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Медсестра відчинила навстіж двері, й суддя Маккелва, а з ним 
його дочка Лорел і дружина Фей, увійшли до кабінету без вікон, де 
суддю мав оглянути окуліст. Маккелві, високому дебелоМу чолові
кові, був сімдесят один рік. Звичайно своє пенсне він носив на стріч
ці, але цього разу, сідаючи у високе, схоже на трон крісло перед та
буретом лікаря, тримав його в руці. Лорел і Фей умостилися обабіч 
крісла.

Лорел Маккелві-Хенд, тендітній жінці із спокійним, серйозним 
обличчям, було за сорок; волосся ЇЇ ще не почало сивіти. На ній був 
елегантний, оригінального крою костюм з незвичайної тканини, хо
ча, мабуть, надто теплий для Нового Орлеана і трохи зім'ятий. її очі, 
здавалось, помічали все.

Фей, маленька і якась безбарвна в платтячку із золотими гудзи
ками, нервово стукала об підлогу сандалею.

В Новому Орлеані всі троє почувалися чужинцями.
Був понеділок, початок березня.
Доктор Кортленд, з'явившись секунда в секунду, підійшов до них 

замашистою ходою. Потиснувши руку судді Маккелві та Лорел і по
знайомившись з Фей, яка вийшла заміж за суддю тільки півтора ро
ку тому, він умостився на табуреті і звів на пацієнта уважні, привітні
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очі — він дивився на суддю так, наче вже давно чекав його приїзду 
до Нового Орлеану.

— Нейте,— сказав лікареві суддя,— може, вся справа в тому, що 
я вже не такий молодий. Словом, я не здивуюсь, коли почую від те
бе, що в мене щось негаразд з очима.

Повільно, так, наче час для нього зовсім не існував, — доктор 
Кортленд, відомий окуліст, сплів пальці великих селянських рук. Див
лячись на них, Лорел, як завжди, подумала, що ці пальці можуть, ма
буть, точно визначити час, просто доторкнувшись до скельця годин
ника.

— Ця оказія сталася зі мною в День народження Джорджа Ва- 
шінгтона,— сказав суддя Маккелва.

Доктор Кортленд кивнув головою, мовляв, такий збіг обставин 
цілком можливий.

— Розкажіть, що то за оказія,— мовив він.
— Я підрізав троянди — ти ж знаєш, я тепер у відставці,— а ко

ли впорався, зійшов на веранду, став у кутку й глянув на вулицю — 
Фей саме кудись зникла.— Суддя Маккелва спробував поблажливо 
всміхнутися до дружини, але усмішка в нього вийшла досить крива.

— «Зникла!» Я сиділа в салоні краси в Мертіс і робила за
чіску,— озвалася Фей.

— І тут я побачив смоківницю,— провадив далі суддя .Маккел
ва.— Смоківницю, розумієш? Побачив, як на ній виблискують оті ста
рі бляшки, що їх Беккі надумала розвішати, щоб відлякувати птахів!

Обидва чоловіки всміхнулися. Вони належали до різних поко
лінь, але народилися в одному містечку. Беккі — то була мати Ло
рел. Ті маленькі саморобні дзеркальця — круглі бляшки — не дуже- 
то відлякували птахів у липні, коли фіги дозрівали.

— Ти, Нейте, пам'ятаєш, мабуть, незгірше за мене, що дерево 
росте на нашому городі за будинком, трохи ближче того місця, де 
у вас колись стояв хлів. Але в тому-то й річ, що блиснуло воно мені в 
очі саме тоді, коли я дивився в протилежний бік — на дорогу, яка ве
де до будинку правосуддя,— сказав суддя Маккелва.— Тож мені ли
шилося тільки одне: визнати, що я почав бачити потилицею.

Фей засміялася коротким, верескливим і глузливим сміхом, схо
жим на крик сойки.

— Гм, це, звісно, казна-що.— Доктор Кортленд підсунувся ближ
че разом з табуретом.— Давайте подивимось, що там у вас.

— Я вже дивилася. Думала, щось влетіло, але нічого не побачи
ла,— сказала Фей.— Може, ти дряпнувся колючкою, золотко, але 
тільки дряпнувся, бо ніякої скіпки я там не знайшла.

— Я, звичайно, дав маху. За це тепер і караюсь,— Беккі неод
мінно сказала б так. Адже витку троянду не можна підрізати, пер
ше ніж вона зацвіте.— Суддя Маккелва, здавалося, звірявся лікаре
ві, обличчя якого було тепер зовсім близько.— Хоч троянди Беккі 
це, по-моєму, не стосується — ця квітка нічого не боїться.

— Атож,— промимрив лікар.— У моєї сестри, здається, й досі 
цвіте лоза від живця, зрізаного з троянди міс Беккі.— Зосереджений 
вираз його обличчя не відповідав, однак, змістові цих слів. Протяг
ши руку до вимикача, він загасив світло.

т— Ой, як темно! — скрикнула Фей.— Ні, ви скажіть, чого він 
знову поліз у ті колючки? Невже мені не можна й на хвильку вийти 
з хати?
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— Просто в нас віддавна заведено підрізати троянди в День на
родження Джорджа Вашінгтона,— приязно мовив лікар.— А взагалі, 
ви могли б попросити Адель — вона б вам їх підрізала.

— Вона пропонувала,— сказав суддя Маккелва й легенько мах
нув рукою.— Розумієш, я вважав, що мені вже час і самому опану
вати цю премудрість.

Лорел бачила, як батько підрізає троянди. Тримаючи ножиці обо
ма руками, він наче танцював якусь химерну сарабанду: незграбно 
нахилявся то в один, то в другий бік, немов уклоняючись невидимій 
партнерці— і після цього кущ нагадував що завгодно, тільки не кущ.

— Були й ще якісь неприємні відчуття, суддя Мак?
— Ну, як тобі сказати. Зір наче застелило якоюсь пеленою. Але 

нічого схожого на те перше неприємне відчуття.
— Атож: усе минеться,— сказала Фей.— Я йому це весь час 

утовкмачую.
Лорел приїхала сюди просто з аеропорту — вона прилетіла ніч

ним рейсом з Чікаго. Зустріч не була запланована заздалегідь — 
вони з батьком домовилися про неї по міжміському телефону вчора 
ввечері. Батько, який мешкав у старому будинку в Маунт-Селасі, 
штат Міссісіпі, вважав за краще не листуватись з нею, а лише вря
ди-годи перемовлятися по телефону. Але вчора ввечері він був на 
диво небагатослівний. І вже під кінець розмови сказав: «До речі, 
Лорел, у мене останнім часом щось негаразд з очима. І я оце думаю 
вдатись до Нейта Кортленда.— А потім, помовчавши, додав:— Фей 
поїде зі мною — хоче пройтися по магазинах».

Раніше він ніколи не згадував про своє здоров'я — власне, ніколи 
раніше не хворів; тим-то Лорел і прилетіла сюди.

Лиховісно мале і блискуче очко інструмента зависло між напру
женим обличчям судді Маккелви й невидимим лікаревим.

Нарешті горішнє світло спалахнуло знову. Доктор Кортленд сто
яв, запитливо дивлячись на суддю Маккелву, а той запитливо дивився 
на лікаря.

— Я знав, що загадаю тобі загадку, — сказав суддя Маккелва 
співчутливим тоном, — до виходу у відставку він завжди таким тоном 
оголошував вирок.

— У вас розрив сітківки правого ока, суддя М ак,— сказав док
тор Кортленд.

— Що ж, полагодь її, — сказав суддя.
— Треба лагодити негайно. Дорога кожна хвилина.
— Гаразд. Коли ти зможеш зробити операцію?
— І все це через якусь нікчемну подряпину? Бодай би ті бісові 

троянди повсихали! — вигукнула Фей.
— Ніякої подряпини на оці немає. Воно вражене не ззовні, а 

зсередини. Звідси й отой блиск. Уражена ділянка ока, якою воно 
бачить, місіс Маккелва. — Відвернувшись від судді й Лорел, доктор 
Кортленд поманив пальцем Фей до схеми, що висіла на стіні. Вій
нувши запахом парфумів, вона підійшла до нього. — Людське око 
має ось таку будову. Таке воно зовні, а таке — всередині, — сказав 
він і показав на схемі, як доведеться оперувати.

Суддя Маккелва важко перехилився через бильце крісла до Ло
рел, що сиділа на стільці.

— Виходить, то не був обман зору, — сказав він.
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— Ну за що, за що мені така кара! Чому я така нещасна? — ска
зала Фей.

Доктор Кортленд вивів суддю в хол.
— Тепер я попрошу вас зайти до приймальні, сер, і виконати 

нудну формальність— відповісти на кілька запитань медсестри.
Повернувшись до кабінету, він сів у крісло для пацієнтів.
— Лорел, — сказав він. — Мені б не хотілося робити цієї опе

рації.— І швидко додав: — Мені й досі камінь на серце тисне, коли 
я згадую про вашу матір. — Він обернувся й чи не вперше глянув 
Фей просто в вічі. — Наші родини віддавна приятелюють, — пояснив 
він їй, немовби застерігаючи від нетактовного втручання.

— В якому місці стався розрив? — спитала Лорел.
— Біля самого центра, — відповів він. Лорел невідривно дивила

ся на нього, і він додав: — Пухлини немає.
— Я вас до нього не підпущу, поки ви мені не скажете, як він 

бачитиме потім. Здається, я маю на це право! — сказала Фей.
— Ну, це передусім залежить від того, яка ділянка сітківки ура

жена, — сказав доктор Кортленд. — А потім від того, які руки в хі
рурга, і від того, як слухатиметься нас суддя Мак. І ще, звичайно, 
від ласки божої. Спитайте в цієї дівчини, вона знає, — кивнув він у 
бік Лорел.

— Я принаймні знаю одне, — відказала Фей. — Під ніж отак 
раз-два-три не лягають.

— Зволікаючи, він може зовсім утратити це око. А в другому 
оці в нього катаракта, — сказав доктор Кортленд.

— Катаракта? У батька? — здивувалася Лорел.
— Я виявив її ще перед тим, як поїхав з Маунт-Селаса. Вона в 

нього прогресує вже кілька років — повільно, але прогресує. Він про 
це знає, але вважає, що з нею ще довго можна жити, — усміхнувся 
доктор Кортленд.

— Те саме, що й з мамою. Мама спочатку теж так вважала.
— У мене, Лорел, фантазія бідніша, — запротестував доктор 

Кортленд. — А тому я й не поспішаю з висновками. Не забувайте: 
вдома, в Маунт-Селасі, суддя Мак і міс Беккі були для мене, як рідні. 
І ваша мати згасла в мене на очах.

— І в мене теж. І ви чудово знаєте: ніхто вам нічого не може 
закинути, ніхто не сумнівається, що ви зробили все можливе...

— Якби ж то ми знали тоді те, що знаємо тепер! — сказав він.— 
Адже ваша мати померла не від сліпоти.

Лорел глянула йому просто в очі — такі кмітливі й такі просто
душні. В них відбивалося все те, що зветься штатом Міссісіпі.

Доктор Кортленд підвівся.
— Звичайно, якщо ви наполягатимете, щоб операцію зробив 

я — я її зроблю. Але краще було б, якби ви мене про це не просили.
— Від батька ви однаково не відкрутитеся, — стиха сказала Ло-

рел.
— А мій голос для вас — ніщо? — обурилася Фей, ідучи слідом 

за ними з кабінету. — Я голосую за те, щоб про все це забути раз 
і назавжди й більше не згадувати. Нема кращого лікаря, як природа!

27



— Ну, до діла, Нейте, — сказав суддя Маккелва, коли вони зі
бралися в приймальні доктора Кортленда. — Кажи коли.

— Суддя Мак, мені днями пощастило впіймати за фалди в Х'юс- 
тоні доктора Куномото. Пам'ятаєте — мого вчителя? Він оперує тепер 
за новітнім методом і міг би післязавтра прилетіти сюди...

— Навіщо, Нейте? — спитав суддя Маккелва. — Я покинув до
машнє вогнище, притарабанився сюди й віддаю себе в твої руки з 
однієї причини: я вірю в тебе. Тож, будь ласка, потверди, що я ще 
не такий старий і не помиляюся в людях.

— Гаразд, сер, хай буде по-вашому, — сказав доктор Кортленд, 
підводячись. І додав: — Гадаю, сер, ви розумієте, що в успіхові опе
рації, — незалежно від того, хто вас оперуватиме — не можна бути 
абсолютно певним?

— Що ж, я — оптиміст.
— Я не знав, що в світі ще водяться такі істоти, — сказав доктор 

Кортленд.
— Життя підноситиме тобі ще й не такі сіррпризи, — скривився 

суддя Маккелва й на усмішку лікаря відповів сміхом, схожим на пе
реможне гарчання старого буркуна; доктор Кортленд узяв пенсне, 
що лежало в судді на колінах, і обережно начепив йому на ніс.

Тією ж замашистою ходою — не лікаря, а ставного сільського 
парубка — доктор Кортленд вивів їх до переповненої чекальні.

— Я вже домовився про місце в лікарні, зарезервував операцій
ну й сам, власне, теж готовий, — сказав він.

— Як попросите— він і гори переверне, — докинула медсестра, 
що стояла на дверях.

— їдьте прямо до лікарні. — Коли двері ліфта відчинилися, док
тор Кортленд легенько торкнувся плеча Лорел, а судді сказав: — Я 
викликав карету швидкої допомоги, сер, вона під'їде до входу. Так 
буде безпечніше.

— Чого це він такий чемненький? — спитала Фей, коли вони 
спускалися ліфтом. — Голову даю: складаючи рахунок, він таким чем
неньким не буде.

— Я в  надійних руках, Фей, — відказав суддя Маккелва. — Я ж 
знаю всю його рідню.

На Кенел-стріт гуляв різкий холодний вітер. У Маунт-Селасі суд
дя Маккелва завжди задавав тон — першого березня ховав у шафу 
зимового капелюха. І тепер він стояв на вулиці в кремовій панамі. 
«Він погладшав, але втратив квітучий вигляд, змарнів,— думала Ло
рел, згадуючи, яким батько був під час їхньої останньої зустрічі, в 
день його весілля. — Коричневі плями, під очима — то нічого, вони 
спадкові так само, як і чорні кущисті маккелвівські брови, що майже 
сходяться на переніссі — але що він зараз бачить? — думала Ло
рел. — Його широко розплющені очі дивляться на світ так доброзич
ливо, але чи бачать вони Фей, її саму, будь-кого взагалі?» Покірно че
каючи на карету швидкої допомоги, навіть не питаючи, навіщо вона, 
батько вперше за її пам'яті виглядав людиною безпорадною і роз
губленою.

— Якщо цей Кортленд — святий зцілитель, нехай скаже, яку дає 
гарантію, — заявила Фей. — А взагалі до святості йому далеко — я 
сама бачила, як він оту медсестру ляснув по одному місці.
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Фей сиділа біля вікна, Лорел стояла на дверях лікарняної палати, 
куди суддю Маккелву мали привезти після операції.

— Ех, обіцянки-цяцянки, — сказала Фей. — Скільки разів я від 
нього чула: «От надійдуть карнавальні свята, ми з тобою подамося 
до Нового Орлеана, погуляємо». — Вона задивилася у вікно. — Ось 
він, його карнавал. Уже починається. Тільки ближче як з вікна нам 
його, видно, не побачити.

Лорел знову глянула на годинника.
— Ну, він у вас молодець! Тримався, як герой!— вигукнув док

тор Кортленд, швидко входячи до палати. Він ще навіть не зняв сте
рильного халата, обличчя його було вкрите рясним потом. Всміхаю
чись до Лорел, він додав:—  І я маю надію, що те око ще по
служить йому!

Схоже на стіл ліжко із суддею Маккелвою завезли до палати, і 
він проплив повз обох жінок. Очі його були забинтовані, голова об
кладена мішечками з піском, закріплене на краях ліжка простирадло 
щільно облягало його велике, непорушне тіло з круглим високим 
черевом.

— Ой, який він!.. Могли б мене попередити, — сказала Фей.
— З ним усе гаразд, краще й бути не може, — відповів доктор 

Кортленд. — У нього тепер не око, а просто чудо! — Він гучно засмі
явся. В голосі його бриніла радість, якесь хмільне збудження — нена
че він оце щойно прийшов з вечірки.

— Це ж треба — так сповили-загорнули, що й упізнати не мож
на. Наче й зовсім не людина, а казна-що! — сказала Фей, роздивля
ючись на чоловіка.

— Він нам іще й сюрприз піднесе. Якщо й далі все йтиме такг 
як досі, то він тим оком знову зможе щось бачити — в усякому разі, 
більше, ніж сподівався! Це просто чудо, а не око!

— Але ви погляньте, на кого він схожий! — не вгавала Ф ей .— 
Коли він прийде до пам'яті?

— А йому нема куди поспішати, — кинув доктор Кортленд, пря
муючи до дверей.

Під головою в судді Маккелви подушки не було, і його відкрита 
стареча шия здавалася неприродно видовженою. Не тільки великі 
карі очі, але й широкі чорні брови та коричневі плями під очима 
були забинтовані матово-білою марлею. Обличчя його здавалося 
зовсім знекровленим.

Палата призначалася для двох, але Маккелва лежав тут поки що 
один, і Фей уляглася на другому ліжку. Прийшла чергувати перша 
медсестра; всівшись, вона відразу почала плести дитячі черевички— 
рухи її були такі одноманітні, що, здавалося, вона плете уві сні. Ло
рел тинялася по палаті, немов перевіряла, чи все тут на місці, але 
ніякої роботи поки що не знаходила. Вона почувалася так, ніби 
опинилася раптом між небом і землею. І те, що відкривалося по
глядові за високим вікном — дахи, сірі й залатані толем, подекуди з 
блискучими, мов дзеркальця, калюжками дощової води — могло бути 
будь-яким містом. Спочатку вона й не побачила, що звідси видно
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міст— він бовванів удалині, і рух на ньому ледь угадувався, немов 
це зовсім був не міст, а просто один з будинків. Ріки не було видно. 
Лорел трохи опустила жалюзі — закрила безмежне біле небо, в яко
му відбивалася поверхня річки. їй подумалося, що ця темна тепер, 
безлика кімната чимось узгоджується з батьковим розладнаним 
зором — з отією «оказією», що привела його сюди.

Суддя Маккелва раптом почав плямкати й скреготати зубами.
— Тату! — Лорел підійшла до нього.
— Не лякайтесь, то він так прокидається, — озвалася Фей з 

ліжка, не розплющуючи очей. — Я цей його концерт вислуховую що
ранку.

Лорел стояла над батьком, чекаючи.
— Ну, що скажуть панове присяжні? — спитав за хвилину суддя 

хрипким голосом.— Га, Поллі? — Він назвав Лорел так, як її назива
ли в дитинстві. — І що може сказати про мене твоя мати?

— Ні, ви тільки послухайте! — вигукнула Фей і, зіскочивши з 
ліжка, подріботіла в панчохах через кімнату; — А це хто, я вас пи
таю? — вона тицьнула себе пальцем у груди — в золотий гудзик на 
платті.

Медсестра, не перестаючи орудувати гачком, озвалася зі свого 
стільця:

— Тільки подалі від оперованого ока, люба! І його самого теж 
не торкайтеся, поки доктор Кортленд не скаже, що вже можна тор
катися — бо він дасть вам перцю, а з мене й зовсім шкуру спустить!

— Свята правда, — сказав доктор Кортленд, заходячи до пала
ти. Потім, схилившись над обличчям хворого, весело заговорив: — Я 
своє діло зробив, сер! Тепер затримка за вами! ! вам, попереджаю, 
буде важче, ніж мені. Ви повинні лежати й не ворушитися. Чуєте? Не 
рухатись. Не перевертатись. Не плакати. — Він усміхнувся. — Анічогі
сінько. Просто лежати й чекати. Ваше око для нас тепер над усе.

Коли доктор Кортленд випростався, медсестра сказала:
— Треба б дати йому ковток води, поки він знову не заснув.
— Дайте. Хай промочить горло. Він не спить, а тільки дрімає, — 

відповів доктор Кортленд і попрямував до дверей. З коридору він 
поманив пальцем Лорел і Фей.

— От що, не спускайте з нього й на хвильку очей. Чатуйте ко
жен його рух. Мушу вам сказати, що лежати й не ворушитись — зов
сім не так легко, як дехто собі думає. Я вмовлю місіс Мартелло, щоб 
вона почергувала коло нього й уночі. Дуже добре, Лорел, що ви 
можете взяти собі відпустку. Суддя Мак потребує тепер особливо 
уважного, особливо дбайливого догляду, і в даному разі ніякий ри
зик не припустимий.

Коли він попрощався з ними, Лорел вийшла в коридор до між
міського телефону-автомата й подзвонила в свою майстерню — вона 
працювала художницею-декоратором у Чікаго.

— Вам зовсім не обов'язково залишатися тільки через те, що 
так хоче лікар,— сказала Фей, коли Лорел повісила трубку. Розмову 
пасербиці вона слухала з дитячою цікавістю.

— Я сама хочу зостатись, — відповіла Лорел. Решту необхідних 
телефонних розмов вона вирішила відкласти. — Ми будемо потрібні 
батькові весь час. З його вдачею йому буде дуже важко лежати 
лежма.

— Гаразд, гаразд, можна подумати, що це питання життя і смер

30



ті, — сердито кинула Фей. Коли вони повернулися до палати, вона* 
схилилася над ліжком чоловіка і сказала:— Твоє щастя, що ти себе 
не бачиш, золотко.

Суддя Маккелва видав якийсь страхітливий надривний звук і за
кусив губу. Потім запитав:

— Котра година, Фей?
— От тепер я тебе впізнаю, — відповіла вона, але котра година 

не сказала. — 3 нього ще ефір не вийшов, — пояснила вона Лорел.— 
Господи, та він про Беккі взагалі ні словом, ні півсловом не згаду
вав, поки ви з доктором Кортлендом його не наструнчили.

З готелю «Гайбіскес» до лікарні треба було добиратися півгоди
ни трамваєм — єдиним маршрутом, що залишився в місті. Влаштува
тися там у двох кімнатах Лорел і Фей допомогла одна із старших 
медсестер. У «Гайбіскесі» з пожильців брали плату за тиждень на
перед. Це був ветхий особняк, і вулицю, на якій він стояв, саме пе
ребудовували. Доля його, очевидно, була вже вирішена: його близ
нюка — таку саму споруду, зведену колись поряд, — уже розбирали.

Інших пожильців Лорел бачила дуже рідко, хоч парадні двері 
ніколи не замикалися, а ванна кімната була весь час зайнята. У ті годи
ни, коли вона заходила чи виходила, єдиною живою душею в «Гай
біскесі» був, здавалося, кіт, що походжав на ланцюжку по вимощеній 
розбитими плитками галереї.

Лорел, яка давно звикла вставати рано, зголосилася приходити 
до батька о сьомій і сидіти до третьої. Фей чергувала з третьої до 
одинадцятої й поверталася до «Гайбіскеса» трамваєм, разом із стар
шою медсестрою, що мешкала неподалік. А місіс Мартелло погоди
лася — як виняток, і тільки тому, що не могла відмовити докторові 
Кортленду, — за відповідну плату доглядати хворого вночі. Отож усе 
ввійшло в колію.

Лорел і Фей майже не зустрічалися в готелі, за винятком тих 
годин, коли обидві спали в своїх номерах. Ці номери були суміжні — 
власне, то була одна кімната, переділена стінкою із сухої штукатур
ки.

З чужими їй людьми Лорел спілкуватися не вміла; вона уникала 
їх, а тепер трималася подалі навіть від цієї тонкої перегородки, від
чуваючи перед нею якийсь невиразний страх— можливо, побоювала
ся, що коли-небудь почує серед ночі, як Фей плаче або сміється уві 
сні — чужим їй голосом і з причин, що їх вона, Лорел, воліла не 
знати.

Вранці суддя Маккелва скреготав зубами. Лорел гукала його, 
він прокидався й питав, як вона почувається й котра тепер година. 
Вона подавала йому сніданок і, годуючи, вголос читала свіжу «Піка- 
юн». Потім, поки його вмивали й голили, снідала сама— в кафетерії, 
розташованому в підвалі. Вона старалася не розминутись із докто
ром Кортлендом під час його блискавичних візитів. Іноді їй щастило 
навіть підніматися разом з ним у ліфті.

— Око загоюється, — казав доктор Кортленд.— Головне— тер
піння.

Тим часом друге око вже розбинтували — пов'язка лишалася 
тільки на оперованому. Але суддя Маккелва волів і зряче око три
мати заплющеним— можливо, тому, що не хотів бачити пов'язки
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над переніссям. Він лежав, як йому було звелено — не рухаючись, 
і нічого не питав про опероване око. Лорел за мовчазною згодою 
також про нього не згадувала.

Про ЇЇ справи він теж не розпитував. За інших обставин його до
скіпливим запитанням не було б кінця — і як вона тут улаштувалася, 
і як Тй живеться в Чікаго, і над чим вона тепер працює, і коли їй 
треба вертатися. Цей приїзд перервав її роботу над ескізом теат
ральної завіси... Так, батько міг би дати волю своїй цікавості, але 
мовчав. Мовчав, бо вони обоє із власного досвіду знали, що лиху 
годину легше перебути ні про що не розпитуючи.

Колись батько любив, щоб йому читали. Лорел, пам'ятаючи про 
це, принесла з собою цілу паку книжок і почала з нового детектив
ного роману його улюбленого автора. Батько слухав, майже не ре
агуючи. Тоді вона взяла до рук давніший твір, яким вони обоє колись 
захоплювалися; тепер, слухаючи її, батько й зовсім затих. З гострим, 
болісним жалем вона подумала: невже йому важко стежити за сю
жетом?

Спочатку Лорел вважала, що батькове мовчання пояснюється, 
принаймні частково, делікатністю, яку він завжди виявляв у родинних 
стосунках. Справді-бо: дочка приїхала допомагати, а натомість нудь
гує, бо нічим допомогти йому не може. Фей мала рацію: на єдине 
його запитання — котра година — міг би відповісти й будь-хто чу
жий. Врешті-решт Лорел зрозуміла, що батько не надає якогось 
особливого значення ні її присутності, ні тим паче вимушеній без
діяльності. Думки його були зайняті іншим: він зосереджено стежив 
за плином часу.

Відколи вона це збагнула, її вже не полишало відчуття, що там, 
на тому нерухомому ліжку, серце пульсує в такт часові, відраховую
чи години; і тепер вона теж разом з батьком усім єством відчувала 
плин часу, звіряючи свій внутрішній хронометраж із батьковим, ста
раючись узгодити ритм хвилин — так, наче перед ними двома від
крився довгий шлях і його треба пройти в ногу.

Жалюзі вона спускала, залишаючи тільки щілину на два пальці — 
смужку світла березневого дня. Сідала так, щоб це світло падало 
Тй на коліна, на розгорнуту книжку. І суддя Маккелва, зосереджений 
у своїй нерухомості, слухав, як вона читає й гортає сторінки — зда
валося, він подумки рахує їх і знає номер кожної.

Потім настав день, коли до палати, де лежав Маккелва, покла
ли другого хворого.

Прийшовши вранці, Лорел побачила літнього — старішого за її 
батька — чоловіка в новій смугастій бавовняній піжамі й старому 
чорному фетровому капелюсі: він сидів, погойдуючись, у кріслі-гой- 
далці поряд із другим ліжком. Лорел помітила, що широкі криса 
капелюха над круглими блакитними очима старого припорошені чер
воним дорожним пилом.

— Даруйте, сер, але батькові таке яскраве світло може зашко
дити, — сказала вона, звертаючись до нього.

— Містер Долзелл зірвав уночі жалюзі, — пояснила місіс Мар- 
телло утробним голосом — професійним голосом сестри-доглядаль-

1 ниці. — Правда ж, ви їх зірвали? — крикнула вона. Суддя Маккелва 
спав чи вдавав, що спить, що ж до старого в кріслі-гойдалці, то
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він, здавалося, так само, як і суддя, не звертав уваги на їхні голо
си. — Він сліпий, а на додачу ще й глухий, як пень,— гордо пояснила 
місіс Мартелло. — І його зразу ж візьмуть на операцію, як тільки 
підготують. У нього злоякісна пухлина.

— Я ту лозу зідрав, щоб не втік опосум, — пропищав містер 
Долзелл.

Лорел і медсестра заходилися вішати на місце жалюзі. Це вияви
лося нелегкою справою. Доктор Кортленд увійшов до палати й при
кріпив їх сам.

Як виявилося, містер Долзелл теж був родом із штату Міссісі
пі — з Фокс-Хілла. Він одразу ж забрав собі в голову, що суддя Мак- 
келва — це його син Арчі-Лі, котрий давно втік з дому.

— Арчі-Лі, — сказав він, — я так і знав, що тверезим ти додому 
не прийдеш. Я так і знав, що ти повернешся п'яний, як чіп.

Раніше суддя Маккелва всміхнувся б. Але тепер він лежав, не 
реагуючи, заплющивши зряче око або втупившись ним у стелю — не 
марнуючи сили навіть на зайве слово.

— Ви не псуйте собі ;нерви через містера Долзелла, — промови
ла місіс Мартелло до Лорел одного ранку, поступаючись їй місцем.— 
На вашого батька бредня містера Долзелла не діє. Він собі лежить 
тихенько — й ні пари з вуст. Він у нас золото. Ні, люба, хто-хто, а 
містер Долзелл хай вас не турбує.

а
— Тепер головне— час, — щоразу казав доктор Кортленд.— 

Око загоюється. Маю надію, що ми ним навіть зможемо трохи ба
чити.

Та хоч доктор Кортленд під час своїх щоденних візитів говорив, 
що батько одужує, Лорел відчувала, що батькові це дається ціною 
надто великої витрати сил. Він лежав, не змінюючи пози, великий і 
напружено-зосереджений, а проте нерухомий, і з кожним ранком 
його обличчя виглядало дедалі втомленішим, а тінь , під незабинто- 
ваним оком темнішала, нагадуючи вже пляму густої фарби. Він роз
туляв рота й ковтав те, що вона йому давала, з покірливістю старої 
людини. їй було соромно за нього, соромно, що він не приховує 
перед нею своєї безпорадності. Двічі чи тричі їй пощастило добитись 
майже неможливого — дозволу замовити за межами лікарні його 
улюблені страви: але з таким же успіхом його можна було б годува
ти й лікарняною вівсяною кашею, консервованими персиками й же
ле: делікатеси теж нездатні були вивести батька із стану заціпеніння, 
розв'язати йому язика; власне, він ще й словом не прохопився про 
те, що одужує!

Одного дня їй пощастило знайти на запорошеній горішній по
лиці книгарні пошарпаний томик «Ніколаса Нікклбі». Ну, це вже неод
мінно розворушить його, подумала вона, й наступного ранку почала 
читати батькові цей роман.

Він не казав їй «годі», але й не міг пригадати, в якому місці 
вона зупинилась. Певна річ, вона не вміла читати вголос так швидко 
й жваво, як читала її мати — а йому, очевидно, саме цього й браку
вало. Через годину він спрямував на неї ліве око — це був єдиний
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рух, який йому дозволявся, і цим правом він користувався дуже 
ощадливо — і потім довго лежав мовчки, дивлячись на неї. Лорел не 
певна була — слухає він чи ні. А коли вона зробила паузу, щоб пе
репочити, він терпляче запитав:

— Скінчила?
— Ну, ти ще й досі не набив рушницю?— озвався містер Дол- 

зелл. — Послухай, Арчі-Лі, я хочу, щоб набій у рушниці сидів раніше, 
ніж на нас поженуть зайців.

— От молодець. Цілісіньку ніч полюєш, і нічого більше тобі не 
треба! — бадьоро промовила місіс Мартелло до містера Долзелла.

Вона б ніколи не дозволила собі такого поблажливого тону 
в розмові з суддею Маккелвою, подумала Лорел. А тим паче жартів 
з приводу його хвороби.

Місіс Мартелло не могла добрати ключа до вдачі судді, бо не 
знала, яким він був у Маунт-Селасі, але одну рису вгадала безпомил
ково.

— Він у вас золотко, — казала вона Лорел щоранку замість ві
тання.— Такий тихий, такий спокійний! По-моєму, він як не спить, то 
ще тихіший, ніж уві сні.

Доглядальниця вже сплела двадцять сім пар черевичків. Час 
для неї вимірювався кількістю сплетених пар.

— Ви навіть не уявляєте собі, як швидко я їх роздаровую, — 
казала вона. — Кращого подарунка тепер, мабуть, і не придумаєш.

Суддя Маккелва багато років тому навчився бути терплячим і 
вмів, коли треба, все витримувати. Проте Лорел здавалося, що в 
теперішньому його стані те, що він вважав терплячістю, було тільки 
мрією про неї. Говорив він зовсім рідко — тільки тоді, коли до нього 
зверталися, та й то (і це вже зовсім не було на нього схоже) озивав
ся не зразу, а після паузи — неначе до нього доходило тільки за 
хвильку. І він уже не намагався зосередити на ній погляд свого зря
чого ока.

Дедалі частіше вона помічала, що він лежить, заплющивши око. 
Тоді вона стишувала голос, а потім і зовсім умовкала.

— Я не сплю, — казав їй батько. — Читай, будь ласка, далі.
— Як ви оцінюєте його стан? — спитала Лорел доктора Кортлен- 

да, виходячи слідом за ним у коридор. — Уже минуло три тижні.
— Три тижні! Боже, як летить час! — Доктор Кортленд вважав — 

і то цілком справедливо, — що вміє приховувати свою нетерплячість 
за розважливими жестами й мовою, але часто, як-от тепер, його 
зраджувала усмішка. — Що ж, стан у нього цілком нормальний. Ле
гені чисті, серце здорове, тиск крові не гірший, ніж перед операцією. 
І око загоюється. Я сподіваюся, що в ньому відновиться зір — звіс
но, лише якийсь невеличкий відсоток, але в разі, якщо в другому 
оці справді визріє катаракта, він зможе принаймні вільно гуляти в сад
ку. Ще трошечки терпіння! Треба застрахуватися від будь-яких не
сподіванок.

Іншого разу, спускаючись з ним у ліфті, вона спитала:
— А чим пояснити, що він отак збайдужів до всього? Може, 

це реакція на якісь ліки?
Доктор Кортленд наморщив веснянкувате чоло:
— Ну, як вам сказати... В світі не знайти двох людей з однако

вою реакцією. — Ліфтер притримав дверцята, щоб дати йому докін
чити. — Хто поводиться так, а хто — інакше, Лорел.
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— Мати поводилася інакше, — сказ.ала вона.

Лорел тепер залишалася біля батька і вдень. Сиділа й читала. 
«Ніколас Нікклбі» здавався їй нескінченним, як батькові — час, і вони 
уклали між собою мовчазну угоду: вона сидітиме біля нього й чита
тиме, але не вголос, а про себе.

Поки вона читала, він лежав абсолютно тихо. Неспроможний ба
чити Ті, хо ч  вона була поряд, він, здавалося, щоразу вгадував, коли 
вона перегортає сторінку — неначе звіряв по цьому перебіг часу, 
скидаючи з рахунку хвилину за хвилиною. Згортати книжку в цій 
ситуації було б жорстоко, і вона читала далі, аж доки він не засинав.

Одного дня Фей, прийшовши, побачила, що Лорел спить, сидячи 
на стільці, в окулярах.

— Вам теж власних очей не шкода? Я вже йому казала, що, якби 
він не сліпав стільки років над запорошеними книжиськами, то, мо
же, не лежав би отут сьогодні, — сказала їй Фей. Потім протислася 
між нею й ліжком і вигукнула:— Скільки можна лежати, золотко? 
Якби ти знав, що надворі робиться! Парад за парадом! Поглянь-но, 
що мені кинули з платформи.

Тіні від довгих зелених сережок короткими баками лягли на її 
дрібненьке, напружене обличчя. Показуючи пальцями на сережки, 
вона покартала його:

— Яка ж користь від карнавалу, якщо ми на нього не підемо, 
золотко?

Лорел і досі не могла збагнути, як батько, майже в сімдесят 
років, дозволив зовсім чужій людині ввійти в його життя; навіть біль
ше— як він зміг простити таке вторгнення?

— Тату, де ти з нею познайомився? — спитала Лорел півтора 
року тому, прилетівши до Маунт-Селаса на їхнє весілля.

— На з'їзді Південної асоціації юристів. — Вій широко розвів 
руками, і цей жест вона витлумачила цілком правильно: в старому 
готелі «Галф-Коуст».

На час з'їзду Фей найнялася в машбюро друкаркою. Через мі
сяць він привіз її до себе в Маунт-Селас, і вони одружилися в будин
ку правосуддя.

їй було років сорок — тобто менше, ніж Лорел. Взагалі-то на со
рок вона не виглядала — її вік виказували тільки зморшки на шиї й 
на коротких кистях маленьких млявих ручок. Вона була кощава, шкі
ра — в синіх прожилках. Видно, в дитинстві Фей недоїдала. Волосся її 
й тепер було по-дитячому пухнасте — і на вигляд, і, мабуть, на до
тик: здавалося, потри ці кучерики між пальцями, і вони розсиплять- 
ся на порох. Очі мала круглі, водяво-блакитні, підборіддя — малень
ке, як у хижого звірка.

Коли, прилетівши з Чікаго на їхнє весілля, Лорел уперше побачи
ла й поцілувала Фей, та сказала:

— Зовсім не обов'язково було пертися в таку далечінь, — і 
всміхнулася, неначе цим своїм докором хотіла полестити Лорел.

Фей і тепер, заступаючи Лорел коло ліжка хворого, висловлю
валася в тому ж дусі. Компліменти й образи звучали в її вустах одна
ково.

Дивна річ: Фей ніколи не називала нікого на ім'я. Нікого, за ви
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нятком Беккі — матері Лорел, котра померла за десять років до того, 
як Фей стала дружиною судді Маккелви.

— Чого це Беккі заманулося дати вам таке ім'я? — спитала вона 
Лорел під час першої зустрічі.

— Так називається квітка ‘, що є емблемою Західної Віргінії, — 
пояснила їй Лорел, усміхаючись. — Мати була звідти родом.

Фей не всміхнулася їй у відповідь — тільки зиркнула підозріливо 
з-під лоба.

Згодом — уже в «Гайбіскесі» — Лорел якось увечері постукала 
до неї.

— Чого вам? — спитала Фей, прочинивши двері.
Лорел просто вирішила, що час уже ближче познайомитися з 

нею. Присівши на твердий стілець під стіною вузької кімнати, вона 
спитала Фей, чи є в неї родичі.

— Родичі? Всі повмирали, — відповіла Фей. — Через те я й по
далася з Техасу в Міссісіпі. Ми в розкошах, може, й не купалися, 
зате жили дружно. Ніколи одне від одного нічого не приховували, 
не те, що в деяких родинах. Із сестричкою були куди я, туди й вона. 
А брати — кожен останньою крихтою хліба поділився б! Коли тато 
помер, ми, звісно, від усього відмовились на користь мами. її  вже 
теж нема, але я й досі радію-пишаюся, що ми так зробили. Будьте 
певні, я б ніколи не кинула напризволяще рідну людину. Ніколи б не 
втекла світ за очі заради того, щоб називатися художницею й загрі
бати купу грошей.

Лорел більше не робила спроб до зближення, і Фей теж жод
ного разу не постукала до неї в двері.

...Фей обійшла чоловікове ліжко й вигукнула:
— А тепер подивися на це! Подивися, що в мене є до сережок! 

Подобається, золотко? Ану вставай і гайда зі мною на карнавал, га?
Вона стояла на одній нозі й тримала в руці над головою чере

вичок — зелений черевичок з каблуком-«шпилькою».
Він втупився у цей черевичок ОДНИМ  (ОКОМ і дивився на нього 

дуже довго; якби Фей тримала в руці густо списану сторінку — 
яку-небудь заяву, складену й підписану нею самою, — він устиг би, 
мабуть, за цей час прочитати її від початку й до кінця. Але він ди
вився й мовчав.

— Мовчить... От якби я в цих черевичках випурхнула звідси — 
зразу б забалакав! — сказала Фей і всміхнулася до нього, показую
чи, що ці слова адресовано його вухам.

Він не озвався.
Коли в коридорі забряжчали підноси з вечерею, Лорел усе ще 

сиділа біля батька.
— Арчі-Лі, ти зарядиш, нарешті, рушницю чи хочеш, щоб ми все 

прогавили? — пропищав містер Долзелл.
— Містер Долзелл такий схожий на мого дідуся! — сказала 

Фей. — Я нітрохи не шкодую, що його сюди поклали. З ним веселіше.
Прийшла чергова медсестра — нагодувала містера Долзелла, 

потім зробила йому укол. Фей тим часом годувала суддю Маккелву: 
одну ложку йому, другу — собі.

В коридорі спалахнуло світло, і в палаті зразу стало темно. 1

1 Ідеться про квітку з англійською назвою Mountain Laurel (кальмія листата).
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— Може, спробуєш заснути, тату? Ти цілий день не спав, — ска
зала Лорел.

Фей увімкнула прикріплений на рівні ліжка нічничок. Його світло, 
не набагато яскравіше від вогника свічки, впало на обличчя судді 
Маккелви, не змінивши, проте, його терплячого виразу. Лорел рап
том помітила, що потилиця в батька заросла довгим волоссям, не 
чорним, а сивим і пухнастим.

— Скажи, чого б тобі хотілося? — благально спитала Лорел.
Фей нахилилася до нього і стромила йому між губи запалену

сигарету. Його груди помітно здійнялися — він затягся — потім вона 
вийняла сигарету, і груди його опустилися, а дим повільно почав 
виходити з рота. Фей знову нахилилася й дала йому затягтися.

— Ось чого чоловікові хочеться! — сказала вона.
— Дивися, щоб не згасло вогнище, синку! — вигукнув містер 

Долзелл.
— Слухаю, сер! У таборі буде повний порядок, містере Дол

зелл! — загорлала з коридору, прочинивши двері, чергова медсе
стра. — Залазьте в свій намет, помоліться богові й — на боковеньку!

Лорел підвелася й попрощалася. Потім несміливо мовила:
— Доктор Кортленд каже, що найближчим часом тобі можна 

буде перейти на спеціальні окуляри. Чуєш, тату?
Суддя Маккелва, цей завзятий оптиміст, ще жодного ріазу не 

висловив надії. Тепер Лорел йому її пропонувала. І, можливо, 
фальшиву.

Відповіді не було. Суддя Маккелва, як і містер Долзелл, лежав 
у темряві, а Фей умостилася з ногами в кріслі-гойдалці і, притиснув
шись щокою до підвіконня, дивилася на вулицю крізь щілину під 
жалюзі.

Лорел неохоче попрямувала до дверей.

4
Наступного вечора Лорел, уже роздягшись у своїй кімнаті в 

«Гайбіскесі», раптом одяглася знову. Вибігши в теплу, тривожну 
темряву ночі, вона помітила зелений вогник таксі, замахала рукою й 
підбігла до машини, що зупинилася.

— Ви навіть не знаєте, як вам пощастило, сестро, — сказав. 
водій. — У таку ніч, як сьогодні, таксі — на вагу золота!

В машині стояв міцний запах віскі, і коли вони проїздили повз 
ліхтар, Лорел побачила під ногами дешеве зелене намисто — карна
вальний сувенір, що його, очевидно, вкинули у машину учасники 
процесії. Водій їхав якимись завулками, Лорел напружено вдивлялася 
вперед, і їй здавалося, що кожен поворот тільки віддаляє їх від мети, 
але коли вона опускала скло, щоб ковтнути свіжого повітря, до неї 
з тієї самої відстані долинали ті самі глузливі звуки сурми, підхоп
лювані оркестром. Потім оркестрів стало більше, й було чути, як 
вони змагаються між собою на віддалених вулицях.

Можливо, на неї просто вплинула задушлива атмосфера карна
вальної ночі, галас п'яної юрби на вулицях незнайомого міста. А ще 
вранці, ввійшовши до батькової палати, вона злякалася, подумавши: 
з містером Долзеллом щось сталося.. Він лежав на схожому на стіл
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ліжку на коліщатках, лисий, із загостреним гачкуватим носом, без
мовний — бо в нього вийняли штучну щелепу. Однак виявилося, що 
в нього все ще попереду. Коли суддя Маккелва снідав, до палати 
зайшли двоє санітарів — щоб відвезти містера Долзелла до опера
ційної. Позбавлений уже свого бойового запалу, він усе-таки спроміг
ся пропищати, виїжджаючи в коридор:

— Я ж казав вам, негідникам, — не давайте згаснути вогню!
Лорел пішла з лікарні надвечір, але його на той час ще не при

везли до палати.
Вночі дивне молочне світло заливало лікарняні коридори, мов 

місячне сяйво безлюдні вулиці. Вздовж знебарвленої підлоги, зне
барвлених стін і стелі тяглися, сходячись удалині, вузенькі чорні 
смуги; двері, що зменшувалися в перспективі, були зачинені. Лорел 
уперше помітила викладені чорним кахлем лінії — вони наче показу
вали їй, куди треба йти, щоб не заблудити. Та вона, звісно, й сама 
це знала: останні двері праворуч у цьому коридорі, єдині, що, як 
завжди, були трохи прочинені, вели до її батька.

І тут вона раптом почула з тих дверей тоненький здушений голос, 
що зірвався на пронизливий лемент:

— Досить! Чуєш — з мене досить!
Лорел зупинилась, як укопана. Тисячі міцних ниток прошили її 

шкіру, переплелися, схрестилися, зв'язали їй руки й ноги.
Той самий голос іще пронизливіше прокричав:
— Сьогодні ж день /дого народження!
Лорел побачила, як місіс Мартелло вискочила з поста медсе

стри й побігла до палати. Потім задкома з'явилася в дверях — тягла 
з палати Фей, міцно обхопивши її за поперек.

Дикий вереск розпанахав тишину, рикошетом відбився від стін 
і стелі. Фей — обличчя біле як крейда, — вирвалася з рук медсестри, 
крутнулася на каблуках і, б'ючи себе кулачками по скронях та високо 
задираючи коліна, побігла коридором. Наштовхнувшись на Лорел, 
вона відсахнулася і, вибивши каблуками кулеметну чергу, лементую
чи дедалі голосніше, мов дитина, що загубилася й гукає матір, — 
зникла в чекальні.

Важко човгаючи гумовими підошвами, до Лорел підбігла заса- 
пана місіс Мартелло.

— Вона його торсала! Кричала, що їй набридла його сплячка! — 
Від поважності медсестри не лишилося й сліду. На Лорел дивилося 
розчервоніле, гнівне обличчя селянки з берегів Міссісіпі, а голос 
місіс Мартелло зробився дзвінким і співучим. — Вона вчепилася в 
нього. Це ж наруга! Злочин! — Слово «злочин» луною прокотилося 
по коридору. — Мабуть, вона хотіла стягти його з ліжка. Мабуть, 
думала, що подужає. Тільки в неї нічого не вийшло. Ще б пак — 
зрушити з місця таку гору! — І місіс Мартелло зовсім несподівано 
додала: — вона ж не санітарка! — Потім обернулася до Лорел спи
ною і спрямувала свій голос у кінець коридора, до дверей палати, 
де лежав суддя Маккелва: — Що вона собі думає? Хоче вас без 
ока залишити?

Лорел кинулася бігти.
Двері до батькової палати були відчинені навстіж, і в сутінках 

посеред кімнати висіло тьмяне сузір'я, миготливе й зовсім близьке: 
то за вікном, просто перед її очима, світилися вогні ілюмінованого 
мосту через Міссісіпі. Вона зорієнтувалася, побачивши вогник нічнйка.



Батькова права рука лежала поверх запони. Вона була гола до 
плеча, і шкіра на ній зібралася м'якими складками, наче рукав жіно
чої сукні. Глянувши на цю руку, Лорел зрозуміла, що сила волі зра
дила батька. їй запекло в очах, але вона зразу схаменулася, — 
в батькових очах не повинно бути сліз,— нахилилася, поклала руку 
на його розтулену долоню і легенько потисла її.

Лорел здалося, що він їй нарешті відповів. Але то була якась 
загадкова відповідь. На обличчя його набігла тінь — неначе він рап
том опустив голову, що лежала без подушки, під воду, темну й би
стру — і завмер там.

Всі лампи в палаті спалахнули разом. Доктор Кортленд — велика 
чорна тінь — відштовхнув її й, схилившись над ліжком, поклав руку 
на батьків зап'ясток. Потім його пальці сковзнули над оперованим 
оком і обережно розкрили повіки здорового. Нахилившись, він за
глянув у нього, а тоді, не кажучи ні слова, відкинув простирадло, 
приклав вухо до сорочки на батькових грудях і на мить сам заплю
щив очі.

Лорел здалося, що дослухається не він, а батько. Батькова 
верхня губа піднялася, коротка й м'яка, як у дитини, оголивши тьмя
но-жовті зуби, що їх ніхто досі не бачив, коли він говорив чи сміявся. 
На обличчі в нього тепер грала усмішка хлопчика, що зачаївся в 
темряві й чекає, щоб його знайшли.

Доктор Кортленд різко випростав руку, намацуючи кнопку 
дзвінка.

— Вийдіть. Візьміть його дружину за барки й не відпускайте. 
Сидіть обидві у чекальні, доки я не прийду туди.

До палати вбігла місіс Мартелло, слідом за нею — ще одна 
медсестра.

— Ну, а цей що нам утнув? — вигукнула місіс Мартелло.
Др>га медсестра рвучко запнула завіси на рейці, закривши

охайно застелене ліжко містера Долзелла та крісло-гойдалку з по
чепленим на ньому фетровим капелюхом, і ногою відкинула жалюзі, 
що лежали долі, зірвані з вікна. Доктор Кортленд витяг Лорел за 
руку в коридор і, кинувши: «Лорел, дорога кожна секунда!» — зачи
нив за нею двері.

Але з коридора вона почула його відповідь місіс Мартелло:
— Боюся, що він пожартував з нами востаннє. Боюся, що він 

наставив нам носа.

Фей стояла посеред чекальні, й по плечі її поплескувала літня 
жінка в пантофлях, яка у вільній руці тримала надкушений банан.

— Я ж ночами не спала, від ліжка його не відходила, годувала 
з ложечки, напувала через соломинку, останньою сигаретою ділила
ся, все робила, щоб його розрадити! — ридала Фей, уткнувшись но
сом у груди старої. — І раптом якась нахаба-медсестра, яка тільки й 
знає, що плітки розпускати, виганяє мене з палати!

Лорел підійшла до неї.
— Фей, з батьком сталося щось дуже й дуже серйозне. Там 

зараз доктор Кортленд...
— Я з  вами більше не балакаю! — заверещала Фей, не оглядаю

чись.— Та недотепа мене випихала з палати, а ви собі спокійнісінько 
стояли й дивилися!
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— Доктор Кортленд велів, щоб ви нікуди не йшли, доки він нас 
не покличе.

— А я й не збираюся нікуди йти! Я його діждуся. Діждуся — 
і все йому скажу, все, що про нього думаю!

— Бідна-ти-нещасна, — скоромовкою проказала стара. — І що 
вони з нами роблять!

— Боюся, що він умирає, — сказала Лорел.
Фей блискавично обернулася і, скинувши головою, плюнула з

неї.
— Тпру, тпру, — сказала стара, — не тратьте сили, вона ще вам 

згодиться. Краще сідайте й ждіть. Вони до вас самі прийдуть і все ска
жуть, це вже будьте певні.

Один із стільців біля столу був вільний, і Фей сіла між п'ятьох 
чи шістьох немолодих уже чоловіків та жінок, схожих обличчям на 
стару* їхні пальта купою лежали на столі, а на підлозі між стільцями 
стояли розкриті картонні коробки й паперові мішечки; ці люди були 
одна сім'я і зараз вечеряли.

Лорел почала ходити по чекальні. Вона проходила повз цю 
групу та інших людей, що сиділи в кріслах та на диванах, повз теле
візор, на екрані якого беззвучно перестрілювалися блідо-блакитні за
войовники Дикого Заходу, підходила до дверей у коридор, спиняла
ся на мить, щоб глянути на годинник на стіні над дверима ліфта, по
тім поверталася і розпочинала нове коло.

Між родичами, до яких підсіла Фей, розмова не припинялася ні 
на мить.

— Тепер ти туди йди, Арчі-Лі, — сказала стара. — Ти ж знаєш, 
що тепер твоя черга.

— Я ще не можу. Не набрався духу. — Кремезний вайлуватий 
чоловік у куцому, наче пошитому з червоної ковдри пальті, надто 
сивий, щоб бути її сином, відповів жінці, як син, і приклався до пляш
ки з віскі.
• — Гуртом заходити вони не дозволяють, а тільки по одному.

Тож тепер твоя черга, — сказала стара. Вона підійшла до Фей. — Ви 
з штату Міссісіпі? Ми всі родом звідти. І майже всі з Фокс-Хілла.

— Ні, я не з Міссісіпі. Я з Техасу! — відповіла Фей і жалібно 
захлипала.

-т- Вашого оперували? Нашого оперували, — повідомила їй од
на з дочок. — і тепер він у реанімаційній. Має один шанс із ста.

— Краще б не каркала, а йшла туди! — гримнула на неї мати.
— Спочатку вони, навіть не поспитавши мене, роздовбують моє

му чоловікові око, а потім витурюють мене з лікарні! — не вгавала 
Фей.

— Мамо, зараз черга Арчі-Лі, а я піду слідом за тобою, — ска
зала дочка.

— Вибачте мені, — промовила стара до Фей, обтрусила груди 
в тому місці, де плакала Фей, потім струсила крихти зі спідниці. — 
Щиро кажучи, я вже й сама не знаю, чого б іще такого сказати твоє
му татові.

— Знаєш, що мені нагадує його обличчя? Клапоть паперу, — ска
зала друга дочка, вся зморщена і висхла.

— Ну, цього я йому не скажу, — похитала головою стара.
— Скажи, що мусиш уже вертатися додому, — порадив один 

із синів.
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— Спитай, чи він тебе впізнає, ?г- сказала зморщена дочка.
—г Або спробуй просто посидіти, не розтуляючи рота, — сказав 

Арчі-Лі.
— Він твій так само, як мій, — нагадала йому стара. — І йду 

я до нього замість тебе, хоч зараз твоя черга. Тож гляди мені, Ар- 
чі-Лі, сиди тут, доки я не вернуся. Не втікай і не кидай мене знову.

— Він навіть не знає, що я живий, — кинув Арчі-Лі навздогін 
матері, яка почовгала в пантофлях до дверей. Потім син містера 
Долзелла, що втік з дому хтозна-коли, закинув голову й присмок- 
тався до пляшки.

Коли стара вийшла, Фей почала схлипувати ще голосніше.
— Як вам подобається Міссісіпі? —  майже хором звернулися 

до неї родичі містера Долзелла.
— Правда ж, люди в нас привітні? — спитала зморщена дочка.
— Я звикла більше до своїх, до Техасу.
— Немає кращого штату, як Міссісіпі, — сказав Арчі-Лі, вмо

щуючись із ногами на дивані й потягуючись.
— Ну, в мене й звідси родичі є. Мій дідусь жив поблизу Бігбі, а 

це ж десь тут, у вас, — сказала Фей.
— Отак би й давно! — сказала дівчина, наймолодша з-поміж 

них. — Ми ж знаємо, де те Бігбі й привели б вас туди із зав'язаними 
очима! Фокс-Хілл знайти важче, ніж Бігбі.. Але ми й у Фокс-Хіллі не 
нудьгуємо, бо нас там, як усіх зібрати, дев'ятеро, не рахуючи малю
ків. А з дідусем, якщо він вичуняє, то десятеро. В дідуся рак.

— В мого тата теж був рак. І в дідуся. Дідусь був золота лю
дина, ніхто мене так не любив, як він. Сердега помер у мене на 
руках. — Кажучи це, Фей люто зиркнула на Лорел. — Вони обидва 
померли, але не думайте, що вони так легко пішли з життя, — ні, 
вони не здавалися, робили все, щоб вижити, одужати заради нас. 
Обидва казали: «Якщо постаратйся по-справжньому...»

— От і я своїм дітям завжди кажу: «Вірте! Це головне!» — Оз
валася зморщена дочка.

Вони провадили далі в тому ж дусі, не помічаючи гілину хвилин, 
як не помічав цього й Арчі-Лі: уві сні рука його зсунулася з дивана 
й випустила порожню пляшку. Пляшка сковзнула під ноги Лорел, 
як запущена по підлозі пантофля. Самотня в своєму відчаї, Лорєіл 
обходила цих людей стороною. ' \

— Хоч би вони дали татові води рота прополоскати, — сказала 
стара, заходячи з коридора.

Лорел мало не зіткнулася з нею на порозі.
— Пам'ятаєте «Мейміного хлопця»? — До приймальні ввійшло

ще кілька чоловік — нова сім'я. Вони скупчилися навколо автоМ  ̂
та з кока-колою, і Той, що кидав монетки, продекламував: 'лл'',,,!

’ . . ■ • і . . .  111 *

Він стрелив у себе,
чи хтось його стрелив невдало.
Просив він води, х
та в лікарні води не давали.
І спрага його доконала. - ‘ ■ -я

— А знаєте, як було з Джо-Боєм Бушем, з Бруйнтауна! — обер
нувся до них чоловік, що сидів перед телевізором. — Йому не дава
ли води день, другий, а на третій він устав, схопив скляну ампулу, 
розгриз її й випив глюкозу. Геть усю випив, до останньої краплі. І що
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б ви думали? Через два тижні цей бовдур уже встав з ліжка, і його 
виписали додому!

— Через два тижні! Знали б ви, скільки мій тут уже лежить! — 
схлипнула Фей.

— Як я зайду туди знову й побачу, що вони ще не дали татові 
напитися — знаєте, що ми зробимо? Ввалимося туди всім гуртом і 
самі увіллємо йому води в горлянку, — пообіцяла стара. — Коли 
вже йому судилося померти тут, то хай умирає своєю смертю, а 
щоб його доконала спрага — не дамо!

— Оце по-моєму, мамо!
— А ти що скажеш, Арчі-Лі?
Відповіді не було: Арчі-Лі лежав на дивані, роззявивши рота.
— Ну, як він вам подобається, га? Добре, що тато не може за

раз зайти сюди й побачити його! — вигукнула стара. — Ні, коли вже 
татові судилося померти тут, хай умирає не спраглий! — твердо ска
зала вона.

Діти відповіли їй хриплим сміхом.
— Розціпимо йому зуби й наллємо водички в горлянку! — не 

вгавала стара. — А спробує пручатися — подужаємо: він один, а нас 
он скільки!

Всі зареготали — нестримно, на повен голос. Інші родини 
дивилися на них, і дехто сміявся й собі.

На дверях з'явився доктор Кортленд. Руку його відтягував за- 
тиснутий у пальцях годинник.

Лорел і Фей підійшли до нього, і він вивів їх у коридор. Двері 
до палати судді Маккелви були зачинені.

— Мені не вдалося його врятувати, — мовив він, поклавши ру
ки на плечі обом жінкам. Голова його була похилена, але голос 
виказував гіркоту й гнів. — І це сталося тоді, коли око його вже май
же загоїлось.

— Ви що — хочете сказати, що дали моєму чоловікові вмер
ти? — скрикнула Фей.

— Він не витримав.
Лікареве обличчя постарішало від утоми, щоки посіріли й об

висли.
— І ви обрали для цього мій день народження! — заверещала 

Фей, і в цю мить з палати вийшла місіс Мартелло.
Медсестра зачинила за собою двері. В руці у неї був великий 

кошик. Проходячи мимо, вона вдала, ніби не бачйть їх.
Лорел відчула, як пальці доктора Кортленда стисли її плече: 

вона хотіла кинутися до палати, адже батько лежав там сам один! 
Тримаючи обох жінок під руки, доктор Кортленд повів їх до ліфта. 
Тільки тепер Лорел помітила, що на ньому — вечірній костюм.

Він увійшов разом з ними до кабіни ліфта.
— Може, я переоцінив його можливості, — мовив через силу. 

— Але йому лишалося потерпіти якихось два-три дні! — ( гірко до
дав, дивлячись на мигтіння освітлених поверхів: — А мені так корті
ло дізнатись, як він бачитиме оперованим оком!

— Я ж вам казала, казала, щоб ви те око не роздовбували! — 
закричала Фей. — Воно ж у нього і дивилося, і світилося, не гірше 
ніж ваше! А що дряпнула колючкою стара троянда, то ця подряпи
на давно б уже загоїлася й забулася. Природа взяла б своє. Тільки
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ви мене не послухалися, бо ви розумніший за всіх! — І заплакала, 
не зводячи з нього очей.

Доктор Кортленд тільки на мить зиркнув на неї — видно, таких, 
як Фей, він бачив уже не раз.

Коли вони виходили з ліфта, він, блідо всміхнувшись, зазирнув 
Лорел у вічі й мовив:

— Суддя Мак допоміг мені закінчити медичну школу — підтри
мував мене після смерті батька. У той час це було непросто. В краї
ні була страшна депресія, а суддя помагав мені стати на ноги.

— Є спогади дуже болісні, — сказала Лорел.
— Атож, — кивнув доктор Кортленд, знімаючи окуляри. — 

Атож. — Потім сказав: — Лорел, ви тут зовсім сама. Може, перебуг 
дете цю ніч у нас? Бетті була б дуже рада. Правда, у мене зараз ве
чірка, і гулятимуть, звісно, до ранку. Деллі — нашій старшій >— вісім
надцять...

Лорел похитала головою.
— Що ж, тоді вас обох чекатиме на вулиці мій шофер, — ска

зав доктор Кортленд. — Як тільки ви покінчите з усіма формальнос
тями в канцелярії, він одвезе вас, куди скажете, і я дам вам щотне- 
будь з собою, щоб ви змогли заснути.

— «Заснути»! Нам не спати треба, а думати, хто ви й чого вар
ті! — скрикнула Фей.

Доктор Кортленд провів їх через паперове пекло канцелярії, а 
коли вони вийшли з лікарні й пірнули в ніч, сповнену звуків міської 
вулиці, — допоміг їм сісти в машину.

— Я подзвоню Аделі, — сказав він Лорел. Адель — його сестра 
— і досі жила в Маунт-Селасі. — Завтра ви зможете забрати його 
додому. — Тепер йому вже можна було б попрощатись і поверну
тись до будинку, але він не йшов, а все ще стояв біля машини, не 
знімаючи руки з дверцят, які щойно загрюкнув. Ця нескінченно дов
га мить була його даниною марності людського існування. Лорел по
думала — для нього це, певне, найтяжча хвилина сьогодні, а, може, 
не тільки сьогодні, а взагалі в житті.

— Як я шкодую, що не врятував його, — сказав він.
Лорел торкнулася пальцями скла. І тоді він махнув їй рукою, 

рвучко повернувся й пішов.
— Я б вам віддячила, та нема нічого під рукою! —  верескнула 

Фей крізь гурчання заведеного мотора.

Лорел усе ще не могла збагнути, що діялося навколо неї. їхали 
вони повільно, часто зупиняючись. Водієві раз у раз доводилося вису
вати голову в віконце й кричати, щоб дали дорогу.

Фей конвульсивно вхопила Лорел за руку.
— Ой, ви бачили — бачили отого чоловіка у машкарі скелета, 

а з ним жінку, всю в білому, а на голові не волосся, а змії, з буке
том лілій у руці? Вони спускалися сходами того будинку, наче йшли 
на прогулянку! — Потім вона викрикнула знову, вклавши в свій голос 
увесь біль чи всю злість, зібрану протягом життя: — Це карнавал?

Лорел почула звуки оркестру; поряд грав другий. До неї доли
нав тепер і гамір натовпу — шум штовханини сотень, тисяч людей.

— А того чоловіка в костюмі з моху, з голови до ніг у моховин
ні ви бачили? Він сидів на узбіччі й блював просто на перехожих, —
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сказала Фей — Ну за що мені ця кара, за що я маю на все це диви
тися?

•— Ви що, з неба впали? — зневажливо запитав водій. — Сьо
годні ж ніч Марді грас! 1

Діставшись, нарешті, до «Гайбіскеса», вони побачили, що хвилі 
карнавалу сягнули й сюди. Сходами снували люди в карнавальних 
костюмах. З кота зняли нашийник, і він, ряджений в оздоблену ле
літками камізельку з мавпячого хутра, весело стрибав по сходах або 
сідав на терасі й роздивлявся на людей, повертаючи до них зморще
ну мордочку.

—: І все це — в день мого, народження! Чи ж думала я, гадала, 
що отак святкуватиму його! — плаксивим голосом сказала Фей і що
сили грюкнула дверима своєї кімнати.

її  ридання — дві злостиві ноти, повторювані знову й знову — 
якийсь час билися об тонку перегородку між двома ліжками. Ло
рел, лежачи в темряві, чекала тиші. Будинок засинав довше, ніж Фей, 
а місто — довше, ніж будинок. Нарешті до неї долинули недоладно- 
смішні звуки і— кумкання жаб із котлована на місці розібраного бу
динку. Над ранок десь далеко пролунав останній, прощальний оп- 
леск — револьверний постріл. І потім запала глибока тиша, якої 
вже не порушила навіть луна...

Вони виїхали наступного дня. Тіло судді Маккелви лежало у ва
гоні безшумного експреса Новий Орлеан — Чікаго, яким він так 
любив їздити: його тішили накрохмалені білі візерунчасті скатертини, 
справжній пуп'янок троянди в срібній вазі, хрумкий — на льоду — 
салат, свіжі хеммондські полуниці, бездоганний сервіс. Тепер і ця 
лінія доживала вже останні дні.

Лорел і Фей напівлежали в кріслах останнього купе заднього 
вагона. Фей мовчала, одвернувшись до стінки.

Посеред болота, на тлі чорних дерев, рясно всіяних червоними 
бруньками, вирізнявся один невисокий бук, на якому збереглося то
рішнє листя, і Лорел здавалося, що дерево те мчить разом з поїз
дом, лине з казковою швидкістю крізь зарості кипарисів. Це було її 
власне відображення в шибці вікна. Нараз бук зник. Поїзд залишив 
позаду, чорне болото й виїхав на міст через Поншартрен, і за вікном 
з'явилося чисте небо над гладенькою блідою поверхнею води, а в 
тому небі висіла самотня чайка — розпростерті нерухомі крила її 
були як стрілки на стінному годиннику, що зупинився.

Мабуть, вона заснула, бо ніщо, здавалось, не змінювалося перед 
її очима, аж доки чайка не перетворилася на стрілки годинника на 
бані будинку правосуддя, що світився у вечірній імлі над деревами 
Маунт-Селаса.

Фей усе ще спала. Лорел доторкнулася до її плеча, щоб розбу
дити. Фей відмахнулася й простогнала:

— Ні, не треба, не треба, годі!

1 Mardi gras (ф р а н ц .)  — масничний вівторок перед великим постом. У Новому Орлеані це куль
мінаційнії# дёнь традиційних карнавальних свят.



Розділ другий

Поїзд іще не зупинився, а дідусь-носій уже КОТИВ СВІЙ ЗІЗОК до 
багажного вагона. На платформі Лорел зустрічали всі шість її дру
жок т— вони й досі називали себе так. Міс Адель Кортленд, сестра 
лікаря, стояла на крок попереду. Вона страшенно постаріла.

Коли Лорел ступила на платформу, міс Адель беззвучно сплес
нула долонями, потім розпростерла руки.

— Поллі, — сказала вона.
— Чого ви поприходили? — спитала Фей, поки Лорел перехо

дила з обіймів в обійми.
— Ми прийшли зустріти вас і відвезти додому, — відповіла Тіш 

Буллок.
Краєчком ока Лорел побачила, що освітлені вікна вагона поплив

ли за її спиною. Поїзд набрав швидкість так само плавно, як і зу
пинився. Він зник з очей, тим часом як візок, на який поклали довгу 
труну і який супроводжував службовець похоронного бюро у темно
му костюмі, повільно перекотили через платформу до того місця, 
де серед інших машин, але радіатором до стіни, стояв автокатафалк 
із розчиненими навстіж задніми дверцятами.

— Мій тато теж хотів прийти, Лорел, але ми його відмовили, — 
він і так страшенно переживає, — сказала Тіш, не зводячи погляду 
з труни. Вона тримала Лорел під руку.

— Я — містер Пітс. Сподіваюсь, ви мене пам'ятаєте, — ска
зав службовець, вигулькнувши з другого боку. — Що ми будемо 
робити з вашим батьком?

Лорел не відповіла.
— Дозвольте забрати його до нашого поховального салону? 

Чи волієте, щоб він полежав дома?
— Мій батько? Ну звичайно ж, дома, — розгублено сказала 

Лорел.
— Отже, дома. До самої панахиди. Та сама процедура, що й з 

першою місіс Маккелвою, — сказав містер Пітс.
— Тепер я — місіс Маккелва. І якщо ви трунар, майте справу 

зі мною, — сказала Фей.
Тіш Буллок підморгнула Лорел, і та не зразу, але згадала, що 

її дружка в такий спосіб виявляла свою солідарність у хвилини ра
дості й смутку.

Почувся глухий гуркіт — ніби набігла океанська хвиля. Це загрюк- 
нулися дверцята автокатафалка.

... — і ми повернемо його вам уранці, десь о десятій годині, — 
казав трунар Фей. — Але спершу нам з вами треба було б обміня
тися деякими міркуваннями в спокійній, відповідній обстановці, де ви 
мали б змогу...

— Ще б пак, — сказала Фей.
Катафалк заднім ходом виїхав зі стоянки і, розвернувшись, по

їхав ліворуч, по Мейн-стріт; тінь машини на мить упала на огорожу 
перед будинком правосуддя, а тоді зникла за пресвітеріанською 
церквою. •

Містер Пітс обернувся й уклонився Лорел.
— Я ненадовго заберу цю даму з собою, н- сказав він.

1
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Міс Адель перекинула через руку пальто Лорел, решта дружок 
підхопили валізки. На них чекав старий «крайслер» Буллоків.

Над Маунт-Селасом западала ніч. Виїхавши на Мейн-стріт, вони 
звернули праворуч і проїхали три з половиною квартали.

В будинку Маккелвів світло лилося з усіх вікон першого і друго
го поверхів. Коли Тіш, проминувши кілька машин на стоянці, завер
нула на під'їзну алею, Лорел побачила, що галезії вже розцвіли: на 
довгих грядках — через увесь газон — біліли сотні маленьких квіто
чок.

Тіш легенько натиснула на клаксон, і парадні двері розчинилися. 
В смузі світла, що впало з дверей, пропливла й зупинилася на верх
ній сходинці веранди кремезна постать міс Теннісон Буллок.

Лорел вискочила з машини й побігла через моріжок до сходів. 
Міс Теннісон, мати Тіш, обняла Лорел і пригорнула до грудей.

Півдесятка, а то й десяток давніх друзів родини чекали її в бать
ковім домі. Коли Лорел зайшла до передпокою, вони почали з'явля
тися справа і зліва. Майже в усіх на обличчях застигли штучні по
смішки, і всі, звертаючись до неї, називали її, як завжди, за місце
вим звичаєм — «Лорел Маккелва».

Тут, під дахом цього будинку, ніхто, здавалося, не був ураже
ний тим, що спіткало суддю Маккелву. А втім, подумала Лорел, у 
пресвітеріан це в крові.

Однак цієї миті з їдальні долинув голосний чоловічий стогін; до 
холу швидко ввійшов майор Буллок і, розштовхуючи інших, попря
мував до Лорел.

— Ні, я не вірю, не вірю й чути про це не хочу! — вигукнув 
він. — Адже ваш батько зроду не хворів, жодного дня не пролежав 
у ліжку!

Лорел поцілувала його в розчервонілу щоку.
Він був тут єдиним мужчиною. Видно, з почуття делікатності 

дружки Лорел і старші жінки прийшли сюди сьогодні ввечері без 
чоловіків.

Міс Теннісон забрала в Лорел її сумочку й зім'яті рукавички, по
тім пригладила долонями свою зачіску. Вона була давньою приятель
кою матері Лорел, найпершою її знайомою в Маунт-Селасі, куди ма
ти приїхала як наречена судді Маккелви.

Скоса глянувши на Тіш, міс Теннісон спитала її:
— Чи вдалося містерові Пітсу впіймати Фей?
— Він забрав її ненадовго з собою.
Тіш точнісінько скопіювала голос містера Пітса.
— Сердешна жіночка! Як вона тримається, Лорел? — спитав ма

йор Буллок.
— Я не завжди розумію її поведінку, — відповіла за хвилину 

Лорел.
— І не треба вимагати цього від Лорел, — докинула міс Адель 

Кортленд.
Міс Теннісон завела Лорел до їдальні. Дружки приготували лег

ку вечерю. На окремому маленькому столику, біля якого майор Бул
лок, обернувшись до них спиною, квапливо щось допивав, стояв під
нос з кількома пляшками й чарками. Лорел опинилася за обіднім 
столом — там, де сиділа завжди; крім неї, ніхто більше не сів туди, 
і жінки навперебій намагалися прислужити їй. Міс Теннісон стояла 
над нею й стежила, щоб вона Тла.
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— Що ВСІ ці люди роблять у моєму домі?
Це був голос Фей. Він долинув з передпокою.
— В буфеті у вас — ціла гора пирогів, а холодильник аж трі

щить від продуктів, — сказала міс Теннісон, ідучи їй назустріч. — І 
в їдальні дещо є, то чого вам лягати на голодний шлунок.

— А я й не знала, що в мене сьогодні звана вечеря, — сказала 
Фей і зазирнула в прочинені двері їдальні.

— Ми — друзі Лорел, Фей, — нагадала їй Тіш. — Ми всі ше
стеро були її дружками.

— Я, звісно, не зможу прожити без її дружок. А хто це поряд
кує в моїй вітальні, як у себе дома? — запитала вона, перейшовши 
до дверей навпроти.

— Фей, це останні вірні прибічниці старого Садового клубу. Я 
президент цього клубу, — сказала міс Теннісон. — Вони зібралися 
тут, бо... бо мати Лорел була їхньою подругою.

— А яке мені діло до Беккіного Садового клубу? — вигукнула 
Фей і просунула голову в двері вітальні: — Похорон буде завтра, а 
не сьогодні!

— Ну, їх ніяка сила не примусить уже відкласти це діло на 
завтра, — сказала міс Теннісон. — Вони вже принесли квіти.

Лорел підвелася зі стільця й вийшла до міс Теннісон та жінок, 
що зібралися у вітальні.

— Це все батькові друзі, Фей. Він був би радий, коли б побачив, 
що саме вони зібралися тут зустрічати його, — сказала вона. — І 
я на них розраховую.

— Мені від цього не легше. Я не можу розраховувати ні на ко
го, крім як на саму себе! — Фей обвела поглядом присутніх, зу
пинила його на єдиному тут чоловікові й кинула, як звинувачення: — 
Я лишилася на світі сама як палець! — Слова її перейшли в голосний 
зойк, і вона помчала сходами нагору.

— Сердешна жіночка, вона така безпорадна, — сказав майор 
Буллок. — Треба щось зробити, якось заспокоїти її.

Він озирнувся й побачив валізки, що все ще стояли біля парад
них дверей. Тх було три, й одна з них — судді Маккелви. Майор Бул
лок підняв їх і рушив сходами на другий поверх.

Повертаючись, — а повернувся він майже зразу, — майор сту
пав іще важче, ніж підіймався нагору. У випростаній руці він тримав 
за гачок плічки з чорним костюмом. Цей костюм, піднятий над під
логою, хитнувся ще більше, ніж сам майор, коли він огинав крутий 
поворот поручнів на сходах. У другій руці майор Буллок ніс картонну 
коробку з черевиками, а під пахвою — шкіряний портфель.

— Вона посилає мене до Пітса, Теннісон, — сказав він. — Від
нести оце йому.

— І ти — збираєшся отак і йти містом? — запротестувала міс Тен
нісон. — А втім, усе зрозуміло: ти не наважився попросити її загор
нути ці речі.

— Мені не личило б затримуватися в її кімнаті, — відказав він 
з гідністю Та раптом рука його зігнулася в лікті, й штани зібралися 
гармошкою на підлозі. Стоячи серед жінок, майор Буллок заплакав, 
примовляючи: — Я все ще не вірю! Не можу повірити, що Клінта 
більше нема, що він лежить там, у Пітса...

— Що ж, видно, мені доведеться повірити за нас обох, — ска
зала міс Теннісон, рішуче прямуючи до нього. Вона підхопила кос
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тюм і перекинула його чоловікові через руку — щоб зручніше було 
нести <й щоб костюм не нагадував людину. — А тепер іди й зроби 
те, що вона тобі веліла. Ти ж сам надумався прийти сюди саме сьо
годні!

Нагорі ледь чутно грюкнули двері спальні. Лорел ніколи раніше 
не чула, щоб ними грюкали. Вона підійшла до майора Буллока й на 
мить торкнулася щокою його щоки, відчувши, що вона волога. На 
неї війнуло запахом віскі. Майор рвучко рушив уперед і зник у тем
ряві за дверима.

— Зажди, тату! Я підвезу тебе! — гукнула Тіш і вибігла за ним.
То був ніби сигнал — жінки почали розходитися. Вони по черзі

бажали Лорел доброї ночі й обіцяли прийти завтра вранці; вона 
постояла на дверях, чекаючи, доки остання машина виїде з двору. 
Потім повернулася, перейшла вітальню й зазирнула до кабінету. 
Старе батькове крісло стояло за столом на своєму місці...

В цю мить із кухні до неї долинув тихий брязкіт: хтось обереж
но складав тарілки. Вона пройшла туди через комору.

— Це я.
Лорел, як і сподівалася, побачила на кухні міс Адель Кортленд. 

Та вже прибрала зі столу страви, помила начиння і тепер витирала 
насухо великий таріль. Це був таріль для птиці із старовинного хеві- 
лендського сервізу, оздоблений дрібним візерунком із квіток каль- 
мії, які так любила мати Лорел.

— Весь цей посуд нам завтра буде потрібен, — сказала міс 
Адель, ніби вибачаючись.

— Ви просто не можете не робити людям добра. Це про вас 
так сказав батько в Новому Орлеані, — промовила Лорел. Потім до
дала: — І доктор Кортленд — людина, яких на світі мало.

Міс Адель кивнула.
— Те, що сталося — не через око. Батьків зір відновився б, — 

пояснила Лорел. — Діагноз доктора Кортленда був правильний, і сін 
зробив усе як слід. — Міс Адель кивнула, і Лорел додала: — З 
батьком це сталося не так, як з мамою.

Міс Адель підняла зі столу складені стосом чисті тарілки, від
несла їх до їдальні й там розставила на полицях гірки. Таріль вона 
вставила ребром у жолобинку позад супника. Потім поставила кели
хи і, нарешті, чарки для вина — навколо графина з розбитою і склеє
ною колись скляною пробкою, яка й досі служила. Після цього зачи
нила скляні дверцята — обережно, щоб не хитнути старою гіркою.

— Кожна людина живе по-своєму і, думається мені, вмирає теж 
по-своєму, Лорел. — Вона обернулася, і світло люстри впало їй на 
лице. Тонке й гарне, воно, здавалось, зів'яло ще більше, поки вона 
поралася на самоті в кухні. Посивіле волосся в неї й тепер було за
чесане так само, як у той день, коли Лорел прийшла до неї в пер
ший клас, — гладенько, зібране на потилиці у вузол. Голос її й до
сі міг, коли треба, звучати владно. — А тепер іди спати, Лорел. Ми 
всі зберемося тут уранці, й ти знаєш, що прийдемо не тільки ми. На 
добраніч!

Вона вийшла, як завжди, чорним ходом і пішла додому через 
двір — їхні двори сполучалися. Була вже ніч, темна й запашна. Коли 
вікно Кортлендової кухні засвітилося, Лорел зачинила двері чорного 
ходу і обійшла будинок, вимикаючи люстри. Нарешті засвіченою ли
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шилася тільки одна лампа в її спальні, біля ліжка — хтось засвітив цю 
лампу перед її приїздом і залишив двері прочиненими.

Зайшовши до спальні, Лорел роздяглася, відчинила вікно, лягла з 
першою-ліпшою книжкою, що потрапила під руку, і, не розгортаючи 
її, замислилася.

Тиша цієї маунт-селаської ночі була інакша, не така, як колись. 
Сюди долинав шум руху з нової автостради, схожий на невпинне 
сердите дзижчання мухи, що б'ється об віконну шибку.

Дитиною, лежачи в цій кімнаті, в цьому самому ліжку, Лорел 
заплющувала очі — так само, як тепер, — і до неї знизу щовечора 
долинали спокійні, по-нічному притишені й такі любі голоси: батько 
й мати по черзі читали одне одному. Вона довго не засинала, відга
няла сон — слухаючи, втішаючись. Вона любила свої книжки, але ще 
більше любила книжки, що їх читали вони — цебто їхні голоси. Піз
ньої вечірньої години ті голоси долинали до неї, ні на мить не доз
воляючи тиші втрутитися і роз'єднати їх, зливаючись в один безпе
рервний голос, що огортав, сповивав її в ліжку, і вона слухала й 
слухала, завмерши, наче уві сні. А потім вона й справді засинала під 
оксамитовим покривалом слів, пишно змереженим і гаптованим зо
лотом — покривалом із чарівної казки, і звук тих голосів приносив 
сон...

Цієї ночі відстань між нею й Фей була більша, ніж у «Гайбіске- 
сі», але в певному розумінні Фей лежала зовсім близько: вона спала 
в ліжку, де народилася Лорел. І де померла її мати.

Лорел вслухалася в ніч, чекаючи, коли виб'є годинник, що стояв 
на каміні у вітальні. Але годинник так і не вибив.

2
Коли настав ранок, Лорел підвелася з ліжка й зійшла в халаті на 

перший поверх. Була сьома година, яскраво сяяло сонце, і вранішні 
тіні мереживом лежали на блискучій підлозі та на обідньому столі. 
Посеред кухні в плащі й капелюсі стояла Мізурі.

— Невже це правда? — спитала Мізурі.
Лорел підійшла до неї, обняла й. пригорнула до себе.
Мізурі зняла капелюха й плаща і почепила на цвях разом із сум

кою. Тоді помила руки, витрусила свіжий фартушок — з цього во
на щоранку починала свій робочий день, коли мати Лорел була жи
ва.

— Що ж, я — тут, і ви теж тут, —? сказала Мізурі. Це означало: 
будемо одна одну розраджувати. Хвильку повагавшись, вона дода
ла: — Він завжди казав, щоб я приносила міс Фей сніданок у 
спальню.

— Що ж, тоді ви знаєте, як її будити, — відповіла Лорел. — 
Розбудите, коли приготуєте сніданок. Чи, може, вам не хочеться?

— Зроблю це заради нього, — відповіла Мізурі. ї ї  обличчя по
лагіднішало. — Він дуже любив потурати чужим примхам.

Незабаром по тому, як Мізурі вийшла з кухні з підносом у ру
ках, чорним ходом увійшла міс Адель Кортленд, убрана в свій най
кращий костюм. На сьогодні вона відпросилася в школі. Простягла 
Лорел два пучечки квітів — похилені біло-сірі голівки з квадратними 
чашечками.
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— Ти знаєш, з чиєї розсади я їх виростила. Вони цвітуть і в тебе 
під вікном. Це галезії, — нагадала їй міс Адель. — Чи є ще куди 
їх поставити?

Вони перейшли їдальню й передпокій і зупинились у вітальні. Во
на потонула в квітах; Лорел тільки тепер побачила їх — зрізане віт
тя маунт-селаської сливи й кислиці, жовтий жасмин, букети нарцисів 
у вазах і графинах, принесених разом з квітами з сусідніх будинків.

— Може, на батьковому письмовому столі?
— Міс Лорел, я стукаю й стукаю до міс Фей, а вона не озиває

ться й сніданку не бере! — крикнула зі сходів Мізурі.
— Все, твій день розпочався, Лорел, — сказала міс Адель. — 

Моя місія — зустрічати гостей.
Лорел піднялася на другий поверх, постукала й штовхнула двері 

великої спальні. На місці материного секретера, що раніше стояв між 
вікнами, височіло ліжко. Воно ніби ширяло в рожевій хмарі. В голо
вах бильце з червоного дерева, заввишки як камін, було зверху до
низу оббите шовком персикового кольору; покривало з оборками 
з шовку персикового кольору лежало на бильці в ногах; шовком 
персикового кольору були завішані і всі вікна. Фей спала посеред 
ліжка, під великою ковдрою. Лорел не бачила її обличчя, тільки по
тилицю. «Це найвразливіше місце людини, — подумала вона. І по
тім: — Чи можна, дивлячись на сплячу людину, — будь-яку сплячу 
людину, — бути цілком певним, що ти правильно її оцінював?» І тут 
вона побачила нові зелені черевички, що, мов оздоба, стояли на по
лиці каміна.

— Фей! — покликала Лорел.
Фей не озивалась.
— Фей, уже ранок.
— Не чіпай мене. Спи.
— Це я, Лорел. Вже скоро десять. Зараз почнуть сходитися лю

ди, і всі питатимуть вас.
Фей рвучко підвелася на ліктях і крикнула через плече:
— Я вдова! Почекають, нічого з ними не станеться, поки я спу

щуся.
— Ви поснідайте, і вам полегшає, — сказала Мізурі. Пропустив

ши Лорел, вона ввійшла із підносом у руках.

Лорел прийняла ванну, вдяглася. Приглушений грім прогуркотів 
унизу, прокотився через передпокій. Вона зрозуміла, що це, і рука 
її, піднесена до зачіски, здригнулася. Один голос домінував тепер 
над усіма: міс Теннісон Буллок перебрала командування на себе.

— Нарешті Клінт примусив тебе навідатися додому, — промовив 
до Лорел старечий голос, коли вона спускалася сходами.

У Лорел ця стара викликала єдиний — дитячий — спогад: якщо 
м'яч потрапляв за її паркан, то м'яча того вона більше не бачила.

— Так, дочкам не можна кидати батьківського дому, бо хто ж 
тоді доглядатиме нас, старих, — сказала міс Теннісон Буллок, міц
но обіймаючи Лорел. — Він уже тут, люба.

Міс Теннісон повела її до вітальні. Скрізь панувала півтемрява. 
Штори на всіх старих високих вікнах першого поверху були спущені. 
У вітальні горіли лампи. Люди — а їх зібралося вже чимало — підво
дилися й розступались, даючи їй дорогу.
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Розсувні двері між вітальнею й батьковим кабінетом були розсу
нуті, і в них на візку, накритому завісою, старою потертою оксамито
вою завісою, яка внизу тільки наполовину закривала колеса, встано
вили труну. За труною хтось на очах у Лорел споруджував декора
цію із горщиків з папороттю. Потім із-за декорації вигулькнув чо
ловік із м'ясистим, квадратним обличчям і дрібненькими очицями, 
носом і ротом — мати Лорел називала такі обличчя «баптистсь
кими».

— Міс Лорел, це знову я, містер Пітс. Я так добре пам'ятаю ва
шу матусю, — сказав він. — і сподіваюся, що ви будете так само 
задоволені виглядом свого батька. — Він простяг руку й підняв віко 
труни.

Суддя Маккелва лежав у своєму зимовому костюмі. Труна була, 
наче коробка з ювелірним виробом, задрапірована блискучим шов
ком того самого вульгарного тепло-рожевого кольору, що висів на 
вікнах і вкривав ліжко у спальні нагорі. Його велике обличчя відсві
чувало цю рожевість, і через те масивна щока мала відтінок перла- 
мутру чи перлини. Темні плями були стерті з-під його очей, як сліди 
людських помилок. Від звичного суворого виразу лишилися тільки 
роздуті ніздрі й складки навколо рота. Містер Пітс підняв віко тіль
ки в головах, показуючи Лорел обличчя небіжчика й груди; решта 
була схована від людських очей. І все-таки суддя Маккелва лишався 
ще самим собою — ні з ким іншим сплутати його не можна було.

— Закрийте труну, — стиха наказала Лорел містерові Пітсу.
— Ви маєте якісь претензії? — Ображене обличчя його виража

ло: «Жоден з моїх клієнтів ще не мав до мене претензій».
— О боже, — сказала міс Теннісон, яка стояла поряд з Ло

рел. — Ой, боже, боже...
— Будь ласка, не відкривайте далі, — попрохала Лорел містера 

Пітса й торкнулася руки міс Теннісон. — Адже батько нізащо б не 
дозволив... Коли мати померла, він оберігав її від...

— Твоя мати — то була зовсім інша річ, — твердо відказала 
міс Теннісон.

— Він уволив її волю, — сказала Лорел. — Не схотів, щоб вона 
лежала в усіх на очах...

— І я не можу йому цього подарувати. Ми так і не попроща
лися з Беккі по-людському, — перебила її міс Теннісон. — Крім того, 
люба, твій батько належить усьому Маунт-Селасу. Адже він з роду 
Маккелвів. І до того ж громадський діяч. Гадаю, ти не будеш проти 
того, щоб громада попрощалася з ним? Ой, який же він гарний.

— Я не хочу, щоб усі витріщалися на нього, — сказала Лорел.
— А місіс Маккелва висловила бажання, щоб труна стояла від

крита, — сказав містер Пітс.
— Чуєш? Ти не можеш позбавити Фей цього права, — сказала 

міс Теннісон. — Тож поставимо на цьому крапку. — І простягла ру
ки до тих, що зібралися в кімнаті, запрошуючи їх підійти.

Лорел стала на своє місце, в головах труни.
Люди підходили й спочатку обіймали її, а потім, завмерши, ди

вилися на покійного. Дружки та їхні чоловіки прийшли всі гуртом, як 
гуртом ходили до школи від першого й до випускного класу. Во
ни й досі трималися разом. Так само разом тримався й батьків 
гурт — юристи з окружної асоціації, церковні старости, друзі з клубу 
мисливців та рибалок.
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— Дозвольте мені глянути на нього! — мовила дружина пресві
тера, прокладаючи собі шлях ліктями так завзято, наче йшлося не 
про покійника, а про новонародженого. З хвилину вона постояла, 
дивлячись на обличчя судді Маккелви, потім обернулася до Лорел 
і, обнявши її за талію, закудкудакала: — А тепер подивимося, для 
кого я берегла отой віргінський окіст. Це ж ваша матуся навчила ме
не, як його перев'язувати й готувати, щоб люди могли їсти й не кри
витися. Вважайте, що він уже в вас на кухні. — Потім кивнула на 
труну; — Боюся, мій чоловік сьогодні трохи запізниться. Ви ж самі 
розумієте; такі люди щодня не вмирають. Він сидить зараз удома в 
халаті й намагається, сердешний, придумати, якими б ото словами 
найкраще вшанувати його.

— Дивіться, хто прийшов! Дот! — сказала міс Адель, яка зуст
річала всіх біля парадного входу.

Ніхто в місті не називав цю жінку інакше: для всіх вона була 
просто Дот. Жінка ввійшла своєю звичною безтурботно-веселою хо
дою, цокаючи високими підборами.

— Не могла втриматися, — пояснила Дот хрипкуватим барито
ном і попрямувала до труни.

їй було не менше як сімдесят. Не один десяток років вона слу
жила в судді Маккелви секретаркою. Коли він вийшов у відставку, 
вона сприйняла це як особисту образу. Він, звичайно, подбав про 
те, щоб вона не лишилася без роботи, але вона так і не пробачила 
йому цього.

— Коли я почала процювати в нього, — сказала Дот, дивлячись 
на покійного, — то з першої получки заплатила у крамниці в Джексо- 
ні тридцять п'ять доларів за комплект маджонга ]. То був тільки пер
ший внесок, а повна ціна комплекту становила сто доларів з гаком. 
Я, далебі, й досі не знаю, чому так тоді зробила. А він, добра душа, 
знаєте, що сказав? «Дот,— сказав він — тут нема нічого поганого. 
Якщо тобі хочеться зробити собі подарунок, то роби на здоров'яч
ко й тішся ним. І перестань гризти себе, бо в мене вже вуха пух
нуть». Я ніколи не забуду цієї доброї поради.

— Маджонг! — насилу вимовила міс Теннісон Буллок. — Господи, 
я вже геть забула цю історію.

Дот глянула на неї осудливо, наче та призналася, що забула са
мого суддю Маккелву.

— Теннісон, — кинула вона через труну, — я більше ніколи не 
розмовлятиму з тобою.

Хтось затопив у каміні, хоч ранок був теплий, а в кімнаті, де зіб
ралося багато людей, робилося душно.

— Так, так, без вогню воно було б не те, — сказав майор Бул
лок. Він підійшов до Лорел і потерся щокою об її щоку. Лорел від
чула запах різдвяного ранку — запах віскі. — Суддя Маккелва був 
найчеснішою, найсправедливішою і найдобрішою людиною в усій 
Асоціації юристів Міссісіпі,— сказав він.

Лорел помітила, що він уникає дивитися на обличчя небіжчика; 
поводивши очима, він наважився зупинити погляд лише на руці, що 
застигла біля кишені чорного піджака. — Коли ж та бідолашна жі
ночка наважиться зійти сюди?

— Рано чи пізно зійде, — відповіла міс Теннісон.’* 1
1 Маджонг — старовинна китайська гра, в якій звичайно беруть участь чотири осо.би; комплект 
маджонга складається із 144 пластинок.
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В тяжкі хвилини все, що вона казала, звучало як вирок, остаточ
ний і невідворотний.

З
— Цікаво, чого їм тут треба, — сказала стара місіс Фіс, що сто

яла біля вікна й дивилася надвір крізь розсунуті штори.
— Поллі! — застережливо крикнула міс Адель.
Всі обернулися, а ті, що сиділи, попідводилися. Повз міс Адель 

до вітальні зайшли дві гладкі жінки й чоловік.
— Я зразу сказала, що це тут, бо для пишного похорону цей бу

динок найбільше підходить, — заявила стара гладка жінка.— А де 
Ванда-Фей? Щось я її не бачу.

Вона підійшла до труни, за нею її супутниця. Обидві глянули на 
небіжчика. Лорел почула, як молодша відрекомендовує її старшій:

— Це дочка судді й Беккі, мамо.
— Тоді, значить, вона вдалася в Беккі, — сказала мати, вмощую

чись у кріслі, в яке суддя Маккелва звичайно сідав покурити біля 
каміна і яке стояло тепер найближче до труни. — В нього ви не вда
лися, — звернулась вона до Лорел. — А моя донечка, бачу, спромог
лася на шикарну домовину! Мене аж завидки беруть. — Вона обер
нулася до чоловіка: — Буббо, це дочка судді й Беккі.

Чоловік, що прийшов з ними, підвів руку й помахав п'ятірнею 
перед обличчям Лорел. На ньому була шоферська куртка.

— Хелло!
— Мене звуть місіс Чізем, я з Мадріда, з Техасу. Я мати Фей, — 

сказала стара, звертаючись до Лорел. — А це двоє моїх діточок — 
Сіс, з Мадріда, з Техасу, і Бубба, з Мадріда, з Техасу. Нас більше 
приїхало, але решта не схотіли заходити.

— Для мене це новина, — сказала міс Теннісон.
Майор Зуллок ступив крок уперед, щоб привітати їх.
— Я — майор Буллок!
— Може, вас цікавить, скільки ми сюди їхали, то я вам скажу: 

з Мадріда до вашого дому я добрався майже рівно за вісім годин, 
— мовив чоловік у куртці. «Мадрід» він вимовив з наголосом на пер
шому складі. — Річку ми переїхали поблизу Віксбурга. І нам дове
деться зразу ж вертатись назад. Усі мої дітки просилися зі мною, 
але дружина сказала, що не варто їх брати, бо хтозна, каже, яких 
мікробів вони можуть наковтатися в чужім домі. І вона таки мала 
рацію. Тож я залишив їх з нею в нашому автопричепі, а з собою 
взяв тільки одного. А, до речі, де Вендел?

— Та десь тут бігає, мабуть, роздивляється, — відповіла молода 
жінка. Власне, вона була не гладка, а вагітна.

— А Сіс увесь свій виводок взяла з собою. Сіс, — звернувся він 
до молодої жінки, — це дочка від його першої дружини.

— Я й без тебе знаю, хто вона, зразу здогадалася, міг би й не 
казати. В мене таке враження, наче ми віддавна знайомі, — сказала 
молодиця Лорел.

Як це не дивно, але в Лорел теж було таке, враження. Хоч Фей 
заявила колись, що всі її родичі повмирали, Лорел здавалося, що во
на давно знайома з ними.
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— Я своїм діткам сказала, хай бавляться в дворі, поки ми не 
вийдемо, — пояснила Сіс. — А їм більшого й не треба.

Стара місіс Фіс уже знову стояла біля вікна. Дивлячись у шпар
ку між шторами, вона нервово притупнула ногою.

Майор Буллок задоволено всміхнувся.
— Це я запросив їх сюди, — сказав він. — Бачите, всі відгукну

лися!— Й очікувально глянув на двері до передпокою.
— От тільки нас попередити забув, — сказала міс Теннісон.
Лорел відчула, як чужий палець торкнувся її власного, подряпав

нігтем біля обручки.
— Вам теж із чоловіком не пощастило? — спитала її місіс Чізем.
— Через рік після того, як побралися, — сказала стара місіс 

Фіс. — Загинув. На війні. Моряк. Тіло так і не знайшли.
— Виходить, доля з вами повелася жорстоко, — заявила місіс 

Чізем.
Лорел спробувала висмикнути палець. Місіс Чізем випустила йо

го, але тільки для того, щоб тицьнути її під ребра й присоромити:
— Отже, тепер у вас нема ні батька, ні матері, ні брата, ні сест

ри, ні чоловіка, ні дитини, анікогісінько. Ви лишилися на світі сама 
як палець.

— Помиляєтесь, помиляєтесь! Ви навіть не уявляєте собі, скіль
ки в цієї дівчини вірних друзів! — сказав мер Маунт-Селаса, який не
сподівано виріс поряд з Лорел і поплескав її по плечу. — А крім то
го, не працює банк, майже всі крамарі погодилися на час панахиди 
зачинити магазини, всі окружні установи теж не працюють. На бу
динку правосуддя приспущено прапор, у школі відмінили останні 
уроки. По-моєму, це найкраща відповідь тим, хто питає — чи лишили
ся в неї друзі.

— Друзі — так: сьогодні вони є, а завтра немає, — відказала мі
сіс Чізем мерові й Лорел. — Це не те, що кревні. Я молю бога, щоб 
він не дав мені пережити моїх рідних. Я б йому дуже була вдячна, 
якби наступного разу він забрав до себе мене. Так було б найкраще, 
правда ж, діти?

Поки вона чекала відповіді, до кімнати підтюпцем убіг малень
кий хлопчик. На ньому був ковбойський костюм і капелюх, на поясі — 
дві кобури з револьверами. Побачивши стількох незнайомих людей, 
хлопчик зупинився.

— Венделе, якщо ти хочеш підійти ближче, то скинь капелюха,
— сказала Сіс.

Хлопчик — білявий, худенький, років, мабуть, семи — наблизився 
до труни й став навшпиньки поряд з Лорел. Його рот розтулився.

— А чого це він так вирядився? — спитав хлопчик.
— А хто обіцяв: «Візьміть мене, я ні в кого нічого не питати

му?»— дорікнула йому Сіс.
— Атож, я собі інакше й не уявляю, як жити із своїми дітками в 

одному гніздечку, — вела далі місіс Чізем. — Бубба, як оженився, 
поставив свій автопричеп на моєму подвір'ї, і всі задоволені: розві
шуй, Ірмо, свою білизну хоч уздовж, хоч упоперек! А Сіс, одружив
шись, і не думала нікуди їхати: потіснилася в ліжку і звільнила місце 
для Даффі!

— Як його звуть? — спитав Вендел.
— Чого ти боїшся? Ніхто тебе там не вкусить. Іди й пошукай її«

— сказав батько.
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— Не піду.
— Краще б вона не барилася, якщо хоче з нами побачитися,

— сказав Бубба. — Бо за хвилину ми вирушаємо назад, до Мадріда.
— Стривайте, стривайте! — вигукнув майор Буллок. — А похо

рон? Ви ж теж нестимете труну!
— Що це він на тебе каже, тату?! — вигукнув Вендел. .
— Здається, так заведено, — сказав майор Буллок, звертаю

чись до присутніх.
— Скажи їй, щоб зараз же була тут! — звелів Бубба Венделові.

— Ну, біжи!
,— Не побіжу. Я тут побуду, — сказав Вендел.
— Ви вже пробачте йому. Це ж він ще ніколи не був на похоро

ні, — звернулася Сіс до Лорел.
— Дай-но я покажу тобі суддю, — примирливо сказала Буббі мі

сіс Чізем.
— Та я вже надивився на нього, — відповів Бубба. — По-моєму, 

як на свої сімдесят з гаком, він виглядає дуже молодо.
— Твоя правда. Мужчина в повному соку! Я пишаюся тобою, 

Вандо-Фей, — промовила місіс Чізем до стелі над головою. — Твій 
батько був сама руїна, і ніякі рум'яна приховати цього не могли.— 
Вона обернулася до Лорел: — Зате я певна, що жодна в світі людина 
не протрималася б так довго, як він, на самій тільки воді. Вода з-під 
крана — то було єдине, що містер Чізем міг ковтати. В нього був рак, 
але вік ні разу не те, що не поскаржився, а навіть не застогнав. Скіль
ки я не дослухалася, так нічого й не почула. А це тому, що ми з вами 
одної закваски, тому, що ми — родом з Міссісіпі!

Кремезна червонощока жінка у волохатому шотландському бе
реті всміхнулася Лорел в обличчя з другого боку.

— Я пам'ятаю, о, як я чудово пам'ятаю, скільки різдвяних свят 
провела я в цьому прекрасному й гостинному домі!

Ця жінка була божевільна, але навіть її не зупинили, допустили 
до відкритої труни. Вона зіп'ялася навшпиньки, тягнучись до Лорел, і 
та, побачивши стоптані каблуки, впізнала у ній швачку, яка ходила 
від будинку до будинку й просиджувала цілі дні за машинкою, слу
хаючи й балакаючи й роблячи все не в лад. Атож, її ім'я — місіс Вер
на Лонгмаєр.

— На свята вони розсували двері між цими двома залами, лу
нала музика, і тоді... — місіс Верна випростала руку так, наче відмі
ряла ярд тканини... — ми з Клінтоном першими починали танок.

У Маунт-Селасі ніхто не наважувався перечити міс Берні Лонгма
єр. Навіть коли їй показували перекошений шов, вона гордо відпові
дала: «Хай той, хто без гріха, перший кине в мене каменем!»

— О, цей благородний римлянин завжди й у всьому був для ме
не взірцем! — заявив мер, простягши долоню над труною. — І коли я 
досягну вищої посади... — Урочисто ступаючи, він попрямував туди, 
де сиділи інші члени Асоціації юристів. Лорел побачила, що вони си
дять більш-менш компактно, немов на засіданні суду присяжних.

Міс Телма Фраєрсон проскрипіла мостинами й зупинилась біля 
труни. Багато років вона видавала рибальські й мисливські ліцензії, си
дячи за своїм віконцем у будинку правосуддя. ї ї  плечі опустилися, й 
вона сказала:

— Він володів прекрасним почуттям гумору. В душі, під цією 
маскою.

55



— В душі, під цією маскою, батько знав, що нічого смішного в 
його роботі немає, — чемно зауважила Лорел.

— Чого ж він пішов у лікарню, — сказала стара місіс Чізем,— 
якщо він так добре знав, де смішно, а де ні?

— Ваша правда, ті лікарі іноді таке собі дозволяють, що й гово
рити страшно, — докинула Сіс. — Ірма каже: якби ти знала, що 
коїться в родильному відділенні в Амарільйо, в тебе волосся дибом. 
стало б.

— Хіба лікарі знають, що вони роблять! Вони тільки вміють ра
хунки виписувати, — зауважив Бубба.

— А кого б я до себе й на сто кроків не підпустила, то це мед
сестер!— вигукнула місіс Чізем.

Лорел глянула поверх їхніх голів на китайські естампи, що їх при
везли попередні покоління Маккелвів-місіонерів. Естампи висіли на 
постійних місцях навколо годинника, який стояв, на полиці каміна. Го
динник зупинився: «Його, мабуть, не накручували, — подумала вона,
— востаннє це, певне, зробив батько», — і стрілки завмерли на третій, 
годині, такі ж нерухомі, як час на китайських пейзажах. їй захотілося 
підійти до годинника, зняти ключ із цвяшка, що його забив батько, 
трохи криво, в обклеєну шпалерами стінку, накрутити годинник і пе
реставити стрілки. Але вона не могла ні на мить відійти від батьково
го узголів'я. В неї було таке відчуття, наче батька попросили, щоб 
він нерухомо полежав у труні, — так само терпляче, як там, на лі
карняному ліжку, коли відлічував хвилини й години свого життя. І 
вона стояла біля його труни, чекаючи разом з ним, коли це скінчи
ться. Позбавлена можливості слухати цокіт годинника, вона слухала 
шкварчання й сичання вогню.

— Ми з Клінтом ще хлопчиськами, бувало, беремо своїх собак 
і йдемо на цілий день куди-небудь у ліс, — провадив доктор Вудсон.
— Ходили аж до тієї місцини, що колись, як хто пам'ятає, звалася 
Сьоме небо. Там стримів тоді високий глинястий берег, а тепер до
бувають гравій. І знаєте, я багато років був Клінтовим лікарем, ми 
ж, чорт забирай, однолітки, але я чомусь тільки тепер оце згадав, ту 
історію з його ногою. Клінт виліз на ліану і почав розгойдуватися. 
Розгойдавшись, він полетів — і приземлився, та босою ногою на 
якусь залізяку. Він мало не зійшов кров'ю за милю від своєї хати! 
Я ніс його на собі до самого міста — де тільки сили взялися. Ви ж 
знаєте, Клінт завжди справляв враження людини, яку ніщо не бере, 
яка й смерті не боїться, але насправді, по-моєму, він був надзвичай
но вразливий.

В кімнаті прозвучав і зразу ж урвався притишений сміх.
— Оце він і є, тьотю Сіс? — спитав Вендел Чізем. — Оце і є по

хорон?
— Ні. Я тобі скажу, коли почнеться, — відповіла Сіс.
— Поки я його тяг, він знепритомнів і геть захолов. Але на той 

час ми вже були біля перших будинків — на тому місці, де тепер 
стоїть автомийка. Як подумати, то я, виходить, урятував тоді Клін- 
тові життя!

— Батько справді був дуже вразливий, — сказала Лорел.
— Знаючи про всі мої болячки, хто б міг подумати, що я його 

переживу, — вів далі доктор Вудсон.
— Не нам з вами питати, чому воно вийшло так, а не інакше,

— сказала місіс Чізем. — От узяти нашого дідуся і мого старшенько-
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го, Роско. Ніхто в Техасі не міг зрозуміти, чому господь першим за
брав до себе Роско.

— А що сталося з Роско, бабусю? — спитав Вендел. Одійшовши 
від труни, він сів місіс Чізем на коліна й з цікавістю глянув їй у вічі.

— Я ж, дитинко, вже не раз тобі про це розказувала. Він позати
кав усі шпаринки у вікнах, усі щілини в дверях і пустив газ з усіх 
чотирьох пальників та ще й духовки на додачу, — лагідно сказала мі
сіс Чізем. — Пожежники витягли його з квартири й повезли на по
жежній машині до баптистської лікарні, та як вони не поспішали, а 
Роско виявився прудкішим від них: він був уже на тому світі.

— Що, обігнав пожежну машину? — вигукнув Вендел. — А ти 
була там, бабусю? Ти бачила, як він їх обігнав?

— Я ж його мати. Я потім тільки сиділа й дякувала господу богу, 
що Роско не придумав страшнішого способу й не зіпсував собі об
личчя. Він-бо так не любив, коли хтось кепкував із нього. А в домо
вині він лежав гарнесенький, як дівчинка. Отак-то воно, золотко, бу
ло: ліг собі, підклав під голову подушечку, випростався й став чека
ти, доки з нього дух вийде. Щоб ти мені не смів нічого подібного 
робити, чуєш, Венделе? — сказала місіс Чізем.

Вендел обернувся й подивився на небіжчика.
— Роско розповів своїм друзям в Орінджі, що він надумав 

зробити. І вже потім вони написали мені, що він, мовляв, прихо
див до них, і вони, мовляв, теж плакали разом з ним. Я їм згодом 
відповіла. «Ви плакали разом з ним? — пишу. — А чому ж ви не роз
повіли нічого його матері?» В тій листівці я їм ще написала: «У мене 
б вистачило грошей на автобусний квиток. Я не така вже бідна. Ме
ні б вистачило на квиток від Орінджа до Мадріда й назад!» — вона 
стукотіла по підлозі обома ногами.

— Йому там краще, мамо, — сказала Сіс. — Йому там краще, так 
само, як судді Маккелві. Повір мені, і тобі полегшає.

— Я їм написала ще одну листівку, мовляв, скажіть *оу його 
матері, що мучило її сина, якщо вам, звісно, відомо, а вони тягли- 
тягли, а потім відписали, що Роско, мовляв, не хотів, щоб я знала 
причину, — сказала місіс Чізем, і обличчя її прибрало невинно-цнот
ливого виразу. Але цей вираз протримався всього кілька секунд.— 
Як містер Чізем покинув нас, — вела вона далі,— Роско став голов
ною моєю підпорою. Вони мені сказали: «Приготуйтеся до найгіршо
го, місіс Чізем. У містера Чізема тепер одна дорога — на той світ». І 
вони таки вгадали, оті лікарі. Містер Чізем згорів, як свічка, і ми по
ховали його в рідному Міссісіпі, в Бігбі, і там, на могилі, я підізвала 
Роско. — Вона пригорнула до себе Вендела. — Підізвала й кажу йо
му: «Роско, ти тепер моя головна підпора. Ти тепер, — кажу, — го
лова родини Чіземів». Він був такий щасливий.

Вендел заплакав, і Лорел захотілося взяти його на руки, пригор
нути, захистити. Вона подумала, що вік зараз — як молода, ще не 
зацькована й незлостива Фей. Такою Фей, мабуть, здавалася на са
мому початку старіючому судді Маккелві, який уже втрачав зір.

Раптом Вендел вирвався з обіймів місіс Чізем і щодуху помчав 
до передпокою. Він обхопив руками коліна старого дідуся, якого міс 
Адель саме завела до вітальні.

— Дідусь Чізем! Боже, невже це він? Дідусь приїхав! — вигук
нула Сіс*
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Разом з Венделом старий повільно увійшов до вітальні й протис
нувся до Лорел: в одній руці він тримав пожовклу цукеркову короб
ку, в другій — паперовий мішечок. Свого капелюха він віддав Вен- 
делу.

Підійшовши до Лорел, старий сказав:
— Міс, я привіз вам з Бігбі трохи горіхів. У вас тут, певно, такі

не ростуть. Вони торішні. — Він пояснив, що о третій годині ночі вий
шов на роздоріжжя, щоб сісти на попутний автобус,
а потім просидів в автобусі до ранку, вилузуючи го
ріхи, щоб не заснути. — Маунт-Селаса я таки не проїхав, але, зійшов
ши, зразу заблудився, — сказав старий, простягаючи коробку Лорел. 
— Це зерня. А шкарлупу ви вже самі, будь ласка, викиньте, — до
дав він, подаючи їй мішечок. — Я не хотів лишати її на м'якенькому 
тепленькому кріслі тому, хто сяде там після мене. — Перше, ніж 
обернутися до труни, він старанно обтер руки.

— Дідусю, ти знаєш, хто це? — спитав Вендел.
— Це містер Маккелва. Видно, твердої вдачі був чоловік і випив 

гірку свою чашу до дна, — відповів містер Чізем. — Шкода, що дове
лося йому прощатися з життям за тридев'ять земель від рідної оселі.

— От цікаво, кого він тобі нагадує? — спитала місіс Чізем.
Дивлячись на небіжчика, старий з хвилину думав, а тоді від

повів:
— Нікого.
— Клінт вирішив, що такий жарт просто не повинен дурно про

пасти.
Почувши цю фразу, Лорел обернулася й побачила, що юристи, 

непомітно, один по одному покинувши свої місця, зібралися у бать
ковім кабінеті й ведуть там жваву розмову. Час від часу до неї до
линав сміх. Вона почула запах сигарного диму. Тільки майор Буллок 
не приєднався до них.

— Ну, як там мій вогонь? — вигукнув майор Буллок. — Ви ж ди
віться, щоб вогонь не згас! — крикнув він у відчинені двері кухні. —■ 
В такий жалібний час без вогню не можна, правда ж?

Він не зводив погляду з дверей, що вели до передпокою, здри
гаючись і витягуючи шию щоразу, коли з'являвся новий відвідувач.

Стара місіс Фіс не кидала свого спостережного пункту біля шпар
ки між шторами — видно, заняття це було звичне для неї, і вона по
чувалася, як дома.

— Дивіться, хто йде! Томмі! — вигукнула вона раптом.
Якби її воля, вона б завернула його назад — так само, як розіг

нала б отих техаських дітлахів, що бавилися під вікнами будинку.
Новий відвідувач увійшов до вітальні без допомоги міс Адель — 

увійшов, пружно ступаючи на п'яти й неквапно постукуючи перед 
собою тростинкою. Це був Том Ферріс, маунт-селаський сліпий. Він 
попрямував не до труни, а до фортепіано, й постукав тростинкою по 
стільці перед ним.

— Він такий щасливий! — лагідно промовила міс Теннісон.
Том Ферріс сів — дебелий, на диво охайний чоловік з розплю

щеними, опуклими, як у статуї, очима. Лорел подумала, що він при
ходив сюди тільки один раз, сто років тому, настроювати фортепіа
но. І тепер сів на тому самому стільці.

— Під цією маскою скромності ховалася безстрашна вдача. 
Безстрашна! — сказав раптом майор Буллок, ставши в ногах труни. —■

58



Хто з вас не пам'ятає, як Клінт Маккелва дав відсіч білим капту
рам *? — Мостина жалібно застогнала, коли він, гойднувшись на каб
луках, мало не загорлав, виповнюючи своїм голосом не тільки 
вітальню, а й, мабуть, увесь будинок: — Пам'ятаєте, як це було... 
Клінт засудив того типа за навмисне вбивство, й білі каптури заявили, 
що вилізуть з усіх своїх дірок, щілин і ям, нападуть на місто й визво
лять свого дружка з в'язниці! А Клінт їм на те: «Спробуйте тільки 
поткнутися! Я, — каже, — зберу маунт-селасців, ми оточимо будинок 
правосуддя із зброєю в руках і побачимо, чия візьме!» Білі каптури 
таки поткнулися, і вони прийшли трохи раніше, ніж обіцяли, трохи ра
ніше, ніж ми встигли зібратися. Але Клінт— Клінт сам один вийшов 
на ганок будинку правосуддя, став і каже: «Що ж, заходьте! В'язниця 
тут, на другому поверсі!»

— На батька це не схоже, — мовила стиха Лорел до Тіш, яка са
ме підійшла до неї.

Майор Буллок розпалювався дедалі дужче.
— «Ну ж бо, заходьте, — каже він. — Але хай кожен з вас скине 

свій клятий каптур на порозі, хай покажеться мені!»
— Батько не любив грати комедію, — провадила Лорел. — Ні в 

залі суду, ні десь-інде. Всяке хизування тільки дратувало його.
— А потім командує: «Ану назад у свої нори, щури!» А вони ж 

усі були озброєні! — кричав майор Буллок, стискаючи в руках уявну 
гвинтівку.

— Він намагається зобразити батька таким, яким хотів би бути 
сам, — сказала Лорел.

— Ну й дай йому боже здоров'я, — зітхнула Тіш. — Не чіпай йо
го, хай собі тішиться.

— Але ж тепер... це недоречно, — сказала Лорел.
— І він таки прогнав їх звідти, всю їхню зграю вигнав з міста в 

ті хащі, де вони кублились. Клінт показав їм, де раки зимують, — трі
умфував майор Буллок. — О, під тією маскою скромності в нього хо
валася безстрашна...

— Батько дійсно був скромною людиною, — перебила його Ло
рел.

— Що ти хочеш цим сказати, серденько? Тебе ж тоді й близько 
не було. Ти тоді сиділа в своєму Чікаго, малюючи картинки, — відпо
вів майор Буллок. — А я все бачив! Він стояв і кричав тим негідни
кам: «Ну, стріляй, хто сміливий!» — Роздер на грудях сорочку й крик
нув: «Стріляйте!»

— Йому спершу треба було про матір подумати,— сказала Ло
рел.

«От мати — та могла б це зробити. Ніхто б не наважився, а мати 
б — зробила!» — подумала вона.

— Для мене й досі загадка, як він тоді лишився живий, — упер
то провадив майор Буллок й опустив уявну гвинтівку. Він був обра
жений у своїх найкращих почуттях.

«В тому, що ми погано знаємо інших людей, не менша загадка, 
ніж у тому, як добре ми їх знаємо», — подумала Лорел.

— А як звуть цього чоловіка, тату? — спитав Вендел, смикаючи 
батька за рукав.

— Замовкни. Інакше заберу тебе додому, й ти не побачиш, що 
буде потім. 1
1 «Білі каптури» — реакційна терористична організація в СШ А.
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— Це мій батько, — сказала Лорел.
Хлопчик звів на неї очі, й рот у нього розтулився. Вона вирішила, 

що він їй не повірив.
Чоловіче товариство в кабінеті тим часом не вгавало:
— Клінт розшукує свідка, той, звісно, переховується, і тут ця юна 

негритянка заявляє: «Ми з ним удвох бачили це. Він, каже, просто 
свідок, а я — свідок стріляний, бо мене таки підстрелили».

Усі засміялися.
— «Так, свідки бувають двох гатунків, це точно,— каже Клінт.—

І я знаю, який мені більше підходить. Вона — стріляний свідок, і тому 
я візьму її». Він у всьому вмів бачити смішне.

— Потім він привів її сюди й дав притулок під власним дахом, — 
стиха промовила Лорел до міс Адель, яка вже зійшла зі свого поста 
біля дверей: всі, хто мав прийти, очевидно, вже зібралися. — І я не 
знаю, що в цьому було смішного.

— Це вони кажуть про Мізурі, еге ж? — запитала міс Адель.
— Так, про неї, і вона все чує,— відповіла Лорел.
Мізурі саме стояла навколішки перед каміном і перевертала ко

чережкою велике поліно.
— Я завжди молю бога, щоб люди не здогадувалися, коли про 

них говорять,— прошепотіла міс Адель. — На щастя, вони здогаду
ються дуже рідко.

Поліно перевернулося, мов людина уві сні в ліжку, і полум'я ос
вітило всю кімнату. В центрі її, немов вихоплений з натовпу проме
нем юпітера, стояв, піднісши до очей годинник, містер Пітс.

— Все це мені сниться, це нереально, — прошепотіла Лорел.
— Коли людина закінчує своє земне життя — це дуже реально,. 

— озвалася міс Адель.
— Але ви послухайте, що вони говорять!
— Вони намагаються сказати, що людина не вмирає, а живе віч

но. Чи знаєш ти, як це сказати інакше, краще?
Лорел здалося, що батько — безпорадний у власному домі, се

ред людей, яких він знав і які знали його давно, — саме в цю мить 
дійшов до критичної точки в своєму житті.

— Але ж ви чули, що вони говорять? — спитала вона.
— Говорять вони справді недоладно. Але головним чином тому, 

що думають про тебе.
— Якщо їх послухати, то можна подумати, що він справді був 

гумористом. І лицарем. І янголом, що зійшов з неба на землю,— 
сказала Лорел.

Міс Адель, дивлячйсь у вогонь, усміхнулася.
— їм теж нелегко, Лорел. До того ж їх трохи спонукає до цього 

й дух суперництва. Адже несподівана поява сімейства Чіземів змусила 
їх згуртуватися...

— Суперництва? Тут? Біля батькової труни?
— Що ж поробиш — люди є люди, Лорел.
— Це поки що його дім. І, зрештою, вони ще батькові гості. А 

приписують йому те,, чого ніколи не було — мати сказала б, оббріху
ють його. — Лорел говорила так, наче давала свідчення на захист 
батька, наче ці люди зібралися тут для того, щоб судити його, а не 
попрощатися з ним. — Він не стерпів би ніякої брехні про себе. Ані« 
найменшої. Нізащо.
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— Стерпів би, — мовила міс Адель. — Якби вона пішла на ко
ристь невинній людині.

— Я його дочка. Я хочу, щоб тепер люди говорили про ньогс 
тільки правду.

Лорел повільно повернулася спиною до людей і до міс Аделі 
теж. ї ї  очі ковзнули понад труною, й перед ними постав кабінет — 
батько називав його «бібліотекою». Зелений бар'єр за труною зату
ляв його письмовий стіл. За ним їй видно було тільки дві переповнені 
книжкові шафи — схожі на два старі, латані бархатисті плащі, повіше> 
ні на стіні. Полиця з творами Гіббона 1 провисла, мов широкий пояс 
на одному з них. Тільки тепер вона зрозуміла, що він хотів би по
слухати. Не ту книжку! Не ту книжку!

— Я прошу дуже мало: щоб у їхніх спогадах він лишався таким, 
як був, — сказала вона.

— Повір мені: цим самим ти просиш дуже багато, — відповіла 
міс Адель. І зразу ж застережливо додала: — Увага, Поллі!

Із передпокою до вітальні вбігла Фей, убрана в чорний блиску
чий шовк. Дивлячись просто себе, прокладаючи собі серед присут
ніх дорогу, вона бігла до труни.

Міс Адель швидким, легким рухом ззаду відсторонила Лорел, 
даючи Фей дорогу.

— Ні! Зупиніть! Зупиніть її! — здушено скрикнула Лорел.
Фей з розгону зупинилася й схилилась над небіжчиком.
— Ой, який же він гарний без отих мішків з піском! Який же він 

красивий без отієї клятої пов'язки на оці! — вигукнула вона.
— Ач яка! Часу не гайнує, з копита вскач іде, — сказала місіс Чі- 

зем. — Не зупинилася навіть зі мною поговорити.
Фей, скрикнувши, озирнулася.
Сіс, опасиста, дебела, підвелася й промовила:
— Це я, Вандо-Фей. Обніми мене й поплач.
Лорел заплющила очі, зрозумівши тільки тепер, чому Чіземи 

здавалися їй такими знайомими. Вони ніби вийшли з тієї нічної лікар
няної чекальні — діти катастроф, минулих і майбутніх, — велика рідня 
людей, які ніколи не розуміють всієї глибини свого нещастя.

— Забирайтеся геть! Хто їх сюди покликав? — заверещала Фей.
— Я! — відповів майор Буллок. Його обличчя аж сяяло від за

доволення.— Я їх зразу розшукав, це було неважко: Клінт записав 
мені всі адреси напередодні від'їзду до Нового Орлеана.

Але Фей уже повернулася до нього спиною й знову схилилася 
над небіжчиком.

— Ой, любий мій, коханий, устань, вийди звідти, — заголосила 
вона.

— Зупиніть її, — звернулася Лорел до всіх, хто був у кімнаті.
— Тихше, тихше, — попросила міс Теннісон усіх, хто стояв коло 

труни.
— Чи ти чуєш мене, любий? — вигукнула Фей.
— Зараз вона зійде з розуму, — сказала місіс Чізем. — Так само, 

як я колись. Сердешна Ванда-Фей.
— Ой, суддя, як же ти міг так нечесно зі мною повестися? — 

залементувала Фей. — Ой, суддя, на кого ж ти мене покинув. Як же 
ти міг так скривдити мене?
1 Гіббон, Едуард (1737—1794) — англійський історик, автор «Історії занепаду й краху Римської 
імперії».
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— Ну, ну, покажіть, що ви в нас герой, — сказав майор Буллок, 
наближаючись до Фей.

— Ванді-Фей потрібен був чоловік, через те він і не мав права 
помирати. Хоч з ним Тй була сама тільки морока, хоч в неї і не лиша
лося часу для себе самої. Ти погодилася б знову крізь усе це прой
ти, правда ж, люба? — запитала місіс Чізем, важко підводячись. Про
стягти руки, вона перевальцем рушила до своєї дочки. — На все по
годилася б, аби тільки він воскрес.

— Боже! — прошепотіла Лорел.
Фей крикнула в труну:
— Суддя! Ти мене обдурив!
— Ну ж бо, попрощайтеся з ним, золотко, — сказав майор Бул

лок, намагаючись обійняти її за плечі й при цьому трохи похитую
чись.— Так буде краще, просто покладіть поцілунок на...

Фей безладно замахала руками, вдарила майора Буллока, місте
ра Пітса і Сіс, на мить зчепилася з матір'ю. Націлилася кігтями в об
личчя Лорел, але проповідник в останню секунду встиг схопити її; 
вирвавшись з його рук, вона кинулася до труни, і почала наосліп об
ціловувати обличчя судді Маккелви. Нарешті міс Теннісон Буллок 
удалося, не звертаючи уваги на лемент, затягти її до кабінету. На 
порозі вона перекинула улюблене крісло судді Маккелви.

Лорел стояла, дивлячись на байдуже обличчя небіжчика, і до неї, 
немов хтозна з якої далечі, долинав голос місіс Чізем.

— Яка мати, така й дочка. Хоч коли я прощалася з її батьком, 
мене не так легко було відтягти від нього — де там! Я все в хаті по
трощила.

— А де лікар? Утік і сховався? — запитала стара місіс Фіс.
—  Вона й сама прочумається, — озвався доктор Вудсон.
Всі чоловіки, крім старого Тома Ферріса, який сидів на стільці, й 

майора Буллока, який зник у кабінеті слідом за Фей, збилися в гурт.
З кабінету почувся голос майора Буллока:
— Ану дайте мені свої ручки!
— Вона кусається, — сказала сестра Фей.
— І не дивно. Хто ж без бою розлучиться з найдобрішою люди

ною в світі!
З тону голосу майора Буллока Лорел зрозуміла, що він п'яний.
— Чому ж він так жорстоко повівся зі мною? — заголосила Фей. 

— Чому він так скривдив мене?
— Не плач! Я застрелю того поганого дядька. Скажи, де він? — 

тоненьким голоском пропищав Вендел.— Тільки ти не плач!
— Ти не зможеш його застрелити, — сказала Сіс. — Чому? А то

му. Не можеш, та й годі.
— Ви її потрусіть, — авторитетно порадила місіс Чізем.
— Вона, видно, давно не їла свіжих овочів, — сказала міс Тен

нісон Буллок. — Цим, мабуть, усе й пояснюється. Доведеться ляснути 
її по щоці — не бійтеся, я не сильно, отак!

На мить запала тиша, й Лорел подивилася на батька востаннє, 
бо в цю мить ніхто, крім неї, не дивився на нього. Містер Пітс спро
мігся створити одну ілюзію — що батьковому прожитому життю за
грожує якась небезпека; тепер ця ілюзія зникла.

— Він любив мою матір, — сказала Лорел у німу порожнечу.
Підвівши голову, вона побачила Тіш, яка поспішала їй на допо

могу, і старого Тома Ферріса, який сидів, не змінюючи пози, в глиби
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ні кімнати. Містер Пітс чатував між горщиками з папороттю. Коли він 
ступив крок уперед і почав робити те, що належало, Тіш співчутливо 
підморгнула Лорел, і це допомогло: вона дозволила містерові Пітсу 
опустити віко, яке подумки весь час підпирала плечима.

Потім містер Пітс, лавіруючи візком з труною так легко, що 
здавалось, дорогу їй прокладало силове поле її недоторканості, ру
шив крізь натовп до виходу: труну вмить укрила гора квітів.

Лорел, міс Адель і Мізурі вийшли разом і зупинились, стежачи 
за труною. Діти, що гралися з гавкучим песиком, теж задивилися на 
труну, а потім на людей, що виходили слідом за нею. Двоє дітлахів, 
які видерлися на кабіну невеличкого грузовика, побачили Вендела й 
замахали йому букетами квітів. То були галезії, зірвані з газона.

Маунт-селаську пресвітеріанську церкву збудували Маккелви, 
подбавши про те, щоб сходи її були якнайкрутіші; вони хотіли, щоб 
церква була не менша, ніж будинок правосуддя, навпроти якого її 
поставили. Сидячи на відгородженій лаві Маккелвів, Лорел чула, як 
сім членів Асоціації юристів — а може, то були їхні сини? — а також 
Бубба Чізем у своїй шоферській куртці, важко гупаючи черевиками, 
заносять до церкви труну з тілом судді Маккелви.

— Отче небесний, хай це буде нагадом для нас, що ми — по
кірні й милі діти твої, — промовив над труною доктор Боулт, схи
ливши голову.

Чи не ті самі слова суддя Маккелва казав, сідаючи за обідній 
стіл? Більше Лорел не почула нічого. Вона дивилася, як пресвітер 
править панахиду, але слова його лилися так само беззвучно, як без
звучно пурхала хусточка, якою він витирав лоб, щоки й знову лоб.

Всі чекали, поки родина — Лорел, Фей та Буллоки— пройде за 
труною до виходу. Лорел побачила, що церква не змогла вмістити 
всіх, хто прийшов. Попід стінами стояло багато людей; їхні тіні пада
ли на вітражі вікон. Негритянська частина Маунт-Селаса теж зібра
лася тут, і чорні були вдягнені в чорне.

Натовп ринув сходами вниз. Попереду пливла труна.
— Той, що знісся на небо, прийде так, як бачили ви, — сказала 

міс Верна Лонгмаєр, ступивши на землю. — Роздеріть же завісу на
двоє! — Вона рвучко розвела руками, немов роздираючи шов. — І 
розколеться гора Оливна! — І з переможним виглядом звернула в 
протилежний бік.

Щоразу, як колеса машин наїздили на грати електросигналу, що 
охороняв кладовище від худоби, лунав дзвін. Процесія поминула 
розчинену ковану браму; уклінні ангели й виноградні лози на ній бли
щали, мов покриті чорним екстрактом локриці. На вершині горба по
переду юрмилися крилаті ангели й натуральних розмірів статуї ко
лишніх громадян, що вишикувалися, мов на переклик, між колонами, 
обелісками й кипарисами, як на палубі корабля пасажири, що встиг
ли вже познайомитися між собою — учасники недалекої місцевої 
екскурсії, яка потім ще довго сниться...

— Добре, що велика камелія вже розцвіла, — сказала Лорел і 
відчула, як міс Теннісон стисла її руку.
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Фей, що сиділа з другого боку, сказала:
— Який дурень міг повірити в те, що я поховаю свого чоловіка 

поряд з його першою дружиною? Він лежатиме на новій ділянці.
Лорел повела очима поміж надгробками родини Маккелвів і по

бачила камелію, посаджену батьком на могилі.її матері, — розлогий 
кущ, укритий квітами, живими й зів'ялими, на бляклому килимі із 
власних пелюсток.

Лорел ніколи б не подумала, що маунт-селаське кладовище мо
же мати «нову ділянку». Вона почувалася так, наче раптом опинила
ся на зворотному боці Місяця. Процесія зупинилася. Далі проїхати 
міг тільки катафалк. Всі повиходили на траву, в яку впиралась уто
рована дорога.

Грузовик-пікап загальмував за машиною Буллоків, мало не тор
кнувшись її бампером, до якого була прикріплена смужка бляхи з 
написом: «Дай ближньому своєму, перш ніж він дасть тобі».

— А чого ми сюди приїхали? — спитав Вендел.
Тут, просто неба, вітер підхоплював його тонесенький голосок, 

мов пушинку.
— Венделе Чізем, їм треба закінчити те, що вони розпочали, яс

но? Я тебе попереджала: ти ще пошкодуєш, що попросився з нами, 
— сказала Сіс.

Вони рушили схилом, на якому вже зяяли з півдесятка могиль
них ям, обтиканих стандартними неживими квітами.

— Чи всі знають, куди.йти? — вигукнула міс Теннісон, обводячи 
поглядом натовп, що сунув по моріжку. — Візьміть хто-небудь під 
руку старого Тома Ферріса, щоб він не заблукав!

Над призначеною для судді ямою був напнутий тент; здавалось, 
вона була найвіддаленіша на кладовищі. Коли вони наближалися до 
того місця, хмара чорнокрилих птахів злетіла раптом у повітря: пта
хи злетіли так, як вони злітають над зораним полем — кладовище 
тут усе ще схоже було на поле чи, радше, на стару карту, якою ще 
іноді послуговуються, хоч сама територія вже невпізнанно змінилася; 
птахи знялися й полетіли геть, і небо неначе взялося зморшками.

Містер Пітс знову чекав — він стояв під тентом. Члени родини 
посідали на призначені для них місця. Фей сиділа праворуч від Ло
рел, підперши щоку рукою в чорній рукавичці. Труна, закріплена на 
блоках над викопаною могилою, висіла просто перед ними.

Міс Теннісон, яка знов сіла ліворуч, пошепки сказала на вухо 
Лорел:

— Озирнися. Шкільний оркестр. Ще б пак! Оті сурми, якими во
ни так хизуються, подарував їм Клінт. І червоне вбрання теж. Ану 
скажіть їм хто-небудь, щоб не хнюпилися! І щоб грали як слід!

Під тентом містера Пітса гостро пахло квітами, що знов опини
лися на свіжому повітрі, і -сирою землею. Стільці членів родини сто
яли на привезеному містером Пітсом фісташково-зеленому, позбав
леному будь-якого запаху дерні.

Доктор Боулт зайняв своє місце й почав промовляти. І знову 
Лорел не почула слів, що злітали з його уст. Вона не почула й гри 
шкільного оркестру. Гуркіт автостради, що межувала з новою ділян
кою кладовища, накочувався на неї, як нескінченні океанські хвилі, 
приголомшував, як горе. Спалахуючи на сонці, мов прожектори, віт
рові шибки грузовиків засліплювали її заплакані очі. Потім Фей опу
стила чорну руку й поправила зачіску — отже, все скінчилося.
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— Лорел, я повинна тобі сказати, що це був прекрасний похо
рон,— заявила Дот Деггіт одразу ж після того, як доктор Боулт по
тиснув руки членам родини небіжчика і всі попідводилися. — Я поба
чила тут усіх, кого знаю, і всіх, кого знала, — весь старий Маунт-Се- 
лас, абсолютно весь! — Усміхнувшись Лорел очима старої кіноактри
си, вона послала рукою всім знайомим прощальний поцілунок — усім, 
крім міс Теннісон Буллок, до якої демонстративно повернулася спи
ною.

Хлопці й дівчата із шкільного оркестру, вимахуючи золотими 
сурмами, першими помчали по зеленій траві до своєї старої таратай
ки. Вендел подався слідом за ними. Відшукавши на дорозі батьків пі
кап, він видерся на борт, стрибнув у кузов і розпластався долілиць.

Решта людей розходилася повільніше.
— Ану, подбайте хто-небудь про старого Тома Ферріса! — вигук

нула міс Теннісон.
Лорел, пропустивши всіх, упала в розкриті обійми Мізурі.
Коли їхні кроки віддалилися, птахи знов опустилися на землю; ви

явилося, що це — шпаки, незграбні шпаки з жовтими весняними 
дзьобами.

4
Камін у вітальні, хвалити бога, погас. Мізурі й міс Теннісон пови

носили стільці до двох суміжних кімнат і їдальні, а дружки Лорел 
спільними зусиллями накрутили годинник на полиці каміна, переста
вили стрілки — було тільки десять хвилин на першу! — і запустили 
маятник.

Міс Теннісон Буллок запросила всіх до їдальні.
Фей втупилася очима в накритий стіл, на якому міс Теннісон, 

міс Адель, Тіш та інші дружки ще розставляли тарелі й тарілки. Мі
зурі, знов у своєму фартушку, але в святкових туфлях, на підборах 
яких налип кладовищенський глей, принесла кавник. Глянувши на своє 
відображення в ньому, вона звела до Лорел усміхнене обличчя й 
стиха сказала:

— Ну от! Тепер у домі знову все, як було! Знову все, як було!
— А оце і є віргінська шинка! Бачите? — переможно вигукнула 

пресвітерова дружина і, подавши Лорел маленький червоний шматок 
м'яса на сухому коржику, поспішила назад до свого чоловіка.

Як тільки пресвітер з дружиною пішли, майор Буллок уніс до 
їдальні срібний піднос із сифоном і кількома пляшками, обставленими 
срібними чашками й кришталевими келихами.

— Ну, Вандо-Фей, у тебе, бачу, стільки питва, що самотній жін
ці вистачить до смерті, сказав Бубба Чізем, жуючи бутерброд із 
шинкою.

— По-моєму, все пройшло дуже добре, — сказала Фей.
— Сердешна дівчинка! — зітхнув майор Буллок і простяг їй сріб

ну чашку, наповнену віскі з содовою, але Фей наче не помічала її. 
— Сердешна дівчинка! — повторив він знову. — Чи ви хоч знаєте, 
що вам дістанеться цей будинок і все в ньому, що ви забажаєте со
бі лишити? Лорел має гарне гніздечко в Чікаго, і ми, звісно, її не об
разимо, вона своє одержить сповна...
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— О господи! — сказала стара місіс Фіс.
— Будьте спокійні, я добре знаю, кому тепер належить цей бу

динок, — сказала Фей. — А як хто цього ще не знає, можу пояснити.
Майор Буллок підніс до уст чашку, яку пропонував їй, і випив

сам.
— Що ж, досі ти все робила, як годиться, Вандо-Фей, — сказала 

місіс Чізем. — Сьогодні я тобою пишаюся. Коли я побачила ту тру
ну, мене аж завидки взяли, як могла б, то відібрала б її в нього й 
віддала б Роско.

— Дякую,— відповіла Фей. — Я за неї добре заплатила, тож во
но й видно було.

— Ну, я, правда, теж віддала, скільки могла. Думаю, Роско це 
тепер зрозумів, — сказала місіс Чізем. — А більшого я і не прошу.

— А людей скільки поприходило! — докинула Сіс. — Навіть як
що не рахувати отих негрів...

— Атож, гріх було б скаржитися, — сказала Фей.
— Але в першу хвилину ти не дуже зраділа, побачивши нас. 

Чи, може, мені це так здалося? — запитала Сіс.
— Ану, сестри, не сваріться!— втрутилася місіс Чізем.— А ще 

я рада, що ти заголосила саме тоді, коли треба було, Вандо-Фей, — 
повела вона своєї, схвально киваючи головою. — Всьому свій час і 
місце. Якби ти спробувала розжалобити їх трохи пізніше, коли кожен 
уже знов згадав про свої справи, твої сльози були б нічого не варті. 
Вони б їх тільки подратували.

— Ти вибач, Вандо-Фей, але я більше не можу тут у тебе байди
ки бити, — сказав Бубба Чізем, вручаючи їй свою порожню тарілку. 
— У нас, аварійників, кожна хвилина дорога, і роботи в Мадріді — 
тільки встигай.

— Атож, час їхати, — підвелася Сіс. — їдьмо, поки дітки не по
чубилися знову й поки Венделові не набридло сидіти тихо. Венделе 
Чізем, — звернулася вона до хлопчика, — як приїдеш додому, то ска
жеш своїй матері, що я брала тебе із собою на похорон перший і 
останній раз. — Вона взяла руку Лорел і потиснула її. — Ми дуже по
важали вашого покійного тата, хоч він і не схотів дожити до того 
дня, щоб з нами познайомитися. І ми знали, що хоч він і суддя, а та
кий же простий, як ми всі.

Крізь відчинені парадні двері видно було дідуся Чізема: він по
ходжав у капелюсі по двору, роздивляючись на дерева. Горіх-пекан 
ряснів зеленими пуп'янками — вони були, мов зелені бджоли в стіль
нику із сонячного проміння.

— Вандо-Фей, — озвалась місіс Чізем, — скажи-но мені таке: чи 
думаєш ти взяти когось сюди?

— Ти на що натякаєш? — грізно запитала Фей.
— Я ось що тобі скажу: в цім домі вистачило б місця на всю 

нашу рідню, — відповіла місіс Чізем і, позадкувавши до передпокою, 
глянула на сходи з білим поруччям. — Якщо б нам, звісно, заману
лося колись повернутися назад, у Міссісіпі. — Вона вийшла, й вони 
почули, як вона гупає ногами по веранді. — А взагалі тут можна було 
б відкрити гарненький пансіонат, і я була б у тебе за куховарку.

— Господи, прости і помилуй! — вигукнула міс Теннісон Буллок.
— Знаєш, що мені зараз хочеться, мамо? — сказала Фей. — Сіс

ти разом з вами в машину й податися до Техасу. — На останньому 
слові підборіддя її затремтіло. — Чуєш, мамо?
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Місіс Чізем повернулася до вітальні, підійшла до неї й запитала
— І довго б ти у нас пожила?
— Довго-недовго, а трохи пожила б.
— Невже ви й справді хочете отак несподівано поїхати? — спитав 

майор Буллок, підходячи до неї з другого боку.
— Майоре Буллок, — відповіла вона, — я вважаю, що коли є на

года бодай в один бік прокататися на дурничку, то тут і думати ні
чого. А в мене, крім того, і валізка готова, бо я її ще не розпакувала.

— Але ти ще нам не пояснила, чого тобі раптом закортіло до 
Техасу, — сказала Сіс. — Назви спершу причину.

— Причину? Хочу побути серед своїх, душу розважити — ось і 
вся причина. А де це Девітт? Чому він не з вами?

— Девітт? Він у Мадріді, де ж йому бути, — відповів Бубба.— 
Він і досі сердиться на тебе, що ти не прислала йому персональне 
запрошення на весілля.

Фей усміхнулася.
Місіс Чізем докинула:
— Думаєш, я йому не казала? «Послухай, — кажу, — Девітте, ти 

ж її брат, так само як Бубба і як Роско, царство йому небесне, тож 
викинь дурниці з голови і їдь з нами на похорон». Але Девітт — це 
Девітт, він образи нікому не дарує.

— От з ним я й розважу душу, він мене зрозуміє, — сказала 
Фей. — Я маю що йому розповісти.

— Тільки тобі доведеться стояти під вікном і кричати, поки не 
захрипнеш, бо до нього не протиснешся, — сказав Бубба. — Геть уся 
кімната від підлоги й до стелі забита зіпсованими пилососами, елек
тромоторами, обігрівачами, старими вентиляторами — люди прино
сять лагодити, а він усе це скидає на одну купу — і хоч би пальцем 
торкнувся! Дійшло вже до того, що ні він з кімнати не може вибра
тися, ані до нього дістатися неможливо.

— Нічого, побачить мене — враз повеселішає, — сказала Фей.
— Девітт, по-моєму, на це й розраховує, — сказала Сіс, — Тіль

ки від мене такої втіхи він не діждав би!
— Та я навіть у кузові ладна їхати! — вигукнула Фей. — Стоячки 

всю дорогу! — Вона крутнулася на підборах і побігла сходами нагору.
— А скінчиться це тим, що ти сидітимеш у мене на колінах, — 

озвалася мати. — Я тебе знаю. — Вона простягла руку до підноса, 
який саме несла повз не» Тіш. — Шматочок цієї шиночки я прихопила 
б із собою, — сказала вона. — Хоч це й називається жебранням.

Лорел піднялася слідом за Фей і стала на порозі спальні; Фей 
натоптувала білизною свою і без того повнісіньку валізку.

— Фей, я хочу повідомити вас, скільки я тут ще пробуду, — ска
зала Лорел. — Щоб ми з вами могли уникнути подальших зустрічей.

— Що ж, мене це цілком влаштовує.
— Мені вистачить три дні. Я замовлю квиток на понеділок, на 

літак, що відлітає з Джексона о третій годині. Отже, цей дім я за
лишу десь опівдні.

— Що ж, згода, — Фей замкнула нарешті валізку. — Тільки поста
райтеся дотримати свого слова... Вже йду, йду, мамо! Ви ж не кидай
те мене! — крикнула вона у відчинені двері.

— Фей, я хотіла ще запитати вас про одну річ, — мовила Ло
рел. — Що вас примусило наговорити такого про своїх родичів, — 
коли ми розмовляли з вами в «Гайбіскесі»?
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— А чого такого я наговорила? — грізно спитала Фей.
— Ви сказали, що у вас не лишилося нікого, що всі ваші родичі 

повмирали. Адже ви збрехали мені.
— Подумаєш, збрехала! А хто тепер не бреше?
— Але не про таке. Не про смерть своїх близьких.
— Проти того, що тут у вас наслухаєшся, моя брехня— дитячий 

лепет! — тиркнула Фей.
Вона насилу підняла свою валізку, і Лорел, немов побачивши 

раптом, що їй загрожує якесь страшне лихо, інстинктивно подалася 
до неї, щоб допомогти. Але Фей пройшла повз неї, тягнучи валізку 
по підлозі, й зашкандибала сходами вниз. Валізка важко гупала зі 
сходинки на сходинку. Лорел помітила, що Фей перевзулася в свої 
зелені черевички.

— Що ж, бажаю, щоб гостювання в ріднім домі пішло вам на 
користь, — сказала міс Теннісон Буллок. — Налягайте на овочі й тому 
подібне.

— В нашій родині принаймні нема лицемірів, — відповіла Ф ей .— 
Якби вони не схотіли, щоб я до них їхала, то так би й сказали.

— Коли ж ви повернетеся? — запитав майор Буллок, заточу
ючись.

— Коли надумаюся.
Годинник вибив пів на першу.
— Ох, як я ненавиджу ці рипучі ходики! — вигукнула Фей. — 

Найперше, що я зроблю, коли повернуся, то це викину їх.
Чіземи домовилися з дідусем, що підвезуть його до автобусної 

станції, щоб він, бува, знову не заблукав.
— У вас тут стільки шпаків жирує!— сказав старий, нахилив

шись до Лорел, і — цілком несподівано для неї — поцілував її.
Нарешті грузовик з усією сім'єю рушив до воріт.
— Сердешна жіночка! Вона ще не розуміє, яке лихо її спіткало. 

Як же вона далі житиме? — забідкався майор Буллок, махаючи ру
кою Фей.

З усіх Чіземів було видно тільки Вендела, що стояв біля задньо
го борту машини. Він витяг з кобури револьвер і стріляв у них. Тишу, 
що раптом запала на подвір'ї, порушував тільки його тоненький го
лосок:

— Бах! Бах! Бах!

Ті, що лишилися, повернулись до будинку. На срібному підносі в 
передпокої біліла купка візитних карток. Поряд лежала коробка з-під 
цукерок з гарненьким дівочим личком.

— Старий містер Чізем залишив мені всі свої горіхи, — зітхнув
ши, сказала Лорел. — А чому, не знаю. І на прощання поцілував 
мене.

— Певно, він сплутав тебе з Фей, — лагідно промовила міс 
Адель.

— Зроблю-но я собі пуншик, — сказала міс Теннісон,. досипаючи 
цукру до якоїсь суміші в склянці. — Знаєш, Лорел, про кого я ду
мала цілий божий день? Про Беккі!

— Ще б пак, — зауважила міс Адель.
— І весь час дякувала господові, що її не було з нами. Я рада,
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серденько, що твоїй матері не довелося пройти крізь усе це. Рада, 
що це випало не їй, а тобі.

— «Рада»! «Рада»! А я тобі не можу пробачити, що ти не від
воювала будинок, — сказала місіс Фіс. — Тобі однаково, а я тепер 
мучитимуся з такою сусідкою. — Вона зітхнула й пішла додому.

Інші теж почали збиратися.
— Руперте, я ладна тебе задушити за те, що ти притяг сюди всіх 

отих Чіземів, — сказала міс Теннісон, коли майор узяв її під руку.
— Я ж думав, що вона, сердешна, хоче з ними побачитися. І 

Клінт записав мені, де хто живе, напередодні від'їзду до Нового Ор
леана. На випадок, якщо вони їй знадобляться.

— І вони таки знадобилися,— зауважила міс Адель.
— Я й досі не можу повірити! — голосно сказав майор, ідучи 

під руку з дружиною до старого «крайслера».— Не можу повірити, 
що ми всі розійшлися, а його залишили під землею!

— А ти все-таки повір, Руперте. Візьми й повір, ясно? — відпо
віла міс Теннісон.— Сердешний Клінтоні уже, мабуть, на небі.

Міс Адель хотіла піти на кухню, але почула дзенькіт скла — там 
поралася Мізурі.

Лорел торкнулася її руки й постояла на порозі, дивлячись їй 
услід.

Розділ третій
1

Лорел прополювала навколішках грядку півників, що тяглася 
попід стіною будинку до кухонних дверей. Вона знайшла в своїй ва
лізці сині штани й блакитну кофтину — мабуть, коли пакувалася, то 
кинула їх туди автоматично, не думаючи, що вони можуть знадобити
ся, так само як альбом для ескізів. Весняне сонце приємно припікало 
в шию, Лорел прислухалася до розмов гостей, що сиділи на осонні 
за її спиною.

— Слава тобі, господи, що Фей поїхала,— сказала міс Тенні
сон.— Таки спекалися її.

— Рано радієте, — озвалася стара місіс Фіс.
Ці літні жінки почувались, як удома, на подвір'ї Маккелвів. Кар

динали, злітаючи з низьких гілок дерену, дзьобали зерно коло їхніх 
ніг. На вершечку дерева над їхніми головами сидів мовчки, як вар
товий, пересмішник.

— Господи, як я жаліла Клінта! Але тепер вів на небі. А що во
на в Техасі, то ми можемо сидіти собі тут на сонечку й радіти з цьо
го,— сказала міс Теннісон. Вона вмостилася у старому шезлонзі, уто
нувши в ньому, мов у гамаку.— Майор, звісно, чекає її з дня на день.

— Сподіваюся, вона тут не осяде? Що їй тут робити в Маунт-Се- 
ласі без чоловіка? — мовила місіс Боулт, пресвітерова дружина. І 
сама себе заспокоїла: — Ні, вона тут довго не всидить. Поїде звідси.

— Я б на вашому місці не була така впевнена, — зауважила ста
ра місіс Фіс. — Ви хіба не бачили, якого вона роду-племені?

— А ви спитайте себе, чи зможе вона десь-інде знайти такі роз
кішні хороми, і матимете готову відповідь, — сказала міс Теннісон.
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— А що вона взагалі робила, живучи з Маккелвою?— вигукнула 
місіс Боулт.

— Нічого. Коли не прийдеш — сидить і їсть,— сказала міс Тен- 
нісон.— А вигляд все одно, що в обскубаного горобця.

— А що їй було ще робити, як не їсти — вона ж ні до чого рук 
не докладала, — сказала стара місіс Фіс, розправляючи на колінах ве
личезну хустку, яку плела. Сонячне проміння падало на хустку, про
биваючись крізь віття дерену.

— А такий Домище тримати в чистоті — хіба це не робота? — 
сказала міс Адель, розглядаючи хустку. В її голосі знову забриніли 
знайомі Лорел глузливі нотки.

— Ну, чим-чим, а чистотою цей дім не відзначався,— озвалася 
міс Теннїсон.— Побачили б ви, в якому вигляді вони його покинули, 
який розгардіяш ми застали тут з Аделлю.

— У них, мабуть, і ліжко не було застелене,— докинула пре- 
світерова дружина.

— Що ж, видно, Фей подобалася йому і така,— сказала міс 
Теннісон.

Міс Адель Кортленд (дикі флокси за її спиною засиніли, мов 
озеро) зауважила:

— О, так. Він її обожнював!
— От-от! Обожнював — краще й не скажеш,— підхопила міс 

Теннісон.
Лорел виполювала з грядки бур'яни. Щоразу, як вона простяга

ла руку до стеблини, в вухах її звучав голос матері: «Це — волошка. 
А це мокрець. А тут, бач, повій пробився!»

— Не знаю тільки, за які чесноти він з нею так носився. В уся
кому разі, не за те, як вона грає в бридж. От у двадцять одно згуляти 
— це вона мастак, — похмуро мовила стара місіс Фіс.

— А за що взагалі чоловіки з жінками носяться? Якби можна 
було твого милого татка воскресити бодай на мить, Лорел, я б йо
го запитала тільки про одне,— насилу відірвавшись від спинки шез
лонга, міс Теннісон подалася вперед і хрипло вимовила: — Де був 
твій розум?

— Атож, атож. І на вік тут нічого кивати, — погодилася з нею 
стара місіс Фіс. — Я старша за нього, хоч і не набагато.

— Ну, буває, що чоловікові хочеться прихистити таку кішечку, 
як Фей. Але щоб голову через неї втратити— ні, це вже даруйте,— 
сказала міс Теннісон. Потім звернулася до Лорел:— Ти можеш собі 
уявити: коли він привіз її сюди, вона не вміла навіть жовток від біл
ка відокремити!

— Ну цього й він не вмів,— зауважила міс Адель.
— З усього начиння, яке лишилося після твоєї матері, Лорел, 

їй була знайома тільки сковорідка. І що з цього вийшло — навіть 
розповідати соромно,— вела далі міс Теннісон.— У неділю, коли нія
ка сила в світі не могла примусити Мізурі куховарити, вони після 
церкви обідали в готелі «Айона» — в тій паскудній забігайлівці!

Пересмішник, який сидів на вершечку дерева, раптом випустив 
цілий каскад трелей.

— Я зроду не бачила такого ганебного видовища,— сказала мі
сіс Фіс, розчепіривши руки, мов краб клешні, над плетивом.

г-г- Ми з майором теж повертаємося з церкви тією дорогою. І
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щонеділі одна й та сама картина,— сказала міс Теннісон.— Сидять со
бі за брудною шибкою й воркочуть, мов голуби, А на столі навіть 
скатертини немає.

— От спасибі, що нагадали! — вигукнула місіс Боулт.— Мій чо
ловік іще не відрепетирував зі мною своєї недільної проповіді, а ли
шилося ж усього два дні!

Вона попрощалася й пішла.
— Може, я її трохи й підколола, але, між нами, її чоловік теж 

учора підкачав. Клінт заслуговував кращої панахиди,— сказала міс 
Теннісон, знову відкидаючись на спинку шезлонга. — Зразу я цього 
не помітила, але потім, обміркувавши, дійшла такого висновку.

— Відверто кажучи, весь учорашній день міг бути кращим,— 
зауважила стара місіс Фіс.

— Кажіть уже до кінця. Я знаю, що ви майора в цьому винува
тите,— озвалася міс Теннісон.— Я й сама ніяк не втямлю, чому він 
надумав скликати сюди всіх Чіземів. «Вони такі ж англосакси, як ми 
з тобою»,— каже він мені. А я йому...

— Баптиста неможливо вгамувати, — перебила її місіс Фіс. — 
Пусти його до хати, де лежить покійник, — і він як з цепу зриваєть
ся, нічого вже з ним не зробиш. Коли всі оті Чіземи завелися хором, 
я зразу вирішила: «Якщо хочеш вийти звідси живою, сиди тихо, як 
миша, й ні пари з уст!»

— А по-моєму, Чіземи поводилися нітрохи не гірше, ніж ми, — 
сказала міс Адель. — Якщо вже ми заговорили про манери.

— Це в Аделі вчительська хвороба така — чіплятися до 
всіх,— сказала міс Теннісон.

— Згодна, вони були трохи вульгарніші від нас. Але ненабагато.
— І прикро те, що Фей своєю поведінкою анітрохи від них не 

відрізнялася. Хоча й приндилася перед ними,— сказала міс Теннісон.
— А ви чули, як вона відрізала своїй сестрі? Не схотіла попла

кати на її грудях, — докинула стара місіс Фіс.
— Звісно, ми всі знали наперед, у чому Фей зуміє відзначити

ся,— сказала міс Теннісон.— Вона поки не виконала всю програму, 
не заспокоїлася! Я сама трохи не зомліла, коли дала їй ляпаса!

— Може, я й помиляюся,— сказала міс Адель,—але, по-моєму, 
Фей усе те робила від щирого серця: просто вона вважає, що сумну 
подію треба відзначити саме в такий спосіб. І свою роль вона зігра
ла блискуче— звичайно, на її думку! — І додала, поки її не переби
л и :— Фей зробила все, щоб поховати чоловіка, як годиться — за
мовила найдорожчу труну, обрала найкращу ділянку на кладовищі...

— «Найкращу»! Та ж вона над самою автострадою! За гуркотом 
тих бісових машин жодного слова містера Боулта не можна було ро
зібрати. Навіть нам — а ми ж сиділи на найкращих місцях! — сказала 
міс Теннісон.

— ...і найтрагічнішу, як на неї, лінію поведінки прибитої горем, 
невтішної вдови,— вела далі міс Адель.

Пересмішник на дереві аж захлинався, так виводив свою пере
ливчасту пісню.

— Я б їй голову скрутила,— сказала міс Теннісон.
— Ет, чого ви хотіли від баптистки? Крука й милом не відмиєш,— 

сказала стара місіс Фіс.
— Ви, звісно, знаєте, що я теж баптистка, — мовияа міс Адель, 

всміхаючись ямочкою на щоці.
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— Ах, Адель, ти теж не була в захваті від поведінки Фей, 
як і ми всі,— сказала міс Теннісон.

— Я бачила, що вам навіть присісти захотілося,— зауважила 
всевидюща місіс Фіс.

— Я й собі за власну поведінку ставлю «погано», отже, заспо
койтеся,— сказала міс Адель.

— А я особисто вважаю, що поводилась, як належить,— мовила 
міс Тенйісон.— І тим більше дивуюся Фей, що вона змогла отак узя
ти й повіятися кудись з отими своїми Чіземами. Мабуть, думала, що 
ми вмовлятимемо її зостатися. А ми не дуже її вмовляли, прав
да ж? — міс Теннісон засовалася в шезлонзі.

— Власне кажучи,— зауважила міс Адель,— Фей була найпослі
довнішою за нас усіх, хто знав краще за неї і суддю Маккелву, і пра
вила пристойності. Майор Буллок ухитрився надудлитись у перші ж 
хвилини, а решта розтуляли уста лише для того, щоб позмагатися, 
хто ляпне більшу дурницю.

— Ах, Адель, як ти любиш дорікати! Тобі ж так само неприєм
но казати це, як нам, — вигукнула міс Теннісон.

— Я справді думаю так, як сказала.
— А я однаково вважаю, що в усьому винні Чіземи,— мовила 

місіс Ф іс ,— Нічого їм було сюди потикатися. Усій їхній гоп-компанії.
— Я думаю навіть, що такою поведінкою Фей розраховувала 

підняти свій авторитет в очах Маунт-Селаса, в очах давніх друзів суд
ді,— сказала міс Адель.— Вона, очевидно, гадала, що для цього на
стала слушна нагода.

— Без підказки вона б цієї ролі не зіграла,— рішуче сказала 
міс Теннісон.

— Очевидно, Фей наслідувала свою матір,— мовила міс Адель 
під спів пересмішника.

— Даруй, Адель, але Фей прилюдно заявила місіс Чізем, що не 
хоче її бачити, — сказала міс Теннісон.

— І все ж таки вона наслідувала саме її, — відповіла міс 
Адель. — І в цьому, зрештою, немає нічого поганого, правда ж, Ло
рел?

Лорел, виполовши грядку аж до кухонних дверей, сіла на схо
динку і обвела очима жінок.

— Я переконана, що якби Фей не зміркувала швиденько пере
вести мову на інше, вони б отаборилися тут разом з нею, — сказала 
місіс Фіс. — Коли стару місіс Як-її-там понесло з вітальні на веранду, 
в мене душа похолола, їй-бо!

— То, може, почнемо жаліти Фей? — запитала міс Теннісон.
— Як не лишається нічого іншого, то можна й пожаліти, — ска

зала міс Адель.— Ти згодна, Лорел?
— Ну, відповідай! — вигукнула міс Теннісон. — Ти готова її по

жаліти, Лорел?
— Вона проковтнула язика, — сказала стара місіс Фіс.
— Я її більше не хочу ні чути, ні бачити, — озвалася врешті Ло

рел.
— Ну от ти й розважила душу, дівчинко, — сказала міс Тенні

сон.— Ця Фей в усіх нас у печінках сидить. Чому б тобі не залиши
тися тут і не допомогти нам приборкати її?

— А й  справді, чому б тобі не залишитися? — підхопила міс 
Адель. — Дивись, і з'явиться якийсь інтерес у житті.
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— Мене жде робота, — відповіла Лорел.
— «Жде робота»! — Міс Теннісон кивнула головою в бік Лорел 

і звернулася до решти: — В цієї дівчини тепер грошей, хоч греблю 
гати — Клінт відписав їй кругленьку суму. Тй би жити й лиха не знати, 
а вона й далі працювати збирається!

— Лорел, якщо ти зараз поТдеш звідси, то вже назавжди утра
тиш цей дім, — застерегла її місіс Фіс. — Роби, звісно, як знаєш, але 
затям собі, що потім ти зможеш приїхати сюди хіба як гість.

— Атож, атож. Ну що ти забула там на тому Північному полю
сі? — спитала міс Теннісон. — І хто тобі що зробить, як ти покинеш 
малювати свої картинки? Я вже казала Тіш: «Якби Лорел зосталася 
вдома, та ще й Адель вийшла на пенсію, уявляєш, яка б то була 
компанія для бриджу? Показали б, певно, не гірший клас, ніж тоді, 
коли з нами грала Беккі».

— А мене куди б поділи? Вигнали б, чи що? — аж підскочила 
стара місіс Фіс.

— Ні, грайте вже, як грали досі, — відповіла міс Адель, усмі
хаючись. — Нейтова чарівна дружина-француженка цілком погодила
ся б з Лорел: гострому розумові в Маунт-Селасі просто бракує по
живи.

— Нарешті! — вигукнула міс Теннісон. — А я вже боялася, що 
Лорел Маккелва поїде від нас, так ні разу й не засміявшись.

— Я вже й квиток замовила, — сказала Лорел. — На понеділок, 
на денний рейс із Джексона.

— І вона таки полетить! Від Лорел усього можна сподіватися — 
ви її тільки розізліть, — зауважила міс Адель.— Тй зовсім не важко 
покинути Маунт-Селас, попрощатися і з рідним домом, і з нами, і з 
минулим, і полетіти післязавтра в Чікаго на реактивному лайнері. 
І знов розпочати життя з тієї точки, в якій зупинилася.

Лорел підвелася й поцілувала її зморщену лукавою усмішкою 
щоку.

— Поглянь он туди, Лорел. Ти змінила б своє рішення, коли б 
побачила троянди в цвіту, коли б побачила, як розквітає троянда Бек
кі, — лагідно сказала міс Теннісон.

— Я подумки бачу це і в Чікаго.
— Але не чуєш пахощів, — докинула міс Теннісон.
Вони всі разом пішли до клумби з трояндами — на нерівно 

обстрижених кущах схрещёних чайних сортів ще тільки розпускалося 
дрібне опалове листя. А за клумбою — Лорел пройшла кілька кро
ків уперед — росли виткі троянди: густа стіна русалок, що відмежо
вувала подвір'я місіс Фіс, укриті пушистим первоцвітом банксії на бо
ці Кортлендів, а між ними — голий паркан, що його влітку оповивала 
троянда Беккі.

Червоно-коричневі колючки й листя, схожі на трикутні вогники 
сірника, всипали низько обрізаний пагін. Якщо ця троянда не розквіт
не цього року, то розквітне наступного: «Садівникам давно слід би 
засвоїти цю істину», — казала мати.

«Спогади повертаються, як весна, — подумала Лорел. — І в них є 
щось спільне з весною. Старі дерева іноді цвітуть найгарніше».

— Отже, з Лорел ми все з'ясували. Боюся, що цього ми не мо
жемо сказати про Фей, — мовила міс Адель, і чарівні ямочки загра
ли на її щоках. — Не можемо, бо й досі не знаємо, з якого, власне, 
боку підступитися до цієї малої бестії, котру Клінтон привіз сюди на
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нашу голову, виявивши цілковиту неповагу до наших почуттів*—  Во- 
наинамагалася ввійти у форму, і їй це вдавалося. . ^

t Єдияф; що .тут можна зробити, — це хіба торохнути її по гот 
лові чим-небудь важким, — погодилася міс Теннісон. — Такі, як вона, 
живуть по сто років. Вона всіх нас тут переживе. Скажіть, ради бога, 
чому чоловіки так прагнуть опікати її?

... — Майор, так той її просто-таки обслинює, — погодилася з нею 
стара місіс Фіс.

— Він бере приклад з іншого ідіота. Ото б здивувався Клінт, 
якби почув, про що ми тут говоримо! — сказала міс Теннісон. — Ні, 
я відмовляюся розуміти чоловіків.

— Це все Лорел, — мовила місіс Фіс. — Вона могла б не допус
тити всіх отих батькових дурощів. Нащо їй було одружуватися під 
час війни з морським офіцером? І після смерті матері вона б могла 
вже сидіти дома й нікуди не рипатися. Клінтові потрібна була в домі 
жива душа.

— Жива душа— це зовсім не обов'язково означає Фей! — зау
важила міс Теннісон. — Щоб її були чорти вхопили!

— Але ж вона нікому з нас не зробила нічого лихого, — озва
лася міс Адель. — Навіть навпаки: внесла розраду в життя старого 
самотнього чоловіка.

— Не хочеться думати, яку саме, — підібрала губи міс Теннісон.
— Ми просто сердимося на цю нещасну жінку, — сказала міс 

Адель. — І вона не може не відчувати цього. А що таке злоба, вона 
знає краще за нас. Вона народилася із злобою в серці.

— Якби я знала, що Клінт шукає собі когось на місце Беккі, я 
б йому знайшла куди достойнішу партію, ніж Фей. І далеко б не хо
дила, а знайшли б тут-таки, в Маунт-Селасі, — запально відповіла міс 
Теннісон. — Я можу й зараз назвати одну жінку, яка б, не задумую
чись...

— Але Беккі теж була не з Маунт-Селаса, — нагадала міс Адель, 
примусивши на мить замовкнути всіх, крім пересмішника.

— І це, звичайно, одне з його дивацтв, успадкованих Лорел. 
Свого Філіпа Хенда вона теж знайшла не вдома, — сказала міс Тен
нісон.

Лорел підвелася.
— Ти вже можеш нас відпустити, — сказала міс Адель, теж під

водячись. — Погляньте, як довго ми протримали її надворі.
— Ні, ні, до будинку нас більше не запрошуй, у тебе й без нас 

там клопоту вистачить, — поблажливо сказала міс Теннісон і, пома
хавши рукою, попрямувала до воріт.

Стара місіс Фіс, згортаючи на ходу своє плетиво, поволі побрела 
до хвіртки, що вела до її неприступного саду.

Лорел провела міс Адель до дірки в живоплоті. Й раптом вони 
обидві почули якийсь новий звук — слабший від співу, що долинав з 
вершечка дерену. Цей звук був ритмічний і приглушений — неначе 
хтось тряс тамбурином.

— Ах, малі негідники! Ти тільки поглянь, що вони виробляють!— 
сказала міс Адель.

Кардинал з розгону пірнув у крону смоківниці, черкнув крилами 
по бляшаному кружальцю — одному з тих, що мали віднаджувати 
птахів,— і воно тихенько забряжчало. Слідом за ним полетів ще один
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кардиналів потім ціла зграйка птахів. Тоненькі тремтливі кружальця 
блискотіли, відполіровані дощами, і червоні птахи — всі до однЬґо 
суперники-самці — накидалися на свої дражливі віддзеркалення. Вда
рившись об легеньку бляшку, птахи шугали вгору, брали розгін і на
літали на смоківницю знову й знову.

— Це гра, правда ж, це тільки гра? — сказала міс Адель і про
йшла крізь прохід у живоплоті на своє подвір'я.

2
Лорел стояла в батьковім кабінеті-бібліотеці. Сюди, після того, 

як він пішов на пенсію й одружився, батько перевіз усі необхідні 
йому книжки й речі з контори, що містилася в будинку Маунт-Се- 
ласького банку.

Мабуть, коли кімната захаращена, то що не додавай до інтер'є
ру, вигляд її вже не зміниться. Одна стіна принаймні не змінилася 
анітрохи. Над однією з книжкових шаф на ній висіла натягнена на де
рев'яні планки карта округу — батько знав кожен його куточок; над 
другою шафою висіли портрети його батька й діда, генерала армії 
конфедератів і місіонера, що довгий час пробув у Китаї, схожих один 
на одного, як дві краплі води, й намальованих однією рукою на дош
ках, що висіли завжди поряд: дві пари брів мали однаковісінькі кон
тури пилок-ножівок і були замальовані чорною, як сажа, фарбою. ,

У бібліотеці тепер було трохи темніше, бо одне з двох вікон, 
що дивилися на будинок Кортлендів, затуляла шафа, перевезена з 
міської контори судді Маккелви. Вона була вщерть заповнена книж
ками й журналами з питань юриспруденції та словниками; стояли тут 
і «Міссісіпі» Клейборна та зведення законів штату Міссісіпі. Книжки, 
папки, картотека мали свої закладки, позначки, ярлички. Зверху на 
шафі стояв на штативі батьків телескоп, схожий на невеличку мідну 
гармату.

Лорел відчинила скляні дверцята шафи й почала витирати папки. 
На місце вона ставила їх так, як вони й стояли, — порядок, очевидно, 
визначався їхньою важливістю. Батько почав зберігати документи, 
відколи став мером Маунт-Селаса, серед них і свою промову з на
годи відкриття нової школи («Ось що я обіцяю молодим людям, які 
тут зібралися...»). Ця промова лежала серед важливих документів, 
бо в ній були його обіцянки. Одна грубезна папка аж тріщала від до
кументів, які стосувалися Великої поводі 1 — тієї, що зруйнувала має
ток Маккелвів на березі Міссісіпі; у папці зберігалися й батькові до
слідження з питань режиму річок та боротьби з повіддю. А всі вже 
встигли забути про цю його роботу, нелегку роботу, якій він відда
вав так багато часу й зусиль. Це місто гідне його не більше, ніж гід
на його Фей, подумала вона, стираючи пальцем порох з написаного 
батьком рядка.

Лорел визирнула у вікно. На сусідньому подвір'ї міс Адель роз
вішувала на шворці білизну. Інтуїтивно відчувши на собі погляд Ло
рел, вона обернулася до вікна й помахала рукою. «Так махають, коли 
кличуть на допомогу, — подумала Лорел, — це жест болю, це кличе 
її біль». І ще вона подумала, як часто, мабуть, батько стояв тут, біля 
вікна, даючи очам відпочинок, і дивився на міс Адель, не помічаючи 
її.

Повідь 1927 року в штаті Міссісіпі.
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А проте він любив родину Кортлендів. Переїхавши до міста зі 
своєї фермиг Кортленди скопали під город землю за будинком, а за 
городом, у полі, випасали корів. У Лорел з дитинства лишився спогад 
про те, що місіс Кортленд продавала молоко, і батько журився, що 
вона вершки збирає на продаж, а збираним поїть своїх дітей.

Лише три дні тому, коли доктор Кортленд сам їй про це розпо
вів, Лорел дізналася, що стати лікарем йому допоміг батько. Суддя 
Маккелва ніколи не був багачем: лише недавно, і то зовсім несподі
вано, йому почали присилати гроші за нафтову свердловину, пробу
рену на давно купленій, а потім занедбаній ділянці землі на березі 
річки. Гроші це були невеликі, але разом з пенсією вони звільняли 
батька від фінансових турбот.

«Тепер тобі ясно? — писав він Лорел, цебто диктував Дот, яка 
дуже любила підкреслювати те, що він наголошував. — Виходить, і 
після поводі мій оптимізм був цілком виправданий. Скажи, тобі хо
тілося б узяти навесні відпустку, запросити кого-небудь для компанії 
й махнути разом зі мною в Англію?» А в наступному листі повідомив 
про свій намір одружитися з Фей...

Лорел упоралася з шафами, й тепер лишився тільки письмовий 
стіл. Він стояв у центрі кімнати. Величезний, старовинний, — його 
привіз з Едінбурга батьків прадід, — цей стіл домінував у кабінеті, ви
різняючись на тлі інших меблів, як вирізнявся б концертний рояль 
(усіма забуте фортепіано у вітальні в порівнянні з ним здавалося 
маленьким і безликим). По той бік столу, тепер уже на своєму місці, 
стояло батькове шкіряне крісло.

Лорел підійшла до нього. Раніше на столі, якраз навпроти крісла, 
стояла фотографія матері — її відірвали від якоїсь справи й попроси
ли сісти на лавці в саду, через це її обличчя було заклопотане; ці
єї фотографії на столі не було. Що ж, причина ясна. Єдине фото, 
Що лишилося на ньому,-— вони з Філіпом біжать униз сходами 
маунт-селаської пресвітеріанської церкви після вінчання. Батько вста
вив це фото в срібну рамку. (В неї воно теж стояло в срібній рамці, 
їхнє подружнє життя з Філіппом було таке казково-легке, радісне — 
і таке коротке, обірване. Від початку до кінця воно було, однак, по
в'язане з Чікаго, а не з Маунт-Селасом.)

На столі були якісь яскраво-червоні плями. Ні, це був не сур
гуч, а манікюрний лак. Плями пунктиром вели до крісла — наче паль
ці Фей перебігли туди з краю столу, де вона сиділа й робила собі 
манікюр.

Лорел сіла в батькове крісло й висунула верхню шухляду сто
л у — досі їй ніколи й на думку не спадало подивитись, що там ле
жить. Шухляда була не замкнена, — чи батько замикав її взагалі? — 
й висунулася зразу, легка, як порожня коробка з-під сигар — єдина 
річ, що в ній лежала. Лорел повисувала одну по одній усі шухляди з 
обох тумб величезного столу. Вони були порожні, вичищені. Отже, 
хтось устиг побувати тут до неї.

Певна річ, свої документи батько сховав у сейфі, в конторі, й 
тепер вони були в розпорядженні майора Буллока, а духівницю — 
у судовому архіві. Але де були всі адресовані йому листи — листи 
від її матері?

Під час розлуки мати писала йому щодня — вона сама так каза* 
ла. Батько часто їздив кудись у справах, а мати щоліта, відколи вони 
побралися, проводила місяць на батьківщині, у Західній Віргінії —
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звичайно, разом з Лорел. Де ж її листи? Лежать десь, заховані з її 
портретом?

Ні, листів тих немає ніде, вони не існують, тому що він їх не збе
ріг. Він їх ніколи не зберігав. Лорел це знала, і нічого було їх шукати. 
На всі одержані листи батько відповідав зразу і кидав їх у кошик для 
сміття — Лорел бачила це не раз.

Отож від її матері тут не лишилося нічого. Нічого такого, що 
можна було б узяти на згадку, нічого такого, що могла б знайти 
Фей. Єдиним слідом людини були ці краплі манікюрного лаку на сто
лі. Лорел заходилася зчищати їх: зішкрябала їх з поверхні столу, а 
потім натерла її воском — і від них теж не лишилося й сліду.

Це було в суботу.

З
— Лорел! Чи пригадуєш ти той час, коли ми були твоїми друж

ками? — вигукнула Тіш.
Був недільний вечір, вони пообідали й тепер сиділи за столиком 

з напоями.
Батьки дружок жили в старих особняках за два-три квартали від 

будинку Маккелвів, але самі дружки з чоловіками побудувалися в 
«новому районі» Маунт-Селаса. Що ж до їхніх дітей, то вони в цей 
час жили зовсім далеко — в гуртожитках коледжів.

Наймолодший син Тіш жив іще вдома.
— Я йому сказала: «Вийди до гостей», але він не захотів, — роз

повідала вона.— Якась дівчина залізла через вікно до його спальні — 
пограти з ним у шахи. Так вона мені сказала. По-моєму, це та сама 
дівчина, що лазила до нього і вчора вночі, близько одинадцятої. 
Я побачила світло фар у дворі й зайшла подивитись, хто до нього 
прийшов. Телефон аж розривається — дівчата дзвонять щохвилини. 
Йому вже п'ятнадцять.— Тіш перейшла на іншу тему:

— Пам'ятаєш, як моя мама, коли вас повінчали, розплакалася 
й запитала твого батька: «Ах, Клінте, тобі не сумно?» А суддя Мак 
відповів: «Авжеж, ні, Теннісон, бо якби було чого сумувати, то я 
цього просто не дозволив би».

— Не дозволив би? Господи, та я ще ніколи не бачила батька, 
який би так радів на весіллі своєї дочки! — сказала Герт.

— Війна війною, а ми пили тоді рожеве шампанське — суддя 
Мак замовив його аж у Новому Орлеані! — вигукнула інша друж
ка. — І найняв негритянський джаз-банд із п'яти чоловік. Пам'ятаєте?

— Міс Беккі вважала, що це зайва розкіш. Що він перебрав 
міри. Але суддя Мак наполіг на своєму — мовляв, як гуляти весілля, 
то так, щоб аж у пеклі було чути!

— І правильно. Лорел усе-таки єдина його дитина.
— Мати була трохи марновірна, — вступилася за матір Лорел. — 

Вона, певно, боялася, щоб зайві веселощі не накликали лиха.
З шезлонга біля вікна, де вона сиділа, Лорел побачила миготіння 

блискавиць на заході — наче там, купаючись, стріпнув пір'ям птах.
— Суддя Мак тоді пожартував з неї й таки переконав. А пам'я

таєш, які ми прийоми влаштовували тоді на вашу честь! — Герт ляс
нула Лорел по спині. — Це-було ще до того, як згорів старосвітський 
клуб — такого танцювального залу ми вже ніколи не матимемо.
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— А як танцював Філ, Поллі? Я вже забула! — озвалася Тіш.
— Упевнено, — відповіла Лорел і міцніше притислася щокою 

до подушки.
— Суддя Мак любив бучні бенкети не менше, ніж ми, — аби 

тільки все було в межах пристойності й аби тільки мій батько не впи
вався так швидко, — сказала Тіш. — А моїй матері, звісно, слід було 
приберегти сльози до весілля своєї дочки.

Тіш була тут єдиною розлученою жінкою, а Лорел — єдиною 
вдовою. Тіш утекла від чоловіка з колишнім капітаном шкільної фут
больної команди.

— Зате для міс Беккі ці бенкети були справжньою карою, — 
сказала Герт.

— Пригадую, як суддя Мак, побувавши в Джексоні — чи то на 
з'їзді Асоціації юристів, чи, може, на якихось урочистостях, — купив 
міс Беккі сукню, привіз додому в коробці і вручив їй як сюрприз. 
Знаєте, з чого була та сукня? Із стеклярусу! Суцільний бісер — від 
коміра до подолу! — сказала Тіш. — Де ти тоді була, Лорел?

— А по-моєму, він купив цю сукню в Новому Орлеані, — сказа
ла Герт. — Якийсь продавець умовив його.

В сусідній кімнаті заграла музика. Оркестр Дюка Еллінгтона.
— Молоді люди під його музику вже не танцюють. Певно, вони 

грають під неї в шахи, — мовила Тіш. І провадила далі: — А міс Беккі 
каже: «Якби я була знала, Клінтоне, що ти хочеш зробити мені до
рогий подарунок, то попросила б тебе привезти віз тирси на підло
гу». Уявляєте собі? — вигукнула Тіш.

— Але ту сукню вона все-таки носила, правда ж? — спитав хтось.
— О, вони одне для одного були ладні на що завгодно! — від

повіла Тіш. — Авжеж, вона її носила. А знаєте, скільки та сукня 
важила? Міс Беккі якось сказала мені під секретом, що та сукня 
не на плічках висить у шафі, а лежить у відрі!

Дружки сміялися до сліз.
— Але коли вона хотіла показати, який у неї дбайливий чоловік, 

то надягала її. І якою поважною тоді робилася! Знаєш, Лорел, коли 
я почула, що він удруге жениться, мене наче обухом по голові вда
рили. А потім, коли я побачила Фей, — господи! — вигукнула Герт.— 
Господи, коли я побачила, що він собі знайшов...

— Коли він її сюди привіз, моя мама — тільки заради нього — 
сказала, що не завадило б улаштувати невеличку вечірку на її 
честь — мовляв, посидимо, почаюємо, не більше. А Фей відповідає: 
«Ні, дякую, я можу обійтися без шикарних прийомів на сто персон. 
Це Беккі любила такі бенкети». Сердешний суддя Мак! Такий милий 
і такий світський чоловік, а от дружину собі вибрати не вмів, — ска
зала Тіш, усміхаючись до Лорел.

— Відколи ви почали сміятися з них? — запитала Лорел тремтя
чим голосом. — Невже про них тепер розповідатимуть лише анекдо
ти? — Вона рвучко обернулася до Тіш. — А ти... як ти можеш під
моргувати, говорячи про мого покійного батька?

— Поллі!— Тіш обняла її. — Ми зовсім не сміємося з них. Вони 
були такі самі, як мої батьки. Як батьки всіх нас! — Вона засміялася 
знову, просто в обличчя Лорел. — Хіба ж ми не сумуємо? Ми сумує
мо разом з тобою.

— Авжеж, розумію. Так-так, я розумію, — сказала Лорел.
Усміхаючись, вона всім подякувала і з усіма поцілувалася Вони
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домовились зустрітися щег раз.'Завтра опівдні дружки — всі шесте
ро — заїдуть по неї й відвезуть її до аеропорту.

— Слава богу, що тобі, люба, вже нема більше кого втрачати, — 
бадьоро сказала міс Теннісон.

Незважаючи на пізній час, вони приїхали вдвох з майором Булло
ком, щоб попрощатися з Лорел.

— Цебто як? У неї ж іще є Фей! — запротестував майор Бул
лок. — Сердешна Фей! Вона ще не розуміє, яке лихо її спіткало. 
Вона не витримає.

— Людині завжди випадає рівно стільки, скільки вона може ви
тримати, — виправила його міс Теннісон. За довгі роки подружнього 
життя вона навчилася висловлюватися по-військовому краще, ніж 
майор. І не тільки по-військовому, а й по-юридичному.

Лорел попрощалася з ними обома, а потім сказала, що хоче піти 
додому пішки.

— Пішки?
— Але ж іде дощ!
— І в Маунт-Селасі взагалі ніхто не ходить пішки!
Вони не хотіли відпускати Лорел саму, і, посперечавшися з нею, 

майор Буллок наполіг на своєму: пішов проводжати її.
Цього останнього вечора знявся теплий вітер і пустився дощ, 

налітаючи короткими шквалами й немов набираючи сили для справж
ньої бурі. Майор Буллок стрельнув у небо парасолькою, по-галантно- 
му прикрив нею Лорел, а тоді твердим кроком рушив уперед.

Думаючи про щось своє, майор почав наспівувати ніжним тенор
ком. Видно, сьогодні ввечері з його плечей зсунувся якийсь тягар, 
і настрій у нього швидко підіймався.

Він пив-гуляв,
Він пив-гуляв,
Він таки любив гуляти...

Вкриті ніжним листячком клени гнулися під вітром, і маленький 
знак заборони розвороту, що висів на дроті над вулицею, розгойду
вався й крутився, мов акробат на трапеції. Стрілок на годиннику 
будинку правосуддя видно не було. У тьмяно освітленому парку 
контури естради й статуї солдата-конфедерата ледь вирізнялися в 
ореолі дощу — примарні, мов привиди, мов стара нерозлучна пара 
привидів.

...Та довелося нам його 
В могилу закопати, —

співав майор Буллок.
В будинку за деревами не світилося.
— Фей ще не повернулася, — сказав майор. — Негарно, негарно!
— Гадаю, ми з нею розминемося, — сказала Лорел.
— Це сором, сором. Як же так — не попрощатися, не побажати 

одна одній щастя? Куди ж це годиться?
Виставивши парасольку, майор Буллок довів її до самих дверей 

і ввійшов разом з нею, щоб увімкнути в передпокої світло. Він тиць
нувся губами в її губи, — то був недбалий прощальний старечий 
поцілунок, — і Лорел випустила його, постояла на порозі, освітлюючи 
йому дорогу, а тоді рвучко зачинила двері.
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В дім залетів птах. Стриж. Це був недобрий знак 1. Стриж ви
пурхнув з їдальні й тепер стрілою шугав над сходами.

Не скидаючи пальта, Лорел побігла через кімнати, вмикаючи 
в кожній світло, зачиняючи від дощу вікна, грюкаючи за собою две
рима. Потім піднялася сходами нагору, зачинила двері своєї спальні, 
перескочила через площадку, опинилася у великій спальні, ввімкнула 
світло і, побачивши, що птах летить прямо на неї — на яскраву лам
почку, — встигла зачинити перед ним двері.

Сюди він не залетить. Але, може, він тут уже побував? Скільки 
часу він шугав по темних кімнатах? Лорел не наважувалася виходити. 
Вона була в кімнаті батьків, яку тепер зайняла Фей. Після від'їзду 
Фей Лорел увійшла сюди вперше.

4
Вікна й двері рипіли під поривами бурі. Птах безнастанно шару

дів, стукав, черкав крилами об стіни й зачинені двері. Лорел поду
мала про телефон, що стояв недалеко, на площадці другого поверху.

«А що тобі, власне, тут загрожує?» — спитала вона себе, дослу
хаючись до калатання власного серця.

Навіть якщо ти мовчиш заради мертвих, тобі не дано, як мерт
вим, упокоїтися в мовчанні. Вона дослухалася до вітру, дощу, до 
метушні ошалілого птаха, і їй хотілося закричати те, що крикнула 
недавно медсестра в лікарні: «Наруга! Злочин!»

Спробуй викласти це в формі фактів, наказала вона собі. Жінка, 
що хоче напасти на безпорадного чоловіка, може це зробити без
карно: треба тільки, щоб вона була з ним одружена. І вмираючому 
можна кинути: «Все, з мене досить!» — якщо, крім нього, тебе чує 
тільки його дочка, котра завжди зберігатиме його пам'ять. Ці факти 
складалися у вирок, і Лорел знову й знову подумки виголошувала 
його, походжаючи по кімнаті.

Ні, не кари жадала вона для Фей, вона жадала, щоб та визна
ла, зізналася, що усвідомлює свою провину. ! водночас Лорел знала 
наперед, яку почує від Фей відповідь: «Я навіть не розумію, про 
що ви говорите!» І це буде щира правда. Фей анітрохи не сумніває
ться, що в ті фатвльні хвилини в лікарні її поведінка була, як завж
ди, нормальна. Виправдана. Ну, влаштувала, мовляв, невелику сцену, 
то що ж тут такого?

Вона, певно, не уявляла собі жйття без таких сцен. Вона прино
сила їх з собою до лікарні — і сюди, до цього дому, — як родина 
містера Долзелла приносила з собою пакунки з курячими стегенця
ми. Смерть, у всій своїй реальності, не вкладалася в її уяві... Фей не 
розуміла, що робить, і. ніколи не зрозуміє, — думала Лорел, — поки 
я їй цього не скажу, Потім Лорел запитала себе: чи не спустіла й 
твоя душа, чи не виникла в ній ота порожнеча, що її Фей продемонст
рувала батькові й тобі? Адже, на відміну від батька, ти не відчуваєш 
жалю до Фей. Не можеш відчути і не можеш удати, ніби відчуваєш, 
як це робить Маунт-Селас, якому доведеться співіснувати з нею. 
А втім, ні, ти, мабуть, просто ховаєш свій жаль, мусиш приховувати, 
поки вона не зрозуміє, що зробила.
1 Для марновірних американців поява в домі птаха — погана прикмета.
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А ти зрозуміла це, і воно не виходить тобі з голови. Ти бачила, 
як Фей виказала себе. Твоїх свідчень цілком вистачило б для об
винувального акту! — думала Лорел, чуючи, як птах б'ється в две
рі і як весь будинок здригається під поривами вітру й дощу. — Фей 
викрила себе, отже, ти вільна! — думала вона. — Але справді вільною 
можна стати тільки тоді, коли ти кому-небудь звіришся, поділишся 
наболілим.

А кому б вона могла звіритися? Матері. Покійній матері. Лорел 
зупинилася біля крісла й сперлася на нього. У неї був доказ, неза
перечний доказ злочину. І тепер її мучило те, що вона не може на
вести його матері — і відчути радість, заспокоїтись. Відчути радість! 
Вона раптом побачила зворотний бік свого бажання, і в неї похололо 
серце.

Батько, почавши втрачати зір, пішов слідом за матір'ю, а я от, 
здається, вже йду слідом за Фей, — подумала Лорел. Сцена, яку 
щойно собі уявила, — вона звіряється матері, розповідає, ніжно 
пригорнувшись до неї, про наругу й злочин, — була ще жахливіша, 
ніж та, що її Фей розіграла в лікарні. Чого б не зробила, на що я 
тільки не здатна заради власної втіхи? — подумала вона. Птах бився 
всім тілом у двері, зверху вниз, до самої підлоги. Схопившись рука
ми за голову, затиснувши вуха, Лорел позадкувала, наштовхнулася 
спиною на якісь двері, що відчинилися, й опинилась у кімнатці за 
спальнею.

Ця кімнатка називалася колись швальнею. В ній було зовсім тем
но. Лорел навпомацки знайшла лампу, натиснула кнопку вимикача й 
побачила, що це її стара настільна лампа з абажуром на вигнутій ніж
ці — вона стояла на низькому столику. Лорел озирнулася. Ось мате
рин секретер — виходить, його занесли сюди; ось її власний письмо
вий стіл, за яким вона робила уроки, старе крісло з її спальні; поряд. 
— велика скриня, а за нею швацька машина.

В цій кімнатці, перше ніж її зробили швальнею, Лорел спала, 
поки батьки не вирішили, що вона вже досить доросла, й не пересе
лили її до окремої спальні, через площадку. У швальні стояв такий 
холод, наче всю зиму не топили. Кімнатка обігрівалася каміном, те
пер, звісно, не затопленим. Як мерзли, напевно, руки в міс Верни 
Лонгмаєр! Лорел уявила собі, як вона приходила сюди, сідала за 
машину й починала вигадувати всілякі історії або переказувати, без
божно плутаючи, те, що бачила й чула. Видно, нелегкою була її по
денна робота в чужих домах...

А колись тут було тепло, так тепло! У пам'яті Лорел постала 
сценка: батько сидить навпочіпки, спиною до неї, й тримає розгор
нуту газету під димоходом: вогонь зараз розгориться й шугоне, ре
вучи, вгору. Він був тоді молодий і вмів усе на світі.

Вогонь у каміні й тепло — ось що зберегла її пам'ять. На місці 
секретера колись стояло її маленьке ліжко з сіткою на рейці, яку 
можна було піднімати, щоб вона не випадала, коли зводилась на но
ги й тяглася ручками до дорослих. Швацька машина стояла на 
тому ж місці, де й завжди, — під єдиним вікном. Коли мати чи зрід
ка швачка сідали за машину і, розігнавши її педаллю, починали стре
котіти, Лорел умощувалася на підлозі і, підбираючи клапті тканини, 
складала з них зірки, квіти, птахів, людей — розташовуючи їх рядоч
ком чи окремо, візерунками чи сім'ями на плетеній маті, при світлі
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полум'я в каміні чи літнього сонця, що лило у вікно своє проміНня й 
освітлювало матір і дитину, їхню роботу.

Тут було тихше. Ріг будинку захищав од вітру, птах і моторош
на темрява лишилися десь там, за спальнею. Ця кімнатка здавалась 
такою ж далекою від решти будинку, як Маунт-Селас — від Чікаго.

Лорел сіла в низеньке крісло. Настільна лампа кидала тьмяне 
світло на тепло-коричневі дверцята секретера. Він був зроблений з 
вишневого дерева в старому маєтку Маккелвів, дуже давно; на криш
ці стояла дата «1817» — цифри в не зовсім правильному овалі 
інкрустовані з дерева іншої породи, жовтого й гладенького, як шовк. 
Цей секретер простояв, мабуть, якийсь час у конторі плантатора, а 
потім він, такий гарний і невеликий за розмірами, сподобався жін
кам; мати Лорел вважала його своєю неподільною власністю. Дош
ку над бюрком прикрашало вилите з олова зображення орла — кри
ла розпростерті, в пазурах — куля. Ключів у замкових щілинах двер
цят не було. Чи існували ці ключі взагалі? Лорел не пригаду
вала, щоб мати коли-небудь щось замикала. ї ї  особисте життя не 
знало замків: вона просто покладалася на те, що інші його поважа
тимуть. Що, як і тут нічого не лишилося?

Перше ніж зазирнути в шухляду батькового столу, Лорел пова
галася, але тут вона вже не вагалась. Доторкнулася до стулки двер
цят, і вони розчинилися. Те, що вона побачила, нагадувало в змен
шеному вигляді стіну в сільському поштовому відділенні, куди вже 
багато років ніхто не приходив по листи. Як же могло статися, що 
материні папери пролежали стільки років під рятівним шаром пилу і 
їх ніхто не знищив? А втім, нічого дивного в цьому не було: батько 
не торкався їх, бо це завдало б йому болю; що ж до Фей, то для 
неї це були тільки списані кимось папірці, а в її розумінні людина, 
що звіряє свої думки паперові, вже не суперник.

Лорел відкинула кришку столу і почала виймати листи й доку
менти з відділень бюрка. Відділень було двадцять шість, але мати 
сортувала листи не за алфавітом, а залежно від того, де й коли во
ни писалися. Лише батькові листи були зібрані разом — певно, вона 
зберегла їх усі до одного, бо найстаріші конверти набрали вже 
шафранового кольору. Лорел витягла навмання одного листа, роз
горнула його на мить — прочитала: «Моя дорога й кохана!» — і 
квапливо засунула назад у конверт. На конвертах стояли штемпелі 
окружних містечок, куди батько їздив для участі в судових проце
сах, і Маунт-Селаса — ці були адресовані в Західну Віргінію, де ма
ти відпочивала влітку. В самому низу лежали листи на ім'я Беккі Терс
тон; стрічки, якими вони були перев'язані, стали вже майже прозо
рими, а папір укрився коричневими цяточками — як шкіра на матери
них руках незадовго до смерті. В глибині відділення, де зберігалися 
листи, Лорел намацала якусь невеличку тверду річ і витягла її звідти. 
Пальці підказали їй, що це, перше ніж побачили очі. Це була дво
дюймова грудка сланцю, оброблена лезом складаного ножика, така ж 
тепла на дотик, як рука, що її тримала, і така ж гладенька, як шкіра 
на цій руці. «Ой, яка гарна тарілочка!» — вигукнула маленька Лорел, 
коли вперше побачила її й вирішила, що це іграшка, зроблена дити
ною, ще меншою, ніж вона сама. «Ні, це човник», — поважно випра
вила її мати. Знизу на човнику були вирізьблені в'яззю ініціали 
«К. К. М. МКК». Батько зробив човника сам. З його руки він перейшов
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у руку матері — камінець, знайдений у річці «там, удома», в Захід
ній Віргінії, де народилося їхнє кохання.

Ті дні були дбайливо зафіксовані у фотоальбомі. Лорел провела 
рукою по полиці над відділеннями й намацала його тверду квадратну 
палітурку, шовкову стрічку-закладку. Витягла його.

Відкривали альбом міцно приклеєні один проти одного сіруваті, 
з помітним зерном, аматорські знімки: Клінтон і Беккі «там, удома»; 
він сфотографував її, а вона його — на одному й тому самому місці, 
на залізничній колії, на тлі тінистих дерев, він — тоненький, як трос
тинка, стоїть, спершись ногою на стовпчик із цифрою, тримаючи в 
руці свого солом'яного капелюха, вона — з великим букетом польо
вих квітів, зібраних по дорозі. .

«Це найгарніша блузка з усіх, що в мене були, — я її сама по
шила з полотна, зітканого матір'ю й пофарбованого в густий пурпу
рово-червоний колір, — сказала їй якось мати, поважно, як завжди, 
коли розповідала про своє життя «там, удома». — Мабуть, я більше 
ніколи не матиму такого любого мені убору, як ця блузка».

Якою гарною й марнославною була вона замолоду! — думала 
Лорел. Сама пошила блузку, сама проявила фотознімки — вона й 
це вміла, і, напевно, сама приготувала клей, яким ті знімки були 
приклеєні.

Суддя Маккелва, що так само, як його батько, навчався у Вір- 
гінському університеті, познайомився з нею в Бічі-Кріку; Беккі учи
телювала там, а він найнявся на сезон у лісозаготівельну контору.

«Нашого коня звали Селім. Повтори-но це ім'я, Лорел, я хочу, 
щоб ти вимовляла його правильно, — сказала їй мати, коли вони си
діли тут удвох. — Селімом я їздила до школи. Сім миль через Де- 
в'ятимильну гору й сім миль назад. Щоб час збігав швидше, я всю 
дорогу декламувала в сідлі — я дуже легко запам'ятовувала прочи
тане, люба, — пояснила вона у відповідь на недовірливий погляд Ло
рел. — Татові доводилося раз у раз діставати для мене нові книж
ки, а там, удома, це було не так легко».

Вперше Лорел побувала «там, удома» зовсім малою; спогади її 
починалися з наступного літа.

Будинок стояв на горі, для неї тоді це була найвища гора світу. 
Перед ним, просто неба, на зеленому моріжку стояли крісла-гойдал- 
ки. З крісла було видно вигин річки під горою. Щоб почути гомін 
річки, треба було збігти звивистою стежкою майже до самого ни
зу. Такий гомін стоїть у класі, коли всі учні разом декламують перед 
учителькою вірш. Цей вигин річки називався Квінова обмілина.

Батьки Беккі були віргінцями. Родина її матері (по чоловічій лі
нії — проповідники і вчителі) спакувала свої небагаті пожитки й по
далася через кордон десь напередодні громадянської війни. Батько 
Беккі теж був юристом. Будинок суду стояв під горою, разів у п'ять 
вищою від нього, а по той бік гори вилася річка, зверху схожа на 
дорогу. Вона, власне, й правила тут за дорогу — єдину дорогу.

Мабуть, усе це якось називалося. Та Лорел ніколи цих назв не 
чула. В розмові згадувалися просто «гора», «річка», «суд» — і все це 
об'єднувалося одним поняттям — «там, удома».

Щоранку з сусідньої гори долинав звук удару, потім докочува
лася його луна, ще один удар і знову луна, а тоді — крик, що зли
вався з відлунням. Це тривало певний час.
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— Мамо, що вони там роблять? — питала Лорел.
— Та це один дід рубає дерева, — відповідали їй «хлоп'ята».
— Він молиться, — казала мати.
— Це старий самітник, — додавала бабуся. — Живе на світі один 

як палець.
«Хлоп'ята», — їх було шестеро, — сідлали коника для своєї се

стри й вирушали з нею на прогулянку. Зупинившись під яблунею, 
вони розстелювали ковдри, клали в головах сідла й співали для неї, 
акомпануючи собі на банджо. Розповідали їй безліч історій, і все про 
людей, яких вона знала і яких знали вони; Беккі плакала, слухаючи 
ці історії, а коли не плакала, то весь час сміялася. Про свого най
молодшого брата, який так гарно співав «Хлопця Біллі», кумедно 
вдаряючи по струнах банджо, мати казала:

— Сем — молодець. Дізнавшись, що я вийшла заміж, він ви
біг з дому, впав на землю й заплакав.

Під дверима на стовпі висів залізний дзвін. В разі потреби ба
бусі досить було вийти за поріг і смикнути за мотузку.

Перший приїзд у Західну Віргінію так закарбувався в її пам'яті: 
рано-вранці вони з матір'ю висіли з поїзда й, коли він поїхав, зали
шилися самі на крутій скелі; стояв густий туман, і в світі не існува
ло більше нічого, крім цієї скелі, на якій теж був стовп із дзвоном. 
Мати смикнула за мотузку дзвона, і як тільки він загув, — майже 
водночас із цим звуком, — просто перед ними виріс великий сірий 
човен; на веслах сиділи двоє з «хлоп'ят». Отже, Лорел з матір'ю 
стояли на березі — під ногами в них текла річка. Човен виплив з ту
ману, і вони ступили в нього зі скелі. Надалі все нове приходило в 
життя Лорел саме так несподівано.

Мисливські собаки мчали вгору схилом — здавалося, вони пли
вуть у високій запашній траві, розрізаючи мордами її зелені хвилі. 
На вершині гори був іще день, і сонячне проміння припікало щоку, 
але долину вже огортала синя імла. Коли один із «хлоп'ят» сходив 
на гору, його біла сорочка довго світила, як Венера на маунт-села- 
ському небі, а бабуся, мати й маленька дівчинка сиділи перед бу
динком і терпляче на нього чекали, спостерігаючи, як закінчується 
день.

Іноді гора, здавалось, виростала так, що птахи не могли через 
неї перелетіти. Іноді навіть хмари не спроможні були піднятися до 
її вершини й зависали унизу, ховаючи під собою верховіття дерев. 
Найвищий будинок, найглибша криниця; настроювання струн; сон у 
хмарах; Квінова обмілина; розмови, коли і ти розумієш, і тебе ро
зуміють з півслова — не дивно, що її мати нічого більше не бажала!

Кінець кінцем по них приїздив батько — його там називали 
«містер Маккелва», — вони сідали на поїзд і поверталися до Маунт- 
Селаса.

У ці поїздки мати брала з собою скриню, оцю ось скриню, з 
усіма платтями, пошитими в цій кімнаті: вона могла б лишитися «там, 
удома» назавжди. Батько, здавалось, не здогадувався про це. Вони 
поверталися до Маунт-Селаса.

— Де же вона, ваша гора? 1 — презирливо запитувала мати. — 
Немає в Маунт-Селасі ніякої гори.

Бабуся померла нагло, коли нікого, крім неї, в домі не було. Зі
1 Слово «маунт» (mount) — по-англійському «гора».
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своєї кімнати на другому поверсі Лорел чула невтішні ридання мате
рі — вперше чула не власні, а чужі невтішні ридання.

— І мене там не було! Мене не було поряд!
— Не побивайся, Беккі, ти не винна, чуєш?
— Не втішай мене, Клінтоне!
Вони підвищили голоси, почали кричати одне на одного, неначе 

це могло розрадити їхнє горе. Згодом, коли минув якийсь час, Ло
рел спитала: а як же той дзвін? Мати спокійно відповіла:

— Гучність дзвону залежить од відстані, на яку поїхали твої
діти.

Втративши зір, мати часом декламувала вірші, лежачи в ліжку 
у великій спальні, — як декламувала їх замолоду, верхи на коні, щоб 
скоротити довгий шлях через гору. Вона не любила, щоб їй читали, 
казала тепер, що завжди воліла читати іншим. «Якщо сіль смаку поз
булась, чим солити сіль саму?» — питала вона з гіркою усмішкою на 
змарнілому обличчі. Мати впізнавала кроки доктора Кортленда й ві
тала його словами: «Чоловіче, гордий чоловіче, влада твоя коротка 
і скороминуща!»

— Тільки не дозволяйте їм зв'язати мене, — прошепотіла мати 
увечері напередодні останньої операції. — Якщо вони спробують 
мене зв'язати, я помру.

Суддя Маккелва промовчав, але Лорел сказала:
— Я знаю — ти повторюєш слова свого батька.
Мати поважно кивнула головою.
Коли Беккі було п'ятнадцять років, її батько захворів — його 

мучив страшний біль, — і вона разом із сусідом, що зголосився пра
вити плотом, повезла серед ночі батька річкою, повною льодової 
каші, до залізничного полустанка, де можна було помахом ліхтаря 
зупинити обліплений снігом поїзд, що йшов до міста.

— Як же вам удалося розпалити вогонь на плоту? — спитала 
Лорел, сидячи на маті. — Як міг вогонь горіти на воді?

— Ми не могли без нього обійтися, — відповіла мати, орудую
чи голкою. — І ми його розпалили.

В місті Балтіморі, коли вони нарешті добулися до лікарні, дівчи
на переказала лікарям батькові слова: «Він сказав: якщо ви зв'я
жете його, він помре». На той час батько вже не міг сам повторити 
цього лікарям — він марив. В нього прорвався апендикс.

Двоє лікарів вийшли з операційної й підійшли до Беккі, що стоя
ла, прихилившись до стіни, в чекальні.

— Виклич сюди кого-небудь із балтіморських родичів, дівчин
ко, — сказав один з них.

— Я не знаю нікого в Балтіморі, сер.
— Не знаєш нікого в Балтіморі?!
Здивований вигук лікаря найвиразніше закарбувався в пам'яті 

Беккі, хоч потім вона поверталася в багажному вагоні й пливла чов
ном додому, до матері, везучи сумну звістку і — труну.

«Ні я, ні вона не зуміли врятувати своїх батьків, — подумала 
Лорел. — Але мужнішою з нас двох була мати. Я теж стояла в че
кальні, але вже не вірила, що порятунок можливий. Що він може 
прийти від інших».

Будинок раптом здригнувся і, здавалося, що довго тремтів після 
розкотистого удару грому.
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— Там, удома, ми так раділи грозі, — розповідала мати. — Як 
тільки вона починалася, ми, малеча, вибігали з дому зустрічати її. 
Розкинемо руки й гасаємо по вершині гори, і що дужче дме вітер, 
то ми щасливіші.

А коли на Маунт-Селас налетів торнадо, що зруйнував половину 
будинків міста, мати сказала:

— Ми в себе вдома ніколи не боялися вітровію. Там, удома, 
велика буря нас тільки радувала.

...— Ти не знаєш нікого в Балтіморі?! — перепитали в Беккі лі
карі.

Беккі не знала там нікого. Але вона вже знала, на що здатна 
сама.

Коли в матері стало погано з очима, вона трималася так спокій
но і впевнено! Лорел згадала, як матір рано-вранці перед першою 
операцією на оці і після ін'єкції, що мала приспати її, раптом охопив 
піднесено-збуджений настрій: вона попросила свій дорожній несесер 
і перед маленьким, незручним дзеркальцем напудрила й підрум'я
нила щоки, злегка підфарбувала губи й навіть напахтилася парфума
ми, наче збираючись із чоловіком на вечірку, а потім радісно простяг
ла руку санітарові, який прийшов по неї; можливо, мати сподіва
лася, що після того, як Нейт Кортленд прооперує її невеличку ка
таракту в маунт-селаській лікарні, вона прокинеться в Західній Вір
гінії.

Коли людина п'ять років лежить у ліжку хвора й немічна, між 
тими, хто її любив, можуть виникати несподівані протиборства. Дог
лядаючи матір, Лорел (незадовго до цього вже овдовіла) на якийсь 
час настроїлася проти батька: їй здавалося, що він нічого не робить 
для материного порятунку. Бачачи, що коїться з матір'ю, він мав 
би щось робити! А батько, здавалось, мирився з цими страшними 
змінами в її здоров'ї, покірно приймав їх, вважаючи тимчасовими, 
навіть потурав їм, навіть підсміювався іноді, наче хвороба ця була 
просто нестрашна. («Чому ти дозволяєш лікарям мучити мене?» — 
запитувала його мати.) Лорел боролася з ними обома заради них 
же. Вона ласкаво дорікала матері за те, що та в темряві сліпоти 
піддавалася нападам відчаю. «Треба тільки вміти тримати себе в ру
ках!» — казала вона матері. А батькові намагалася розкрити очі на 
всю глибину її трагедії.

Який тягар ми кладемо на душу вмираючим, — думала Лорел, 
прислухаючись до густого стукоту дощових крапель. Ми обманюємо 
їх, доводимо якісь дрібні, пустопорожні істини, щоб нам було легше 
потім, коли їх не стане; ми вимагаємо від них зусиль, на які вони вже 
не здатні і які ні до чого; вимагаємо, щоб вони зберігали ясну па
м'ять, перемагали страх, виявляли твердість й оптимізм, покладалися 
на своїх близьких...

Батько, завжди такий лагідний у сім'ї, страшенно боявся будь- 
яких конфліктів, будь-яких відступів від законів добра і правди, від 
речей, які можна пояснити й виправдати. Він був людиною надзвичай
но делікатною; делікатність була його другим «я». Але він просто не 
міг не вірити в те, що дружина одужає і все буде гаразд, бо ладен 
був віддати їй усе і все віддавав... Коли ж дійсність перекреслюва
ла цю віру, мовчки — занімілий від болю — надягав капелюха, йшов 
до контори й там працював годину-дві, складаючи якийсь юридичний 
документ.
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Повернувшись додому, батько підходив до материного ліжка 
і завмирав над ним, засмучений і безпорадний. Вона змучено шепо
тіла: «Навіщо я вийшла заміж за боягуза?» — а тоді брала його ру
ку в свою, щоб допомогти йому знести цей удар долі.

А потім вона почала говорити, не змінюючи голосу, не зриваю
чись на крик чи на плач, але вже не дбаючи про слова:

— Ви мене мучите. Це єдине, що ви робите. Але чим я цього 
у вас заслужила? Скажіть, поясніть, за віщо мені така кара?

Кажучи це, вона тримала їй обох за руки. Тї слова були сповнені 
гніву людини, яка має право все знати про свою хворобу і якій у 
цьому праві відмовляють; то був гнів, що підіймався з глибин любові.

— Все буде гаразд, Беккі, — шепотів їй суддя Маккелва.
— Я вже це чула.
А одного дня мати змучено сказала:
— Приведіть духовного наставника!
Вона, що могла колись перемогти в суперечці будь-якого місіо

нера з роду Маккелвів, послала Лорел до пресвітеріанського про
повідника з проханням негайно відвідати її.

Доктор Боулт був тоді молодий, і його проповіді подобалися 
жінкам — міс Теннісон Буллок не раз казала це; але його візит не 
справив на матір належного враження. Доктор Боулт почав читати 
псалми, і вона підхопила слова, декламуючи разом з ним. Він зби
вався, переходив на інші псалми, але вона знову й знову поправляла 
його, а потім, нарешті, заявила:

— Я б віддала всі ці ваші слова за можливість бодай один-єди- 
ний раз глянути на нашу гору.

Коли ж він послався на волю господа, вона пустила шпильку:
— На тій горі, друже мій, ростуть білі сунички. Вони ростуть у 

найгустішій лісовій хащі й тільки в одному місці — єдиному, мабуть, 
на цій землі. Я б вам зразу сказала, де їх шукати, та боюся, ви їх 
не побачите, навіть якщо й знайдете те місце. Не побачите, навіть 
стоячи над ними. Певна річ, ви можете натрапити на них випадково, 
і ви можете вистелити свого капелюха листячком, доверху наповнити 
його ягодами й піти геть. Ви, звісно, зробили б так, бо ви ж не знає
те, що то за сунички. А тим часом варто їм лише торкнутися одна 
одної — і кінець: вони гинуть. — Вона втупилася в нього вже май
же незрячими очима. — Запевняю вас, ви зроду не їли нічого ніжні
шого на смак і запашнішого від тих диких білих суничок. Але щоб 
скуштувати їх, треба знати, де вони ростуть, і їсти їх треба, не схо
дячи з того місця. Оце й усе.

— Я відвезу тебе на твою гору, Беккі, — сказав батько, дивля
чись на її засмучене обличчя, коли доктор Боулт навшпиньках вийшов 
із спальні.

Лорел знала, що це перша порожня обіцянка за все їхнє под
ружнє життя. Та й будинку на горі на той час уже не було — він 
згорів. Лорел була в літньому таборі, коли це сталося, але мати від
почивала «там, удома». Мати вбігла в охоплений полум'ям будинок 
і, ризикуючи життям, урятувала зібрання творів Діккенса — пам'ят
ку, що лишалася після покійного батька; потім вона привезла ті книж
ки до Маунт-Селаса й звільнила для них місце в шафі, де вони стояли 
й понині. Та перед смертю пам'ять почала зраджувати її — вона 
забула, що будинок згорів.
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— Я відвезу тебе туди, Беккі.
— Люципер! — скрикнула мати. — Брехун!
Відтоді, власне, він і почав, гірко всміхаючись, називати себе оп

тимістом; можливо, це слово в його пам'яті випливло із спогадів ди
тинства. Він любив свою дружину. Кожен ЇЇ вчинок, хай навіть роз
пачливий і нелогічний, приймав як належний. І кожне її слово, хай на
віть мовлене в нестямі й несправедливе, не викликало в нього про
тесту. Але з тому-то й річ, що він мусив би протестувати! Бо її му
чив саме розпач. І причиною його не міг бути ніхто, крім людини, 
яку вона любила і яка відмовлялась зрозуміти, що вона впала в 
розпач. Це була подвійна зрада.

Та нині Лорел, якби могла, повернула б батька й матір до жит
тя, до найлютіших мук життя, бо ті муки вони терпіли разом і кож
ному болів біль іншого. Вона поділилася б з ними своїм горем, як 
вони колись ділилися з нею своїм. Лорел сиділа, й перед очима в 
неї була одна й та сама картина: мати тримає, тримає їхні руки в 
своїх, а вони з батьком стискають її долоні, бо все, що можна бу
ло сказати, вже сказано й говорити більше нема про що.

Після того, як її розбив параліч, мати, неспроможна вже бачити 
свою кімнату, обличчя інших, перевіряти зором уявне, переконала се
бе, що її кудись перевезли, що вона не вдома і не «там, удома», а 
покинута напризволяще серед чужих людей, які навіть її гніву не ро
зуміють й, отже, не заслуговують того, щоб на них витрачати гнів. 
Вона померла, не сказавши ні слова, замкнувшись у собі, самотня й 
зраджена.

Останні слова, які вона кинула Лорел, коли ще впізнавала її, 
були:

— Ти могла б урятувати життя своїй матері. Але ти нічого для 
цього не зробила, навіть пальцем не кивнула. Я зневірилася в тобі.

Балтімор — аж ось куди можна відвозити тих, кого любиш, — 
щоб там прощатися з ними...

Потім батько Лорел, незадовго до свого сімдесятиріччя, одру
жився з Фей. І перше, і друге одруження не принесли йому щастя. 
Лорел бачила, як він страждав. Він помер, замучений обома дру
жинами — так, ніби до самого скону обидві були з ним.

Лежачи нерухомо в лікарні, він зосереджувався на плині часу — 
це факт. Але в якому напрямку плив для нього час? Коли батько 
не міг уже підвестись і прискорити, підігнати його плин — чи не 
обернувся час проти нього, чи не рушив назад, у зворотньому на
прямку?

Фей принаймні раз назвала Беккі своєю суперницею. Але супер
ництво не там, де бачить його Фей, думала Лорел. Воно не між жи
вими і мертвими, не між першою і другою дружинами; ні, воно — 
між надміром любові й браком її. Це суперництво найжорстокіше; 
Лорел бачила, чим воно закінчується.

Не помічаючи пізнього часу, не звертаючи уваги на шквалистий 
дощ, який не вщухав десь там, за стінами, Лорел сиділа під лампою 
й перебирала папери.

В останньому відділенні лежали листи, що їх мати одержувала 
від своєї матері — «звідти, з дому».

«Постараюся прислати Лорел на день народження чашку нашого
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цукру. Хоч, якби могла, послала б Тй радше одного з моїх голубів, 
він би дзьобав у неї з рук, якби вона йому дозволила».

Лорел раптом заплеснула гаряча хвиля. Листи вислизнули в неї 
з пальців, книжки попадали з колін на підлогу, вона поклала голову 
на кришку секретера й заридала. Все, що вона тамувала в собі, про
рвалося, ніч нарешті роздробила тяжкий камінь, який лежав на її 
душі. Вона гортала сторінки минулого; тепер минуле обступило її. 
Камінь розпався, і найпотаємніше вийшло на волю.

Якби Філ не загинув...
Але вона втратила Філа. Від їхнього подружнього життя не ли

шилося нічого, крім спогадів; кохання стало спогадом — прекрас
ним, світлим і незмінним.

Якби Філ був живий...
Вона так довго носила в серці цей прекрасний, непотривожений 

спогад. Але тепер, своїми власними руками, розворушила минуле, й 
перед нею постав Філ — постав із темряви, в якій так довго ждав, і 
втупився в неї очима, повними палкої туги за непрожитим життям.

Що б чекало на них, який кінець? Чи не такий самий, як у бать
ка з матір'ю? Або в материних батьків? Чи....

— Лорел! Лорел! Лорел! — кричав Філів голос.
Вона оплакувала життя. Те, що з ним сталося.

— Я цього хотів! — кричав Філ. Голос його дужчав, зливаючись 
із вітром, відбиваючись від стін, заповнюючи весь будинок. Голос 
його ревів: — Я хотів цього!

Розділ четвертин
Лорел заснула в кріслі, як засинає в поїзді пасажир, котрого по

кликали в дорогу термінові справи. Але вона добре відпочила.
їй снилося, що вона справді їде поїздом, і не сама, а з Філом. 

! поїзд мчить довжелезним мостом.
Прокинувшись, вона згадала: їй приснилося те, що було насправ

ді. Вони з Філом приїхали вінчатися в Маувт-Селас поїздом із Чіка- 
го. Звичайно Лорел поверталася додому з Чікаго в спальному вагоні 
нічного експреса — того самого, яким приїхала цього разу з Нового 
Орлеана. А тоді вони з Філом узяли квитки на денний поїзд, і вона 
вперше милувалася панорамою за вікном.

Коли поїзд, залишивши позаду Кейро, почав повільно долати 
довгий підйом до мосту й голе верховіття дерев опинилося внизу 
під ними, вона виглянула у вікно й побачила широке плесо, в* якому 
віддзеркалювалося низьке вранішнє сонце. Вона побачила дві ріки. 
Тут вони зливалися в одну. Тут Огайо впадала в Міссісіпі.

Вони дивилися згори, і все, що вони бачили, зливалося в єдине 
ціле: голі дерева, що суцільною масою насувалися з обрію, і дві ріки, 
а коли Філ торкнувся її руки і вона подивилася вгору, туди, куди 
дивився він, то побачила в прозорому небі птахів — вони летіли дов
гим клином, ледь видимі, наче нарисовані тоненьким олівцем — ле
тіли туди, куди їх віз поїзд. Вони бачили небо, воду, птахів, світло і 
гармонію всього сущого. Перед ними лежав увесь уранішній світ.
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І вони самі були часткою цієї гармонії. В спільному прагненні 
з'єднати навіки свої долі вони опинилися тут у ту мить, коли все суще 
зливалося воєдино. Навіть збіг напрямків — руху поїзду, течії річок, 
лету птахів — символізував щастя. Вони линіули разом з усією при
родою, в її центрі. «Так, тепер — наша черга! — думала вона захоп
лено. — І ми житимемо вічно».

Так давно забраний смертю, знаряддям якої були вода і вогонь, 
Філ і досі міг розповідати Лорел про її життя. Бо її життя, будь-яке 
життя, — вона не могла в це не вірити — було не що інше, як про
довження любові.

Філіп Хенд був селянським хлопцем з Огайо. Він говорив по- 
селянському м'яко, був сповнений кипучої енергії й будував широкі 
плани. Навчаючись і працюючи водночас, він здобув диплом архі
тектора в технічному інституті в Атланті, в її краях — бо там треба 
було менше платити і клімат був тепліший, — а з  нею познайомився, 
коли вона приїхала на північ у його краї — до художнього інституту 
Чікаго. З далекої давнини, від попередніх поколінь, їм лишилися спіль
ні спогади. (Штат Огайо відділяє від Західної Віргінії ріка. На березі 
ріки Огайо він народився.)

Але вони переконалися, що нічого спільного в їхніх характерах 
не було. В житті, в праці, в коханні він був сміливий там, де вона 
боялася, і навпаки. До знайомства з Філом вона вважала, що ко
хання — це захисток; вона простягала до нього руки, наївно пропо
нуючи свою опіку. Він показав їй, що кохання зводиться не тільки 
до цього, і вона звільнилася від прагнення захищати його і шукати 
захистку для себе, як звільняються від зайвого одягу чи від негарно? 
звички.

Вона була обдарована дівчина. Філ навчив її, — на власному при
кладі, — як треба користуватись власною обдарованістю. Вона навчи
лася працювати, працюючи поряд з ним. Він навчив її малювати — 
бачити всю композицію, а не окремі штрихи, з яких вона складає
ться.

Самого тільки проектування будинків було замало для його енер
гії. Він обладнав майстерню, що зайняла півкухні в їхній квартирі на 
Саут-сайді.

— У мене душа радіє, коли я бачу, як із розрізнених деталей 
виростає щось ціле, — казав він. — Нічого я так не люблю, як завер
шеність.

Він виготовляв різні речі хатнього вжитку, не шкодуючи на них 
ні часу, ні зусиль. Досконалість була його богом.

Але він не був оптимістом — вона це знала. Філ навчився всьо
го, чого тільки міг навчитися, і за час, який йому було відпущено, 
спроектував, скільки встиг, будинків, що мали стояти, не руйнуючись, 
і служити людям; але з такою ж самою невтомністю, ретельністю й 
самозреченням він міг би будувати карткові хатки, бо розумів мін
ливість долі.

Коли розпочалася війна, Філіп сказав:
— Армія й інженерні війська відпадають. Я знаю, куди вони при

значають архітекторів — у маскувальну службу. В цій війні все вирі
шуватиме швидкість, а камуфляж— то діло десяте.

Він записався у військово-морський флот, став офіцером-зв'яз- 
ківцем і загинув на борту манного тральщика в Тихому океані.
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Під час останньої відпустки Філа батько вперше за багато ро
ків приїхав до Чікаго, щоб побачитися з ним (мати Лорел не їздила 
нікуди, крім як «туди, додому»).

— Чи підлітали до вас камікадзе, синку? — поцікавився він.
— Підлітали, й так близько, що ми могли б один одному руки 

потиснути, — відповів Філ.
Через місяць камікадзе підлетіли ще ближче...
За все їхнє коротке подружнє життя між ними не виникло жод

ного непорозуміння. «Але я винна перед ним. Я в боргу перед усіма, 
кого пережила», — думала Лорел.

В яскраво освітленому будинку панувала тиша, мов на кораблі, 
який після нічного шторму ввійшов у тиху гавань. Лорел не забула, 
що чекало на неї сьогодні. Вимикаючи по дорозі світло, запалене 
вчора в паніці, вона пройшла через спальню, відчинила двері на 
сходи й зразу ж побачила птаха; стриж сидів нерухомо, склавши 
довгі вузькі крила, вчепившись у складку завіси на вікні.

Як тільки горішня сходинка рипнула під її ногою, птах дрібно 
затріпотів крилами, але не злетів. Лорел збігла сходами вниз, до 
кухні. Там, за зачиненими дверима, вона поснідала й обміркувала, 
що робити далі. Потім, піднявшись нагору, вдяглася й знову зійшла 
вниз. Птах сидів на тому самому місці.

У парадні двері хтось загрюкав, глухо й повільно. Пам'ять Лорел 
тепер уже працювала безвідмовно: вона зразу згадала, що тільки 
один чоловік у Маунт-Селасі стукає в двері саме так— старий, на
стирливий пройда-тесляр, що з'являвся навесні лагодити жалюзі й 
сітки на вікнах, гострити садові інструменти. Він і досі, мабуть, обслу
говував удовиць і старих дів, а також господарок, чиї чоловіки в та
ких речах нічого не тямили.

— Ну от, тепер і батька вашого прибрав господь. Наскільки ж 
це він стару місіс пережив? Років на дванадцять? Я її щоразу згадую, 
як іду повз ваш дім, — сказав містер Чік.— І її саму, і все те, що во
на мені говорила.

Чи слід було це розуміти як запізніле висловлення співчуття?
— Що вас сюди привело, містере Чік? — запитала Лорел.
— Замки замикаються? — запитав він. — Жалюзі на вікнах хо

дять? Меблів підновляти не треба?
Містер Чік зовсім не змінився: ввалившись до вітальні, він за

гупав по підлозі своїми кривими, зігнутими в колінах ногами, тягнучи 
мішок, у якому бряжчав інструмент.

Мати Лорел не дарувала йому цієї фамільярності й несумлінної 
роботи й вигнала б геть, якби почула, що він називає її «стара місіс». 
Тепер він, очевидно, вважав себе господарем становища.

— Дах уночі ніде не протік?
— Ні. Тільки птах залетів через димар, — сказала Лорел. — Якщо 

хочете зробити мені послугу, то виженіть його, будь ласка.
— Птах у домі?— перепитав містер Чік.— Це ж погана ознака! — 

Він затупотів сходами слідом за нею. — Вважайте, що мене до вас 
сам бог послав.

Обважнілий, весь у сажі, птах сидів на тому самому місці.
— Ось він! — вигукнув містер Чік.
Він тупнув однією ногою, потім, блазнюючи, підстрибнув і при

тупнув обома, аж двері розчинилися. Стриж зірвався із завіси, мало
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не вдарився об стіну й круто завернув до кімнати Лорел. Містер Чік 
переможно загорлав і зачинив з розмаху двері.

— Містере Чік!
— Зате сходи тепер вільні!
Двері до кімнати Лорел прохилилися знову, дуже повільно — те

пер їх відчинив ранковий вітер.
— Мені сьогодні не до жартів, — сказала Лорел. — Виженіть 

того птаха з моєї спальні!
Містер Чїк неквапливо рушив до кімнати. Очі його сковзнули по 

серпанкових завісах— вони були мокрі, дощ вимив з них крохмаль,, 
бо вікно цілу ніч стояло відчинене. Вимащений сажею птах несамови
то бився об завіси, але містер Чік дивився не на нього, а на старі, 
розтріпані віконні шнури.

— Він обпаскудить усі кімнати, якщо ви його не зловите, — ви
гукнула Лорел у відчаї.

— Нащо йому ваші кімнати — він хоче на волю, — сказав містер 
Чік і весело кукурікнув.

Він обійшов спальню, зазирнув у відчинену на ліжку валізу Ло
рел, але нічого цікавого для себе там не побачив, бо у валізі лежав 
тільки альбом для ескізів, що його Лорел так і не виймала, потім 
обмацав речі на туалетному столику й оглянув власну персону в 
дзеркалі, а птах тим часом перелітав із завіси на завісу, ближче до 
дверей, і нарешті випурхнув з кімнати, залишивши скрізь брудні 
сліди.

— А де молода пані? — запитав містер Чік і відчинив двері до 
великої спальні.

Птах стрілою шугнув туди.
— Містере Чїк!
— Оця ваша кімната мені найбільше до вподоби! — сказав він 

і вишкірив беззубі ясна.
— Містере Чік, я ж, здається, попереджала вас — мені не до 

жартів. Ви, як завжди, — не допомогли, а наробили ще більшої шко
ди, — дорікнула Лорел.

— Що ж, грошей за це з вас я не візьму, — відповів містер Чік, 
гупаючи сходами вниз позад неї. — Слухайте, я оце дивлюся на вас 
і бачу: у вас є все, що треба, — додав він. — Чого ви не підшукали 
собі когось до пари?

Лорел підійшла до дверей і зупинилася, чекаючи, поки він вийде.
Він добродушно засміявся.
— Далебі, я на світі теж сам один зостався. Подумайте, — може, 

зійдемось-спаруємось?
— Містере Чік, я буду вам дуже вдячна, якщо ви негайно піде

те геть.
— Викапана стара місіс! — захоплено вигукнув він. І додав, пере

вальцем збігаючи сходами веранди:— Ви ж не ображаєтесь на мене, 
правда? У вас і голос такий, як у неї.

Мізурі, виявляється, була вже на кухні. Вона вийшла на веранду 
із щіткою в руці.

— Що сталося?
— Стриж! Стриж залетів до нас через димар і тепер шугає по 

всіх кімнатах, — сказала Лорел. — Він там, нагорі.
— Це нам за те, що ми такі чистьохи, за наше зазнайство, — 

мовила Мізурі. — А ви містера Чик-чик не просили, щоб він його
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вигнав? Закладаюся, він наслідив у всіх кімнатах, а зробити нічого не 
зробив.

— Атож, він оскандалився. А ми вдвох хіба не виженемо птаха?
— А чого ж. Більше нікому це зробити.
Мізурі вийшла на кухню й за мить з'явилася, готова до бою з 

птахом — у застебнутому на всі гудзики плащі й капелюсі. Вона по
вільно рушила сходами нагору, виставивши перед себе щітку.

— Ви його бачите? — спитала Лорел.
їй видно було сліди на віконній завісі н>ад сходами, де птах про

сидів усю ніч. Потім вона почула лопіт крил.
— Він сидить на телефоні!
— Ой, тільки не бийте...
— А як же його здихатися, не б'ючи? — сказала Мізурі. — Не 

забрався б сюди, то й не била б.
— А ви обійдіть його ззаду. Я десь чула, що птахи летять на 

світло. Ось — я відчинила для нього двері.
Мізурі впустила щітку.
— Я відкрила йому прямісінький шлях на волю — чому ж він не 

летить? — вигукнула Лорел.
— Якби ж то птахи були такі розумні, як ми.
Залишивши двері відчиненими, Лорел побігла нагору з двома 

плетеними кошиками для сміття.
— Зараз я примушу його!..
І тут серце її боляче стислося: вона побачила птаха ва підлозі 

під телефонним столиком. Він був такий маленький і жалюгідний, 
наче викинутий дитячий черевичок.

— Я так боялася, що він доторкнеться до мене, Мізурі! — при
зналася Лорел.

Птах сидів зовсім тихо, мов сліпа, ще ненароджена істота.
— Вони всі в блохах, — сказала Мізурі.
Лорел накрила птаха кошиком, потім стулила цей кошик з дру

гим; утворилася клітка; ця операція не забрала й кількох секунд.
— Я не покалічила його?
— Як покалічили, то його з'їсть кіт і скаже вам спасибі.
Лорел побігла вниз, не дивлячись під ноги, думаючи тільки про

те, що в неї в руках, а те, що було в неї в руках, билося об ребра 
кошиків (крильми? чи, може, це так стукало його серце?) — сліпо й 
несамовито протестувало проти порятунку.

На алеї вона зупинилася.
— Ти ще тут? Що це ти робиш?— гукнула, вихилившись із вікна, 

стара місіс Фіс. — Я гадала, ти вже поїхала!
— Я вже їду, зараз їду! — крикнула у відповідь Лорел і розтули

ла кошики.
Щось ударило їй в обличчя — не пір'я, ні — повітряна хвиля. 

Птах полетів. У польоті його тільця зовсім не було видно — ні тільця, 
ні хвоста, тільки пару крил, тільки яскравий півмісяць, що його нііби 
втягувала в себе небесна блакить.

— Всі пташки мусять літати, навіть отакі нікчемні й бридкі,— 
озвалася Мізурі з веранди. —* А мені тепер знову прати й прасувати.

Потім Лорел цілу годину спалювала на під'їзній алеї батькові 
листи до матері, бабусині листи, записнички й папери в іржавому дро
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тяному кошику, в якому звичайно спалювали листя пекана. («Цей дим 
надто ядучий: він отруїть мої троянди».)

Дим огорнув крону дерева, затінив її, як вуаль затінює обличчя, 
на якому можна було б прочитати надто щире почуття. Міс Адель 
Кортленд, поспішаючи до школи, пройшла крізь дим швидкою вчи
тельською ходою, щоб попрощатися з Лорел. Вона здогадалася, що 
робить Лорел, але не виказала цього.

— Я знайшла одну річ, яку хотіла б дати вам на пам'ять,— ска
зала Лорел і вийняла з кишені фартуха маленький човник.

— Ні, Поллі, такі речі чужим людям не віддають. І ти знаєш, що 
я не візьму... ні, ні, ти повинна залишити це собі, — вона розкрила 
долоню Лорел, поклала на неї кам'яний човник, квапливо попроща
лася й побігла до школи.

Лорел знала, що вона відмовиться. Знала, що її утішити немож
ливо, що все одно утішницею буде міс Адель Кортленд.

Повернувшись до своєї кімнати, Лорел сховала у валізку робочі 
штани й пом'яте шовкове плаття — свій учорашній вечірній туалет — 
поклала зверху інші дрібнички й защіпнула замки. Потім умилася, 
вдяглась у дорожній костюм і, думаючи вже про Чікаго, старанно 
підфарбувала губи, поправила зачіску. Взувши міські туфлі на висо
ких підборах, вона вийшла, щоб востаннє обійти будинок.

Терпелива Мізурі познімала з усіх вікон гардини, щоб випрати їх 
наново, і кімнати були залиті весняним сонцем. У тихому будинку не 
лишилося більше нічого, пов'язаного з життям, щастям і муками її 
матері, нічого, що могло б скривдити Фей; не лишилося й жодних 
свідчень того, як суддя Маккелва борсався між двома дружинами, 
як тримався за них обох і потім обох покинув.

Крізь вікно на сходах вона побачила, що кислиця вже вкрилася 
зеленим листям — цвіт не облетів лише з одної гілки.

З вітальні винесено останні квіти, що лишалися там після похо
рону, — тюльпани; вони вражали своєю красою, доки не впала остан
ня пелюстка. Годинник над білим каміном у своєму звичному ото
ченні— журавлі на тлі місяця, жебрак з ліхтарем, поет біля водо* 
спаду — показував пів на дванадцяту.

Лорел була готова до зустрічі з дружками.
Раптом за стіною почувся якийсь звук— ніби дерев'яна котуш

ка упала з полиці й покотилася по підлозі. Лорел увійшла до кухні 
й крізь прочинені двері побачила на подвір'ї Мізурі, що саме розві
шувала випрані завіси. На кухні пахло гарячими змилками.

Той самий, з дитинства знайомий стіл, міцний, як основа старого 
піаніно, стояв незасланмй посеред кухні. З двох буфетів користува
лися, видно, тільки одним — новим, металевим. На другий, дерев'яний, 
Лорел не звернула уваги, коли обходила всі приміщення — забула 
зазирнути в нього, так само як зачинити вікна під час дощу. Вона 
підійшла до буфета, поторсала дерев'яні дверцята, і вони розчини
лися. На неї війнуло затхлим мишачим запахом.

Придивившись, Лорел розрізнила в напівтемряві форми для кек
сів, мішечок із сіллю, вафельниці, посудину для пуншу і поруч на 
Цвяшках — чашечки, що з них пили пунш. Давно не чищені, вони 
тьмяно відсвічували масними патьоками. Під усім цим непотрібом,
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запхнута якнайдалі, лежала й чекала на неї річ, яку вона мусила 
знайти і яку в останню мить знайшла.

; Ставши навколішки, Лорел квапливо розгребла мотлох, що ле
жав зверху, обома руками витягла цю річ на денне світло, — яскра
ве світло, що струміло з незавішених вікон, — й оглянула її. Так, вона 
не помилилася. І в цю мить вона виразно почула звуки кроків через 
вітальню, кабінет, передпокій, їдальню, сходами нагору, через 
спальні, сходами вниз — тим самим маршрутом, яким пройшла сама. 
Нарешті кроки наблизилися до дверей кухні й зупинились.

— Ви ще тут? Як це розуміти? — запитала Фей.
— Що ви зробили з маминою дошкою для тіста? — запитала в 

свою чергу Лорел.
— З дошкою для тіста?!
Лорел підвелася, підійшла до столу й поклала на нього дошку.
— Подивіться. Подивіться, яка вона пощерблена. Подивіться на 

ці ум'ятини. Чим ви її довбали? Ломом?
— А це хіба злочин?
— Яка вона понівечена, яка брудна! Може, ви пробували забива

ти нею цвяхи?
— Які цвяхи? Я тільки горіхи на ній колола. Молотком.
— А ці сліди від сигарет...
— Та хто тепер береже дошки для тіста? Кому вони потрібні?
— А ось тут... Подивіться на її краї! — Лорел провела пальцем 

по краях дошки.
— По-вашому, в цьому старому домі нема голодних пацюків?— 

сказала Фей.
— Побита, брудна, аж чорна, а в моєї матері вона була гладень

ка й чистенька, як скельце!
— О боже, та це ж просто стара дошка! — вигукнула Фей.
— Мати випікала найсмачніший хліб у всьому Маунт-Селасі!
— Ну то й що? Кого це тепер цікавить?
— Ви осквернили цей дім!
— Мені це слово незнайоме, і дуже добре, що незнайоме. Але 

вам я раджу запам'ятати: цей дім належить тепер мені, і я можу 
робити з ним усе, що мені заманеться, — відповіла Фей. — І з ним, 
і з усім, що в ньому є. В тому числі з цією дошкою для тіста.

Ні те, що Лорел пережила й передумала вночі, ні те, що ожило 
в її пам'яті, що вона зрозуміла протягом цього ранку, і цього тиж
ня, прожитого тут, і останнього місяця, і навіть усього життя, — ніщо 
не могло тепер підказати їй, як повестися, як дати відсіч людині, 
котру життя не навчило відчувати. Лорел не знала навіть, як розста
тися з нею.

— Фей, моя мати знала, що ви прийдете в її дім. Вона це перед
чувала, — сказала Лорел. — Вона це завбачила.

— Завбачила? Завбачають негоду, — відповіла Фей.
«А ти і є негода, — подумала Лорел. — Негода, що насувається. 

І таких негод, як ти, буде ще багато».
— Вона завбачила вас.
Нарешті, все стало на свої місця: досвід склався в певну послі

довність, що не збігалася з послідовністю хронологічною. Мати все 
життя страждала, як людина, котру зраджують, але тільки після її 
смерті, коли пам'ять заговорила про безпідставність цих страждань, 
з міста Мадріда, що в штаті Техас, раптом нагрянула Фей. До тієї
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хвилини для батька, мабуть, ні Фей, ні подібні до неї просто не існу
вали. Що ж до Беккі, то вона все життя боялася Фей. І те, чого вона 
боялася, те, що передчувала, для неї, можливо, весь час реально іс
нувало тут, у цьому домі. Можливо, то була якась конвульсія уяви — 
майбутнє й минуле помінялися місцями; так чи інакше, серце підказу
вало їй правду: Фей мусила з'явитись. Вона могла б з'явитись і рані
ше, і пізніше, в будь-який час. Але поява її була неминуча.

— Але ж ваша мати була психічна! — вигукнула Фей.
— Це неправда, Фей. Ніхтр ніколи не насмілювався казати про 

неї такого.
— У Маунт-Селасі? Та мені це казали навіть тут, у цьому бу

динку. Містер Чік усе мені розповів. Розповів, як він зайшов раз до 
моєї спальні, коли вона ще була жива, і вона в нього чимсь пошпу
рила.

— Замовкніть, — сказала Лорел.
— Дзвоником, що стояв у неї на столі. Вона йому сказала, що 

навмисне цілила в коліно, бо, мовляв ніколи не кривдила живих 
створінь. Вона була несповна розуму і ви теж втратите розум, якщо 
вчасно не схаменетеся.

— Моя мати за все своє життя не скривдила жодної живої іс
тоти.

— Я психів не боюся. І не залякуйте мене, не вийде, я все одно 
звідси не втечу. Кому треба звідси тікати, то це вам, — сказала Фей.

— У вас усі тільки те й роблять, що лякають одне одного, Фей. 
Невже ви не відучитеся від цього? — Лорел пройняв дрож. — Батька 
ви вдарили теж для того, щоб злякати його?

— Так! Щоб розворушити! Щоб оживити його!
— Оживити?!
— Я хотіла, щоб він встав із того ліжка, щоб подумав, нарешті, 

про мене!
— Він помирав,— сказала Лорел. — Помирав і думав тільки про 

смерть.
— А я хотіла, щоб він викинув з голови ці старечі дурощі. Хо

тіла повернути його до життя, витягти його, коли треба — то й за 
волосся! Я все робила, все! А ви тільки стояли й дивилися.

— Ви зробили йому боляче.
— Я зробила те, що повинна була зробити дружина! — крикну

ла Фей. — Ви вже забули, що це означає — бути дружиною!
— Ні, не забула, — відповіла Лорел. — Хочете знати, в чому сек

рет краси цієї дошки для тіста? Можу вам сказати: в тому, що її 
змайстрував мій чоловік.

— Ваш чоловік?! Навіщо?
— Чи знаєте ви, що означає працювати з любов'ю? Чоловік 

змайстрував дошку для моєї матері — хотів зробити їй приємність. У 
Філа був божий дар — золоті руки. Він сам підбирав планки, обстру
гував, припасовував, склеював їх, дошку зроблено на совість — ди
віться, вона й досі рівна, як рейсшина. А як точно підігнано пази — 
вони ніколи не розійдуться, кожна грань...

— Мені все це байдуже, — сказала Фей.
— Я бачила, як він її робив. Філ єдиний у нашій сім'ї вмів робити 

такі речі. Ми з батьком і матір'ю були в певному розумінні безпо
радними людьми — це, власне, нас і об'єднувало, тримало разом.
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Мати благословила Філа, побачивши цю дошку. Сказала, що ця дош
ка прекрасна, що вона давно мріяла про неї, що ця річ посяде по
чесне місце в нашій кухні.

— Тепер вона— моя, — сказала Фей.
— Але стане моєю, — відповіла Лорел.
— Цебто ви хочете сказати, що просите, аби я вам її віддала?
— Я заберу дошку з собою в Чікаго.
— А звідки ви взяли, що я це вам дозволю? І чому ви розмов

ляєте зі мною таким тоном?
— Тому, що я знайшла цю дошку! — вигукнула Лорел.
Вона сперлася на дошку обома руками.
— Оце так міс Лорел! — сказала Фей. — Шкода, що вас зараз 

ніхто не бачить! І ви повезете цю дошку такою, як зона є? Вона ж 
брудна, мов смертний гріх!

— Нічого: такий бруд зняти неважко.
— Разом із шкірою з пальців!
— Загладити ці ум'ятини буде, звісно, важче. Але я впораюся.
— І що ж ви з нею робитимете? — глузливо спитала Фей.
— Спробую сама спекти хліб. Сьогодні вночі, хвалити бога, мені 

потрапив на очі материн рецепт, власноручно нею написаний.
— На смак весь хліб однаковий!
— Ви ніколи не куштували маминого. В мене теж вийде смач

ний — я постараюся.
— І з ким же ви його з'їсте? — запитала Фей.
— Філ любив хліб. Справжній хліб. Любив одщипнути шматок 

і з'їсти, поки він гарячий, просто з печі, — сказала Лорел.
Привиди. В ній раптом заговорила іронія: вона побачила себе 

саму, свої дії в цьому домі — такі ж цілеспрямовані, як поведінка 
Фей у день батькового похорону. Так, вони з Фей не могли не зу
стрітися — смішно було б сподіватись, що вони наостанку не зіт
кнуться. Лорел не затрималася, вона ще не запізнювалась на літак, 
але Фей приїхала раніше— і вчасно. «Не тільки любов, а й нена
висть зводить людей докупи й керує нашим життям», подумала Ло
рел. І уявила собі: Філ і камікадзе тиснуть один одному руки...

— Ваш чоловік? А він тут при чому? — запитала Фей. — Адже він 
мертвий!

Лорел узяла дошку обома руками й підняла її, щоб Фей до неї 
не дотяглася.

— Виходить, ви цим б'єтеся? І нічого кращого за стару плісняву 
дошку для тіста знайти не можете?

Лорел міцно стисла дошку в руках над головою, але їй здава
лось, що дошка підтримує її, мов плотик на воді, не даючи піти вниз, 
на дно, туди, куди пішло стільки людей перед нею.

У вітальні годинник тихо вибив дванадцяту.
Лорел повільно опустила дошку.
— Отож-бо. Ваше щастя, що передумали, — сказала Фей. — Ви 

ж хотіли луснути мене цією дошкою по голові! Але ви б однаково 
схибили. Ви ж не вмієте битися. — Вона примружила одне око. — А 
мене вся моя рідня цього вчила.

«Помиляєшся, — подумала Лорел, — це ти не вмієш битися. Бо 
перемагає той, хто наділений почуттями й уявою, бо саме вони нада
ють сили людям. Ти, власне, й людей не знаєш, бо чуже життя тобі 
незрозуміле. Тому-то й спілкуватися з ними можеш, тільки б'ючи на
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осліп своїми маленькими кулачками та плюючись, розбризкуючи сли
ну тоненькими губками. Ти не здатна битися з людиною, наділеною 
почуттями, так само, як не здатна любити її».

— По-моєму, ви недооцінюєте людей, — сказала Лорел.
Вона й справді ладна була вдарити Фей. Вона хотіла вдарити її 

й знала, що може це зробити. Та як усе-таки дивно влаштована люд
ська свідомість! ї ї  руку зупинила згадка про хлопчика Вендела.

— Я й досі не розумію, чого ви так кипите. Ну що ви побачили 
в цій дошці? — запитала Фей.

— Всю історію, Фей. Геть усе минуле— від початку й до кін
ця, — відповіла Лорел.

— Чию історію? Чиє минуле? Тільки не моє, — сказала Фей. — 
Минуле для мене — ніщо. Я належу майбутньому — хіба ви цього не 
знаєте?

І Лорел подумала, що Фей, можливо, вже зрадила батька, зра
дила пам'ять покійного чоловіка.

— Ні, я знаю тільки, що ви ніщо для минулого,— сказала во
на. — Бо ви вже нічого не можете зробити тим, хто йому належить.

«Я теж для минулого ніщо, — подумала вона. — Я теж нічого не 
можу зробити тим, хто йому належить, хоч би вони були для мене 
всім. Минулого вже не зміниш і не зашкодиш йому — так само, як 
батькові в могилі. Минуле — як батько в труні, воно невразливе, і 
його не воскресиш. І привидів нема, є тільки пам'ять, що, мов сом
намбула, повертається, зранена й стражденна, з-за морів-океанів, 
щоб, як Філ, кликати нас і вимагати сліз співчуття. Пам'ять не може 
бути невразливою. їй можна завдавати болю, знову й знову, і в цьо
му, напевно, й полягає її рятівна сила. Підвладна життю, вона живе 
для нас, і поки вона живе, і поки ми спроможні, ми віддаємо їй на
лежне».

Знадвору долинув шурхіт автомобільних шин, і котрась із дру
жок натиснула кілька разів на клаксон.

— Гаразд, забирайте ї ї ,— сказала Фей. — На один непотріб буде 
менше.

— Ні, — відповіла Лорел, кладучи дошку на стіл. — Я її залишу. 
Обійдуся, мабуть, і без неї.

Пам'ять живе не в тому, що належало колись тобі, а в звільне
них руках, прощених і звільнених, і в серці, що може порожніти й 
виповнюватися знову, в діях, народжуваних мрією.

Лорел пройшла повз Фей, взяла в передпокої своє пальто й сум
ку. Мізурі наздогнала її на веранді з валізою. Лорел квапливо обняла 
її й збігла сходами до машини, в якій сиділи її дружки, гукаючи, щоб 
вона поспішала.

— Ну, нарешті, — сказала Тіш. — Встигнути ще встигнемо, але 
приїдемо, мабуть, в останню хвилину.

Вони проїхали повз будинок правосуддя, потім повз школу. Міс 
Адель, яка вивела своїх першокласників на подвір'я гратися, пома
хала їм рукою. Діти теж почали махати. Останнє, що побачила Ло
рел, перше ніж машина набрала швидкість, було миготіння рук, бага
тьох маленьких і незнайомих рук, які бажали їй щасливої дороги.

З англійської переклав 
Мар ПІНЧЕВСЬКИИ
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