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РОДИННЕ

У се було готове — валізу замкнуто, чорний 
оксамитовий плащ із коміром старанно по

чищено, до стіни пришпилено записку, що нагадувала чоловікові, коли 
годувати курей та індиків, який корм їм давати. Вона збиралася в гос
ті до своєї дочки Клєр у Лондон — власне, як і кожна інша мати, тіль
ки що її дочка була якась не така: перестала вірити в бога, водилася 
з непевними людьми та ще й вірші писала. Якби хоч оповідання, то 
можна було б виявити, де там у них гріховне, а це ж вірші, в яких зов
сім не добереш глузду, через що вони видаються ще гріховнішими. Доч
ка прислала грошей на літак, і ось тепер вона виїжджає — цілує на 
прощання чоловіка, ніжна до нього, як ніколи за всі ці дні, коли він 
знай тільки дивився у вікно на мокрі кущі смородини і нарікав на дощ, 
сам у душі радий, що може байдикувати в хаті, і раз у раз просив чаю, 
який пив з блюдечка, бо так йому краще смакувало.

— Головне — індики!— нагадала вона чоловікові, цілуючи його на 
прощання, і вже переносилась думкою до різдва, коли продасть індиків, 
а найкращих з них призначить на подарунки.

— Сподіваюся, долетиш безпечно,— сказав він. Вона мала летіти 
вперше в житті.

— Всі ірландські літаки благословив господь, вони ніколи не роз
биваються,— відказала вона, щиро вірячи в бога, що створив її, дару
вав їй малопутнього чоловіка, добру садибу, курей, всілякий клопіт та
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одну доньку, яка геть чисто зіпсувалася вдачею і зовсім відірвалась 
від батьків.

Подорож минала цілком приємно, тільки спершу вона трохи зляка
лася, коли треба було пристебнутися ременями. Літак набирав висоту, 
а вона дивилась на білі-білющі клаптюваті хмари і думала про ночви 
з пранням, і непокоїлась, чи не забуде чоловік змінити сорочку, поки во
на гостюватиме в Лондоні. Взагалі в літаку їй би видалось і зовсім чу
дово, якби не істеричні викрики однієї пасажирки, що її мусила заспо
коювати стюардеса. Істеричка скидалась на жінку, яку силоміць спро
ваджують у божевільню.

Клер зустріла матір в аеропорту. Вони щиро поцілувались, бо ж 
не бачилися більше року.

— В тебе тут що, каміння?— мовила Клер, піднімаючи материну 
фіброву валізу, задля певності двічі перев’язану новим мотузком.

На голові у матері був чорний солом’яний капелюшок з двома пу
чечками вишень на крисах.

— Добре, що ти приїхала зустріти мене,— сказала мати.
— А як же інакше?— відповіла Клер, допомагаючи матері вмо

ститись на задньому сидінні таксі. Дорога була далека, і треба було 
влаштуватись якомога зручніше.

— Я могла б приїхати пароплавом,— сказала мати.
Клер відповіла, що це було б безглуздям. Та похопившись, відра

зу ж запитала, як минула подорож.
— О, я повинна тобі розповісти: в літаку була страшенно чудна 

жінка, вона зняла такий крик!..
Клер принишкло слухала материн голос, що став тихим і драматич

ним, дійшовши до кульмінаційного моменту розповіді, і їй пригадалось, 
як звучав цей голос, коли говорив* бувало: «Боже милосердний, твій 
батько вб’є нас!», або: «Що з нами буде, судовий виконавець прийшов», 
або: «Дивіться, дивіться, який вогонь у комині!»

— Ну, а крім того?— запитала Клер. Сьогодні ж у них було свято, 
а не мандрівка в минуле.

— Нам давали чай і сендвічі. Але я не могла їсти, бо хліб був на
мащений маслом.

— І досі тобі вадить? — Матері щоразу давався взнаки жовчний мі
хур, тільки-но вона з’їсть масла, риби, оливкової олії чи яєць, її що
денну дієту становили тушкована баранина або домашній бекон.— Ні
чого, у мене є дещо смачненьке для тебе,— сказала Клер.

Вона накупила цілий запас бісквітів, джемів та варення, знаючи, 
то  мати їх любить, хоч сама вона цих наїдків просто не терпіла.

Перший вечір минув досить добре. Мати розпакувала подарунки: 
курку, хліб, яйця, настінний килим з витканою церковною вежею — 
над ним вона працювала цілу зиму, аж мало не осліпнувши від цієї ро
боти,— скляночку для свяченої води, попільнички з мушлів, лампи з 
пляшок і зображення матадора, зроблене з невеличких різнобарвних 
камінців, прикріплених до фанери.

Клер виклала все це багатство на полицю в кухні й відступила на 
крок — не так для того, щоб помилуватись дарунками, як для того, щоб 
побачити, які вони недоладні, коли зібрати їх докупи.

— Дякую тобі,— сказала вона матері так ніжно, як колись казала 
ще дитиною. Ці подарунки зворушили її, особливо килим, хоч він і був 
бридкий. Клер уявила собі зимовий вечір і кіптяву гасову лампу (неза
баром у них мали провести електрику), матір, що схилилася над робо
тою і навіть наперстка не брала собі до помочі, бо вірила в спокутну
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цінність страждання, і батька, як він обертається до матері й каже: 
«Мати, дай-ио мені свої окуляри, хочу почитати газету». Він був занад
то ледачий, щоб замовити собі окуляри, і вважав, що жінчині підходять 
йому незгірше. Вона бачила, як її батьки сидять увечері біля каміна, в 
якому горить зеленим миготливим полум’ям торф, коли курей уже зам
кнено в курнику, а надворі виє вітер і шастають лисиці.

— Я рада, що тобі подобається, я це зробила спеціально для тебе, 
— повагом сказала мати, і в обох на очах проступили сльози. Вони роз
кошували цими короткими хвилинами розчуленості, ніби відчуваючи, 
що так триватиме не довго.

— Ти побудеш сімнадцять днів,— сказала Клер, бо пільговий кви
ток зберігав чинність саме на такий термін. Але насправді вона хотіла 
запитати: «Ти будеш усі сімнадцять днів?»

— Якщо тобі не заважатиму,— покірно відказала мати. — Я так 
рідко тебе бачу, що дуже за тобою скучила.

Клер пішла в кухню нагріти води для материної грілки. Не хотілось 
їй зараз чути ніяких сповідей, ніяких нагадувань про те, як тяжко їм 
усім жилося і як близько вони бували від смерті під час батькових ша
лених запоїв.

— Батько передавав тобі привітання,—мовила мати, трохи ображе
на, що Клер не запитала про нього.

— То як він там?
— Тепер чудово, чарки навіть до рук не візьме.
Клер знала, що якби він досі не кинув пити, то колись би зненаць

ка заявився до неї в гості, як отоді, коли вона навчалась у монастирсь
кій школі, або ж могло б дійти до телеграми: «Приїжджай мама».

— Це господь бог зробив, вилікував його,— сказала мати.
Клер з гіркотою подумала, що бог, проте, не дуже квапився допо

могти цьому виснаженому безвольному чоловікові, який пропивав здо
ров’я, розум і гроші. Але не сказала нічого. Мовчки видушивши з гріл
ки повітря, вона наповнила її гарячою водою і провела матір нагору 
в спальню.

Другого дня вони поїхали у центр Лондона, і Клер дала матері 
п’ятдесят фунтів стерлінгів. Мати вся почервоніла, і голова її затруси
лась, наче від запаморочення.

— Ти завжди мала добре серце, аж надто добре, — промовила во
на до дочки, побігши поглядом по рядах пальт, плащів та спідниць на 
вішалках і капелюшків усякого фасону і кольору.

— Приміряй собі,— сказала Клер.— А я поки що піду подзвоню.
Увечері вона чекала гостей, про це було домовлено ще кілька тиж

нів тому. А що вони були з богемного кола, то Клер знала, як непри
хильно сприйме їх мати — так само, до речі, як і вони її. Ускладнюва
ла справу та обставина, що запрошені становили «тріо»: один чоловік 
і дві жінки — його дружина, й коханка. До всього того дружина була 
вагітна, і це вже впадало в очі.

Трубку підняла коханка й повідомила, що вони ітеодмінно приї
дуть. Клер нічого не лишалось, як сказати, що вона для того й подзво
нила, аби їм нагадати. Вона подумала, чи не запросити на вечір задля 
пристойності ще котрогось чоловіка, але ті троє «незайнятих» чолові
ків, що спали їй на думку, були її колишніми коханцями і, отже, з гри 
випадали. Становище й справді було прикре.

— Хай йому чорт! — лайнулася Клер, роздратована з багатьох при
чин, а головне з тієї, що саме тепер вона переживала період, не забарв-
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ленйй коханням. Такі періоди трапляються в житті кожної людини, і 
що старша вона — то частіше. А їй уже двадцять вісім. Скоро мине 
тридцять. Де вже та молодість!

— Як, личить мені?— кумедним голосом запитала мати в Клер, ко
ли та повернулася. У руці в матері було дзеркальце, а на голові химер
ний капелюшок, що його вона міряла. Капелюшок скидався на той ста
рий, у якому вона приїхала, хіба що мав більше оздоб і коштував де
сять гіней. Клер звернула увагу й на цю деталь. Білий ярлик з ціною 
звисав над материним носом. Купувати щось по магазинах була для 
Клер така сама мука, як для інших іти на прийом до зубного лікаря. 
Через це вона ніколи не затримувалась біля прилавків. Просто поба
чить якусь річ на вітрині, спитає, чи підходить розмір,— і відразу купує.

— Може, я занадто стара для нього?— запитала мати. Спробуй 
тут догодити з відповіддю!

— Зовсім ні,— відказала Клер.— Він тобі дуже до лиця.
— Ти ж знаєш, я завжди любила капелюшки,— сказала мати та

ким тоном, наче зізнавалась у якійсь потайній провині.
Клер пригадала шухляди, в яких було повно фетрових капелюшків 

з усякими оздобами на крисах, з вуалями в крапочку — коли вона бу
ла мала, їй видавалося, що ці крапочки, наче ряботиння, можуть пе
рекинутись на обличчя під вуаллю. __

— Так, я пригадую твої капелюшки,— мовила Клер, і в пам’яті її 
ожив також запах порожніх пляшечок від парфумів та камфари, і зга
дався один голубий капелюшок, що його мати замовила на пробу пош
тою і сходила в ньому на месу, перед тим як повернути в крамницю.

— Якщо тобі подобається, бери,— поблажливо сказала Клер.
І мати купила капелюшок, а крім того, двобортний плащ і пару ту

фель. Продавщиці, що допомагала їй підібрати взуття, вона розповіла 
про черевики, які носила цілих сімнадцять років і носила б і далі, як
би їх не вкрала одна волоцюжка, згодом засуджена за крадіжку.

— Я зовсім їй, бідоласі, й не зичила попасти в тюрму,— провади
ла мати.

Коли Клер підштурхнула її ліктем, щоб перестала, материне облич
чя почервоніло під широкими крисами нового капелюшка.

— Я сказала щось негаразд? — запитала вона, незграбно ступивши 
на ескалатор і притискаючи до себе пакунки.

— Ні, я просто подумала, що в неї нема часу на балачки, тут же 
не так, як по наших крамницях,— відповіла Клер.

— А мені здалося, їй сподобалась моя історія,— сказала мати, 
збираючись із духом, щоб зійти з ескалатора на стійку підлогу.

Вдома вони приготували їсти, а мати прибрала у вітальні перед 
приходом гостей. Не сказавши ні слова, вона взяла всі свої дарунки — 
килим, матадора, попільнички, скляночку для свяченої води та інший 
дріб’язок — і прилаштувала у вітальні поряд з книжками, малюнками 
олівцем та рекламним плакатом з Бенгалії, пам’ятці по смаглявому ко
ханцеві Клер.

— Тут вони краще виглядають,— ніби виправдуючись, пояснила ма
ти і водночас несхвально відгукнулась про зображення голого тіла на 
одному з малюнків.

— Я б на твоєму місці викинула таке,— поважним тоном сказала 
вона дочці.

Клер промовчала і тільки хильнула трошки віскі для бадьорості. 
Тоді, щоб змінити тему розмови, спитала в матері, як її ноги. Другого 
дня вони збиралися піти в педікюрний кабінет.
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Мати надягла синю блузку, Клер — оксамитові штани, і обидві по

сідали на низеньких пуфиках перед каміном. Світло лампи під голубим 
абажуром м’яко освітлювало їхні обличчя, такі схожі одне на одне. Не
зважаючи на її шістдесят років, обличчя матері, вкрите шаром косме
тики, було все ще привабливе: округле, правильної форми, з гладень
кою шкірою і лагідними очима, й досі сповненими надії, хоч у житті 
вона зазнала всякого. Тільки на білках очей було помітно зелені ця
точки, сумні ознаки похилого віку.

— У тебе на повіці чаїнка,— сказала матиТіочці і простягла руку 
її зняти. То була туш для вій, яка так розмазалась, що Клер мусила 
піти нагору причепуритись.

Якраз у цю хвилину з’явилися^гості.
— Прийшли!— гукнула мати до Клер, коли пролунав дзвінок.
— То відчини!— відповіла згори дочка.
— Може, буде краще, як ти відчиниш? —завагалася мати.
— Ет, відчиняй!— нетерпляче кинула Клер. Нехай собі самі пере

знайомляться — їй навіть буде легше.
Обід пройшов добре. Частування всім сподобалося, а мати зовсім 

не почувала себе ніяково, чого побоювалась Клер. Мати розповідала, як 
їй було в літаку (епізод з «божевільною жінкою», однак, пропустила), 
як одного разу вона дивилася телевізійну передачу про те, як приготува
ти суп із пташиних гнізд. От тільки голос її звучав трохи неприродно.

Після обіду Клер почастувала гостей добрячими порціями бренді, 
відчуваючи полегкість, що нічого небезпечного не було сказано. її мати, 
звичайно, й не пригубила спиртного.

Наситивши шлунок, гості повсідались як кому вільніше, смакува
ли бренді, пили каву, сміялися, струшували попіл із сигарет на підлогу, 
хоч попільнички стояли тут-таки поряд, обмінювались плітками й на
повнювали спорожнілі чарки. Вони осміхались, поглядаючи на нові при
краси у вітальні, але не робили ніяких зауважень, крім того, що килим 
гарний.

— Клер він сподобався,— несміливо сказала мати, викликавши 
своїми словами ще одну паузу. Весь вечір западали такі короткі й гні
тючі хвилини мовчанки.

— А чи подобається вам китайська кухня?— запитав чоловік у ма
тері Клер. Він згадав, як називається відповідний ресторан, куди їй не 
завадило б заглянути. Але це аж в Іст-Енді, і туди треба їхати.

— А ти там бувала? — спитала його дружина в молодої блондинки, 
що за весь вечір майже й слова не зронила.

. — Еге ж, розкішний був вечір. Тільки свинину подавали таку, наче 
її вимочили в каналі. Пам’ятаєш?— вона обернулася до чоловіка прия
тельки, і той кивнув головою.

— Треба буде колись туди з’їздити,— сказала дружина.— Якщо ти 
тільки вибереш вільний вечір.

Вона вдивлялась у великий келих з-під бренді, який поставила собі 
на коліна й легенько погойдувала. Звичайно в ньому лежали трояндові 
пелюстки, але вона, побачивши його, затялася, що конче хоче пити з 
цього келиха. А пелюстки тепер сохли на поличці каміна.

— Це було того вечора, коли ми побачили під стіною якогось поби
того бідолаху,— додала блондинка, аж здригнувшись, коли згадала, 
яким дрожем пройняло її тоді.

— Тобі ще було так шкода його,— втішено зауважив чоловік.
— А що в цьому дивного?— в’їдливим тоном озвалась його дру

жина.
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Клер обернулася до матері й пообіцяла, що завтра ввечері вони 
з’їздять у той ресторан.

— Буде видно,— відповіла мати. Вона знала, куди хоче піти. Бу- 
кінгемський палац, Тауер, музей воскових фігур. Коли вона повернеть
ся додому, то якраз про ці місця ділитиметься спогадами із сусідами, 
що бували в Лондоні, а не про якісь брудні кишла, де людям відбива
ють печінки під стіною.

— Ні, не треба більше, дитині це пошкодить,— мовив чоловік, по
бачивши, як дружина*крутить у долоні порожній келих і косить оком 
на пляшку.

— А хто важливіший, я чи дитина?
— Не кажи дурниць, Меріголд,— кинув чоловік.
— Вибач,— відповіла вона зовсім іншим голосом. — Про чиє здо

ров’я ти, власне, дбаєш?
Здавалося, вона ось-ось спалахне, щоки її пашіли від бренді й від 

обурення. Зате мати Клер побіліла мов крейда і непорушно застигла.
— А як там у нас вогонь?— сказала Клер, глянувши на камін.
Мати зрозуміла натяк: вона відразу підвелась, узяла відерце і ви

йшла.
— Я сама принесу!— підхопилась на ноги Клер. Мати не стала на

віть чекати, поки вони зайдуть у кухню.
— Скажи мені,— в її синіх очах іскрився гнів,— котра з цих двох 

йому дружина?
— Це тебе не стосується, — швидко відказала Клер. Вона хотіла 

якось пом’якшити напруження, хотіла сказати, що у вагітної жінки 
розладнані нерви, а натомість наговорила матері прикрих слів: що во
на, мовляв, і обмежена, і жорстока, і всяке таке.

— Покажи мені своїх друзів, і я знатиму, хто ти,— промовила ма
ти і відступила вбік, щоб накласти у відерце вугілля. Наповнене відер
це вона поставила перед дверима вітальні, а сама пішла нагору. По
вернувшись до гостей, Клер почула, як мати підіймається сходами й за
ходить у спальню.

— Твоя мати вже лягає?— здивувався чоловік Меріголд.
— Мабуть, стомилася,— пояснила Клер, усім своїм виглядом по

казуючи, що вона теж зморена. Вона хотіла, щоб гості пішли. Хоч вони 
були давні приятелі, щирості перед ними не випадало показувати. Це 
лише дало б їм привід покепкувати. Власне, й приятелі з них такі самі, 
як і з колишніх коханців,— вони були в товаристві порожнім додатком, 
чимось на зразок статистів, з якими підтримують знайомство тільки 
для того, щоб мати змогу сказати в колі інших знайомих: «Знаєте, од
ного вечора наша компанія просто сказилась і влаштувала нудистичний 
сеанс...» У Клер не було жодної душі, якій вона могла б довіряти, яку 
могла б із чистим сумлінням показати на очі матері.

— Музику! Бренді! Сигарети!..— Гості раз у раз гукали до неї, про
голошували свої забаганки, обмірковували, хто піде до машини по си
гарети. Пішла нарешті Полін. Вони сиділи, поки викурили й цю пач
ку, і вийшли аж ген після півночі.

Клер побігла до материної кімнати. Там горіло світло, і мати ще 
не спала: вона перебирала пальцями рогові чотки, добре знайомі Клер 
старі чорні чотки.

— Пробач, мамо,— сказала дочка.
— Ти напалась на мене, як перекупка на базарі,— озвалася мати 

голосом, що тремтів від збудження.
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— Я не хотіла цього...— Клер намагалась говорити розважливо й 
переконливо, намагаючись пояснити матері, що світ великий і в ньому 
багато людей, які по-різному ставляться до різних речей.

— Вони нещирі,— мовила мати з притиском на останньому слові.
— А хто взагалі щирий?
Клер згадала, як по-зрадницькому кидали її коханці, як колишні її 

господині махлювали з лічильником, щоб стягувати з неї вдвічі більше 
грошей за електрику. її мати уявлення не має, яц  самотньо почуваєш се
бе, цілий день читаючи рукописи, або як важко написати вірша, коли тебе, 
бува, доймає якийсь спогад чи думка, і з якою надією вириваєшся по
тім на люди, все сподіваючись знайти серед них когось такого, хто зро  ̂
зуміє тебе й припаде до серця...

— Я була доброю матір’ю, зробила для тебе все, що могла, і оце 
так ти мені віддячуєш!

У цих словах звучала така переконаність, що Клер відвернулась і 
зайшлася істеричним сміхом. Вона пригадала, одну подію, яка раніше 
ніколи не спливала їй на пам’ять.

— Ти пішла в лікарню прорізати палець на нозі,— озвалась Клер 
до матері.— А повернувшись додому, розповіла мені, чогось саме мені, 
що лікар сказав: «Піднесіть угору праву руку, і я зроблю вам укол». 
Але коли ти піднесла руку, він не став робити укол, а миттю прорізав 
той палець. Чому ти розповіла це мені?

З цим спогадом Клер прохопилась несамохіть і, відчувши, як за
тремтіли у неї коліна, зрозуміла всю його недоречність.

— До чого це ти?— ледь чутно запитала мати.
її округле обличчя уночі стало старечим, зморшкуватим, сумним.
— Ні до чого,— відповіла Клер.
Годі було це пояснити. Вона порушила всі правила: пристойності, 

доброти, стриманості. Вранці їй уже не вдасться збути свої слова смі
хом. Пробурмотівши вибачення, Клер пішла в свою кімнату і, все ще 
тремтячи, сіла на ліжку. Відколи приїхала мати, на дочку нав'язливим 
шерегом почали насуватися спогади дитинства. Теперішнє її життя, ро
бота, приятелі — усе це видавалося таким неістотним проти того, що 
було колись. Вона могла перелічити всі до одного табунці галасливих 
білих гусей — були тоді саме гуси,— що паслися на болотистих луках, 
рік за роком, і пригадати всі до одної вибоїни на дорозі, в яких застою
валася дощова вода, вкрита райдужною плівкою бензину від проїжд
жих машин. Дивлячись на ті райдужні плями, вона силкувалася прог
нати з-перед своїх очей інший колір, що був у неї на думці, чи, вірні
ше, на язиці. Навіть облизала чотири пальці, які колись ненароком 
порізала ножем, стійма встромленим на полиці,— сягнула туди рукою 
по цукерку або просто помацати таємничу пилюку. Такого самого ко
льору був материн поранений палець на нозі під великою неоковирною 
пов’язкою. Та й у каплиці вівтарний вогонь був чашею крові з пломін
цем у ньому. В той час ці образи не гнітили її. Вона любила серед біло
го дня нишком пробиратись у каплицю, сама, і там, переходячи від од
ного образу страстей господніх до іншого, уявляти себе божою улюбле
ницею і благати, щоб їй судилося вмерти раніше від матері, бо інакше 
батько став би попихати нею. Звідки їй було знати, як і будь-кому з 
них, що через двадцять років, коли вона братиме парову ванну в за
тягненому «блискавкою» наметі з пластику, її раптом прорве переляка
ним криком — власний піт видасться їй краплями крові. Вона вистро
мить руки поміж полами намету й стане прохати захисту в масажистки.
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так само як колись прохала захисту в матері. Виставить себе на посміх. 
Як ото виставляє себе на посміх з різними чоловіками.

Того першого вечора, коли вона познайомилася з індійцем, на ній 
був комір з білого песця, і ця білість чудово пасувала до його смугля
вого, немовби виточеного підборіддя: вони пройшли до столу через за
ставлену. дзеркалами кімнату, і самі це бачили, і їх теж усі бачили. 
Він щось сказав їй , та вона не розчула.

— Потім повториш,— промовила вона, вже висуваючи до нього свої 
невеличкі претензії, вже кажучи: — Ти ж не залишиш мене в цій кімна
ті, повній дзеркал, де мій синяво-білий комір так добре відтінює твої 
синяво-темні уста?

Та минуло кілька тижнів, і він її кинув, як кидали й інші. їй були 
знайомі різні способи відходу: рвали з нею і брутально, і щиро, і лагід
но. Квіти, записки, надіслані звідкілясь із провінції, з неодмінним при
співом: «Я не хочу завдати тобі болю». Це нагадувало Клер сліди від 
екіпажу,, шо залишаються літнього ранку на моріжку, сумні сріблясті 
сліди від’їзду. Зникнення коханців набагато виразніше поставало в па
м’яті, ніж' їхня поява. Чи вона здатна запам’ятовувати лише найгірше? 
Усе запам’ятати — нічого не розв’язати. Клер роздягалася й казала собі, 
що її чотири пальці давно загоїлись, і що материн великий палець на 
нозі тепер такий самий, як і в будь-кого, і що батько нині п’є тільки чай 
і став стриманим, і що колись вона таки зустрінеться з тим, кого поко
хає і не відстрашить від себе. Та це був горілчаний оптимізм. Вона зій
шла вниз і принесла пляшку. Бренді додало їй надії, але позбавило ду
шевного спокою і прогнало сон. Ближче до ранку Клер стала повторю
вати ніжні й утішливі слова, які вона скаже матері. У

У неділю вони пішли на месу, але оскільки довелося розпитувати 
дорогу, ясно було, що відвідини божого дому не належать до звичаїв 
Клер. Увійшовши в церкву, мати насамперед дістала із сумки невелич
ку пляшечку й наповнила свяченою водою.

— Це завжди пригодиться,— трохи ніяково мовила вона до Клер. 
ГІересварка, що сталася між ними, зробила їх підкреслено чемними од
на з одною.

Після меси вони на бажання матері пішли до музею воскових фі
гур, подивилися Тауер, прогулялися парком навпроти Букінгемського 
палацу.

— Яке тут прегарне пасовисько!— сказала мати.
її нові туфлі намокли від високої мокрої трави. Дощило. Шпиці 

материної парасольки раз у раз чіплялися за доччину парасольку, і 
тільки-но Клер відступала трохи вбік, як мати, мов навмисне, знов під
ходила чимближче.

— Знаєш, я оце думаю...— озвалася мати.
Клер знала, до чого йдеться. Мати вже хотіла їхати додому:, вона 

непокоїлась за чоловіка, за домашню птицю, за прання, що його зібра
лася ціла купа, та й яру пшеницю вже пора було сіяти. А як направду, 
то вона просто почувала себе нещасною. Мати з дочкою були тепер да
лі одна від одної, ніж тоді, коли щотижня обмінювались листами, в 
яких писали про погоду, про роботу, про застуди.

— Ти ж побула тільки шість днів,— сказала Клер. — Я хочу по
вести тебе в театр, у ресторан. Не їдь ще.

— Добре, я подумаю,— відповіла мати. Проте в глибині душі вона 
вже твердо вирішила.
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Третього вечора мати з дочкою сиділи в залі аеропорту. Щоб не 
прогавити оголошення про посадку на літак, вони майже не розмовляли.

— Зміна пішла тобі на краще,-— сказала Клер.
Мати була в усьому новому й мала елегантний вигляд. Ще два но

ві капелюшки вона тримала в руці, сподіваючись, що коли так їх нести
ме, митники не звернуть на це уваги.

— Я сповіщу тебе, якщо доведеться заплатити за них мито,— озва
лася мати.

— Гаразд,— усміхнувшись, відповіла Клер і розправила материн 
комірець. їй дуже хотілось якось виявити свою чулість, сказати матері 
щось втішне, але так, щоб не торкнутись того, що їх розділяє.

— Бач, як ти мене розкішно вирядила,— сказала мати, з усмішкою 
дивлячись на своє віддзеркалення у скляних дверях телефонної будки. 
— А наша прогулянка річкою!—: додала вона.— То була для мене най
більша приємність.

Мати мала на думці невеличку прогулянку Темзою до Вестмінсте- 
ру. Власне, намір був поїхати в протилежний бік, до зелених парків 
К’ю і Гемптон-Корту, але від цього плану довелося відмовитись через 
пізню (принаймні для Клер) годину, і вони попливли в напрямку до 
центру міста на пароплаві, що саме повертався з Гемптон-Корту.

Клер не знала, куди подіти час,— отож у той вечір вона сиділа в 
себе за столом, вдаючи, ніби працює, і відтягуючи якнайдалі ту хви
лину, коли муситиме зійти вниз до матері, яка сидить там і приши
ває гудзики, що пообривалися ще хтозна-:коли. А тепер мати дякує їй 
за ту чудову прогулянку! Теж мені чудову! Вони пропливали повз скла
ди та застиглі у вечірній непорушності крани, жовті й похилі, повз бпор- 
ні стовпи, що на тлі призахідного неба видавалися величезними стіль
никами, повз судна, повз газові заводи, повз закіптюжені димарі. Вес
няний вечір просяк каналізаційними випарами, і все-таки мати була їй 
вдячна.

— Може, цим разом у літаку не буде істерички,— сказала мати си- 
лувано-веселим тоном.
• — Та, мабуть, ні,— відповіла Клер, але мати зауважила, що в жит
ті дуже часто трапляються дивовижні й прикрі збіги обставин. Вони ди
вились одна на одну, дивились убік, кепкували з якогось пасажира, що 
наминав сендвічі, дістаючи їх з кишені, дивились на стінний годинник і 
звіряли по ньому свої годинники.

— Нарешті! — вигукнула Клер.
— Це наш, — з полегкістю промовили мати й дочка, наче боялись, 

що повік не діждуться оголошення про посадку на цей літак.
Біля поруччя вони поцілувалися, торкнувшись мокрими щоками од

на одної, і застигли на секунду в цій позі, кожна переймаючись смут
ком другої.

• —  Я писатиму тобі, частіше писатиму! — сказала Клер і кілька 
хвилин стояла й плакала, махаючи рукою, ще не усвідомивши, що від
відини скінчилися і їй можна повернутись до свого власного життя, до 
такого, яке вона має.

З англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО




