мождиво, не дивrulчись
Еа те, що вони здаються Петтi вiдлюдкуватими та нёзакiнченими, буду.u
сприйматися майбутнiми покопiннями як генiапьнi шедеври. Едгар та Гадина
переlхали до удьтраортодокс:шьноi комуlrи прарока Йоеляу Нью-йорку, де
вонй 9ачали останню (пЪту) дwмнy i наче не завдають HiKoMy великоi шко-
ди. Петтi бачиться з ними BciMa, oKpiM Ебirейл, кiпька разiв на piK. ii племiн-
ники та племiнницi, звичайЕоJ приносять й годовну радiсть, ilIe нещодавно
вона разом iз Р<ойс поiЬкапа у подорож по садах Британii, вiд якоi HaBiTb не
очiкlвала отримати стiдьки насододи; а ще вони з Веронiкою нiколи не по-
збавrrяють себе нагоди посмiятися.

l Птах.
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Та все ж вона продовжуе вести своб вдасне життя. Вона й досi бiгае у Про-
спект-парку щодня, аде бiльше не вiддае себе повнiстю спортучи чомусь ilце.
Ъпер пдяшка вина порожнiе за два, iнколи за три днi. У шкодi 1й пощастипо
не стикатися з батьками, якi ще бiльш HaBiжeHi та обридливi, нiя< була вона.
Вони, зда€ться, гадають, що ii школа мае допомогти lxHiM першокдасникам
написати cBoi першi нариси до заrIви уколедж iзбагатити свiй сдовник дпя
тесту на перевiрку академiчних здiбностей через десять poKiB. Але Петтi ста-
виться до дiтей як до звичайних мадюкiв - цiкавих i, в бiльшостi своiй, не-
винних маленьких особистостей, що жадають набути навичок письма i мати
можливiсть розповiсти cBoi icTopii. Петтi займаеться з ними у цевеличких
групах i надихае tx до цього. Апе вони вже не TaKi малi, щоб не пам'ятати Micic
БерГланд, коли виростуть. ,Щiти iз середньоi школи мають добре ii пам'ятати,
бо це найулюбленiший ii контингент: як тренер, вона даруе'iM те повне само-
вiддання, стiйку любов та уроки спiвпрацi, що колись ift дапи ii власнi тре-
нери, Майже кожного дня навчадьного року, пiспя занять, на декiлька годин
вона зникае, за6l.васться i зновустае членом команди, що спонукае до звитяг

у iграх i щиросердно бая<ае кожному перемоги. CBiT, що дозводяе iй так чи-
нитиу вiдносно пiзнiй перiод життя, не дивлrIчись на те, що вона була дапеко
не найкращоЬ людиною, не може бути сповненим лише жорстокостi.

Влiтку, без cyMHiBy, важче. Бо лiто - той час, коди ii знову наповнюють
жадь до caMoi себе та дух суперництва. Петтi двiчi змушувада себе ставати
волонтером у мiських парках i працювати з дiтьми на свiжому повiтрi; але
виявипося, що вона, як не дивно, не справдrIеться з хrIопчиками старше шес-
ти-семи poKiB, iiй надзвичайно B:DKKo цiкавитись заняттям просто заради
самого заняття. iй потрiбна справжня команда, ri вдасна команда, яку вона
виховуватиме й спрямовуватиме на переIчIогу. Молодих незамiжнiх вчите-
льок, якi майже боясеволiють вiд вечiрок (типу блювапня у ваннiй та спо-
живання текiли о третiй годинi в конференц-запi), влiтку в ii шкопi майже
не помiтиш; до того ж, влiтку з'яв.пя€ться стiльки вiпьного часу, який мож-
на присвятити книжкам чи прибиранню в мапенькiй i рке чистiй квартирi
пiд музику KaHTpi, що в Петтi не виника€ жодного бажання теж сходити на
якусь вечiрку. В дiтнi мiсяцi в Hei було два випадки чогось схожого на ст'о-

сунки з чоповiками.зi шкопи, значно молодшими за Hei, два побачення, якi
вона педве витримала i про подробицi яких читачевi не варто знати, та в ос-
новному воItи складапися з незрrIностей i'вимгIених розмов. В ocTaHHi
три роки KeTi та Щонна веIIикодушно дозводялцiir весь пипеfiь проводити

у BicKoHciHi.
ii головною пiдтримкою, звичайно, е Джесiка - настiльки гоповною, що

насправдi Петтi докдадае надзвичайних зусипь, аби не перестаратися iце
потопити дочку в cBotx потребах. ,Щжесiка - це службовий пес, а не деко-

ративний, як ,Щжоуi, а коди Петтi покинуда Рiчарда й повернула собi само-
поваry Щжесiка взяпа за мету нiшагодити особисте життя MaTepi. Багато з ii
пропозицiй буи вiдверто тривiапьнимц, але Петтi з помкою та кмттям що-
понедiлка покiрливо звiтувала про cBoi успiхи на зборах за вечiрнiм стодом.
Незважаючи на те, що вона знала набагато бйьше про )иття, нiЖ !жесiк4
Петтi також наробила значно бiдьше помилок. iй майже нiчого не коштува-
до дозводити своlй дочцi rrочуватися вa>кдивою та корисною, i rxHi розмови
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таки привели до ii теперilхнього мiсця працевдаштування. Щойно вона зно-
ву стада на ноги, то, щоб вiддячити, мада запропонувати пiдтримку,Щжесiцi,
апе iз цим вона теж мала бути дуже обережною. Коли вона прочитала один
iз занадто поетичн!D( записiв у блозi.Щжесiки, повний недосконалих виразiв,
то дозволила собi сказати пише: <Чудовий пост!>. Коли ,Щжесiка закохадась

у музиканта, маленького барабанщика з дитячим обличчям, котрий поI(инув
навчання в Нью-йоркськомууriiверситетi, Петтi мада забутипро все, що зна-
па про музикантiв, i схвадити, принаймнi мовчки, перекодання,Щжесiки, що
людська природа ocTaHHiM часом зазнада значних змiн i що люди ii BiKy, на-
BiTb хлопцi-музиканти, дуже серйозно вiдрiзняються вiд ровесникiв MaTepi.
I коли серце ,Щжесiки було повiльно й остаточно розбите, Петтi бупа виму-
шена удавати, нiби вона шокована таким неймовiрним, непередбачуваним,
обурпивим вчинком. Хоч це iбупо важко, вона радiпа, що доклада зусипьi
частково через те, що.Щжесiка та Ti друзi дiйсно якимось чином вiдрiзняються
вiд Петтi та ii поколiння - cBiT rx лrIкае бiдьше, дорога у дорослiсть зда€ться
вalкчою i, звичайно, менше себе виправдовуе, - але годовним чином тому)

що тепер вона залежить вiд любовi,Щжесiки i готова зробити практично все,

аби зновуii не втратити.
Одне безперечне благо вiд розлрення з Воптером по.пягапо в тому, що

воно згуртувало rxHix дiтей. Упродовж мiсяцiв пiс.rrя того, як Петтi поiхала
з Вашингтона, вона побачипа (оскiпьки друтий завжди знав ту iнформацiю,
яку вона повiдомляла одному), що вони пiдтримують постiйнi стосунки. I не
вa>кко здогадатися, що темою rxHix розмов була згубпива, егоiстrrчна й бен-
теждива поведiнка батькiв. HaBiTb пробачивши Волтера та Петтi, Щжесi-
ка продовжувада спiлкуватись зi cBoiM товаришем по нещастю, з котрим
поеднапися в окопi.

петтi було цiкаво спостерiгати за тим, як рiднi брат i сестра зг/Iаджували
величезну вiдмiннiсть мiж своiми характерами, адже свого часу iй це не вда-
пося. Шоуi, здаеться, виявився особдиво проникпивим стосовно двоедуш-
HocTi маленького барабанщика ,Щжесiки i пояснив iй певнi речi, KoTpi Петтi
BBiDKaлa за краще не обговорювати. 3вичайно, rхнiй дружбi також допома-
гае той фа*ъ що ,Щжоуi, який повинен мати в чомусь успiх, процвiтае у бiз-
Heci, який Щжесiка схвалю€. Не те щоб у Щжесiки нема€ приводу закоаIувати
очi та змагатися з ним. ii гризе, що Волтер, з його пiвденноамериканськими
зв'язками, змiг направити ,Щжоуi до вирощуваноi в TiHi кави саме в той мо-
мент, коли на цьому можна було заробити, тодi як aHi Волтер, aHi Петтi не
можуть зробити нiчого, аби допомотти ,Щх<есiцi в ii власнiй обранiй Kap'epi
книжкового видавця. ii засмруе вiдданiсть, як i у випадку батька, пiдданiй
ризику та нерентабельнiй справi, що йде на спад, у той час як ,Щжоуi досить
пегко розбагатiв. Та при цьому вона не може приховати свою заздрiсть до
KoHHi, яка ма€ можпивiсть подорожувати cBiToM iз Щжоуi, вiдвiдуе саме Ti спе-
KoTHi й вологi краiни, чиею кудьтурою вона так зzlхоплюеться- YTiM ,Щжесiка,
хоч i неохЬче, аде дiйсно захоплюсться практичнiстю KoHHi, яка не квапить-
ся народжувати дiтей. Також чупи, нiби вона визнала, що KoHHi вдягаеться
досить непогано як длJI дiвчини iз Середнього Заходу. Також не мох(на за-
перечувати той факц що вирощувана у TiHi кава краща для довкiлля, осо6-
ливо мя птаldв, i що Щжоуi засдуговуе винагороди за те, що сповiстив cBiT
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про цей факт i мудро проводить маркетинг. Iншими сдовами, Щжоуi <зро-
бив> ,Щжесiку; i це ще одна приtIина того, чому Петтi так намагаеться бути ii
другом.

Авторка шкодуе, що не може сказати, що у Hei та,Щжоуi також усе добре.
На жаль, не все. Щжоуi досить лиша€ться для Петтi мов за зачиненими две-
рима - дверима холоднiшими та вЕDкчими, нiж коли-небудь, дверима, що
заJмшаться дпя Hei зачиненими, ,DK доки вона не доведе синовi, що прий-
няла KoHHi. Та на жаль, хоча Петтi i здобупа великих успiхiв в багатьох га-
лузях, але навчитись любити KoHHi вона так i не змогпа. А те, що KoHHi все
бiпьше намагаеться бути гарною невiсткою, лише ускдаднюе ситуацiю. Вона
печiнкою в!дчувае, що подобаёться KoHHi не бiльше, Hi;K та подобаетьсяiй.
€ у поведiнцi,Коннi до Щжоуi щось невблаганно вдасницьке, щось конкуру-
юче та вuкпючне, щось неправuльне, вiд чого водосся Петтi стае дибки. Хоча
вона будь за що хоче стати кращою пюдиною, та все ж вона iз сумом почала
розумiти, що може так i не досягнути iдеалу, i що ш невдача завжди стоятиме
мiж нею та ,Щх<оу1, як довгострокове покарання за помилки, що вона з ним
наробипа. Не варто й казати, що Щжоуi дуже чемниil до Петтi. BiH дзвонить
iй щотижня i пам'ятае iMeHa ii спiвробiтникiв та улюбленихстудентiв, запро-
шуе до себе i приймае ii запрошення, кидае iй TaKi мапенькi шматочки уваги,
наскiльки це дозволяе його BipHicTb KoHHi. За ocTaHHi два роки BiH дiйшов до
того, що поtав повертати грошi, якi вона вiдправляла йому у кодедж, разом
iз вiдсотками - грошi, яких вона надто потребуе з практичноi та емоцiйноi
точки зору, щоб вiдмовлятися вiд них. Та його внутрiшнi дверi досi зачиненi
для Hei, i вона не знае, чи вони колись знову вiдчиняться

Та якщо бути точною, вона може уя,ви"гидише один шдях, про котрий, як
побоюеться автобiограф, читач не захоче чути, аде про який вона все ж таки

розповiсть. Вона може припустити, що якби вона знову могла жити з Волте-

ром, та знову почуватися в безпецi та коханою, вставати вранцi з'iх теплого
лi_lкка й знову повертатися до нього вночi, знаючи, що вона знову його, -
тодi б вона змогпа пробачити KoHHi та побачити Ti якостi, за якi дiвчину так
люблять. iй могдо б сподобатися сидlти з KoHHi за обiднiм столом, i [i серце
5уло б зiгрiте доброзичливiстю Щжоуi та його вiрнiстю до дружини, i,Щжоуi,

у свою черг}a мiг би трохи вiдчинити дпя Hei дверi - якби тiльки вона мог-
ла по'iхати riспя вечерi додому з Волтером, покласти голову йому на ппече
та знати, що ii пробачипи. Але, звичайно, це дуже малоймовiрний сценарiй,
i точно не такий, на який вона засдуговуе.

Автобiографу тепер п'ятдесят два, i вона на них вигпяда'с. OcTaHHiM часом
мiсячнi цикпи iдуть дивно та нереryлярпо. Щороку, коли настае час спдачу-
вати податки, iй здаеться, наче piK, який щойно закiнчився,6ув коротшим за
попереднiй. Роки стають подiбнi один до одного. Вона може уявити декiлька
бентежливих причин того, чому Волтер так iHe роздrrився з нею (напри-
клад, можливо, BiH так сидьно ii ненавидить, що зводить до MiHiMyMy кон-
такт iз нею), апе ij серце черпае мужнiсть утому фактi, що вони спiлкують-
ся. Вона схвидьовано питапа дiтей, чи е в його життi жiнка, та радiла, чуючи
<Hi>. Не тому, що вона не бажае йому щастя, не тому, що мае право чи хоча 6
HaMip ревнрати, а тому, що icHye крихiтний шанс, що BiH, як i вона, досi Bi-

рить (i з кожним роком - сипьнiше): подружне життя було не тiпьки най-
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гiршим для них досвiдом, але iT найкращим. 3робивши так багато помилок
у сво€му життi, вона мае Bci пiдстави tадати, що вона i тут вiдiрвалася вiд
реальностi, бо не взмозi уявити певну, очевидну фатальну перешкоду ддrI
'ix возз'еднаннJL Але ця д}мка не задишае ii в спокоi. Вона приходить до Hei

день за днем, piK за таким самим роком, ця нудьга за його обличчям, його
годосом, його гнiвом та його добротою, це нудьга за ii другом.

Ось, власне, i все, що автобiограф хотiла розповiсти читачевi. Залишидось
тiльки, на закiнченIuI, зазначити, щб саме спричинипо написання цих cTopi-
нок. ,Щекiлька тижнiв тому, на Спрiг-стриц у MaHxeTTeHi, по дорозi додому
з книжкового магазину, де проводипася зустрiч iз багатообiцяючим poMaHic-
том, твори якогQ Щжесiка луже б хотiла видавати, Петтi побачила високого
чоловiка середнього BiKy, який рухався в ii напрямкlt i зрозумiла, що то Pi-
чард Катц. Ъпер у нього сиве коротке волосся, i BiH носить оку/цри, що яки-
мось дивним чином вирiзняють його з натовпу, HaBiTb хоча BiH i вдягнутий
як двадцятирiчний хлопець кiнця сiмдесятих. Побачивши його уНижньому
MaHxeTTeHi, де не можна бути таким непомiтним, як посеред Бруклiна, Пет-
Ti зрозумйа, якою старою вигrшдае вона сама, наче HiKoMy не цiкава мати.
Якби тут можна бупо сховатися, то вона б так i зробипа, аби позбавити Pi-
чарда збентеження бачити iI, а себе позбавити збентеження вiд згадок про те,

що кодись вони кохались, аде BiH вiдринув ii. Але вона не могпа сховатися,
i Рiчард, пiсля декiлькох нiякових привiтань, зi знайомою вимушеною ввiч-
ливiстю запропонував випити по келиху вина.

У барi, куди вони зайцпи, Рiчард сдухав розповiдь Петтi про свое життя
церФкно, з обпиччям зайнятоi та успiшноi людини. Здавапося, BiH нарештi
звик до свого успiху, бо згадував без знйковiлостi чи виправдань, що BiH на-
писав дещо авангарДне дпя Бруклiнськоi музичноi академii, та що його тепе-

рiшltя подруга очевидно якась вiдома режисерка документальних фiпьмiв,
познайомила його з багатьма режисерами артхаусного KiHo, папким шану-
вальником якого завжди був Воптер, та що в,розробцi у них е кiлька при-
буткових проектiв. Пqр"д тим як змiнити тему розмови на Волтера, Петтi
дозвопипа собi маленький докiр за те, яким задоволеним здавався Рiчард, та
iнший докiр за його впrIивову подруry.

- Ти з ним взагалi не спiлкуешся?. - спитав Рiчард.

- Hi, - вiдповiла вона, - це наче якась казка. Ми не розмовJuIди, вiдко-
пи япdiхала з Вашингтоно; Зх шiсть poKiB aHi слова. MeHi про нього тiльки
дiти розповiдають.

- Мабуть, тобi варто йому подзвонити?

- Я не можу, Рiчарде. Я проfавила свiй шанс шiсть poKiB тому, а тепер, га-
даtо, вiп хоче, щоб йомудали спокiй. BiH живе в будинку бi.пя озера i працюе
в KoMiTeTi з охорони природи. Якби BiH xoTiB поговорити, то завжди мiг би
MeHi подзвонити.

- А якщо BiH так само про тебе думае?
вона похитала головою.

- Гадаю, Bci знають, що BiH стра>кдав бйьше за мене. Не думаю, що хтось
етакий жорстокий, що впевнеy^ий, нiби то його клопiт MeHi дзвонити. ,Що

того ж я вже так багато разЬ казала meci, що хотiла б iз ним знову поба-
читись. Ябула б дуже здивована, якби вона цього.йому не сказада, - ii хлi-
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бом не годРil дай врятувати ситуацiю. Тому, очевидЕо, йомулосi болить. BiH
i досi зпий та ненiшидить тебе i мене. Ъ хто насправдi його може в цьому
звинуватити?

- Мабуть, я,- припустив Рiчард. - Пам'ятаеш, як BiH оiолосив MeHi
бойкот у коледжi? То було лайно. L{e погано для його душi. Ще та його риса,
з якою я нiколи не мiг змиритися.

- Тодi, може, це тобi треба йому зателефонlвати?

- Hi. - BiH засмiявся. - Я, нарештi, знайшов час зробити йомуневелич-
кий подарунок - черф кiлька йсяцЬ побачиш, якщо будеш слiдкувати за
подiями. Неведичкий дружнiй оклик крiзь час. Та я нiколи не мав бажання
вибачатись. На вiдмiнувiд тебе. .

- На вiдмiнувiд мене?
Та BiH уже просив у офiцiантки рa:(Унок.

- Ти вмiеш розповiдам icTopii, - цагадав BiH. - Чо*ry б не розповiсти
йому одну iсторiю?



ОЗЕРО ОКРУГУ КЕНТЕРБРИДЖ

Щомашня кiшка може загинути надворi з низки причин, включаючи зуби
койотiв чи кодеса автомобiля, але копи улюбпениfll KiT Боббi родини Гоф-

фбауерiв одного червневого вечора не повернувся додому, а слiдiв його, не-

звa>каючи на численнi вигукування його iMeHi, обшук yciei територii району
Кентербридж, прогудянки дорогою штату та розклеювання ксерокопiй фо-
токарток Боббi на Bcix дерев:лх в окрузi, вiдшукати так i не вдzulося, Bci меш-
канцi Кентербридж-корт зiйшлися на думцi, що нещасного кота вбив Волтер
Берfпанд.

Мiкрорайон Кентербри,щж:естейтс - територiя новозабудови, де роз-
мiщенi дванадцять просторих будинкiв у сrIасному стилL з кiлькома ван-
ними кiмнатами в кожному, i розташований BiH на пiвденному зшсодi берега
невеликоi калюжi, яка зараз офiцiйно носить горде iм'я Озера Кентербридж-
естейтс. Хоча поблизу озера взагалi нiчого не було, фiнансова система дер-
жави ocTaHHiM часом безкоштовно розда€ грошi BciM бажаючим, i побудова
мiкрорайону, а також розширення i брукування дороги, що веде туfiи; мит-
т€во спричинили бурхlтивий розвиток мiсцевоi економiки, яка до того пере-
бувала в стагнацii. Низькi вiдсотковi ставки також надапи змоryпенсiонерам
iз мiст-близнюкiв i молодим мiсцевим родинам, включаючи ГоффбауерЬ,
придбати собi будинок Mpii. Коли восени 2007 року,вони почали заселя-
тися, вулиця все ще справдrI,да враження недоробленоi. Ъриторiя спереду
й позаду будинкiв була нерiвною i вкритою пожовклою травою, по нiй буrи
розкиданi непiддатпивi пьодовi брипи, aTi берiзки, якi встояпи,наlадувапи
дитячий проект TepapiyMy, зроблений нашвидкуруr. Автiвки нового MiKpo-

району, зрозумiло, скупчувались улiсi йкучах на.територii Берfландiв, де
житiи пт.tхи. I Волrтер, ще до того як засепили останнiй дiм у райоцi, сам обi-
йшов yci будинки i попросив мешканцiв тримати cBoi машини на власному
подвiр"i,

Волтер справляв врa:кення доброго мешканця Мiннесоти i достатньо
ввiчпивоi людини, але буlо щось таке у його поведiнцi - чи то дрижан}uI
годосу, властиве подiтикам, чи то сива щетина на щокФ(, властива фанати-
кам, - що родини Кентербридж-корт його не послухали. Волтер жив на са-
MoTi в низенькiй дачi, що стояла трохи осторонь, iхоча цим родинам бупо
набагато приемнiше дивитися на його мадьовничувласнiсть по той бiк озера,
нiж йому - кидати погляд на rxHi пустi подвiр'я, i хоча деякi з них таки ycBi-
домлювали, скiдьки шуму спричинило будiвництво rхнього житда - HiKoMy
не подобаеться вiдчувати себе незваним гостем у чиiйсь iдипii. Врештi-реrrгг,
вони витратиликупу грошей; вони мали повне право тут мешкати. I справ-
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дi: податок на HepyxoмicTb, який вони Bci разом сIшачувапи, укiлька разЬ
перевищував iтодаток, який сплачував Волтер, i до того ж бiльшiсть iз пих
буrи вимушенi сплачувати все бiпьшi й бiльшi вiдсотковi виппати за iпотеку
i тому жипи в режимi eKoHoMii, а iнодi - ще й нашrагадися вiдкладати грошi
на освiтудiтям. I копи BorrTep, уякого, вочевидь, такихпробдем не було, при-
йшов до них зi скаргою на rxнix KoTiB, у них скпадося вр:Dкення, що вони
розумiють його занепокоенЕя стосовно птахiв набагато краще, Hi;K BiH - те,
яким найвитонченiшим привiлеем е можливiсть непокоiтися за них. Осо6-
ливо обурювалася Лiнда Поффбауер, евангепiстка i найбiльш обiзнана у полi-
тицi особа на вулицi.

* Отже, Боббi вбивае птахiв, - сказада вона Водтеру. - То й що?

- Справа в тому, - зазначив Волтер, - що маленькi коти не е споконвiч-
ними мешканцями Пiвнiчноi Америки, i тому мiсцевi птахи так i не розвину-
ли жодних захисних засобiв проти цIdх хижакiв. l]e зовсiцt не чесний бiй.

- Коти вбивають птахiв, - зIIизма плечима Лiнда. - Вони завжди так
роблlять, це в rхнiй природi.

- Так, але коти е видом, характерним ддя Старого CBiTy, - не здавався
Волтер. - I до нашоi природи вони не надежать. Ix би тут взагалi не було,
копи б ми k не завезди. Ось у чому проблема.

- Якщо чесно, - зiзнапася Лiнда, - то все, чого я у даному випадку
хочу, - щоб Moi дiти навчилися пiклуватися про домашнього улюбленця
i вiдповiдати за нього. Чи ви хочете сказати MeHi, що вони не мають на це
права?

- Ну чо ви, звiсно Hi, - запевнив ii Воптер. - Апе ж взимку ви не випус-
каете Бо66i навупицю. Я просто прошувас не випускати його i влiтку, заради
мiсцевоi екосистеми. Ми живемо у зонi, важпивiй для розмноження багатьох
видiв птахiв, якi xapaKTepHi для Пiвнiчноi Америки, але вимирають. I_1i птfl(и
теж мають дiтей. Коли Бо66i вбивае птаха в червнi або липнi, BiH також зали-
шае гнiздо, повне пташеняц що не зможуть вижити.

- Тодi птахам треба знайти краще мiсце для гнiздування. Бо66i подо-
баеться бiгати на вулицi. Несправеддиво тримати його в примiщеннi, коли
погода така гарна.

- Звичайно. Так. Язнаю, ви пюбите свого кота. Iякби BiH просто запи-
шався на вашому подвiр'i, це було б чдово. Але до нас ця земrul надежа/Iа
птахам. I не icHye способу сказати iM, щоб вони шукали краще мiсце для гнiз-
дування. Тож вони i дапi прилiтатимуть сюди, i rx i дапi вбиватимуть. Та ще
бiльша проблема подягае в тому, що iM бракуе просторучерез забудову. Саме
томутак в.Dкливо, щоб ми намагалися бути вiдповiдальними розпорядника-
ми на цй чцовiй землi, яку ми успадкували.

- Ви мене, звичайно, вибачте, - сказала Лiнда, - апе Moi дiти для мене
важливiшi, нiлс дiти якикось там птшriв. Я не так уже й багато хочу порiвняно
з вами. Бог дав цей cBiT пюдинi, i це все, що мене цiкавить.

- У мене самого е дiти, i я чцово вас розумiю, - запевнив ii Волтер. -
Але ми говоримо тiльки про те, щоб ви залишали Боббi в закритому при-
мiщеннi. Я пе розумiю, як ви можете знати, що BiH проти перебування уза-
критомупримiщеннi, якщо тiльки ви lte можете розмовлrIти з ним.
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- Мiй KiT усього лиш тварина. 3Bipaм земним мова дарована не бу[а.
Тiдьки дюмм. I_{e один iз доказiв того, що ми бупи cTBopeHi за образом Бо-
жим.

- Правильно, ось я i кажу: як ви зна€те, що йому подобаеться бiгати на
вупицi?

- Коти люблять бути на вiдкритому повiтрi. Yci люблять бути на вiдкри-
тому повiтрi. Коли стае тепдо, Бо66i йде до дверей, хоче вийти на вулицю.
У мене немае потреби говорити з ним, щоб це зрозумiти.

- Апе якщо Бо66i просто тварина, не дюдська icToTa, то чому його неве-
дичка забаганка важливiша за право спiвочих птахiв ростити пташенят?

- Тоrу що Бо66i - частина нашоi ciM'i. Moi дiти люблять його, i ми хоче-
мо дпя нього кращого. Якби ми мали пташку, ми хотiли б кращого i для Hei.
Але у нас немае птахiв, у нас KiT.

- Ну що х(, дякую за увагу, - закiнчив розмову Волтер. - Я сподiваюся,
ви подумаете ще i, мождиво, перег.шIнете сво€ рiшення.

Лiнду ця розмова обурипа. Волтер HaBiTb не був ii сусiдом, BiH не належав
до асоцiацii домовласникiв. А той факт; що BiH керував японським гiбридом,
на бампер якого piH нещодавно прилiпив наклейку <Обама>, пiдтвердив його
безбожне та черстве ставлення до вa>ккого становища працьовитих сiмей,
до яких надежала i ii родина, що у цьому небезпечному cBiTi з ycix сил нама-
гаються звести кiнцi з кiнцями i ростити cBorx дiтей хорошими, любдячими
громадянами. Лiнду в Кентербридж-корт не дуже любипи, аде ii боялися як
людин)a що постукае у вашi дверi, коли ви на нiч припаркуете свiй катер на
дорозi, порушуючи угоду домовдасникiв; або якщо один iз ii дiтей бачив, як
один iз ваших запалював сигарету за шкодою; або якщо вона виявить не-
значнi дефекти при будiвництвi свого будинку i захоче дiзнатися, чи icHye
такиfr. самий незначний дефект у вашому. Пiсля цього вiзиту Волтер став ддя
Hei тим навilкеним, що (згiдно з численними переказами цiеi icTopii) запитав
ii, чи розмовляе вона зi cBoiM котом.

По той бiк озера, упродовж кiлькох вихiдних того дiта, пюди з Кентер-
бридж-естейтс помiчали гостей Волтера - гарну мододу пару, яка iздила на
новому чорному (вольво)). Молодий чоловiк був бiлявий i добре складений,
його дружина чи подруга - струнка, така собi бездiтна городянка, Лiнда
Гоффбауер змвила, ща пара вигпядае (<пихато), але бiдьшiсть громади з IIо-
дегшенням дивипася на цих респектабедьних вiдвiдувачiв, оскiльки, незва-
жаючи на свою ввiчливiсть, Волтер iM видавався потенцiйним вiдлюдьку-
ватим диваком. ,Щеякi зi старих жителiв Кентербриджа, хто дюбив подовц,
прогулюватися зранку, тепер осмiлiди настiльки, щоб заговорити з BorrTe-

ром, коли зустрiчалися з ним на дорозi. Вони дiзналися, що модода пара -то його син i HeBicTKa, що займаються вони якоюсь процвiтаючою справою
в Сент-Полi i що в нього також е незамi_lкня дочка в Нью-Йорку. Вони ста-
вили iroMy навiднi запитання про сiмейний стан, сподiваючись дiзнатися,
чи BiH розлрЙвся, чи просто став вдiвцем. Коли ж вiri показав cBog вмiнrrя
добре ухиIмтися вiд вiдповiдей на них, один iз найбiльш технологiчно пiдко-
ваних жителiв увiйшов до IHTepHeTy i виявив, що Лiнда Гоффбауер, зрештою,
мала рацiю, пiдозрюючи Волтера в тому, що BiH псих i являе собою'загроз\,_
Схоже, BiH заснував якусь радикальну екологiчну групу, яку закрили пiсrrя
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cмepтi одного з ii спiвзасновникiв, дiвчини з дивним iм'ям, яка точно не була
матiр'ю його дiтей. Щойно ця цiкава новина поширилася по всьому району,
дюбитепi вранiшнiх проryдяЕок знову злIмшили Волтера самого, скорiше не
через стурбованiсть його екстремiзмом, а через його вiдлюдькуватiсть, що
тепер сильно вiддавапа горем, тим страшним горем, вiд якого безпечнiше
триматися подалi; горем стiйким, котре, як iBci форми безумства, здаеться
заIрозливим, мождиво, HaBiTb заразливим.

Наприкiнцi наступноi зими, коли снiг почав танути, Воптер зновуз'явився
у Кентербридж-коръ цього разу iз коробкою яскр.lвих неопреновю( котячих
нагрудничкiв. BiH стверджував, що кiц носячи один iз цих нагрудникiв, може
робити, на вiдкритому повiтрi що завгодно: чи то лазити по деревirх, чи то
гратися з мiллю, але впопювати [таха д/UI нього стане неможливо. BiH сказав,
що дзвiночок на котячому ошийнику не попередить птаха, це,вже доведено.
BiH такох< додав, що, за найнижчими оцiнками, щоденно уСША коти вби-
вають мiдьйон спiвочlдс птахiв, тобто триста шiстдесят п'ять мiльйонiв на
piK (i це, пiдкреслив BiH, дише за скромними пiдрахунками i не включаючи
пташенят, що потiм помирають вiд голоду). Хоча Воптер, здавалося, не зро-
зумiв, якою проблемою буде повязати нагрудничок на кота кожного разу,
коли BiH iде на в}rIицю, i як дурнувато KiT бце виглядати в яскраво-синьо-
му або червоному неопренi, старшi власники KoTiB ввiчливо прийняли на-
груднички й пообirцли спробувати'iх, аби лиш Водтер задишив lx у спокоi
i вони могли б викинути lx геть. ТiдЬки Лiнда Гоффбауер зовсiм вiдмовилася
вiд нагрудничка. Волтер здавався iй одним iз тих лiберапiв, якi хотiли розда-
вати презерЬативи в шкопах, забирати зброю упюдей i змушувати кожного
громадяЕина носити паспорт. Iй спадо на думку запитати, чи птiD(и на пра-
вах його впасностi надежать йому, i якщо Hi, то яке йому дiло, коли ii Бо66i
насолоджуеться полюванням на них. Волтер iз бюрократичним занудством
вiдповЬ, що icнye )rгода про пiвнiчноамериканських перелiтних птахiв, яка
нiбито забороrrяе завдавати шкоду будь-якому непромисловому птаховi, що
перетIIр канадський або мексиканський кордон. Лiндi була непри€мна згад-
ка про нового президента, який xoTiB передати незадежнiсть краlни в руки
Органiзацii Об'еднапих Нацiй, i вона сказала Волтеру, так чемно, як тiльки
}4огла, що лрке зайнята пiклуванням про cBorx дiтей i бупа б дуже вдячна,
якби BiH бiльше не стукав у дверi.

З дипломатичноi точки зорр Воrrгер вибрав поганий момент, щоб прийти
зi своiми нагрlцничкаIuи. KpaiHa переживала гдибокий еконойчний спад,

фондовий ринок опинився ускрутному становищi, iздавалося майже не-
пристойним з його боку все ще бути одержимим безпекою спiвочих птахiв.
Постраждаrи HaBiTb старшi жителi Кентербриджа: дефляцiя iнвестицiй зму-
си[а деякI.ск iз них скасувати щорiчнi зимовi поiздки до Фпоридц або Арiзо-
Еи, - а двi молодi ciMl [енти та [опберги, не сIuIатили вчасно борг за креди-
том (який швцщо зрiс у такий. невiдповiдний момент) i, швидше за все, мали
втратити cBoi буцrrнки. Хоча Тiган Щолберг ще чекада вiдповiдi кредитних
компанй, якi, здазалося, змiнювали cBoi телефоннi цомери i поштовi адреси
щотижЕя, i недоlюгrя урядових консультантiв, якi виявилися анiурядовими,
aHi недорогими, борги на uparylrKax <Вiзо та <Мастеркард> щойсяця збiль-
шувалцся на три-чотири тисячi допарiв, а друзi й сусiди, яким вона продада
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3 десяток ceaнciв манiкюру на манiкюрно}tу стопику, що був встановIIений
yii пiдвалi, продовжувади з'являтися з доглянутими нiгтями i не приноси-
ди жодного при6,утку. HaBiTb Лiнда Поффбауер, чоловiк якоi мав постйний
коцтракт па технiчне обсгуговування дорiг зокругом rTacкa, була змушена
економити на опаленнi i дозволити своiм дiтям iздити на шкiльному автобусi
замiсть Ii <шевроле сабербан>. Наче хмара мошви, над Кентербридж-корт
висiла тривога; вона вторгапася в кожен бдинок через новини на кабельно-
му, радiо та в IHTepHeTi. У TBiTTepi також з'явипося багато повiдомлень, аде
cBiT природи, що щебече i тремтить, свiц якому Волтер спужив таь нiби пю-
дина й досi повинна дбам про нього, був зайвою мошкою.

Про Волтера згадали у BepecHi, коди BiH пiд покровом ночi залишив пiд
будинками листiвки. Будинки,Щентiв i Щопбергiв тепер стояли порожнiми, lx
BiKHa були затемненi, як iндикатор утримаппя викпику влюдини, що дзво-
:яипау невiдкладну допомогу i тепер, нарештi, спокiйно повiсида трубку, але
жителi Кентербридж-естейтс, що залишипися, одного ранку прокинудися
i знайшли у себе на порозi пистiвки iз ввi.lпивим загоповком <Шановнi cyci
диD, що повторювали антикотячi аргументи, якi Воптер уже двiчi наводив,
а також чотири додатковi сторiнки зi свiтлинами, дадекими вiд ввiчливостi.
BorrTep, мабуть, провiв усе пiто, документуючи смерть птахiв на його тери-
Topii. На кожнiй фотографii (а rx було понад сорок) був надпис iз датою та
видом птilrа. Житедi Кентербриджа, якi не мади власноi кiшки, були обра-
жerii тим, що iM також принесди rп,rстiвку, а Ti ciM"i, що мали KoTiB, обури-
пися тим, що саме rx упюбленцiв Воптер звинувачуе у загибелi птахiв. Лiнда
Гоффбауер бупа розпючена ще й через те, що листЬку запишипитам, де один
iз ii дорогоцiнних дiтей мiг би пегко побачити фото обезгодовдених гороб-
цiв та кривавих нутрощiв i отримати п{оральнутравму. Вона зателефонувала
шерифу, зяким вона iri чодовiк друr(ипи, аби дiзнатися,чи можна визнати
Воптера винним у заподiяннi незаконното переспiдування. Шериф сказав,
що не можна, але BiH погодився приtхати та поговорити з Воптером. Пiсля
цiеi розмови виrIвилося, що Волтер мае вищу юридичну ocBiTy i знае не тйь-
ки про fiрава, дарованi Першою Поправкою, аде також про угоду домовлас-
никiв Кентербридж-естейтс, в якiй мiстилися положення, що зобов'язуваlпа
вдасникiв Еагдядати за сво'iми домашнiми тваринами в будь-який час. Тодi
шериф порадив Лiндi забути про пистiвки.

А потiм прийпла зима, коти знов почади жити в примilцqннях (HaBiTb
Лiнда буrа змушена визнати, що ix це цiлком влаштовуе), а чоловiк Лiнрr
особисто взявся чистити дороги окруryтаким чином, щоб Воптер був змуше-
ний працювати лопатою протягом години, аби очистити свою пiд'iзну алею
пiсля кожноrо нового снiгопаду. Пiсля того, як лулстя опадо, з околицi, черe:t
замерзде озеро, стадо добре видно невеликий будинок Берfпанда, yBiKHax
якого жодного разу не бачилимерехтiння вiд телевiзора. Важко буоуявита,
що Воlпер може там робити calм, глибокоi зимовоi ночi, до того х( занп)е-
ниilу роздуI!м про Bopox(icTb i осуд. На Рiздво свiтпо у його 61цинку не вми-
кадося протягом тижня, що вказувало на те, що BiH поtхав до cBoei родини
в Сент-Пол, хоча важко буrо уявити, що такого дивака хтось дюбить. Лiндi
попегшало, копи вiдпустка закiнчипася i дивак повернрся до свого ycaMiT-
неного життя, а вона зп(огла повернутися до ненавистi, бiльше не захмареноI
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думками про.те, що хтось до нього не байдужий. Одного разу, вночi, в люто-
му, ii чоповiк повiдомив, що Волтер подав скаргу rrро навмисне блокування
його пiд'iзноi алеi, i чути це було HaBiTb приемно. Щобре було знати, що йому
вiдомо про txHro ненависть до нього.

Коли снiг розтан}в; дерева позеленйи, а Боббi знову вiдпустили за межi
будинку, де BiH швидко зник, Лiнда вiдчула, нiби щось усерединi Hei розчiсуе
сверблячку, i вiд цього вона тiдьки посилюеться, Вона вiдразу зрозумiла, що
саме Водтер вiдrrовiдальtlий за зникнення Бо66i, iпочувала сильне задово-
дення вiд того, що BiH вiдповiв на ii ненависть, дав iй свiжу причину i свiжу
поживу. Вона зрадiда, що BiH готовий грати в гру уненависть iбути мiсце-
вим представником усього того, що iй не подобалося у цьому cBiTi. HaBiTb
коли вона органiзувада пошуки зниклого улюбленця cBorx дiтей i розповiла
про rx страждання сусiдам, вона таемно насододжувалася rxHiM болем i з за-

доводенням закдикада'lх ненавидiти за це Волтера. Боббi iй подобався, але
вона знада, що це грiх - покдонятися звiровi. фiх, який вона ненавидiла yii
так званому сусiдi. Щойно стало зрозумiло, що Бо66i нiкоди не повернеться,
вона взяда дiтей до мiсцевого притудку для тварин, аби вони вибрали трьох
нових кiшок, яких, тiдьки-но вони приiдуть додому, вона звiльнить iз кар-
тонних коробок i вижене у напрямку булинку Волтера.

Волтер нiколи не любив кiшок. Вони видавапися йому соцiопатами cBiTy

домашнiх тварин, видом, що був одомашнений через необхiднiсть винищити
гризунiв, а потiм йому стали поклонятися, як нещаснi краiни поклоняються
своiй apMii. Як вiтаютъ вбивць у мундирах, так i вIIасники кiшок гладять пре-
красне хутро сво,ж тварин i прощаютъ iM подряпини. В кiшцi BiH не бачив Hi-

чого, KpiM MaHipHoi незацiкавленостi i корисливостi. Аби зрозумiти, щб саме
iй подобаеться, треба дише цодражнити ii мишею-iграшкою. Проте BiH мав
справу i з бiльшим злом, rrоки не оседився в будинку cBoei MaTepi. Тiльки те-
пер, коди BiH став вiдповiдальним за популяцiю диких KillIoK, що зараз сiяла
хаос на його власностi, BiH зв'язався з KoMiTeToM з охорони природи, i коли
травма, яку жителi Кентербридж-естейтс нанесди його озеру, погiршилася
повною вiдмовою мешканцiв хоч якось контродювати cBo'ix домашнiх тва-

рин, його старий антикотячий настрiй вирiс у щоденне вiдчуття нещастя та
образи, _якого так потребували депресивнi чоповiки ciM'i Берfландiв, аби на-

дати значення i змiсту rx життlо. Образа, яка служила йому протягом попе-,

реднiх двох poKiB, нещастя, принесенi ланцюговимипипами i землерийними
машинами, Дрiбними вибуховими роботами й ерозiею, молотками, ппиторi-
зами i класичним роком, що дунав iз магнiтофонiв, - усе це скiнчилося, i BiH

потребував чогось нового.
,Щея_кi коти лiнивi або uросто нездатнi бути вбивцями, але чорний, з бi-

лими дапками Боббi до них не надежав. Бо66i був достатньо хитрим, щоб
вiдступити до будинку Гоффбауерiв у cyTiHкax, коди приходипи небезпечнi
еноти та койоти, але щоранку в безснiжнi мiсяцi його можна було побачити
вздовж огоденого пiвденного берега озера, на вилазцi проти усякого життя
на Волтеровiй територii. Горобцi, Taf, дрозди, MacKoBi спiвуни, синьоший-
ки, щигдики, кропив'яники... Смаки Боббi були рiзноманiтними, концентра-

цiя _ безмежною. BiH не втомдювався вiд убивств i мав додатковий недолiк
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характеруу виглядi непояльностi та невдячностi, рiдко обтяжlпочи себе тим,
щоб вiднести cBoi жертви до вдасникiв, BiH ловив, грався, вбивав, а потiм,
iнодi, трохи iB. Але зазвичай BiH просто кидав тушку. Вiдкритi трав'янистi
лiси нижче будинку та простори навколо нього особливо привабпювали
птахiв i Боббi. Волтер тримав неведику KlTty камiння, щоб кидати в кота,
i колись HaBiTb вЕучив у нього, вистредивIпи у нього водою iз садового шпан-
га. Та Бо66i незабаром зрозумiв: ранок краще перечекати в дiсi, поки Волтер
пfiе на роботу. Щеякi фонди з охорони природи, якими керував Воптер, були
розташованi досить дапеко вiд його дому, iтому, коли BiH повертався через
кiлька ночеЙ, то майже завжди виявляв свiжi пташинi трупи на схилi IIозаду
бдинку. Якби це вiдбувапося тйьки туц BiH, мождиво, здався 6. Але BiH бо-
жеволiв, розумiючи, що це вiдбуваеться всюди.

I всеж BiH був занадто чуйною iзаконослухняною людиною, щоб уби-
ти чиюсь тварину. BiH дрлав попросити виконати цю брудну роботу свого
брата Мiтча, але той мав судимiсть, та й Волтер розумiв, що Лiнда Гоффба-

уер, ймовiрно, просто вiзьме iншу кiшку. Тiльки пiсля того, як на друге лiто
диппоматичнi переговори та освiтянська дiяпьнiстр не увiнчапися успiхом,
i пiсля того, як чодовiк Лiнди Гоффбауер уже не вперше перекрив йому доро-
ry спiгом, BiH вирiшив, що, хоча Бо66i i е лише одним серед сiмдесяти п'яти
мiльйонiв американських KoTiB, настав час йому заплатити за свою соцiо-
патiю. Волтер отримав пастку i докладнi iнструкцii вiд одного з пiдрядчикiв,
що вепи майже безнадiйну вiйrry проти здичавiлих тварин на земл.юс; якi
знЕrходипися пiд tx охороною, i у TpaBHi BiH ще до cBiTaHKy розмiстив пастку,
з курячою печiнкою i беконом як нах(ивкою, на дорозi, де Бо66i мав звичай
порушувати межi його володiнь, BiH знав, що з цим розумником BiH не ма€
права на помилку. Котячi крики, що додинапи зi схилучерез двi години,6уп,
дrи нього найсолодшим звуком. BiH вiднiс пастку, що сiпапася i смердiла лай-
ном, до свого <прiуса> i замкнув його в багажнику. Той факт, що Лiнда Гоф-

фбауер нiколи не витрачала грошi на нашийник дrIя Боббi (це, на ii думку, за-
надто обмежувало дорогоцiнну свободуii кота), значно попегшра/Iо справу,
i пiсдя тригодинноi подорожi BiH запишив Бо66i у притулку в Мiннеаполiсi,
де його або приспдять, або вiддадуть якiйсь мiськiй ciм'I, яка буде тримати
його в закритому примiщеннi,

BiH не був готовий до пр.игнiченостi, яка пiдстерiгала його на дорозi з MiH-
неапопiса. Почуття втрати та печалi охопили його, вiдчуття, що BiH i Боббi
бупи в деякiй Mipi одруженi, i HaBiTb якщо то був жахлливиilt шлю6, у ньому
BiH був не такий самотнй. Проти cBoei волi BiH представляв похмуру клiтку,
в якй Бо66i тепер буде жити. BiH чцово розумiв, що Боббi не так уже й су-
муе за Гоффбауерами, адже коти можуть лише використовувати людей, але
тим не менш, в його 1в'язненнi бупо щось жалюгiдне.

Протягом майже шести poKiB вiндив сам i сам шукав шляхи вирiшення
власних проблем. KoMiTeT з охорони природи, де BiH кодись працював i чl,tя
нинiшня здагода з корпорацiями i мiпьйонерами викпикапа дише н)цоту,
висловив свое бажання найняти його як менеджера з HeprxoMocTi низько-
го рiвня, а в особпиво тяжкi мiсяцi BiH працював помiчником на особдиво
висн:Dкливих i трдомiстких адмiнiстративнI,D( завданнях. BiH не прикрашав
земдi, за якими наглядав, апе й шкоди не завдавав. Щнi, якi BiH повинен був
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провести сам серед хвойних дерев, гагар, осоки i дятлiв, на IIIастя, дозводи-
ли йому добре провести час. Iнша робота, що полягала в наrrисаннi заяв на
отримання грантiв, аналiзi лiтератури про попудяцiю диких тварин, ведеп-
Hi тепефонних переговорiв про новий податок iз продажу, щоб пiдтримати
Фонд збереження державIIоi землi, якиil у кiнцевому пiдсумку отримав на-
BiTb бiдьшу кiлькiсть голосiв на виборах 2008 року, нiж Обама, - теж бута
прийнятною. Пiзно ввечерi BiH готував одну з п'яти простих страв, якi вже
набридли, а потiм грав у шzlхи чи покер на комп'ютерi, а iнодi й дивився пор-
нографiю, цiлком позбавдену буль-яких дюдських емоцiй, бо BiH уже не мiг
читати романи, слухати музику або робити що завгодно, пов'язане з почут-
тями.

У TaKi моменти BiH вiдчував себе старим, хворим rrокидьком, що живе
в лiсi. BiH був досить обережним i вимикав свiй телефон, щоб ,Щжесiка не
могла йому додзвонитися. BiH усе ще мiг бути самим собою з Щжоу[ тому що
той також надежав до чоловiкiв родини Берfландiв, занадто спокiйних i так-
товних, аби втру.rатися.Iхоча з KoHHi було складнiше, бо в i] голосi завжди
вiдчувалась сексуальнiсть, сексуальнiсть i невинний флiрт, йому завжди лег-
ко вдавалося змусити ii говорити про себе i Щжоуi, бо вона була дуже щас-
дива. А от чути голос Щжесiки ставадо справжнiм випробуванням. ii годос
тепер, як нiкоди ранiше, нагадував голос Петтi, i Волтер часто пiтнiв до кiнця
txHboi розмови, намагаючись триматися теми ii життя або, якщо це виявдя-
лося неможливим, cBoei роботи. БуЬ час, коди пiсrrя автомобiльноi aBapii, яка
майже,поклалакрай його життю,,Щжесiка догдядада за ним. Вона робида це,
чекаючи, що йому стане краще, а коли зрозумiла, що краще не буде, бо BiH
не хоче покращень i нiколи не xoтiB, вона дуже розiзлипася на нього. Мину-
до кiдька вzDкких poKiB, перш нiж BiH змусив ii, своею холоднiстю i cyBopic-
тю, дати йому спокiй i зайнятися в/Iасним життям. Кожного разу, коли вони
мовчали, BiH вiдчував, що вона хоче продовжити свою примусову терапiю,
i йому ставало все важче тиждень за тижнем винаходити HoBi способи пере-
шкодити iй зробити це.

Коли BiH нарештi повернувся додому з вiдрядження до Мiннеаполiса,
пiсля продуктивного триденного вiзиту на земдi KoMiTeTy в окрузi Белтра-
май, то побачив дист паперу, rlрибитий скобами до берези на його пiд'iзнiй
дорiжцi, з написом (ЧИ БАЧИЛИ ВИ МЕНЕ? МЕНЕ ЗВУТЬ БОББI, I МОЯ
СIМ'Я СУМУ€ 3А МНОЮ>. Чорне обличчя Боббi було погаilо вiдтворене

у фотокопii - погпяд його бпiдих застигдих очей здавався примарливим i за-

ц16леним, - 1ле нарештi Волтер був у змозi побачити, як хтось може знайти
бажання надавати захист i нiя<нiсть HaBiTb такiй фiзiономii. BiH не шкодував,
що усунув загрозу екосистемi i тим самим врятував багато пташиних життiв,
ме ураздивiсть маленько1 тварини в особi Боббi дала йому знати про його

фатальний дефекц через який BiH жалiв HaBiTb тих iстоц яких бйьш за все
ненавидiв. BiH rxaB по дорозi, намагаючись насододитися миром, який пану-
вав на його землях, вiдсутнiстю проблем iз Бо66i, легким весняним вечором,
чистим солодким спiвом <Канада-Канада-Канада> бiлошийоi вiвсянки, аде
йому здавадося, нiби за Ti чоти,ри ночi, що його не було, BiH постарiшав на
багато poKiB.
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Тогож вечора, утой чаС, копи BiH смalкив яечню iз грiнками, подзвони-
ла ,Щжесiка. Можливо, це було ii метою', або вона почуда щось у його голосi,
якусь.безвихiдь, але щОйно вони закiнчили говорити про найменшi подfi,

що вiдбулися в ii жиtтi минудого тижня, BiH промовчав достатньо довго, аби
вона набрллася смiливостi знQву заговорити про можливiсть поновлення
примусовоi Teparlii.

- Я'тут маму бачила,- повiдомила,Щжесiка. - Вона сказаIIа MeHi щось
цiкаве, i я думаю, ти теж з:rхочеш це почути. Тh ж хочеш почри?

- Hi, - сроро вiдрубdв BiH.

- Можна дiзнатися, чому?
3oBHi, в синiх cyTiHKax, через вiдчинене BiKHo на кlпrнi, доrryнав дитячиil,

кр,ик, що кликав Бо66i,

- Слрай, - сказав Волтер, - я знак), ви з нею бдизькi, i це чудово. Бу-
по б йкода, якби це було не так. Я хочу, щоб ти мапа обох батькiв. Але,якби
MeHi бупо цiкаво щось вiд Hei почути, я мiг биiйзателефонувати. Та я не хочу,

щоб ти доставдяла MeHi u повiдомлення.

- Я не проти k доставляти.

- Я проти. Я не заriiкавлений в отриманнi будь-яких повiдомлень.

- Не д)rмаю, що вонахоче сказати тобi щось неприемне.

- Мене не хвидюе, при€мне воно чи непри€мне
.- Тодi чому ви просто не роз7IгIитесь? Якщо ти не хочеш мати нiчого

спiпьног9 з,Еею. Тому що, поки ти не розIггrа€шся, ти нiби даеш iй надiю.
попос др)rгоi дитини тепер приеднався до першоi, i вони обое гукади:

<Бооооо66i! Бооооо66i!> Волтер зачинив BiKHo i сказав,Щжесiцi:

- Я не хочу про це чути.

- ,Щобре, добре, тату, ме скажи хоча б, чому_ви нерозпучитеся?

- Я не хочу думати про це просто зрраз.

- Уже шiсть poKiB пройшло! Чи не час уже почати думати про це? Хоча б
заради простоi справедпивостi?

- Якщо вона хоче розлrIення, вона може надiслати MeHi писта. Вона
може найняти адвоката, щоб той надiсдав MeHi диста.

- Я питаю, чомути не хочеш розrrрення?

- Не хочу ворушити м,инуле. Я маю право не робити те, чого яробитu
нехочу.

- Що саме ворушити?

- Бiль. 3 мене досить бодю. Я до сих пiр його вiдчуваю.

- Я знаю, тату, Але Лапiта вже померда. Вже шiсть pqкiB як померпа.
Волтер труснув головою, ненаyе йому в обличчя хrIюпнуди aMiaKoM.

- Яне хочу думати про це. Просто хочу виходити щоранку iбачrлr
птildв, якi не мають нiчого спiпьного з yciM цим. Птахiв, якi живуть i борють-
ся.I спробувати,щось зр66итидпяних. Вони едине, що досi залиша€тьсями-
лiлм моему серцю. Я маю на увазi, oKpiM тебе та Джоуl I це все, що я мilю
сказати з цього приводу. I я хочу, щоб ти бiльше не питала мене про це.

- Ну що ж; а чи не спадало тобi на думку навiдатися до психодога? Щоб
якось почати рухатися дапi життевою дорогою. 3наеш, ти не такий уже
й старий.
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- Я не хочу змiнtоватися, - вiдповiв BiH. - Щоранку я переживаю де-
кiлька неприемних хвидин, а потiм iду на виснажливу роботу. I якщо я'ля-
гаю спати пiзно, то HaBiTb не моr(у заснути. Що психолога треба iпи тiльки
у тому разi, копи ти хочеш щось змiнити. MeHi нiчого було б йому сказати.

- Ти також колись любив маму, чи не так?

- Я не знаю. Не пам'ятаю. Пам'ятаю тiльки те, що трапидося пiсля того,
як вона пiшла.

- А,вонатепер мас доводi:таки гарниЙ вигJIяд. Вона вже не така, яка бупа
кодись. Вона стапа чимось на зразок iдеальноi.матерi, як бц дивно це не зву-
чало,

- Повторюся, я радiю за тебе. Ярадиiт, що вона е в тебе.

- Але ти не хочеш, щоб вона i в тебе була.

- Послухай, Щжесiко. Я знаю, що ти хочеш цього. Я знаю, що ти прагнеш
до щасдивого кiнця. Але я не можу змiнити cBoi почуття пише тому, що ти
цього хочеш.

- I ти вiдчуваеш Еенависть до Hei.

- Вона зробила свiй вибiр. Бiльше я не маю чого сказати.

- Вибач, тату, аде це просто несправедливо, до абсурду. Саме ти зробив
вибiр. Вона не хотiла йти.

- Я впевнений, що це ii сдова. Ти бачиш ii щомжня, i я впевнений, що
вона схи.пида тебе до cBoei Bepcii, де вона представдяе себе майже невин-
ною, Але ти не жида з нею ocTaHHi п'ять poKiB перед тим, як вона пiшла. I_te

був кошмар, iя закохався в iншу. Я нiколи не прагнув до нового коханЕя.
I я знаю, що cBoiM вчи$ком я зробив тебе нещасною. Але единою приtIиною
того, що таке трапипося, бупа неможливiсть подальшого життя iз твоею
матф'ю.

- Що ж, тодi тобi слiд буо б розгу9итися з нею. Чи не е це найменшим,
чим ти мiг би подякувати iй пiсля стiпькох poкiв шлюбу? Якщо ти ставиВся
до пеi доволi-таки гарно упродовж ycix добрих poKiB, чи не маеш ти, щонай-
менш, вiддячити iй чесним розпренням?

- Цi роки не,6ули такими вже добрими,,Щжесiко. Вона ресь час казада
MeHi неправду. Тож я не думаю, що маю бути дуже вмчним iй за це. Що то-
го ж, як я вже сказав, якщо вона бажае роздrrення, вона може його отримати.

- Вона не бажае розпученruI! Вона хоче,знову бути з тобою!

- Я HaBiTb нахвилинуне можууявитисобi зустрiч iз нею. Все,Iцоя можу
уявитипри зустрiчi, це нестерпний бiль.

- А чи не може так статися, що причиIIою такого болю бlце те, що,ти все

ще кохаеш ii?

- Треба змiнити тему, ,Щжесiко. Якщо ти пiклуешся про Moi почуття, не
слiд бiльше про це говорим. Я не хочу боятися пiднiмати слухiшку, коди ти
дзвониш.

BiH довго сидiв, закривши обличчя руками, так i не доторкнувшись до ве-
черi, тодi як у будинку потрохи ставапо темяо. Метушпивий весняний день
поступався бiльш абстрактному небосхилу: рожевi стратосферичнi шматки,
таемни!Iа прохолода неосяжного неба, першi зiрки. Тепер саме так проходи-
ло його життя: BiH вiдвiз ,Щжесiку i вiдразу засуIчIував за нею, коди вона пiтIтла.
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BiH вирiшив повернутися до Мiннеапопiса вранцi, плануючи спочатку знай-
ти кота й повернути його дiтям, якi сумували за ним, апе перш за все йому не
завадило б передзвонити,Щжесiцi та вибачитися перед нею. Що зроблено, те
зроблено, Вийшло як вийшло. В окрузi Мiнго, що у 3ахiднiй Вiрджинii, одно-
го огидного похмурого ранку BiH спитав батькiв Лалiти, чи вони не заперечу-
ватимуть, копи BiH приiле побачити тiло ixHboi дочки. ii батьки були непри-
вiтними дивакуватими пюдьми, iнженерами за професiею, i розмовляли iз
сильним акцентом. У батька очi не буизаппащаними, але мати постiйно ри-
дала, голосно, з прониздивим стогоном, що скорiше походив на пiсню. Вона

розмовдяпа дивно церемонно та вiдчужено, наче тужила за мин)ошм. Волтер
пiшов сам до Mopt'y, Hi про що Ее думаючи. Тiло його KoxaHoi жiнки залиша-
дося загорнутим у простирадло на незруlнiй високiй каталцi, занадто висо-
кiй, щоб стати бirrя Hei навколiшки, ii волосся було шовковисте, чорне, густе,
як завжди, апе ii щепепа виtтIядапаякось не так. На нiй закарбралося якесь
обурпиво суворе почуття) незабута рана, а ii чоло, коли BiH поцiпував його,
буrо таким холодним, що навряд чи можна назвати справедливим той cBiT,

уякому можна знайти таке холодне чоло молодоi дiвчини. Холод пройняв
його через ryбиftне покидав. Що сталося, те сталося. Його джерело насододи

у cBiTi померло, i сенсу не бупо бiльше Hi у чому. Якби BiH зустрiвся зi своею

дружиною, на чому наподriгада.Щжесiка, це означало 6, що BiH забув про ос-
TaHHi хвипини разом iз Лалiтою, i BiH мав право не робити цього. BiH мав
право у цьому несправеддивому cBiTi бути нечесним зi своею жiнкою, i BiH
мав право дозводити маltому Поффбауеру даремно звати iхнього Бо66i, бо Hi
вчомунебупосенсу. l

Черпаючи сипи зi cBoei вiдмови - безперечно, достатню rx кiлькiсть для
того, щоб пiдiйматися вранцi з дiжка та примушувати себе рратися впро-
довж довгих днiв на полi та довгих поiздок дорогами, переповненими вiдпуск-
никами та мешканцями примiського седища, - BiH прожив ще одне лiто,
найбiльш самотЕ€ у його життi. BiH сказав Щжоуi та KoHHi, що BiH занадто
зайнятий,абиприйняти rx у себе, учому бупадопя правди (але лише доля),
а також припинив битву з котами, якi продовжували вторгатися в його лiси.
BiH не мiг уявити себе причетним до ще однiеi драми, па зразок Taкoi, що
трапидася з Бо66i. У серпнi йому прийшов товстий пакет вiд дружини, щось
схоже на рукопиq що, можливо, стосувався <повiдомленняD, про яке каза-
ла,Щ>лсесiка, i BiH rrокlrав його, не вiдкривши, до картотечноi шухJuIди, де BiH
зберiгав cBoi cTapi спiпьнi податковi декларацii, спiльнi бaHKiBcbKi paxyHKoBi
звiти та свiй нiколи не змiнюваний заповiт. Не минуrо й трьох тижнiв, як BiH
отримав поштою бандероль iз компакт-диском, де на обгортцi бупа вказана
адреса вiдправника: Катц iз [жepci-ciTi. I]e BiH також з.[ковав, не вiдкрив-

-и,y ту саму шrх/Iяду. У цих двох повiдомленнях, як у загодовках газец про-
читання яких BiH не мiг позбугися, коли вирушав до бакапiЙноi крамницi

у Фен-сiтi, - HoBi кризи вдома та за кордоном, чергова iдiотська пропаганда
вiд правих, вiд якоi так i смердить брехнею, черговi екологiчнi катастрофи,
що ведуть до глобальноi розв'язки, - BiH мiг вiдчути, як зовнiшнiй cBiT пос-
тупово наступае на нього, вимагаючи уваги до себе. Аде чим довше BiH за-
лишався наодинцi улiсi, тим-довше BiH мiг не сумнiватися у правильностi
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cBoei вiдмови. BiH був з породи упертих людей, BiH мав характер для цього.
3давалося, вже мадо спогадiв задишалося про Лалiту. Вона вривадася в його
душу, як MepTBi спЬочi пт!lхи, що потрапляють до середовища дикоi при-
роди, - вони неймовiрно легковокнi, i щойно rxHe Йаленьке серце переста€
битися, вони стають усього дише горсткою пуху та пустих KicToK, що швидко
розвiюються BiTpoM, - але це тiльки додадо йому рiш1^lостi триматися за те
невелике, що в нього ще залишалося вiд Hei.

Ось чому, одним жовтневим рацком, коли cBiT, зрештою, з'явився у фор-
Mi нового седана <Хюндай>, припаркованого на пiвдорозi до пiд'iзноi до-
роги, у поросдому зе4енню роз'iздi, де Мiтч та Бренда одного разу сховали
свй човен, BiH не зупинився, аби подивитися на тих, хто був вавтiвцi. BiH
поспiшав ви'rхати на дорогу, щоб потрапити на зiбрання KoMiciI з охорони
природи у Дулутi. BiH дише трохи пригадьмував, достатньо дJuI того, щоб
побачити, що сидiння водiя вiдкинуге, а сам водiй, мождиво, спав. BiH мав
пiдстави сподiватися на те, що, хто б не сидiв в автомобiлi, воllи вже поiдуть
до того часу, як BiH повернеться, бо чомуж вони ще досi не постукали уйо-
го дверi? Але aBTiBKa все ще бупа на тому ж мiсцi, ! заднiй бампер вiдбивав
свiтло ii фар, копи BiH звертав iз сiльськоi дороги того вечора о восьмiй
годинi.

BiH вийшов з автомобiпя i, заглянувши усередиЕучужоi автiвки, побачив,
що там нiкого немае, а сидiння водИ пiдняте. У пiсi буrо холодно. BiTpy не
було, i вiдчlвалося, що може пiти снiг. €диним звуком було педве чутне бур-
мотiння людей зi сторони Кентербридж-естейтс. BiH повернувся до свого ав-
томобiля i поlхав додому, де жiнка, яку звали Петтi, сидiла на rанку у темно-
Ti. Вона була одягнёна у блакитпi джинси та товсту ведьветову куртку. Вона
зiгнула ноги i притиснула rx до грудей, намагаючись зiгрiтися, а пiдборiдмм
лритиснулася до колiн.

BiH заглушив мотор iдоволi довго чекав, майже двадцять чи тридцять
хвилин, поки воIIа пiдведеться та заговорить до нього, якщо вона при'rхма
сюди саме за цим. Апе вона вiдмовляпася вставати, i врештi-решт BiH зiбрав
свою смiливiсть, щоб вийти з машини й направитися до булинку. BiH рiзко
зупинився на порозi, не бiльш нiж за крок вiд Hei, щоб джий можливiсть
говорити. Але il голова задишалася нахиrrеною. Иого власна вiдмова вiд роз-
мови з нею здавалася настiльки дитячою, що BiH не мiг не посмiхнутися. Але
ця посмiцrка буzrа небезпечною поступкою, тому BiH брутапьно подавив ii,
набираючи кам'яного виtпяду. Отож BiH увiйшов до будинку i зачинив дверi
за собою.

Одначе його неприступнiсть. слабшада. BiH не мiг не чекати у теЙнотi, бiдя
дверей, ще один довгий промi:кок часу, можливо годину, напружуючи слух,

щоб почути, чи не рухапася вона, намагаючись не пропустити HaBiTb дуже
слабкого стуку в дверi. Але у його уявi стояв саме той епiзод, коли ,Щжесiка
казала йомупро те, що необхiдно бути чесним: що BiH мав вiддати шану своiй
дружинi хоча б тим, що ввiчпиво попросив би Ti пiти. I тепер уже, пiсrrя rпес-
ти poKiB мовчання, BiH вiдчував, що промовити хоча б одне сдово означадо 6
повернути все. Ще б звепо нанiвець його вiдчухtенiсть i вiдкинуло б усе, що
BiH мав за цим на увазi.
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Врештi-решъ наче прокинувшись вiд напiвсну, BiH 1BiMKHyB свiтпо й ви-
пив скдrIнку води. Потiм почав ритися у своiй шухлядi, вибравши компро-
Mic. BiH мiг бихоча б глrянути, що там cBiTxoiiB йому повiдати. Спочатку BiH
вiдкрив бандеропь iз ,Щжерсi-сiтi. Усерединi не було жодного писта, тiпьки
компакт-диск унепроникнiй пластиковiй обгортцi. Виявилося, що це'6ув
мапенький сопо-а4ьбом Рiчарда Катца. На передньому rrданi етикетки був
краевид iз наfrписом <Пiснi для Воптера>.

BiH почув пронизливий крик бопю, свiй крик, неначе кричав хтось iH-
ший. Iдiоц iдiоц це нечесно. BiH розверн).в компакт-диск, його руки TpeMTi-
ли, i прочитав список пiсень. Перша пiсня називадася <Щвое дiтей - добре,
аякщо lx немае зовсiм, то ще краще>.

-. Боже, який хсе ти кретин, - сказав BiH, посмiхаючись та пдачгlи. -
Якже це несправедливо, кретин.

Пiсшi того, як BiH. погаласyвав з приводу несправедливостi та з приводу
того, що, мождиво, Рiчард не був таким уже безсердечним, BiH поклав диск
назад убандеропь i вiдкРив пакунок вiд Петтi. У ньому мiстився рукопис,
з якого BiH прочитав лише один маlIенький абзац. А потiм BiH пiдбiг до две-
реЙ; вiдчинив rx i почав розмахувати перед жiнкою сторiнками.

- Я не бажаю цього! - крикн)rв BiH на Hei. - Я не буду тебе читати! Я хо-
чу, щоб ти взяла це, пiшла до cBoei машини й вiдiгрiлася, бо зараз надворi до
бiсахолодно.

Вона, Miж тим, тремтiла вiд холодlл, але заклякпа у своiй зiщуленiй позi,
i томуне подивилася, що BiH тримав уруках. HaBiTb навfIаки, вона ще бiдьше
опустипа го/Iову, наче BiH xoTiB 1царити ii.

- Повертайся в машину! Вiдiгрiйся! Я не просив тебе приiжджати сюди!

Цiеi митi ib мож]Iиво, особливо пройняв дрож, a/Ie, здадося, вона кивнула
гоповою.

- Я обiцяю, що зателефоную, - сказав BiH. - Обiцяю, що поговорю з то-
бою по телефону, якцо ти пiдеш зараз та вiдiгрiешся.

- Hi, - дуже TI,tKo промовила вона.

- У такому разi сиди тyт i мерзни!
BiH гримнув дверима i направився в iнший кiнець бдинку, вийшов через

чорний хiд, спустився до самого озера. BiH мав HaMip заморозити себе, якщо
iй так хотiлося замерзнути. Якймось чином BiH ще тримzш ii рукопис. На iH-
шому боцi озера виднiдися занадто палаючi вогнi Кентербридж-естейтс: там
вепичезнi телеекрани вивмювали на г/шдачiв yci подii в cBiTi, якi той cBiT
вважав вaDкдивими. Yci зараз у cBorx теплrтх KiMHaTKalx, електростанцii <залф-

ного поясу), що працюють на вугiллi, подають едектрI,Iку через енергетичну
систему. А аркмчне повiтря вже довопi хоподне, щоб надсилати хопод у жовт-
HeBi лiси помiр.ного кпiмату. Як бц мало BiH не зпав про життя, BiH нiколи
не знав менше, нiж тепер. Але в Mipy того, як хододне повiтря переставадо
бадьорити, а навпаки, ставало загрозпивим, морозячи його кiстки, BiH почав
хвипюватися за Петтi. Коли в нього почади цокотiти зуби, BiH повернувся на
пагор6, обйшов бдинок i знайшов u на faHKy - вона все ще щулилась, ме
скотилася зi сходiв i лежала головою на TpaBi. Вона бiпьше не тремтiла, i це
насторожувадо.

442



- Щобре, Петтi, - сказав BiH, стаючи на кодiна. - Тобi погано, чи як?
Я впущутебе.

Вона трохи поворухнудась, але i] тiпо закостенiло, м'язи наче втрати-
ди едастичнiсть, тепло не виходило крiзь вепьветову тканину fi куртки. BiH
спробував rrоставити ii на ноги, але не вийшло, i тодi BiH занiс ii до будинку,
покдав на диван та вкрив ковдрою.

- Ще буrо так по-iдiотськи, - зiтхнув BiH, ставлячи чайник на плиту. -
Люди вiд такого помирають. Петтi! Аби замерзнути до cMepTi, не обов'язково
мати на вулицi двадцять градусiв морозу, достатньо й нуя. Ще безглуздо
сидiти там так довго. Тобто я xoTiB спитати, як довго ти вже живеш у штатi
MiHHecoTa? Ти так нiчого й не навчипася?. Як же це до бiса безглуздо з твого
боку.

BiH додав вогню на плитi, принiс iй кухоль гарячоi води i допомiг iй тlриf,t-
нятI4сидяче положення, щоб попити; але вона роздила воду на пiдлогу. Коли
BiH спробував дати iй ще, вона похитада годовою i неясно пробубонiла щось
на знак протесту. iI папьцi були крижаними, аруки та плечi просто ходод-
ними.

- Припини, Петтi, це так безглуздо. Про що ти думала? Ще найбезглуздi-
ша рiч з ycix, що ти MeHi зробила.

Вона заснула, поки BiH роздягався, ifiрокинулася дише ненадовго, коди
BiH вiдвернув ковдруi знiмав з Hei куртку, а також намагався зняти з Hei шта-
ни. Зрештою BiH лiг поруч iз нею, задишивши на собi пише кадьсони, i натяг-
нув ковдру i на себе i на Hei.

- Не засинай, добре? - попрохав BiH, обiйнявши ii якомога мiцнiше, щоб
зiгрiти ii тiло, хододне як мармур. - Найбiльш безглуз дим для тебе зараз бу-
ла б втрата свiдомостi. Чи не так?

- У.у, - промовида вона.
BiH мiцно обiйняв if i став розтирати ii тiдо, постiйно сварячись на Hei,

прокдинаючи те становище, вяке вона його поставила, Протягом деякого
часу вона нiяк не зiгрiвалася, продовжуючи спати й iнодi просинаючись, але
врештi-решт щось у нiй перемкнудо, i вона почада тремтiти й ропипася За
нього. BiH не переставав терти й обiймати ii, а потiм раптом вона широко
розпдющила очi йтлодивипася на нього, довго не вiдводячи поглrIду.

Вона не моргала. ii очi ще досi залишапися ск/Iяними, а погдяд був спря-
мований удалекудалечiнь. Таке враження, що вона продивпялася його ми-
нуде та майбутне, що ii думка детiла у холодний простiр майбутнього, де
вони обое незабаром помруть, у небуття; до якого увiйшли вже Лалiта, ii
мати та батько. Але весь цей час вонадивидася йому просто в очi, i BiH почав
вiдчувати, що iй стае теплiше. Зрештою, BiH вiдвiв пог/Iяд вiд ii очей i також
заtлибився думкою в rx iснування, думаючи про необхiднiсть озирнутися до
того, як стане вх<е пiзно, до того, як цей зв'язок мiж життям та тим, що наста€
пiсля нього, буде втрачено. Також BiH показав iй пiдлiсть, що жила у ньому,
усю ненависть, що накопичилася за двi тисячi одиноких ночей, тодi як обое
вонибупи ще поеднанi з пустотою, де сукупнiсть усього, що вони кол_ись ска-
запи чи зробллпи, кожна краппина бодю, що вони спричи,нили, кожна час-
тинка радостi, що ii вони роздiлили, важили б менше, нiя< найпегша пташина
пiр'iна в повiтрi.
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- Це я, - промовила вона. - I]e просто я.

- Я знаю, - ск:шав BiH i поцirrував if.

Найостаннiшим у перелiку резупьтатiв дiй Воrггера для мешканцiв Кен-
тербридх<-естейтс була можливiсть того, що вони сумуватимуть через те,

що BiH поtхав. HixTo, а найменше з ycix Лiнда Гоффбауер, не мiг передбачити
подii раннього вересневого вечора в недiлю, коли дружина Волтера, Петтi,
припаркувала свiй <прiуо на Кентербридж-корт iпочапа дзвонити удверi.
Вона коротко називапась iненавЪзпиво врrIала пакунки iз рiздвяним до-
машнiм печивом, яке вдасноруч приготувада. Лiнда опиниласяв незрr{ному
становищi при зустрiчi з Петтi, бо не знайшла у ii виглядi нiчого неприемно-
го; i до того ж вона не могла вiдмовитися вiд святкового подарунка. Щiкавiсть,
а може, й ще щось, примусила i'i впустити Петтi, i не встигпа вона оговтатися,
а Петтi вже повзала на колiнаху вiтапьнi, пiдманюючи iT кiшок, щоб поглади-
ти'rх, i розпитувала rxHi iMeHa. Вона здавалася настiдьки ж тепдою пюдиною,
наскiдьки холодним був ii чоловiк. Коли Лiнда сцитала ii, як так трапилося,
що вони нiкоди до цього не зустрiчалися, Петтi весело розсмiялася i сказада:
<А, просто ми з BorrTepoM вирiши/Iи трошки вiдпочити одне вiд одного>>. Ще
було дивне i разом з тим розумне поясненЕя, до якого вФкко бупо прискiпа-
тися. Петтi затримапася на достатньо довгий час, аби встигнути висловити
захоплення будинком, особдиво краевидом, на якому було зображене покри-
те снiгом озеро. Тож, iдри, вона запросида Лiнду та iT сiм'ю до свого будинку,
,уякомувони приймади гостей на Новий piK.

Лiндi не дух(е хотiлося зil(одити до будинку убивцi Боббi, irrle коли вона
дiзналася, що Bci iншi ciM'i Кентербридж-корт (за виrrятком двох, що були

у Флоридi) мали вiдвiдати вiдкритий обiд, вона пiддапася змiшаному почут-
тю цiкавостi та християнськоi терпимостi. Справа в том)ь що у Лiнди були
поганi стосунки iз сусiдами, Незважаючи на те, що вона мада свое вiддане iй
коло друэiв та союзникiв у церквi, вона також твердо вiрила у принципи доб-
росусiдства. Тому, беручи додому три повi кiшки на замiну Боббi, якого деякi
невпевненi у своiй правотi сусiди вважади померлим вiд природних причин,
tsона, можливо, трохи перестаралася. У цьому вiдчувалося щось мстиве. Та-
ким чином, коли вона задишила свого чодовiка та'дiтей вдома i приrхала на
сво€му <Сабербанi> до.6удинку Берfландiв, то трохи знiяковiла, коди Петтi
проявила до Hei свою звичайну гостиннiсть. Петтi познайомипа ir зi своею
дочкою та сином, а потiм провела ii надвiр, i вони разом спустипися'до озе-

ра, щоб Еодивитися на будинок з вiдстанi. Лiндi спало на думку, що вона по-
трапила у компанiю експерта, вiд якого,вона могла б отримати кiлька порад
щодо тогоt як завойовувати серця та розум. Уже менш Hi_lK за мiсяць Петтi
причарувала HaBiTb тих сусiдЬ, якi бiдьше не вiдчиняли дверей, копи Лiнда
приходила до них жадiтися: вони примуrлрапvl u мерзнути надворi. Вона
проведа декiлька вiдважних атак, примушуючи Петтi схибити та зрадити
свою лiберадьну готовнiсть погоджуватися зi спiврозмовником, запитавши
в Hei, чи вона також любить птахiв (<Hi, апе я дюбпю Волтера, так що трохи
на цьому розумiюсь>, - вЦповiла flеттi), чи цiкавитБся мiсцевою церквою
(<Я думаю, просто ч}цово, що ix тут великий вибiр>, - вiдповiла Петтi), пе-

ред тим, як дiйти висновку, що if нова сусiдка занадто небезпечний суперник,

444



щоб атакувати ii напряму. ,Щля того, щоб доповнЙти розгром, Петтi приго-
трала величезне й смачне на вигляд частування, вiд якого Лiнда, потроху
вiдчуваючи приемнiсть поразки, вiдрiзапа великий шматок i покпала собi на
тарiлку.

- Лiндо, - сказав Волтер, звертаючись до Hei, коли вона вже збиралася
iтти, - велике вам спасибi за те, що вiдвiдади нас.

- Це було дуже дюб'язно з боitу вапIоi дрrrмни запросити мене.
Волтер, напевне, знову почав реryлярно tоIмтися пiсля повернення його

дружиЕи - його обдич.rя Ma/Io занадто рожевий к lлiр.

- Послухайте, MeHi бупо неймовiрно прикро почути про зникнення ва-
шого кота.

- Справдi? Я думала, ви його ненавидiпи.

- Так, я ненавидiв його, бо BiH був машиною-вбивцею птахiв. Алея знаю,
що ви пюбилийого, i, загалом, це B:DKKo втрачати домацню тварину.

- Що ж, тепер маемо аж трьох.
BiH ледве помiтно кивнув.

- Лицле намагайтеся не випускати rx з булинку, якщо зможете. Так iM
буде безпечнiше.

- Перепрошую, це що, погроза?

- Hi, не погроза. Лише ф*r. Щей cBiT небезпечнпй длlя мiulенькик тва-
рин. Я можу ще щось принести вам випити?

Того дня та й впродовж наступних мiсяцiв yciM було зрозуплiло, що потуж-
ний вплив м'якого характеру Петтi позначався i на Волтерi. Тепер, замiсть
того щоб швидко про'iжджати повз сусiдЬ на сво му агресивЕому автомо-
бiлi, BiH зупинявся, опускав скло й здоровкався. У вихЦяi BiH rxaB iз Петтi на
кдаптик землi, покритий чистим пьодом,, стан якого пiдтрипгувапи сусiдськi
дiти заради гри в хокей. Волтер вчив ii кататися на овзанах, i вона непогано
навчилася цього досить швидко. Пiд час незначноi вiдлиги можна бупо по-
бачити, як обое представникЬ подрркжя Берfландiв подовry rупяпи разом,
iнодi майже доходячи до Феп-сiтi. А коди настада справжшI вiдrпtга, у KBiTHi,
Волтер знову пiшов по домiвках у Кентевбридж-ко )ц але не заради тогq, аби
лая"ги людей з приводу lxHix кiшок, а щоб запросити lx приеднатися до ньо-
го та його друга-науковця i взяти rIасть у cepii пiсних проry/цнок у TpaBHi
та червнi з метою пiзнати rx мiсцевий спадок та поспостерiгати збдизька за
ч}цовими фрмами життя, що ними був переповнений лiс. Уцей час Лiнда
Гоффбауер покиЕула ocTaHHi нотки спротиву Петтi, вiльно приймаючатоit
факт, що остання знапа, як правидьно ставитися до чоповiка. Сусiдам спо-
добалося нове поводження Лiнди, i вони трошки ширше вiдчинипи для Hei

дверi.
3агалом, було неочiкувано cylvlнo дiзнатися, сеРединi лiта, коли по-

дружжя БерfландЬ органiзувало декiлька барбекю i коли вони буи потрi6-
ними саме туц що в кiнцi серпнЯ вони мають переселитися до Нью-Йорка.
Петгi пояснида, що мае гарну освiтянську роботу, до якоi прагне повернути-
ся, i що ii мати, близнючки-сестри й брац дочка та найкращий дрyт Воптера
живуть неподалiк вiд Нью-Йорка, а також, що, незвiDкаючи на те, що буди-
нок на озерi впродовж рокЬ багато чого означав i дrrя Hei i дпя Волтера, нiщо
не може тривати вiчно; Копи ii спитапи, чи пдан ь вони повертатися сюди
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у вiдпустку, ii облич.rя спохмурнйо, i вона сказала, що Волтер не xoTiB би

цього. BiH залишав свою власнiсть мiсцевiй земедънiй органiзацii, щоб там
створилrи заповiдник для птахЬ.

Берfланди вiд''iжджали у великiй орендованiй вантажiзцi. Воптер сигна-
лив за кермом, тодi як Петтi махала рукою на прощання.

У першi днi пiсля iхнього вiд'iзду до будинку прибула спецiапьна бригада
й збудувала високий паркан навкопо yciei власностi, що мав заJ(ищати i вiд
кiшок (Лiнда Гоффбауер т€перl коли Петтi вже поikала, насмiлидася назвати
огорожу потворною). Невдовзi приrхали iппli,робiтники i знйщили малень-
кий будинок Берfландiв, залишивши лише його {аркас, що став раем для соЬ
та пастiвок. Що сьогоднi вiпьно з:лходити до заповiдника можна лише птахам
Ti мешканцям Кентербридж-естейтс. Увiйти можна через ворота, код на яких
вiдомий тiльки iM. 3амок розтаrrlовано пiд мапеньким керамiчним симвопом,
де намадьована картина iз зобр:llкенням моподоi темцошкiроi дiвчини, на
ч'есть якоi заповiдник i був названий.
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