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РОМАН

ІСТИНА ПЕРША

1 Навіть запах крейди та старихкласних дощок був приємний для
Джойс Аллен  він немовби вітав
її. Всі школи мають однаковий
специфічний запах, у кожній з них

однакові рипучі сходи й лункі коридори.
Звуки й запахи цього приміщення викликали в
неї спогад про її останній день перебування
у школі, коли вона сиділа на сцені разом з
класними керівниками, а після промов
виконала на роялі менует і етюд Шопена.
Обидва твори вона зіграла вкрай погано, але
зовсім не тому, що її лякала сцена. І хоч
Джойс брала правильні ноти, музика чомусь
була схожа на стукотіння друкарської
машинки. Правда, більшість присутніх не
помітила б різниці, якби вона грала навіть у
рукавичках. Крім, хіба, її матері.
«Кімната 201,  прочитала Джойс Аллен,

другий поверх». Літні чоловіки швидко
докурювали під дверима сигарети, і Джойс
прослизнула повз них до залу, тьмяно
освітленого голубуватими кулями-лампами, що
звисали із стелі. На вікнах були спущені
маскувальні штори. За кафедрою стояв
викладач і гортав сторінки якоїсь книжки; на
стільцях купками й поодинці сиділи
нечисленні слухачі. Джойс подумала, що вечірні
заняття, мабуть, зовсім не такі, як вона собі
уявляла, і вже не дуже раділа, що
погодилася прийти сюди. Як завжди, вона сіла
окремо від інших і швиденько приготувалася
записувати урок: вийняла з сумочки
авторучку, розгорнула зошит. Перед нею на
стільці вмостиласія кольорова жінка; вона
обернулась, і погляди їхні зустрілися; жінки
привітно кивнули одна одній і всміхнулись.
Великими незграбними літерами викладач

написав на дошці назву теми 
«ЗВАРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ»  і з книжкою в
руці заходився креслити схеми, натискаючи
на крейду так, що вона голосно рипіла. Ось
він помилився, стер усе ганчіркою і почав
креслити наново. «Якби треба було тільки
перемальовувати ці схеми і вивчати їх, це
було б ще не так страшно»,  подумала
Джойс; навчання їй завжди давалося легко.
Та вона вже бачила перед собою зварюваль-
ників, які, тримаючи в руках горілки, що
спалахували, мов блакитні зірки,
розгойдувались на тросах уздовж корпусів кораблів.
Це її нітрохи не приваблювало. Але Сержант
був дуже наполегливий і квапив її. Під час
розмови з ним Джойс пам'ятала тільки про
одне  що добре вчилася в середній школі
і мріяла закінчити її. З голови не виходив
день випуску, коли мати, схожа на маленьку
пташку з очима-намистинками, які привітно
сяяли серед ворожих білих облич, чекала її
біля дверей. Тепер вона може написати, що
знову ходить до школи.

Певна річ, мати, яка сама колись
учителювала в Новому Орлеані, не дуже зрадіє,
довідавшись, що її дочка вчиться на вечірніх
курсах зварювальників. Перемальовуючи
схему, Джойс засміялась у думці. Викладач
швидко заповнив дошки схемами і
технічними термінами; слухачі неспокійно
совалися на рипучих стільцях, чхали, сякались і
квапливо записували; нарешті, дзвоник
сповістив про кінець першого уроку.

 Перекур,  оголосив викладач. Це
було перше слово, яке він вимовив за весь
урок.

В коридорі Джойс побачила кольорову
жінку, яка сиділа поперед неї на уроці. До
них відразу ж підійшов високий
темношкірий чоловік у чорному костюмі; на відміну
від інших слухачів, він носив краватку.
Потиснувши їм руки, він відрекомендувався:

 Священик Бізлі.
Жінка витягла сигарету. Священик чемно

підніс їй сірника, але сам закурити
відмовився. Вони стояли в переповненому коридорі,
і жінка почала розповідати, що приїхала аж
з Мемфіса, штат Теннесі, аби влаштуватися
тут на роботу на верф'ях. Потім поговорили
про те, на яку з верфей краще податися.
Коли Джойс зауважила, що вона працює в
бригаді прибиральників на новій верфі Сан-
Мартін, Бізлі поцікавився, чи, бува, не
Сержант прислав її сюди.

 Сержант?  перепитала Джойс і
подумала, звідки священик може знати
Сержанта.  Так, він. А ви теж працюєте на Сан-
Мартіні?

 Ще ні, але сподіваюсь, що скоро
працюватиму.  Джойс вловила в голосі
священика ледь помітний акцент.  Чутка про
Сержанта дійшла аж сюди,  пояснив він. 
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Слава випереджає його. Він прислав тільки
вас? %

 Не знаю,  відповіла Джойс і
подумала, що, мабуть, тільки ЇЇ, бо зовсім не
бачила знайомих облич. Хоч, можливо, Сержант
розмовляв і з іншими, але вони не змогли
прийти. Або побоялися.

 Звідки ви, міс?
 З Сігнел Спрінгса. Це в штаті Невада.
 Ніколи не чув цієї назви.
 О, її майже ніхто не чув. Це залізничне

містечко неподалік від Рено.
 Кожен день дізнаєшся про щось

нове!  вигукнув Бізлі й пропустив її поперед
себе в двері, бо дзвоник знову кликав усіх
до класу.

О дев'ятій, як тільки скінчились заняття,
Джойс притьмом, щоб не зустрітися з
новими знайомими, вибігла на вулицю і на розі
сіла в тролейбус, що йшов у Філлмор. Вона
розгорнула на колінах зошит і почала
вивчати перемальовані схеми. Генератор.
Затискувач. Електрод. «Зараз треба повернутись
до Гендерсонів,  переконувала Джойс
себе,  вони, певно, чекають на мене. Якщо
я кудись поїду, то вранці почуватиму себе
вкрай стомленою». «Після важкого дня
треба повертатися додому, моя люба», 
передражнила вона в думці місіс Гендерсон,
материну подругу дитинства.

Джойс справді почувала себе вкрай
стомленою, та від цього важко вилікуватися тим,
що лягатимеш спати о дев'ятій годині. Вона
стомлюється не від роботи. День на верфі
здається їй не таким важким, як отой
галас і безладдя, що панують у кафе готелю
Сігнел Спрінгс. Цікаво, чи Сержант відчуває
те ж саме, що й вона? Потім Джойс
здивовано запитала себе, чому вона не зачекала
своїх двох нових знайомих хоча б для того,
щоб сказати їм «на добраніч», але так і не
знайшла відповіді. Джойс зовсім не
розуміла, чому вона так квапилася. На неї немовби
щось найшло, нерви її були напружені до
краю, як струни фортепіано. Діставшись до
Філлмор-стріт, вона, замість іти до будинку,
де мешкали Гендерсони, подалась у
протилежний бік.

Не раз, повечерявши з Гендерсонами,
вона запрошувала їх у кіно, хоч і знала, що
старі відмовляться. їй не хотілося спати, а
кіно все ж таки трохи відволікало її увагу
від власних думок. Та найчастіше вона
гуляла по багатолюдній увечері Філлмор-стріт.
Тут Джойс забувала майже про все на світі
й уявляла собі, що попереду на неї хтось
чекає  байдуже, чоловік чи жінка,
молодий чи літній, але хтось такий, кого вона знає
і хто знає її, чекає десь на розі, в кафе або
в будинку. Ідучи, вона розмовляла з цими
уявними людьми, розповідала, що вже
близько року живе в Сан-Франціско. Чого

вона тут шукає? Чи довго ще тут пробуде?
Чи не час уже покинути все і повернутись
додому у Сігнел Спрінгс? А може, там уже
немає її дому? Вогні, тіні, потік облич, що
пливе назустріч,  усе таке ж незрозуміле,
як і завжди, і Джойс, непомітно для самої
себе, повертає назад, до Гендерсонів, у яких
вона мешкає й харчується.

2 З-за шпичастих гір визирнулояскраво-червоне сонце. Пустелю
залило яскраве проміння,
посріблило солончаки, заграло на
металевих дахах пакгаузів біля залізниці.

Мов діаманти, засяяли розбиті пляшки і
консервні банки в засохлій грязюці під
парканом.

Джойс Аллен прокинулася, як це часто з
нею траплялося, з дивним відчуттям, ніби
вона  це не вона, а хтось інший, а вона
сама (якщо така взагалі існує) дивиться на
себе збоку, і місіс Гендерсон кличе:
«Вставай, Джойс! Містер Гендерсон уже вийшов
з ванної!» За вікном сірий туман. Хто б міг
подумати, сидячи в кімнаті, що вже ранок?
Вона пам'ятала, як сонячне проміння

засвічувало вдома веселку над чайником, з
якого йшла пара, а полум'я керогазу
ставало непомітним, наче в ньому кінчився гас.
Скосивши очі, вона бачила маленький
язичок  це було все, що сонце залишало від
полум'я. І завжди, коли вона завзято
чистила над кухонною раковиною зуби, на стіні
під керогазом кумедно метушилася її тінь;
Джойс голосно сміялася.
Одного разу батько сказав: «Тихше,

дочко, бо розбудиш маму». «Це було тоді, коли
ми снідали з ним удвох»,  подумала Джойс
і згадала, як уперше зварила батькові на
сніданок кукурудзяної каші. Батько посипав
кашу цукром, налив консервованого молока
і обережно покуштував. Потім сплеснув
руками, закотив очі угору, і на його обличчі
розцвіла така усмішка, наче він зазнав
якогось райського блаженства.

 З тебе буде чудовий кухар, дочко!
 Що, я вже готую так само добре, як і

ти, тату?
 Оцього я ще не знаю.
 Кашу я можу зварити не гірше від тебе.
 Схоже на те, що можеш. А як

біфштекс? З ним ти зумієш упоратися?
 Біфштекс? А як ти його готуєш, тату?
 О, з ним треба дуже довго морочитися.
 Тобі часто доводилося готувати

біфштекси, коли ти працював у вагоні-ресто-
рані?

 Авжеж. Мало не щовечора.
 Розкажи, як ти його готуєш.
 Насамперед треба купити шматок

м'яса й попросити м'ясника перекрутити його
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на м'ясорубці. Потім береш фарш у руки,
робиш маленькі пиріжечки, солиш їх,
притрушуєш перцем та сухою гірчицею...

 Та це ж звичайнісінький шніцель,
тату!  вигукнула вона.
Тролейбуси з гуркотом завертали за ріг

Філлмор-стріт; Джойс знову поринула в
спогади.

Відтоді, як вони з батьком востаннє
снідали разом, минуло десять років. Правда,
іноді їй здається, що часу спливло набагато
більше, а іноді всього якийсь тиждень.
Одного разу після сніданку вони посперечалися
за її нові черевики. Вставши з-за столу,
батько натяг поверх робочої спецівки чорний
піджак. Джойс подріботіла слідом за ним
стежкою між жовто-зелених осик. Нараз він
зупинився і з суворим виглядом обернувся
до неї.

 Мама каже, що ти не хочеш їздити до
школи автобусом. Чого ти її не
слухаєшся?  спитав він. 188

 Я люблю ходити пішки, тату. А чому не
можна ходити пішки?

 Тому, що ти вже зовсім стоптала нові
черевики. Ану покажи, я гляну на них, 
звелів він.

Схопившись за батька, вона постояла
спершу на правій нозі, потім на лівій, поки
він оглядав черевики.

 Зовсім стоптані. І тобі не соромно,
Джойс? Тобі вже майже десять років! Щоб
сьогодні мені їхала автобусом, чуєш?
Джойс насупилася і кивнула головою.
 Тобі що, не подобаються діти в

автобусі?
Вона стояла, втупивши очі в землю.

Батько якусь хвилину уважно дивився на неї,
потім витяг із кишені спецівки свого золотого
годинника.

 Ну, ходімо вже, бо спізнимось.
Взявшись за руки, вони хутко пішли вниз

дорогою, що спускалася з кручі і далі бігла
пустирем. Біля залізничного переїзду
батько знову глянув на годинника.

 Ще чотири хвилини,  мовив він.
Вони зупинились. Джойс пильно

вдивлялась туди, де сходилися і зникали колії.
Раптом з-за виступу гори вигулькнув поїзд,
прожектор на паровозі виблискував, як срібний
долар, з труби підіймався дим, схожий на
клоччя брудної бавовни. Ось поїзд уже
зовсім близько, стукотять колеса, під ногами
двигтить земля  і паровоз, огорнений
хмарами своєї пари, промчав повз них,
затуливши на мить небо.
Джойс упіймала погляд машиніста в

захисних окулярах, який вихилився з вікна
будки. Прогуркотіли багажні вагони, потім
покотились пасажирські, і Джойс помітила,
що поїзд почав уповільнювати швидкість.
Між вагонами першого й другого класів був

вагон-ресторан, і вона побачила у вікнах білі
обличчя. У відчинених дверях кухні стояв
велетень кухар, його руки і обличчя
здавалися аж надто чорними на тлі білого
накрохмаленого фартуха. Він сміявся і махав
рукою, щось вигукуючи, та гуркіт коліс
заглушав його голос. Спальні вагони покотилися
ще повільніше; з площадки заднього вагона
схилився залізничник у формі з блискучими
гудзиками. Джойс і батько помахали йому,
але він не звертав на них уваги і,
примруживши очі, пильно вдивлявся вперед. Коли
поїзд пройшов, у повітрі ще довго висів
густий дим.

 А куди іде цей поїзд?  запитала
Джойс.

 До Солт-Лейк-Сіті, Омахи, Чікаго. Туди
ж, куди вчора і позавчора,  сміючись,
відповів батько.  А прийшов він з Сан-Фран-
ціско. Один і той же поїзд в один і той же
час іде в одні й ті ж пункти. Ну, будь
здорова, Джойс. Вертайся додому і збирайся до
школи.

Він поцілував її в лоб і попрямував
уздовж колії слідом за поїздом до станції.
Джойс знала, що відтоді, як батько перестав
працювати у вагон-ресторані, він
влаштувався прибиральником у станційному
ресторані.
Джойс полежала ще якусь хвилину,

натягнувши ковдру на вухо, щоб не чути
гуркоту трамваїв по Філлмор-стріт та голосу
місіс Гендерсон, яка нетерпляче гукала:

 Вставай, Джойс! Містер Гендерсон вже
одягнувся! Я зараз варитиму яйця!

її мати, яка працювала ночами на кухні в
хазяїна, у цей час була іще в ліжку.
Худорлява, сива, вона сиділа в постелі, знявши
окуляри без оправи й відклавши газету, яку
любила читати вранці.
«Ти наділа чисту блузку?»  питала іноді

мати. «Аякже, звичайно». «А як почував
себе вранці тато? Добре?» «А хіба він хоч
коли-небудь почував себе добре?» «Стань
отам, щоб я побачила твої черевики». Вона,
Джойс, протискалась між шифоньєркою і
спинкою ліжка й ставала так, щоб матері
видно було її ноги.
Мати несхвально хитала головою.

 Візьми крему та як слід почисть їх,
Джойс.

 Добре, мамо. А можна мені зараз
трохи пограти?

 Грай, але спершу почисть свої нові
черевики. І щоб сьогодні обов'язково їхала
автобусом, як інші діти, чуєш, Джойс?
Діставши з-під раковини баночку крему

для взуття, вона замазала всі подряпини на
шкірі черевиків і доти терла їх, поки вони не
заблищали, мов дверцята автомобіля.
Задоволена, Джойс.стала на освітлений сонцем
квадрат підлоги й почала крутитися на всі
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боки, милуючись сонячними зайчиками на
виглянсуваних черевиках. Потім підсунула
стільця до старенького піаніно й старанно
почала повторювати різні вправи. Щоразу,
взявши неправильну ноту, вона зупинялась,
чекаючи звичного материного вигуку:

 Помилилась, Джойс, почни спочатку.
Прорепетирувавши вправи, Джойс

програла гами. Тоді вона вже грала їх, не
заглядаючи в ноти й зовсім про них не
думаючи,  пальці її самі бігали по клавішах. Вона
згадала поїзд з його схожим на срібний
долар прожектором, те, як він з гуркотом
рушає зі станції й мчить горами та пустелями
у всі ті місця, де свого часу побував її
батько. Пальці Джойс бігали по клавішах,
відтворюючи на басах гуркотіння коліс у горах, а
на дискантах  пронизливий свисток.

 Джойс, Джойс! Це вже зайве!
 Добре, мамо!

Вона опустила кришку піаніно. Треба йти
до школи. Знову грати вона зможе тільки
ввечері, коли мати піде на роботу й дома
залишиться сам батько. Схопивши

портфель, Джойс вибігла надвір. Високо в
безхмарному небі сяяло сонце, круглі тіні від
осик лежали майже під самими деревами.
Вітру не було. Джойс вийшла на дорогу,
повітря, наче живе срібло, тремтіло над
кущиками шавлії. Плями солончаків удалині
здавалися озерцями, в яких відбивалася
небесна блакить, та Джойс добре знала, що
ніяких озер там немає.
Дійшовши до залізничної колії, Джойс

зупинилась і затулила долонею очі. Стежка,
якою вона йшла, перетинала колію і вела до
шосе поміж резервуарами та складами з
яскраво пофарбованими дахами. На розі
вулиці стояли двоє з шести білих дітей, які
звичайно сідали тут на автобус.
Джойс глянула на свої вичищені черевики

і обережно пострибала спершу на одній
нозі, потім на другій. Відтак покрутила
портфелем, наче літак пропелером, скорчила
глузливу гримасу, показала дітям «носа» і
подалася вздовж колії, вибравши найкорот-
ший шлях повз товарні склади. Вона й досі
пам'ятає, що стрибала по шпалах дуже
обережно: боялася знову пообдирати черевики.
«Втім, батько дбав зовсім не про
черевики»,  подумала Джойс, нашвидку
ковтаючи сніданок і спускаючись сходами слідом
за містером Гендерсоном.

З В тумані бовваніли кораблі.Тільки іноді, коли крізь нього
пробивалося бліде сонячне проміння,
Джойс бачила контури щогл та
труб, але за мить туман густішав

і, підхоплений легким подихом вітру, знову
огортав їх, і все знову щезало. Видно було
тільки двоє козел та маленького тесляра в

солом'яному брилі. Туман був холодний і
задушливий. Здавалось, у ньому зовсім немає
повітря  сама тільки волога, гіркий дим
зварювальних апаратів, що спалахували
вздовж бортів суден, та ще якийсь солоний
запах разом із смородом гнилі. Вряди-годи
чутно пахло горілою сосною. Це був єдиний
приємний запах, і Джойс весь час
намагалася вловити його.

 Ану, штовхніть її!
Голос у тесляра був сердитий, і Джойс

зрозуміла, що він, мабуть, уже гукав її, та
вона не чула. Тесляр схопив за кінець одну
з дощок, вона взялася за другий, і вони
поклали її на козли. Потім Джойс допомогла
йому накласти шаблон на іншу дошку, і він
заходився розмічати. Вона нічого не
розуміла в тому, що він робить. їй навіть
здавалося, що вона тут взагалі нічого не
тямить. В тумані несамовито дзвеніло,
брязкало, ревло й гуло. Величезні предмети,
яких Джойс не могла розгледіти, з
гуркотом пропливали високо над її головою.
Весь час снували люди  одні несли якісь
інструменти, дехто жував бутерброд, інші
котили тачки, кудись бігли або просто
тинялись туди-сюди.

Джойс, якій нічого було робити,
підбирала цурпалки та стружки. Отож коли до
теслярських козел під'їхав грузовик з
дошками, вона полегшено зітхнула і почала
допомагати жінкам, які скидали дошки через
спущений задній борт машини. Жінки
складали дошки штабелем, і тесляр, оглядаючи
кожну дошку, скаржився на їхню погану
якість.

Поклавши на штабель свій кінець дошки,
Джойс підвела очі й побачила Сержанта,
котрий наближався до них якоюсь дивною,
дерев'яною ходою. Його справжнє ім'я
було Брукс  і ніхто, мабуть, не знав, чому
його називають Сержант, подейкували, що
раніше він служив в армії. Жінки сказали
Джойс, що він підірвався на одному з
островів у Тихому океані і спину йому
скріпили срібним дротом.
Джойс швидко відступила до грузовика,

сподіваючись, що Сержант пройде, не
помітивши її. Але він гукнув:

 Це ви, міс Аллен?
Злякано глянувши на бригадира, вона

кивнула головою і всміхнулася.
 Ну як, вас записали на курси чи ні? 

спитав він.
 Так, записали, містер Брукс.
 І довго їх треба відвідувати?
 Кажуть, що шість тижнів.
Це розпитування почало дратувати

Джойс; таке ж відчуття охопило її й під час
першої їхньої розмови; вона мало не
розсердилась за це на нього. Тоді він питав:
«Як вас звати?», «Скільки вам років?»,
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«Звідки приїхали?» Але в тому, як він
поводився і як про нього говорили інші жінки,
було щось таке, що не дозволяло їй
відвернутись од нього.

 Агов, сестричко, може, ми все-таки
сьогодні будемо розвантажувати
грузовик?  почула вона роздратований окрик
тесляра.

 Біжу,  відповіла Джойс і додала,
звертаючись до містера Брукса:  Вибачте,
я...

Але він узяв її за руку й глянув на
тесляра.

 Чого б тобі не поговорити з нею іншим
разом, Брукс?  запитав той.  Мені
потрібні дошки. Я не можу чекати.
Почувши це, вся бригада разом з

бригадиром та водієм насторожилась.
 Ніхто не забороняє тобі самому

скинути кілька дощок,  відповів Брукс.
Тесляр знизав плечима й заклопотано

відійшов до штабеля.
 Як пройшло перше заняття? Вам

сподобалось?  Сержант пильно дивився їй у
вічі. Джойс розуміла, що саме він має на
увазі, й відповідала:

 Так, усе гаразд.
 Скільки там кольорових?
 Крім мене, ще двоє.
Він кивнув головою І спитав серйозним

тоном:

 А ви не кинете, міс Джойс?
 Ні, не кину, якщо тільки зможу. Я...

мені ще ніколи не доводилось робити щось
подібне,  відповіла вона й пояснила: 
Всі ті значки, які там малюють на дошці,
вивчити неважко, але я не знаю, чи...

 Ви подумали про те, скільки
заробляють зварювальники? Долар і двадцять
центів за годину. А подивіться на декого з тих,
хто тут працює, та вони й носа втерти як
слід не вміють. У вас середня освіта, і
тривожитись вам нема чого.  І Брукс, злегка
стиснувши їй лікоть, повернувся й пішов до
стапелів.

Джойс, носячи дошки, раз по раз
зиркала на кораблі, осяяні вогнями зварки, і
здригалась від якогось недоброго
передчуття. Проте її опанувала також гордість від
того, що Сержант не забув про неї. її
думки весь час перепліталися, страх
змінювався рожевими мріями, вона складала плани
на майбутнє.
Довгі пообідні години, коли вона, чекаючи

вечірніх занять, замітала тирсу й прибирала
обрізки дощок, минули майже непомітно.
Обмірковуючи Сержантові слова, вона
зрозуміла, що ці вечірні курси відкривають
перед нею можливості, про які вона ніколи
навіть не думала. Якщо зварювальник
справді заробляє так багато, як казав Сержант, 
а він це повинен знати, бо теж будує кораб¬

лі,  в неї буде стільки грошей, що вона
зможе надсилати матері, і самій їй теж
вистачить. Можна буде підшукати кімнату 
чому б і ні?  де вона сама собі готуватиме
їсти й де можна буде поставити власні речі.

У місті, мабуть, повно шкіл, і коли вона
закінчить ці курси, зможе піти на другі,
треті. Вона може навчитись багато чого.
Вечорами вона зможе закінчити навіть коледж.
Або знову брати уроки гри на фортепіано.
Адже набагато краще й приємніше ходити
до школи, проводити вечори за книжками,
ніж самотньо сидіти в кіно чи блукати
темними вулицями. Джойс уявляла собі своє
майбутнє: можливо, на курсах зварювання
вона зустріне друга, їй хотілось, щоб це був
кольоровий, такого ж, як і вона, віку;
відвідування одних і тих же занять, вивчення
одного й того самого матеріалу допомогло
б їм краще познайомитися одне з одним.
Якщо такого друга вона не зустріне на цих
курсах, то зустріне на інших, де вона вчити-
меться потім. Молодь десь обов'язково
буде. І Джойс уперше зраділа, що приїхала
до Сан-Франціско.

О пів на п'яту пролунав гудок, випустивши
з елінгів та стапелів людську лавину, яка
котила до воріт. Джойс наздогнала містера
Гендерсона вже за огорожею. Під'їхав
автобус, і обоє продерлись на заднє сидіння.
Автобус, наче бочка оселедцями, був
набитий робітниками в пропахлій димом,
нафтою та потом одежі.

Джойс дивилася у вікно. її раптом
охопило нездоланне прагнення пограти на піаніно.
Відтоді, як вона поїхала з дому, таке
бажання з'явилося у неї вперше. Пограти просто
для себе, як вона грала на старенькому
піаніно, що стояло у них на кухні. Воно й зараз
стоїть там і чекає на неї. В Джойс буквально
горіли пальці від бажання доторкнутись до
клавішів, і вона навіть подумала, чи немає в
якій-небудь закусочній на Філлмор-стріт
піаніно: можливо, їй дозволили б заходити
туди після того, як закусочна зачиниться й
нікого, крім прибиральника, там не буде.
Зійшовши з автобуса, Джойс почала
прислухатися до завивання піанол. Можливо, в
кого-небудь поблизу є старе піаніно, на
якому нікому грати. Але вона знала, що
постукати до когось у неї не вистачить сміливості.

Зупинивши свій пікап, Том О'Ріген
побачив, що Саллі Каллела стоїть
на східцях школи поруч якогось
високого на зріст негра. Він подав
сигнал і помахав рукою. Негр

глянув у його бік. Том помітив, що негр
худорлявий і чорний, як піковий туз. Саллі лише
махнула рукою і не припиняла розмови.
Проте Том бачив, що говорить вона не до
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Негра, а до дівчини, теж кольорової, яка,
очевидно, прі-їйшла з цим негром. «Боже,
невже вона гадає, що я чекатиму на неї цілу
ніч?»  обурився він і просигналив знову.
Саллі підбігла до машини. Він відчинив
дверці, та вона, сміючись, одвернулася до
негра й дівчини на східцях і приставила до
лоба пальця, удаючи, ніби стріляється з
розпачу.

 Том, невже ти не можеш хоч хвилинку

почекати, поки я докінчу розмову? 
вигукнула вона.  Куди ми так поспішаємо?

Том оглянувся на всі боки і, не
побачивши поблизу поліцейської машини,
розвернувся посеред Ван Несе Авеню й поїхав
назад до мосту.

 Хто цей засмаглий ірландець? 
спитав він.

Вона обернулася і пильно глянула на
Тома.

 Це твій останній?

 Мені це не подобається,  відповіла
вона.

 Що тобі не подобається? Різкі
повороти?  Але тут же подумав, що може
пожалкувати за цими словами, й сказав:  Я
просто пожартував, Саллі, не треба так
ображатись. Зрештою я такий же ірландець, як і
той негр,  ти мене сама весь час так
називаєш. Ну як, зробили вже з тебе зварю-
вальницю чи ні?
Саллі мовчки знизала плечима. Вони

проїхали всю Мішен-стріт, перш ніж вона знову
заговорила.

 Ну, годі, не гнівайся,  попрохав він.
 Сьогодні ми вже зварювали, якщо

тобі цікаво.
 Це вже успіх!
 На першому поверсі є майстерня, 

сказала Саллі,  з верстатами і всім
потрібним. Я зварювала стик. Ти, мабуть, не знаєш,
що це таке!

 А може, вгадаю?
 Овва, який розумник знайшовся!

Том засміявся і звернув до мосту.
 Я читав у газеті, ніби від наміру вдатись

до послуг жінок-зварювальниць
відмовились. Надто ризиковано.

 Ха-ха-ха!  засміялася Саллі у
відповідь.

 На верфі Сан-Мартін на роботу не
взяли жодної зварювальниці.

 В цьому нема нічого дивного  просто
ще не встигли. Але в Мерін-шипі
жінок-зварювальниць працює багато.

 Звідки ти це знаєш?
 Ходила й довідалася.
По дорозі до їст-бей Том помітив

поліцейського, що рушив від краю тротуару.
Поліцейський їхав слідом за ним аж до міської
лінії Сан-Мартіна, а Том О'Ріген мчав майже

на граничній швидкості. На шосе, що вело
до верфей, він знову розбалакався.

 Твій батько казав, що кидає роботу в
профспілці,  мовив він,- і цієї весни
повертається до Соу-Крік. Як ти гадаєш, він
справді повернеться?

 Гадаю, що повернеться. їм з мамою
тут ніколи особливо не подобалось.

 Ти теж поїдеш із ними?
 Ні.
 Ладен закластися, ти їм цього ще не

казала. І зрештою поїдеш із ними.
 Клянуся, що иі. Я залишусь тут і

працюватиму на верфі.
«Можливо, ти так і зробиш,  подумав

Том.  А де ж буду в цей час я?
Найімовірніше, на якомусь кориті посеред Тихого
океану».

 Вранці ти повернешся додому
автобусом,  сказав він.  У мене побачення.

 У тебе? О восьмій ранку?
 З моїм військовим квитком,  додав

він.

 Мгм,  мовила вона й тут же запитала:

 Щось трапилося, Том?
Йому лестив її серйозний тон.
 Думаю, нічого особливого. Але раз на

місяць я повинен ходити відмічатись, поки
працюю на верфі. Минулого місяця я забув
це зробити. їм, мабуть, дуже кортить дати
мені прочухана.
Машина в'їхала на стоянку й зупинилась

під дротяною огорожею верфі. Внизу, біля
води, височіли незакінчені будинки, схожі
на руїни. Пара, що здіймалася над копрами,
якими забивали палі, дим над тліючими
купами сміття, червона заграва вогнів і
голубувато-димчасте сяйво електричних
ліхтарів  від усього цього складалося
враження, ніби місто зазнало жахливої катастрофи.
«Наче після нальоту

бомбардувальників»,  подумав Том і сказав:
 Я дав згоду, щоб мене взяли на службу.

Набридло вже вештатись.
Саллі мовчала.

 Клянуся, твій батько не буде дуже
задоволений з того, що повернеться до Соу-
Крік. Я, наприклад, ту лісопильню не забуду
до кінця свого життя.

 Але ж він страшенно впертий, 
мовила Саллі.

 Теслярство не набагато краще,  Том
запропонував їй сигарету і запалив
сірника.  Тут мені вже все остогидло. Що б я не
робив  чи стукаю молотком, чи орудую
пилкою,  всередині у мене все наче
горить. Іноді мені хочеться кинути інструменти
й піти, куди очі світять. Коли-небудь я так і
зроблю, і не тому, що в мене не виходить
з роботою...

 Я знаю, що ти маєш на увазі, Томе, 
сказала Саллі.
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Але вона, певно, нічого не знала. Том
припускав, що їй набридло працювати
офіціанткою в закусочній, набридли люди, що
товчуться там кожен вечір, але думав, що
зварювання їй теж швидко набридне, навіть
якщо вона й закінчить коли-небудь ті курси,
Саллі із ним завжди була весела, жартувала
і, мабуть, не розуміла, що він хоче їй щось
сказати. Для неї зустрічі з ним  тільки
захоплююча гра, вона ніколи не буває сама.
Цікаво, чи поводиться вона так само й з
іншими? Скажеш що-небудь, не
обміркувавши як слід, і вона висміє тебе. Тома це
лякало.

 Мама передала тобі шматок пирога,
мовила Саллі, розкриваючи сумку.  Він
трохи пом'явся.

 Дякую.
 Просила переказати, що чекає тебе

завтра на вечерю.

 Добре,  відповів він і, дивлячись

перед собою у вітрове скло, провадив далі: 
Я досить довго блукав по світу, Саллі. Так
само, як і всі інші, кого я знав у Соу-Крік
мій батько, швагер, твій батько,  кого не
згадай, усі вони замолоду пройшли цей
самий шлях. А чого вони досягли? Водять
грузовики, працюють на лісопильнях, на
залізниці  і не тому, що вони хотіли цього, а
тому, що іншого виходу не було. І я
страшенно не хочу, щоб зі мною теж так
сталося.

Саллі подала йому пиріг, загорнений у
пергаментний папір.
«Вона зробила це навмисне,  подумав

Том,  вона вважає своїм обов'язком
спиняти мене щоразу, коли я намагаюся

заговорити про щось важливе для нас обох.
Клятий пиріг! Треба було викинути його у
вікно!»

 Мені здається, це добре, коли людина
хоче багато. Я теж хочу багато.  !, трохи
помовчавши, Саллі додала:  Я думаю, що
ти досягнеш усього, чого тільки захочеш.
Він здивовано глянув на неї. Що вона

хоче цим сказати?
 Усього?  перепитав він таким тоном,

що слово це прозвучало досить двозначно.
 Майже всього.

 Цього мені замало.

Насправді він так зовсім не думав, добре
усвідомлюючи, що грається словами. Гра в
піжмурки відновилась, і цього разу з його
ініціативи. Він мовчки розгорнув пиріг, і вони
вдвох почали його їсти.

 Ми ще встигнемо випити кави, 
запропонував Том.  Ходімо до закусочної.

 Ходімо, якщо хочеш.
Але замість того, щоб вийти з машини, він

швидко нахилився і поцілував її. Вона
торкнулася його губ кінчиком язика, залишивши
присмак шоколадного крему. Том ударився

ліктем об кермо. Він міцно пригорнув її до
себе і не відпускав доти, поки на
автомобільну стоянку не почали з'їжджатися
машини. Звільнившись, нарешті, з його
обіймів, Саллі відчинила дверцята і вистрибнула
з машини. До початку зміни часу
залишилось небагато, і, побравшись за руки, вони
пішли уздовж дротяної огорожі до
прохідної.

У дні, коли відбувалися профспілкові
збори, Тома завжди запрошували на обід до
Каллели,  туди він і без запрошення охоче
ходив,  і, пообідавши, вони разом із
старим їхали на збори. Цього разу він довго
затримався на призовному пункті й, лігши
спати тільки опівдні, проспав; майже
смеркло, коли він під'їхав до заднього ганку
будинку, в якому мешкали Каллели, і піднявся
чорним ходом на другий поверх.

 Я вже гадала, що ти не приїдеш! 
вигукнула Ліз, дружина Каллели.  Вечеряти
будеш?

 Авжеж, я голодний, як вовк. Саллі вже
встала? Де Каллела?

 У ванній. Том прийшов!  гукнула
вона.  Ти б розбудив Саллі, бо вона проспить
до півночі.
Том вийшов у тісну прихожу і тихенько

постукав у двері спальні. За дверима стояла
тиша. Тоді він заторгав ручку й голосно
крикнув:

 Саллі, вставай!

У відповідь почулося позіхання.
 Мати каже, що виллє на тебе відро

води, якщо ти за хвилину не прийдеш
вечеряти.

 Зараз, зараз.
 Ти справді встаєш? Чи, може, стягти

тебе з ліжка?
 Ой ні!  закричала вона.  Я вже

встаю.

Том повернувся до кухні. Ліз насипала в
тарілки, Каллела сидів уже за столом. Це
був кремезний лісоруб фіни з червоним
обличчям і щіткою короткого білого
волосся на голові.

 Тягни її сюди, Томе, поки вона знову
не заснула!  крикнув він, наливаючи в
чашки кави з величезного емальованого

чайника.  Як ти дивишся на те, щоб узяти
сьогодні твій пікап? Бензину вистачить?

 Вистачить,  відповів Том.
 Швидше, швидше,  квапив Каллела

дружину,  ми повечеряємо удвох із
Томом, якщо більш ніхто не хоче!
Дружина Каллели поставила перед

чоловіком тарілку картоплі з м'ясом, і він
заходився жваво наминати, потім насипала
Томові й сіла за стіл ближче до плити. Це була
жінка з худорлявим обличчям і срібною
короною волосся на потилиці. «Чоловік її слу¬
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хається»,  подумав Том. У всіх чомусь
складалося враження, що вона кмітливіша за
свого чоловіка, і коли її очі зустрічалися з
очима Тома, він щоразу читав у них
прихильність до себе.

 Сьогодні висуватимуть кандидатів,
Томе,  сказав Каллела.
Том кивнув головою, потім спитав:
 Ви не передумали?
 Звичайно, ні, голубе. Нехай хтось інший

займається профспілковими справами. А ми
з старою повернемося до рідного міста.

 Ти впертий, як слон,  зауважив Том.
Не забуваєш нічого.

 Не засвоюю нічого нового й нічого не

забуваю. Я такий!  Каллела ляснув рукою
по столу і вибухнув реготом.  Ти один із
тих, Томе, хто може стати секретарем
профспілки. З тебе вийшов би непоганий

секретар, хлопче.  Колючі сині очі старого
пильно дивилися иа Тома.- Ти давно в

профспілці?
 О, вже місяців із п'ять.
 Ех, якби ти був з'явився тут хоча б на

рік раніше, я дуже легко зробив би тебе
уповноваженим.

 Призовна комісія має інші плани.
 Тебе що, тривожать? Саллі!  крикнув

він.  Чи будеш з нами вечеряти, чи ні?
 Викликали сьогодні вранці й лаяли.

Кажуть, як тільки закінчиться будівництво,
візьмуть мене в армію, або флот, хай їм
чорт! Вибачте на слові,  додав він,
відчувши, що почервонів,

 Слова тут не мають ніякого
значення,  заспокоїла його Ліз.

 Ти можеш найнятися на роботу в Річ-
монді й одержати ще одну відстрочку, 
порадив Каллела.

 Не хочу я більше ніяких відстрочок.
Залишу свою роботу тобі, Каллела. Тобі
корисно буде знову трохи попрацювати. Можу
заприсягтися, що ти й цвяха вже як слід
забити не зумієш.

Калелла усміхнувся й кивнув головою.
 Тобі ще налити?  спитав він.  Що на

третє, Ліз? Саллі! Ти що, збираєшся
проспати все життя?  закричав він.

 Чого ти кричиш?
Саллі, в халаті й пантофлях, вийшла,

нарешті, до кухні, пов'язуючи голову шарфом,
щоб сховати бігуді.

 На тебе скоро вже сусіди будуть
скаржитись.

 Що за манера виходити в такому
вигляді, коли у нас гість!

 Гість? Це Том гість?  Вона
усміхнулась Томові.  Привіт!

 Привіт.
 Хочеш, пограємо ввечері в бейсбол?
 Сьогодні профспілкові збори.
 А, збори,  промовила Саллі і, повер¬

нувшись до батька, спитала:  Ну, ти вже
умовив Тома піти працювати в профспілку?

Калелла похитав головою.
 Батько вважає, що ти якнайшвидше

повинен здихатися свого ірландського
акценту,  сказала Саллі.  Тоді з тобою
рахуватимуться там, на зборах. «Звичайно,
браття,  голосно мовила вона,  найважливіше
для нас  це добре оцінити ситуацію». На
жаль, я не можу сказати ці слова з усіма
нюансами, бо для шведської фінки це
нелегко. Але в закусочній мені весь час
доводиться чути цих дражливих теслярів, і скоро
я сама зможу піти працювати в профспілку.
Ти знаєш, мамо,  сівши до столу, сказала
Саллі, й поглянула на матір, минулого
вечора Том пив у нас каву, і якийсь хлопець,
по-моєму, член профспілки, підсів до
нього.  Вона з зусиллям проковтнула шматок
м'яса.  ! я сказала, коли проходила повз
нього з тацею, розумієш, мамо, сказала:
«Пр-ринести вам іще чашечку кави, сер-р,
чи чашку чаю?» Ох, коли б ти побачила в цю
хвилину Томове обличчя! Я думала... я
думала, він перестрибне через стойку! 
Відкинувшись на спинку стільця, Саллі затулила
руками обличчя і дзвінко засміялася. Шарф
сповз у неї з голови, відкривши бігуді;
кілька пасом рудого волосся спало їй на лоба,

Том, який досі сидів мовчки, раптом
зареготав. Каллела й Ліз теж реготали. А Саллі,
вискочивши з-за столу, злегка вклонилася

йому.

 Ти що, не можеш досидіти до кінця

вечері?  незадоволено спитав Каллела.
 Пробачте, сер-р, але у мене сьогодні

побачення, я іду грати в бейсбол.
Це знову розсмішило Ліз. Том перехопив

її погляд і зрозумів: вона знає, що він
сердиться на Саллі, яка йде грати в бейсбол без
нього. Ліз прибрала тарілки і поставила на
стіл пиріг. Саллі повернулася за кілька
хвилин уже в светрі й довгих штанях, її руде
волосся було зібране у вузол на потилиці.
Вона схопила шматок пирога і почала жувати
його.

 Ти б поверталася додому раніше, 
сказала мати,  щоб хоч трохи поспати
перед роботою.

 Добре, мамо.
 Може, Том привезе тебе. Він все одно

повезе батька після зборів.
Том промовчав. З вулиці долинув

автомобільний гудок.
 О, це вони!  вигукнула Саллі і,

махнувши Томові на прощання, вибігла з
недоїденим шматком пирога.

«Поїхала з Ендермесом»,  подумав Том.
Грати в бейсбол з Ендермесом, який має
тепленьке місце на військово-морському
складі й пересидить там до кінця війни. Тре-
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ба було б поїхати з нею. Може, він і
поганенький бейсболіст, але в чомусь іншому
він може позмагатися з Ендермесом. Та
замість цього Том повезе старого Каллелу на
профспілкові збори. Він рвучко встав з-за
столу.

 їдемо?
 Хіба вже час?  Каллела глянув на

будильник, що стояв на каміні.  Я ще не
випив кави.

 Еге ж, ти ще не спорожнив до дна
чайник,  кивнула дружина.

 Гаразд, їдьмо, бо пропустимо читання
протоколів. Чого доброго, вони ще
виженуть тебе.
Поки Каллела надягав двобортний

блакитний піджак, у якому він ходив на
профспілкові збори, Том попрощався з Ліз і
подякував їй за вечерю. Вона провела його на
чорний хід.

 Дівчата в такі літа ще не дуже
розбираються в хлопцях,  сказала вона. 

Згодом вони майже всі розумнішають.
Том знизав плечима, ніби йому це зовсім

байдуже; але, спускаючись сходами вниз,
він зрозумів, що обдурити Ліз йому не
вдалося.

Повертаючись з наради
виконавчого комітету Сан-Мартінського
відділення Спілки
суднобудівників, Уолтер Стоун побачив, що
деревообробники на першому

поверсі тільки-но закінчили збори. У вестибюлі
він помітив їхнього уповноваженого
Каллелу й пригадав, що чув, ніби Каллела
збирається повернутись до Соу-Крік, тож треба
принаймні попрощатися з ним. Але Каллела
стояв біля стойки буфета в гомінкому колі
робітників. Більшу частину дня Уолтер Стоун
провів у суді й на нараді суднобудівників і
тому нічого зараз так не бажав, як кількох
хвилин спокою і самотності. Він зупинився
внизу, не знаючи, що йому робити.

 Хелло, містер Стоун!  озвалося
раптом позаду.

Він обернувся і побачив незнайомого
юнака в шкіряній куртці й сорочці з відкритим
коміром.

 Ви пам'ятаєте мене, містере Стоун?
Уолтер усміхнувся і похитав головою. Але

тут же згадав: це був один із тих хлопців,
які працювали на лісопильні в Соу-Крік. Це
ж його головний свідок!

 Том О'Ріген!  вигукнув він, тиснучи
Томові руку.  Я часто згадував вас, але
впізнав не відразу. Ви дуже змінилися за ці
три роки.

 А ви ні, містере Стоун.
 В моєму віці змінюються не дуже по¬

мітно. І що ж ви тепер робите? Працюєте
тут, у Сан-Мартіні?

 Так, на будівництві верфі.
 Мабуть, теслярем? А лісопильню що,

покинули?
 Ви вгадали, хай їй грець.
Уолтер зареготав.
 Що ж з вами було після процесу? 

спитав він.  Ви повернулися потім на
лісопильню?

 Навіть не пробував. Гадаю, що дехто з
хлопців повернувся. Але я звідти поїхав
геть.

 І де ж ви були?
 В Сіетлі й Чікаго. Багато мандрував.
 Отже, побачили трохи світу. Тепер

пригадую, ви про це говорили.

 О, я справді роздивився на багато
речей. Мабуть, що в наступні кілька років
побачу ще більше.

 Ви, здається, неодружені?
 Ще ні, і це добре. Мене за кілька

місяців покличуть на військову службу. Певно,
у флот.

 Мій син нещодавно теж пішов туди, 
сказав Уолтер, згадавши, що перше, про
що він подумав, побачивши Тома О'Рігена,
був син.  А ваші батьки де?  спитав він.
Все ще там?

 Так, вони в Сан-Дієго.
 Ну що ж, Томе,  мовив Уолтер,

зважуючи в руці свій портфель і дивуючись у
думці з відчуття, ніби він лицемірить перед
ним, хоч насправді каже цілком щиро, 
мені було дуже приємно знову побачити
вас. Хвилину тому я бачив Каллелу й
подумав, що треба було з ним привітатися.
Я бачу його не так то вже й часто.

 Авжеж, що треба було,  погодився
з ним Том, і Уолтер зрозумів, що той шукає
приводу якнайшвидше закінчити розмову.
Ходімо, містер Стоун. Мені треба будь-що
витягти звідси Каллелу, бо я хочу перед
роботою відвезти його додому. Я сьогодні на
нічній зміні,  повідомив він, пробиваючись
крізь натовп біля більярда до стойки бара,
де, розмахуючи пляшкою з недопитим
пивом, про щось розводився Каллела.

 Годі вже, Каллела,  урвав його
О'Ріген.  Краще почастуй цього чоловіка
пивом, поки він не посадив тебе під замок.
Каллела обернувся, і обличчя його

засяяло. Він схопив Уолтера за рукуй притяг
до себе.

 Це найспритніший адвокат у всій нашій
спілці,  голосно сказав Каллела. Він
врятував мене з соукрікської тюрми. А для
цього, хай йому всячина, треба бути
спритним хлопцем.

 А ти в чомусь був завинив, Каллела? 
спитав хтось,
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 Дулю з маком!  вигукнув він, і всі
вибухнули реготом.

 Можу запевнити вас, джентльмени, 
сказав Уолтер, коли регіт утих,  що він
був невинний, як ягня. Це кожному було
зрозуміло. Вся його провина полягала в
тому, що він організував профспілку.

 Принаймні спробував організувати, 
виправив його Каллела.  Можна
почастувати вас пивом, Стоун? Це найміцніший з усіх
напоїв, які тут є. Може, дістанете дозвіл
продавати тут щось міцніше, га? Ну, за все
краще,  підняв він пляшку.  Практикуєте,
як і раніше?
Але перш, ніж Уолтер устиг щось

відповісти, Каллела знову заговорив своїм гучним
голосом:

 Я частенько бачу в газетах ваші
портрети, Стоун. Мабуть, усі профспілкові
шахраї Західного узбережжя вже
вдавалися до вас по допомогу.

Знову озвався сміх, і Уолтер, ковтнувши
із своєї пляшки, відповів на нього
жалюгідною посмішкою. Він розумів, що Каллела
вирішив трохи покепкувати з нього
привселюдно, тим паче, що він сам якоюсь мірою
напросився на це. Навіщо було приходити
сюди в дорогому костюмі й зі шкіряним
портфелем? Проте адвокат є адвокат, а для
кожної професії є своє традиційне вбрання.
Там, нагорі, засумнівалися б у його
здібностях, якби він з'явився в такому піджаці, як,
наприклад, у Каллели. А Каллела перший
підозріливо глянув би на тесляра, котрий
прийшов би найматись на роботу в спецівці.
Йому раптом спало на думку, що Каллела,
можливо, щиро зворушений його увагою й
ірже, мов кінь, бо не знає, як йому
поводитись. І Каллела одразу ж ще більше
сподобався Уолтерові.

 Я чув, ви повертаєтесь до Соу-Крік,
сказав він.

Каллела кивнув головою.
 З мене вже досить міського життя,

Стоун. Ми із старою хочемо повернутись
туди, де можна підстрелити собі на обід
щось із дичини просто з кухонного вікна.

 А там що, треба брати з собою
рушницю, коли йдеш, приміром, у сарай, га,
Каллела?  спитав один із присутніх.

 Вони цілу зиму не ходять до сарая, бо
він за річкою,  зауважив інший.

 Що ж, хлопці!  крикнув Каллела,
вдаючи, що образився.  Можете сміятись,
скільки хочете, але коли вишикуєтесь у
чергу із своїми продуктовими картками по фунт
м'яса, ви згадаєте, що я консервую
ведмежатину й оленину. Дідько з вами, регочіть,
хоч лусніть!  стишивши голос, він
обернувся до Уолтера й додав:  Там усе нагадує
наші рідні краї, а ми із старою дуже
хотіли б туди повернутися. Справи у великих

містах ми залишимо хлопцям, таким, як
Том.  Уолтер побачив, що Том розгубився
і почервонів.  Цими днями він стане
профспілковим уповноваженим. Чи, може, ти
хочеш бігати з портфелем адвоката, га, Томе?
Том О'Ріген злегка штовхнув Каллелу в

бік.
 Ради бога, мені о дванадцятій треба на

роботу. їдеш зі мною, чи підеш пішки?
долинув до Уолтера його голос.

 Вже запізнюєшся, Томе? Чорт! Мабуть,
краще їдь сам. Мене підкине хтось інший.
Ви машиною, Стоун? Мені з вами якраз по
дорозі.

 От і добре,  відповів Уолтер.
Тримаючи Каллелу за лікоть; він потиснув

О'Рігену руку, здивований шанобливим і
роздратованим тоном, яким той звернувся
до Каллели. Коли Том пішов, Каллела
шепнув Стоунові на вухо:

 Він хороший хлопець. Свій. Стара
намагається підчепити його на гачок, але наша
Саллі, здається, не дуже цього хоче.
Норовиста, як молода лошиця.  Він зареготав
так голосно, що Уолтер різко відсахнувся. 
Ну, гаразд, не буду вас більше
затримувати, Стоун, вам ще далеко їхати.

Каллела кинув на стойку паперовий долар
і взяв здачу.

 Ви все ще мешкаєте в цьому місті,
так?  запитав він і, схопивши Уолтера за
руку, почав пробиватись до дверей.

Уолтер, який раз по раз зиркав на
годинника над сигаретним кіоском, підрахував,
що до виходу вони йшли майже тридцять
хвилин. Каллела обов'язково хотів сказати
що-небудь кожному, хто потрапляв йому на
очі. «Дай трохи відпочити пляшці, Хенх», 
радив він одному і, штовхнувши ліктем
іншого, казав: «Пильнуй за майстром, Келе-
хен... Як справи з ратушею, Гуз? Твоя стара
вже на ногах, Джорджіо?»
Нарешті, вони дісталися на вулицю й сіли

в Уолтерів автомобіль. Проїхавши
перехрестя авеню Сан-Мартін і звернувши на захід,
до затоки, Уолтер спитав:

 А ви знайдете там роботу, Каллела?
 Як тільки почалася війна, там відкрили

силу нових заводів. Гадаю, мене з радістю
візьмуть на один із них.

 Але ж раніше вам це ніяк не
вдавалося!

 Ні, хай йому чорт! Коли в місті тільки
дві компанії, вони можуть скористатися
чорними списками й чіплятись до людини, як
реп'яхи до собачого хвоста.

 А спілка не могла б вам допомогти? 
спитав Уолтер.  Адже вони уклали між
собою угоду.

 Спілка?  перепитав Каллела. 
Уповноважений з об'єднаних профспілок
розпустив її. Потім він знову створив її, але з під-
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ставними особами на керівних посадах. Ці
особи й вирішують, кого заносити до чорних
списків, і вибивають у нас грунт з-під ніг.
Можливо, я не повинен був цього вам
розповідати, Стоун.

 Я не видам вас, Каллела.
 Все одно вони зроблять усе можливе,

аби не дати мені в профспілці ніякої
роботи. Але це їм навряд чи вдасться.

 І тому ви вирішили повернутися в Соу-
Крік?  зацікавлено спитав Уолтер.

 Мені треба там про дещо довідатись,

Стоун,  засміявся Каллела.  Та все це,
звичайно, балачки. Я вже немолодий, і мені
не пасує звертати з обраної дороги чи
необережно поводитись. Якщо вони дадуть
мені спокій, я їх теж не чіпатиму. 
Помовчавши якусь хвилину, він додав:  Я жив
там з двадцятого року й нікому не
дозволю проганяти себе!.. Ну, я вже майже
вдома. Зупиніть он на тому розі.

 Може, підвезти вас до самого
будинку?

 Ні, ні, це зовсім близько.
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Уолтер підрулив до тротуару й зупинив
машину.

 Ви знаете, ваша справа  перша
профспілкова справа, за яку я взявся,  сказав
він Каллелі.  Тому я вважаю, що ви й інші
зробили з мене профспілкового адвоката.

 Дякувати нам за це, мабуть, не варто.
 Навпаки. Для мене був дуже важливий

той процес в Соу-Крік. Завдяки йому я
порвав з людиною, з котрою працював

багато років, і вступив у нову фірму, яка
спеціалізується на профспілкових справах. А мій
син нещодавно одружився з дочкою мого

першого компаньйона,  додав він,
сміючись.  Отже, як бачите, так собі не минає
ніщо. Але я був дуже радий, що змінив
сферу діяльності. Справді-бо. І я вам за це
вдячний.

 Це я повинен бути вдячний вам за те,
що ви врятували мене з в'язниці,  відповів
Каллела.

 Тоді я був ще недосвідчений новачок у
таких справах. Тільки згодом я зрозумів, як
мало знав про те, чим вирішив займатись.

 Думаю, що якби ви знали більше, то
просто не поїхали б туди.
Уолтер хотів уже щось відповісти на ці

слова, але, очевидно, в них ховалося щось

значно більше, ніж здавалося на перший
погляд, і він сказав:

 Раз я взявся за цю справу, то повинен
був поїхати.  Він подав Каллелі руку. 
Я радий, що ви повертаєтесь у Соу-Крік.
Бажаю вам успіху.
Вони потиснули один одному руку, і

Каллела вийшов з машини.

 Скажіть О'Рігену, нехай приходить
після війни до мене, якщо його зацікавить
юриспруденція!  гукнув йому вслід
Уолтер.  Мені дуже хотілося б, аби дехто з
простих молодих робітників здобув
юридичну освіту.

Від нього не сховалося, що Каллела, перш
ніж схвально кивнути головою, підозріливо
глянув на нього.

 Гаразд. Я скажу йому, Стоун,
обов'язково скажу.

Залишившись сам, Уолтер замислився над
останніми словами Каллели. «Думаю, що
якби ви знали більше, то просто не
поїхали б туди». Дивна людина цей Каллела.
Один з запеклих радикалів, він, як і
більшість із них, ненавидить об'єднане
керівництво своєї спілки, мов сатану. «Можливо, це
небезпідставно», визнав Стоун. Люди типу
Каллели, якщо їм дати волю, рознесуть
ущент будь-яку спілку. Вони анархічні,
заперечують усякий стримуючий фактор, тим
часом як сама природа такої великої й
складної організації, як сучасна профспілка, та¬

кого фактора вимагає. Каллела загалом
чесна людина, але те, що він мав на увазі,
неправда. Уолтер визнати себе в цьому
винним не може. Він багато чого навчився
згодом, але ніколи не шкодував, що взявся за
справу в Соу-Крік і порвав з Річардсом,
своїм попереднім компаньйоном, хоч для
дружини й сина це був тяжкий удар. Він не
знав, що хлопець був уже заручений з
донькою Річардса. Та як би там не було,
всё це вже позаду, і син тепер живе своїм
розумом.

 Усе йде як слід,  промовив він
напівголосно, старанно підбйраючи слова, ніби
стояв перед присяжними. Річ, звичайно, не
в тому, що він заробляє чимало, хоч
нарікати тут немає особливих підстав,  о, він
ще може одягатись так, як і інші повірені з
вулиці Монтгомері,  а в тому, що він
займається діяльністю, яка здається йому
корисною і вартою поваги.
Хіба цього мало? Чого людині ще треба?

Але в такому разі, чому випадкова фраза
Каллели раптом примусила його захищати
свою професію? Поміркувавши над цим
питанням, він зрозумів, що Каллела і цей Том
О'Ріген, який тоді зачарував окружний суд
своїм ледь помітним ірландським акцентом
і явною рішучістю домогтися свого,
назавжди ввійшли в його життя на одному з
поворотних пунктів. То був справді поворотний
пункт, і, проїжджаючи безлюдним містом,
він згадав ту хвилину, коли чоловіків
випустили на волю і до них, ридаючи,
припадали їхні жінки. Смерклося, з лісопильні
несло горілою тирсою, а його оточили на
східцях суду, плескали по плечах, тиснули
руки, ніби це він урятував їх. Таку хвилину
забути майже неможливо.

6 3 будинку профспілки Том заїхавпо Саллі, щоб відвезти її на верф.
Однак Саллі ще не повернулася.
Ліз сиділа біля кухонного столу й
штопала шкарпетки.

 Сідай, випий кави,  запросила вона
його.

 Не можу, я вже й так запізнююсь.
 Зачекай ще хоч трошки, Томе. Вона

зараз прийде. їх поїхала ціла компанія.
 Більше чекати я не можу,  сказав

Том.  Нехай компанія і відвезе її.  Він
грюкнув дверима й швидко побіг сходами
вниз. Йому здалося, що з кухні до нього
долинув сміх Ліз. Вже скоро північ, а Саллі
досі немає! Том спіткнувся на площадці об
дитячий самокат, що валявся в кутку біля
відер із сміттям, і ногою скинув його вниз;
відтак швидко збіг слідом за ним і,
звернувши в темну вузьку вулицю перед яскраво
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освітленим будинком, зупинився. Тут Ліз
його не побачить, навіть коли вийде на
площадку. «Хай сміється собі, якщо їй
смішно»,  подумав він, спершись на крило
пікапа; вийняв сигарету і намацав у кишені
сірники. Але замість того, щоб припалити,
він раптом роздушив сигарету між
пальцями; тютюн посипався на землю.

 Чорти б її вхопили,  промовив Том
сам до себе.  Поїхала з цілою компанією.
Поїхала грати у бейсбол з дівчатами та
хлопцями. Біс із нею, коли такі

Уздовж вулиці ріс бур'ян, сягаючи людині
до пояса. Том схопився за одне із стебел і
сіпонув його, щоб вирвати з корінням, але
стебло висковзнуло з долоні, залишивши в
ній повно гострих колючок. Біль, наче спалах
світла, увірвався в темряву його гніву і тієї ж
миті на протилежному кінці вулиці блиснули
автомобільні фари. Том випростався і весь
напружився. За хвилину долинуло гурчання
автомобільного мотора, потім голоси й сміх,
серце Тома шалено закалатало. Тулячись до
стіни, він трохи пройшов уперед і визирнув
на вулицю.

Перед багатоквартирним будинком
зупинився форд останньої моделі. На задньому
сидінні, обнявшись, сиділа якась парочка, а
на передньому  авто стояло під ліхтарем і
верх у нього був опущений Том побачив
руде волосся Саллі й біляву, коротку
чуприну Джорджа Ендермеса з
військово-морських складів. «Мабуть, зупинилися десь біля
Бейшора й душили одне одного в обіймах,
скільки хотіли»,  подумав він. Ендермес
витер сірника, Саллі, сміючись, щось
говорила, потім нахилилася до нього припалити.
«Ну, поцілуй її! Якого біса я хвилююся: він
же робив це, мабуть, стільки разів, що й не
злічиш. Поцілуй її надобраніч, сучий сину,
і я так дам тобі під зад, що ти полетиш аж
до бульвару Сан-Мартін». Очікуючи, що
буде далі, Том поволі заспокоївся. Він
тільки переступав з ноги на ногу та стискав і
розтискав кулаки.

Але Саллі й Ендермес не поцілувалися.
Саллі вийшла з машини й побігла до
будинку. Машина стояла на місці. «Чекає, щоб
відвезти її на верф»,  подумав Том. І раптом,
згадавши, що він уже теж запізнюється,
кинувся до свого пікапа й кулею промчав на
ньому до сусідньої вулиці. На автомобільній
стоянці біля верфі вільні місця залишилися
аж із самісінького краю. Том поспішав уже
до прохідної, коли під'їхав форд Ендермеса,
і з нього вийшла Саллі.

Вона побачила його і махнула рукою, щоб
він почекав. Але Том, не зупиняючись,
пройшов через турнікет. Лавина робітників
пронесла його повз будівлі, гори лісоматеріалів
та ряди вантажних вагонів до риштування
стапелів, Нарешті його наздогнала Саллі. З

її уривчастого дихання він зрозумів, що
дівчина бігла. Вони мовчки пішли поруч.

 Мама сказала, що ти заїжджав по
мене,  сказала вона, трохи відсапавшись.

 Заїжджав. Як ти провела вечір?
 З задоволенням пограла у бейсбол, 

відповіла вона.  Вибила сто вісімдесят
очок. Для мене це дуже добре.

 Отже, в тебе все гаразд, так?
 Ти, бачу, чимось незадоволений, 

мовила Саллі.

Том знизав плечима. Він відчував на собі
її пильний погляд, але мовчав. Саллі теж
мовчала. Так вони дійшли до закусочної.
Том рушив убік, але дівчина схопила його
за руку й повернула до себе.

 Що з тобою, Томе?
 Зі мною? Нічого. Все гаразд.
 Ти гніваєшся на мене за те, що я

поїхала з Джорджем Ендермесом?
 Звідки ти це взяла? Нітрохи. Гуляй з

ким хочеш. Мені однаково.
 Не думай, будь ласка, що я твоя

власність, якщо приходила до тебе на
побачення!  вигукнула дівчина.

» Я цього зовсім не думаю,  сказав
Том,  але й не збираюсь чекати своєї
черги, як останній собака у тічці.

Саллі витріщила на нього очі, наче не
відразу збагнула, що він сказав. Потім мовчки
накинулась на нього з кулаками. Від
першого удару Том захистився ліктем, але другий
влучив йому в щоку і мало не звалив з ніг.
Том відчув у роті присмак крові,
похитнувся, але тут же випростався і стрибнув
уперед, готовий убити Саллі. Та вона ту ж мить
прослизнула в задні двері закусочної й
хряпнула ними в нього перед носом. Том ще
якусь хвилину торсав ручку, та раптом

пролунав гудок. Том рвучко повернувся і побіг
до стапеля. Його бригада вже підіймалася
драбинами нагору. Том швидко надяг
комбінезон, витяг із шафи свою скриньку з
інструментами й кинувся слідом за ними.

Коли о четвертій годині ранку Том зайшов
до закусочної, біля каси товкся цілий гурт
чоловіків, які брали паперові тарілочки й
накладали собі їжу; офіціантки метушилися
між холодильником і кофеваркою.

Біля стойки не було майже нікого. Том сів,
і Саллі, пробігаючи повз нього, показала
йому синець на суглобі руки.

 Дівчата думають, що мене вкусив
собака,  мовила вона.

Том нічого не відповів, і Саллі зупинилася,
дивлячись на нього.

 Чашку кави й що-небудь закусити? 
спитала вона.

 Тобі пощастило, що ти встигла вскочити
у двері,
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 Це тобі пощастило, що в мене під
рукою не було пляшки з-під молока або ножа.
Я б тебе вбила. *
Вона поставила перед ним чашку кави й

побігла до каси, щебечучи;
 Що для вас, Джеку? Три пиріжки,

чотири пончики, три чашки кави, дві з вершками
й цукром...

 Всі три з цукром,  урвав її відвідувач.
 Е ні, Джеку. Хові ніколи не п'є каву з

цукром.

 Хові цієї ночі не працює, серденько.
Принеси, будь ласка, також шматок
кокосового торта.

 А торт для кого, Джеку?
 Не має значення.

 Краще візьміть що-небудь інше, бо від
торта людина повніє. А ви і так уже
товстенький, Джеку.

 Я? Товстенький?  здивувався
худорлявий чоловік років п'ятдесяти-п'ятдесяти
п'яти.

 Ви, мабуть, неохоче займаєтесь
гімнастикою, вела далі дівчина.  Коли ви
запросите мене покататись на роликових
ковзанах?

В залі вибухнув регіт, і Джек,
відкинувшись на спинку стільця, поплескав себе по
запалому животу.

 Товстенький, каже! Ви чули отаке?
Неохоче займаюсь гімнастикою!

 Головне, щоб цього не почула твоя
жінка,  зауважив хтось із присутніх.

 Моли бога, Джеку, щоб твоя жінка не
побачила, як ти катаєшся на ковзанах з
якоюсь кралею, бо матимеш халепу.

 Ну, добре, добре, годі вже глузувати з
мене. Виймай гроші й плати за цю гидоту,
або я віднесу її назад.
Посміхаючись, Джек усе ще квоктав, як

курка в гнізді.
 Як ти посмів мені таке сказати? 

прошепотіла Саллі Томові.  Хто ти зрештою
такий?

 Я не тямив себе з люті,  відповів той.
 Ти розгнівався на мене? Я дозволила

собі щось таке, що тебе роздратувало?
 Ти цілувала його так само, як і мене

учора ввечері?
 А тобі що до цього?

Том злякано подивився на неї й зустрівся
з пильним поглядом її зеленувато-сірих
очей.

 Коли це тебе вже так цікавить, то
можу сказати,  озвалася дівчина.  Ні, не
цілувала, я ніколи й нікого не цілувала так,
як тебе. А ти?

 Я теж ні,  відповів він.
Саллі пішла до каси. Том побачив, що

вона вибиває чек Джекові, і ковзнув очима по
її дівочій шиї, по руках, укритих
ластовинням, по зеленій сукні, які носять офіціантки,

й фартусі. Дівчина була невисокого зросту
і досить повненька. «Фігура майже як у її
батька»,  подумав Том. У Соу-Крік він ні
разу не звернув на неї уваги. Але це було
три роки тому. Відтоді вона змінилася. «Чи
ж не сумно такій дівчині лягати самій у
ліжко?»  спитав він себе в думці. Його
півгодинна перерва вже закінчувалася, коли
Саллі знову підійшла до нього. Спершись
ліктями на стойку, дівчина сказала:

 Ніяк не дочекаюсь, коли, нарешті, піду
працювати зварювальницею. Остобісіло вже
посміхатись усім, хто приходить сюди.

Саллі стояла, втупивши у нього нерухомий
погляд.

 Відвезти тебе додому, чи, може, ти вже
з кимось домовилася про це?

 Якщо ти поїдеш у мій бік, то я сяду з
тобою.

 Слухай, Саллі. Мені це теж уже
набридло. Може, ти кинеш ці дитячі витівки?

 Що ти маєш на увазі?
 Ти хочеш бути зі мною чи з Ендерме-

сом? Чи, може, хочеш, щоб я скрутив йому
в'язи?

 Що ти, Томе! Звідки ти взяв, що мені
потрібен саме хтось із вас двох?
Том розтулив рота, але відповісти щось

так і не спромігся.
 Ну, я іду,  мовив він і, повернувшись,

пішов до дверей.
Однак уранці, віднісши свої інструменти й

спецодяг до інструментальні, Том підійшов
до закусочної й побачив, що Саллі чекає
його. Вони мовчки побрели до прохідної
повз робітників денної зміни. Вийшовши за
турнікет, Саллі сказала:

 Я хочу в суботу поїхати в Сан-Хосе
провідати свою подругу Неллі.

Том мовчав, і вона додала:
 Ми вчились разом у середній школі. Ти

не хотів би поїхати зі мною?

 А навіщо мені ця твоя Неллі?
 Що?

Том обернувся, щоб побачити вираз її
обличчя: Саллі напружено роздивлялася щось
по той бік вулиці. Та за хвилину очі її якось
нерішуче глянули на нього. Том схопив її за
руки, і Саллі розсміялась.

Ти з першого ж погляду закохаєшся в
Неллі!  вигукнула вона, пританцьовуючи
біля Тома.

7 Мрії Джойс Аллен здійснювалисятак рідко, що зараз, коли одне з
її бажань, здавалось, от-от стане
реальністю, вона боялася знову
розчаруватися. Всі неприємності,

які траплялися з нею вдень, здавалися їй
якимсь дивним і хаотичним сном. Джойс
неначе пливла крізь брязкіт металу, крізь га-
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лас, що стояв навколо протягом усього
робочого дня. Після роботи вона викупалась у
Гендерсонів, причесалася й надягла сукню,
яку не надівала відколи закінчила школу.
Піднявши штору, Джойс побачила за вікном
туман, що низько навис над землею і
дрібними краплинами осідав на чорний тротуар.
Вона витягла з шафи плащ і шарф і,
поклавши їх на ліжко, заходилася розглядати
себе в дзеркалі.
Цю сукню мати пошила їй для гри на

сцені (коли Джойс сиділа на сцені, в неї було
таке відчуття, ніби вона дивилася вниз із
високої галереї), а не для випускного балу.
Хто захотів би з нею танцювати?

 Ти прекрасна піаністка, Джойс, 
сказав їй містер Меллорі, викладач алгебри.
Міс Бенвуд, викладачка англійської мови,

охоче погодилася з ним:  О, ти грала
просто чудово. Тобі так личить ця нова сукня,
Джойс!
Дивлячись на себе в дзеркало, Джойс

усміхнулася і сказала:
 Мені приємно, що вона вам

сподобалась.

Ще тільки початок сьомої. Чому вона
зібралася так рано? Адже раніше, ніж о пів на
сьому, Чарлі все одно не прийде. А може,
він сказав, що прийде о шостій? Ні, вона
добре пам'ятає, що пообіцяв прийти о пів
на сьому. До того ж, він може ще
запізнитися, таке теж часто трапляється.
Крутячись перед дзеркалом, Джойс

підняла поділ сукні. Шкода, що батько не
бачив церемонії випуску! Він так радів би, що
вона закінчила середню школу. Йому було
б приємно, що вона сидить на сцені поруч
директора й класного керівника. І про Сан»
Франціско йому теж було б приємно
дізнатись. Якби ж вона могла про це йому
розповісти! Якби ж вона була знала, що приїде
сюди і зможе розповісти йому про це
одного з тих днів, коли він чекав її повернення зі
школи, лежачи під дверима на ковдрі,
освітленій скупим зимовим сонцем.

 Мені дуже шкода, що ми змушені
сидіти у цьому задрипаному Сігнел Спрінгсі, 
сказав він ій одного разу.  Було б краще,
якби ти росла в своєму середовищі. Мабуть,
тобі від цього нелегко, дочко.

 О, в нас усе буде гаразд, татку, 
відповіла вона з притиском на слові «нас».

Він усміхнувся їй, потім промовив:
 Справи в мене підуть добре. Вони

завжди йшли добре. В тебе теж усе буде
гаразд. Але часи стануть тяжкими. На мою
думку, вони вже почали ускладнюватися.
Джойс запротестувала, а батько засміявся

і пересунувся разом з ковдрою на сонячне
світло, що тікало від нього.

 Мені так хотілося б, щоб ми жили там,
де багато молоді, щоб ти кожен вечір
танцювала, розважалася,  сказав він.  Ну, та

нічого не вдієш, у цій дірі це неможливо.
Зате ти здобула пристойну освіту, на мою
думку, кращу навіть, ніж твоя мати, а твоя
мати вчителька.  Батько замовк і, витягши
годинника, почав розглядати його з усіх
боків. Потім знову заговорив:  Правда,
освіта важить нині не так то й багато. Крім неї,
потрібно й ще дещо. Як тільки ти закінчиш
школу, тобі доведеться виїхати звідси.
Джойс хотіла крикнути: «А де будеш ти?

Хіба ми поїдемо не разом?»  Але
промовчала й тільки злякано дивилась на батька.
Він тим часом провадив далі:

 Як тільки закінчиш школу, люба,
зважай, що ти вже доросла й що настав час
їхати звідси.

 Куди, тату?  прошепотіла вона. 
Куди я повинна їхати?

 Куди завгодно. До Сан-Франціско,
Денвера, Чікаго. До будь-якого міста, куди йде
поїзд, люба.
Джойс пам'ятала кожне батькове слово.

Подумавши, що батькові було б приємно,
якби він дізнався, що вона приїхала сюди,
Джойс усміхнулася, сіла на ліжко й склала
на колінах руки.

О пів на сьому пролунав дзвінок. Місіс
Гендерсон пішла відчиняти. Потім на східцях
почулися кроки, а ще за мить хтось постукав

у двері. Джойс ніяк не могла пригадати ім'я
цього чоловіка, хоч ще хвилину тому воно
крутилося в неї на язиці.

 Містер... Містер...
 Геммон!  вигукнув він, тиснучи

Гандерсонам руки.  Чарлі Геммон. 
Обернувшись до Джойс, він здивовано глянув на
неї:  О, та ви, бачу, справжня красуня!
Мені просто ніяково за свій вигляд.

 Ви ж самі знаєте, що дівчата люблять
гарно одягатися,  зауважив містер
Гендерсон.

 Ну, я це теж люблю,  відповів Чарлі
Геммон.  Сьогодні я надяг свій найкращий
костюм, але поруч такої сукні він все одно
має посередній вигляд. Ну що, підемо?

Джойс побігла до спальні по пальто. Крізь
прочинені двері вона чула, що містер
Гендерсон зробив Геммону справжній допит,
наче Джойс його рідна донька, а не
квартирантка.

 Ви працюєте на верфі, містер Геммон?
 Ні, сер. Я моряк. Ви будуєте кораблі, а

я на них плаваю.

Джойс подумала, що справжнім моряком
назвати його не можна, бо в флоті він
служить тільки під час війни. Преподобний Бізлі
на курсах зварювання сказав їй, що Чарлі
художник, і вона дуже здивувалася, почув¬
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ши це. І все ж таки краще, що Чарлі сказав
Гендерсонам, нібл він моряк.

 Моряк... Гм, моряк... і ви
познайомилися з Джойс на вечірніх курсах?

 Ні. Я туди не ходжу. Я ні разу не встиг
би приготувати домашнього завдання, бо
опинився б далеко в морі.  Чарлі Геммон
вибухнув сміхом, тим самим сміхом, який
так розсмішив Джойс, коли вона вперше
почула його.  Ні, це мій друг, преподобний
Бізлі, одвідує ці курси. Він і познайомив
мене з міс Аллен. «Міс Аллен,  спитав я, 
ви вільні в суботу ввечері?» Так усе й
почалося, містер Гендерсон. А ось і Джойс! Ну, ви
вже готові?  Він помахав Гендерсонам
рукою і злегка уклонився їм:  До
побачення. Мені було дуже приємно познайомитися
з вами.

Джойс ішла попереду, а він на крок
позаду, бо сходи були надто вузькі, щоб можна
було йти поряд. Біля тротуару стояв
автомобіль з засвіченими фарами.

 Я позичив на цей вечір ролл-ройс, 
пояснив Чарлі.
Вони проїхали кілька кварталів по Філл-

мор-стріт, потім звернули в бічну вулицю й
зупинилися. Вилізши з машини, Чарлі
натиснув одну з численних кнопок на парадних
дверях. Двері клацнули, відчинилися, і він

під руку повів Джойс сходами нагору;
перехилившись через перила, нагорі їх
чекав преподобний Бізлі в чорному костюмі.
Місіс Бізлі допомогла Джойс зняти плащ і
захоплено вигукнула:

 Яка у вас чудова сукня! Такої в жодній
крамниці не купиш.
Джойс сказала, що цю сукню їй пошила

мати на випускний вечір. Місіс Бізлі
розповіла, що в неї дві дочки й одна з них піде
восени до школи. Потім місіс Бізлі повела
гостю до кімнати, й вони посідали на дивані.
Господар налив у склянки вина.

 Ну, як ти себе почуваєш, Чарлі? 
спитав він.

 Краще, ніж будь-коли до цього.
 Справді?
 їй-богу.
Камін, у якому замість дров горів газ,

освітлював Джойс жовтогарячим, наче
неонова реклама, полум'ям. Чарлі із склянкою в
руці походжав по кімнаті.

 І довго ти пробудеш на березі?
 Думаю, тижнів ще два-три. Поки не

скомандують назад.

 До того часу,  сказав Бізлі,  міс
Аллен і я повинні стати досвідченими
кораблебудівниками, здатними спорудити
корабель за твоїм проектом.
Чарлі сів біля Джойс і поклав руку на

спинку дивана. Джойс відчула, що рука його
торкається її волосся, і трохи відсунулась.

 Бачите оту картину над каміном? 
спитав він.

Джойс глянула на картину: в доку стояв
корабель, на задньому плані видніли
нафтосховище й невисокі горби.

 Це учбовий корабель «Петролеа», 
пояснив Чарлі,  новітня лайба, на якій я
познайомився з преподобним Бізлі.
Спускаюся в камбуз і бачу  він смажить
пончики на недільний сніданок...

 Так, це справжній ранній Геммон, 
зауважив Бізлі.  Ми нею дуже пишаємось.

 О, це дійсно рідкісна річ, гідна
колекціонування,  погодився з ним Чарлі. 
Колись ви всі розбагатієте за неї. Але слухайте
далі; заходжу і бачу: преподобний власною
персоною стоїть і смажить на смальці
пончики! Ой, людоньки! А чим же ми заморимо
черв'ячка сьогодні?

 Не знаю. Юні дами щось там готують.
 Слава богу, ми врятовані! Ви знаєте, як

його називали на «Петролеа»? «Бізлі 
Тяжкі Часи», «Вест-Індійський Грабіжник
Шлунків», ось як.
Преподобний Бізлі не витримав і

засміявся, затуливши обличчя долонями.
 Міс Аллен,  промовив він, 

дозвольте мені сказати на свій захист, що
кожного кока моряки називають грабіжником
шлунків. Це професійне прізвисько. Я
готував їсти з того, що мені давали, і робив усе
можливе, аби страви були якнайсмачніші.
Сумління моє чисте.

 Вся команда захворіла на рахіт, зате
сумління в преподобного чисте. Дозволь
запитати тебе, чому ти покинув своє тепле
місце в церкві й подався на верф?

Бізлі налив Чарлі й собі вина і, підсунувши
до столу стільця, сів.

 По-перше, друже, невеличке
уточнення: місце в церкві було нітрохи не тепле.
Щотижня я виголошував мінімум півдюжини
проповідей. Удень навідував парафіян.
Збирав гроші для людей, щоб вивезти їхні
родини з Техаса й Луїзіани. Шукав їм роботу.
Дбав про житло для них, водив до лікарів,
адвокатів.  Бізлі махнув рукою, ніби
відганяв від себе те, що допіру сказав.  Я
всього-на-всього помічник пастора, Чарлі, а
моя дружина Дженет прасує штани у
хімчистці,  додав він.

 Я знаю про це. Визнаю свою помилку.
 Чому ти ідеш у плавання, Чарлі? У тебе

ж було запалення легенів. Чого ти так
поспішаєш на корабель?

 Це вже не моя воля. Я міг перейти з
піхоту, якби до цього трохи довше тинявся
по суходолу.

 Ну, це що кому подобається, 
зауважив Бізлі.  Кінець кінцем ти моряк, а
моряки зараз потрібні. В армію і флот кожен
піде з охотою, аби тільки його взяли. Чому
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це так? Чому міс Аллен приїхала з Невади,
щоб працювати тут на верф'ях? Чому люди
їдуть сюди з усієї країни? Що, тут краще
платять, і вони хочуть утекти з Півдня? Пев-
ною мірою це так. Але тут також треба не
забувати про розум, про серце, які керують
людьми. А розум і серце людині
підказують, що й наші кораблі служать свободі.
Свободі в Німеччині, у Франції, в Китаї, в
Японії. Ми за свободу, адже так?

 Я за свободу в Техасі,  сказав Чарлі.
 Безумовно. Але кордони Техасу,

кажуть, можуть розсунутися аж до Рейну.
Всевишній знає, навіщо він послав нам це
випробування. Отже, немає ніякої потреби
сидіти цілісінькі дні в церкві, коли наші люди
працюють на верф'ях.

Чарлі трохи помовчав, потім сказав:
 Не погодитися з цим я не можу. І вірю,

ваш шов не швидко розійдеться.
 Сподіваюсь. З божою поміччю. Як ви

гадаєте, міс Аллен?

Джойс не зовсім зрозуміла, жартує він чи
каже серйозно, але Чарлі, штовхнувши її
злегка ліктем, значуще мовив:

 Нехай господь благословить шви, які
ми зварюємо.

 Ви, здається, працюєте в Сан-Марті-
ні?  спитав Бізлі.  Авжеж, ви сказали мені
про це кілька днів тому. А як ся має мій
друг, містер Брукс? Як ся має Сержант?

 В Сержанта, мабуть, усе гаразд. Я не
бачила його вже кілька днів.

 Ви вступили до профспілки?
 Та ходила до якоїсь із її організацій, 

відповіла вона.  У Сан-Мартіні, разом з
містером Гендерсоном. Заплатили аж по три
долари.

 Це, мабуть, Спілка чорноробів. Але є
ще одна, куди можна вступити, поки ми не
стали зварювальниками  профспілка суд-
нобудівельників. Думаю, містер Брукс ще
скаже вам про неї, він, здається, з усіма там
добре знайомий... А може, ми скоро всі
будемо сусідами, хто зна!  вигукнув він. 
Ми з Дженет та нашими юними дамами
хочемо переїхати до Сан-Мартіна, якщо я
дістану роботу на верфі, коли закінчу курси
зварювальників. І я маю намір відкрити в
Сан-Мартіні церкву. Тим паче, що нашим
людям там немає куди піти помолитися.

 Ось і мої подружечки!  раптодл
вигукнув Чарлі.

До кімнати увійшли дочки Бізлі й сказали,
що вечеря готова. Чарлі схопив їх обох,
поцілував, і сестрички, заверещавши від
захоплення, повисли в нього на руках. Чарлі
пішов з ними до кухні.

 Іноді преподобний меле дурниці,
сказав після вечері Чарлі Джойс, коли вони
попрощалися з родиною Бізлі й спускалися
сходами на вулицю.  Я знаю його давно.

Так, дуже давно. Ми разом плавали на «Пет-
ролеа», це було, здається, років вісім тому.
Недавно цей корабель продали у Сан-Фран-
ціско на брухт. Я пішов на громадські
роботи, а преподобний... Вам не холодно? 
спитав він.

 Ні.

Коли вони сіли в машину, Чарлі поправив
на Джойс пальто, щоб їй було тепліше.

 Тоді була дуже тяжка зима,  розпові¬
дав він далі.  Найнятися на корабель було
майже неможливо: на кожне місце полю¬
вало по п'ятнадцять-двадцять чоловік. Я
працював на розбиранні старої трамвайної
колії, а Бізлі прийняв сан священика.
Здається, якась громада дала йому парафію.
Я зовсім не хочу сказати, ніби голод змусив
його прийняти цей сан, ні, він скрізь возив
із собою біблію. Але, як би там не було,
тієї зими він вступив до духовної школи,
здається, десь у Південній Кароліні.
Автомобіль котився по Філлмор-стріт,

проминаючи багатолюдні, яскраво освітлені
перехрестя.

 Я багато думав про преподобного
Бізлі,  вів Чарлі далі.  Як тільки його не
називали! Грабіжник шлунків! Але він умів на
все відповісти. Йому властива ота відома
британська дотепність. І сила волі. Він
справді вірить у те, в чому переконаний, і не
боїться про це сказати... Кляте червоне світло!
Ви не збиралися сьогодні ні на яку вечірку,
Джойс?  уперше назвав він дівчину на
ім'я.

 Куди ми їдемо, Чарлі?  спитала та.
 Куди їдемо? Хіба я вам не казав? Який

я став неуважний і все від тієї склянки вина,
якою нас почастував преподобний!
Запросити дівчину й не сказати їй куди! Треба
було раніше нагадати мені, щоб я
поводився як слід. Так от, ми їдемо до одного
хлопця, на ім'я Джо Бейрейшіа. Це колишній мій
шкільний учитель. Потім я зустрів його на
громадських роботах. О, тоді там
працювали кращі люди, хоч дехто нині й не хоче у
цьому признаватись. Та Джо не такий.
Сьогодні він запросив мене на маленьку
вечірку...

Сидячи поруч із Чарлі, Джойс відчула
раптом дотик його коліна, коли він дав газ і
відпустив гальма. Чарлі говорив, вона мовчки
слухала й помічала, що з нею коїться те,
чого вона найдужче боялася: вона почала
все більше замикатися в собі й дивитися на
себе ніби здаля. Якою дурною вона йому
здається, коли весь час сидить отак, не
промовивши і слова, Шкода, що вони не

залишились у Бізлі. їй було дуже добре сидіти
там на дивані, біля дружини Бізлі. А в
машині, на самоті з Чарлі, вона почувала себе
вкрай нещасною. S це почуття не розвіється
весь вечір. О, вона так мріяла про цей вечір
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і ось тепер сидить, мов заморожена, не-
спроможна повернути навіть голову і
глянути на Чарлі. ХудожникІ А що, як доведеться
танцювати? Вона ж не вміє, бо ніколи ні з
ким не танцювала, хіба з батьком, а він
танцював так, як двадцять років тому. Та й
відтоді минуло вже п'ять років. Треба б
сказати, що вона не вміє танцювати. «Ви могли
сказати мені це раніше»,  дорікне він їй.
Ні, він, мабуть, промовчить, але думатиме
про це весь вечір.
Джойс дивилася на фасади будинків, що

пропливали повз машину, на дивні сумні
будинки Сан-Франціско з високими ганками,
еркерами та маленькими наріжними
вежами. Густий туман змінився мжичкою, і
здавалося, ніби місто плаче. У дівчини склало-
лося враження, що в цих будинках
мешкають літні й сумні люди. Джойс шкодувала,
що поїхала сюди з Чарлі.
Автомобіль виїхав на прибережну

бруківку,  за лінією доків замаячіли щогли
кораблів,  і знову завернув до міста, то
видираючись нагору, то спускаючись униз

вузенькими вуличками, а Чарлі, скрикуючи з
удавано перебільшеним переляком,
жартував з гальм позиченого ролл-ройса. Коли він
загальмував, авто різко кинуло вбік, і Джойс
подумала, що воно перекинеться. Але все
обійшлося добре. Вони вийшли з машини,
майже навпомацки пройшли якимсь
тунелем і опинилися біля сходів; у міру того, як
Джойс піднімалася нагору, дедалі
виразніше чулися музика, сміх. Вона вже хотіла
була попроситися, щоб Чарлі одвіз її додому.

 Ви що, трохи боїтеся, Джойс?  спитав
Чарлі.
Вона похитала головою, але він цього не

бачив, бо не сподівався на відповідь.
 Я теж іноді боюся,  сказав він.
Це здалося їй дуже смішним, і вона

зареготала. Та Чарлі сказав правду: він справді
був якийсь несміливий, чогось наче боявся, і
саме за це він їй одразу сподобався.

 Майже всіх, хто там зараз веселиться,
я знаю вже давко. Тому мені нема чого їх
боятись. А ви  мій давній друг, отож і вам
не треба нічого боятись, так чи ні?

 Так,  погодилась Джойс.
 От і добре,  сказав Чарлі, взяв її за

руку, і вони обоє пішли сходами нагору.

8Гом тричі за короткий проміжокчасу бігав до чоловічого туалету.
Він уже побоювався, чи не
сталося що-небудь з його нирками.
Щоразу він оглядав себе в

дзеркалі, пригладжував волосся і поправляв
галстук. Годинник на стіні показував
дев'ятнадцять хвилин на десяту, коли із Сан-Мартіна

прибув автобус. Том швидко вибіг за ворота,
злякавшись, що Саллі, може, набридло
чекати і вона пішла. З автобуса почали
виходити пасажири, але Саллі серед них не було.
Низка людей довшала, автобус наполовину
спорожнів, але Саллі все не було, очевидно,
вона передумала. «Гаразд,  вирішив Том,
дочекаюсь ще одного автобуса і на цьому
поставлю крапку, більше в закусочній вона
мене не побачить. Може, підчепити яке-не-
будь дівча тут, у Сан-Хосе?..»  Том
раптом підвів очі й побачив за десять кроків
від себе Саллі Каллела.
Вона була в літньому зеленому платті, з

пишним білим комірцем і з чемоданчиком у
руці. Коли очі їхні зустрілись, веснянкувате
обличчя Саллі залив рум'янець; Том також
відчув, що почервонів до кінчиків вух.
Взявши в неї чемоданчик, він пішов поруч;
дівчина просунула руку під його лікоть.

 Привіт, Томе,  сказала вона.
 Я боявся, що ти вже не приїдеш, 

промовив він.
 Чому?
 Не знаю. Гадав, ти передумала.
Вона стиснула йому пальці. Вони сіли в

пікап, і Том поїхав через місто, за Сан-Хосе,
до океану.

 Куди ми їдемо, Томе?  спитала Саллі.
 Не знаю. А куди б ти хотіла поїхати?
 Куди завгодно, аби тільки з тобою,

любий.
 Ні, я хочу сказати...
 Куди я збиралася? В мене десь є адреса

Неллі, але я не знаю, де вона.
 А що, коли з дому їй подзвонять, або

ще щось?
 Не подзвонять. Мама знає.
 Знає? Ти їй щось сказала?
 Нічого я їй не казала. Але, гадаю,

вона знає.

 А батько?  спитав Том.
 Він не знає.

 Мені б дуже не хотілося, щоб він
розшукав мене.

 Ти боїшся його?

 Боюся, хай йому біс. Він може однією
рукою підняти такого хлопця, як я, і,
стукнувши його з другим, розтрощити обом
голови.

 А я не боюсь,  відказала Саллі,  і
захищу тебе.
Обоє засміялись. Том невідривно дивився

на неї, аж поки машина не з'їхала на
обочину; тоді він знову перевів погляд на шосе.
Але йому хотілося, щоб розмова не
припинялася, бо, як тільки вони замовкли, тиша
важким каменем навалилася на нього.

Саллі сказала, що вкрала в матері
сковорідку і сховала її в чемоданчик, загорнувши
газетою, щоб не забруднити білизну.

 Навіщо нам сковорідка?  спитав Том.
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 Щоб можна було підсмажити щось на
вечерю,  відказала Саллі і, вийнявши з
сумочки папірця, почала складати список, що
треба купити: хлібину, чверть фунта
масла.  Том, ти їстимеш біфштекси?  спитала
вона.  Я прихопила кілька шматків м'яса,
купимо цибулі, солі, помідорів, півдюжини
пляшок пива.  Якусь мить вона замислено
дивилась на нього.  Ти взяв з собою
піжаму?
Це запитання захопило його зненацька.
 Ні,  відповів Том так само серйозно,

як вона спитала.  Не взяв.  І відчув, що
червоніє.

Саллі голосно зареготала.
Пікап насилу перевалив через гірський

хребет. Вдалині блиснула синя гладінь
океану, залитого сонячним світлом і повитого
легким туманом. Спустившись довгим
схилом у глибоку вузьку ущелину, машина
виїхала на дорогу, яка зміїлася вздовж берега
поміж стрімкими скелями. На роздоріжжі
стояла сільська крамниця. Том і Саллі
купили все, що Саллі занотувала, і поїхали
поміж скель туди, де за голими пасовиськами
й городами з капустою починалися піщані
дюни. В кінці городів стояла дощана будівля
з перехнябленим ганком і башточками в
готичному стилі. На фасаді виднівся напис:
«Готель Боденсі».

 Може, зупинимося?  запропонував
Том.  Пляж, здається, поряд.

 Давай,  погодилася Саллі.
На ганку готелю в кріслах-качалках

гойдалися кілька підстаркуватих дам. Коли Том
вийшов з машини, втупились у нього очима,
відклавши журнали й плетиво, причому, щоб
краще роздивитись його, одні начепили
окуляри, а інші, навпаки, зняли їх.

 Іди сам,  тихо сказала Саллі.  Я
зачекаю тут.

Том під пильними поглядами дам пройшов
до вестибюля, який після яскравого
сонячного світла здався йому темним, наче льох.
Зупинившись навпроти жінки за конторкою,
він, кліпаючи очима, спитав:

 У вас є кімната?

 Вам на одну особу чи на дві?
 На дві,  голосно відповів він.

«Очевидно, вона про все здогадується, інакше не
питала б».  Для мене й моєї дружини. 
«Ну й що, як здогадується? Таких сюди,
мабуть, приїжджає багато».
Жінка почала гортати реєстраційну книгу.
 З ванною?  спитала вона.
 Звичайно.

 Вам двоє ліжок чи одне двоспальне?
 Як це?

 Яку вам кімнату, з двома ліжками чи
одним двоспальним?

 A-а. Байдуже. З двоспальним, якщо
є,  відповів Том.

Жінка підсунула йому картку й ручку, і
він написав: «Містер і місіс О'Ріген, з Лос-
Анжелоса».

 Хочете подивитись кімнату, містер
О'Ріген?

 Авжеж. Зараз я покличу... свою
дружину. Вона чекає надворі.

Том вийшов на ганок, і окуляри дам,
виблискуючи проти світла, повернулися в його
бік. Саллі ніде не було. Перелякано
озирнувшись на всі боки, Том побачив, що вона
сидить біля однієї з піщаних дюн, і швидко
.попрямував до неї.

 Ці плетухи так витріщились на мене, що
я не витерпіла й пішла геть,  прошепотіла
вона.  Ну, є кімната чи ні?

 Звичайно, є. Ходімо подивимось.
Обоє знову, цього разу вдвох, пройшли

крізь стрій на ганку. Жінка провела їх
сходами й довгим коридором до великої
горішньої кімнати з сірим килимом і ліжком під
ватяною, пошитою з барвистих клаптиків
матерії, ковдрою. За вікном виднілись піщані
дюни, а ще далі  високі хвилі бурхливого
океану, які виблискували в сонячному
промінні.

 Як тут гарно!  вигукнула Саллі. 
Кімната просто чудова!
Жінка, поклавши ключі на шифоньєр,

пішла, причинивши за собою двері. Саллі все
ще стояла біля вікна. Том, іще раз кинувши
погляд на лінію берега, дивився тепер
тільки на Саллі, відчуваючи, в котрий уже раз
сьогодні, збентеженість. Раптом Саллі
повернулася до нього і закинула руки йому на
шию.

 Це чудове місце, Томе,  шепнула
вона йому на вухо.  Нам буде тут дуже
весело!  І, нахилившись до другого вуха,
додала:  Я кохаю тебе, Томе!  Потім міцно
поцілувала його в губи.

Том відповів на її поцілунок. Саллі,
підібгавши ноги, повисла в нього на шиї всією
своєю вагою, він похитнувся і схопився за
спинку ліжка. Саллі звільнилась з його
обіймів.

 Час іти купатися,  мовила вона.  Я
зараз переодягнуся.

Відкривши чемоданчик, вона вийняла чорну
залізну сковорідку, загорнену в газету,
потім купальник. Тримаючи його за бретельки,
Саллі удавано сором'язливо зробила перед
Томом легкий реверанс, потім зайшла до
вйнної й зачинила за собою двері. За якусь
хвилину вона з'явилася в широких
спортивних штанях і блузці, з-під якої виглядав
купальник. Висипавши все з Томового
брезентового саквояжа в одну з шухляд

шифоньєра, вони поклали туди продукти та

сковорідку. Проходячи вестибюлем, Том, ніби давній
знайомій, кивнув жінці за конторкою. У
відповідь на недоброзичливі погляди дам на
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ганку Саллі подивилась на них так
гордовито, що Том зрозумів: вони ЇЇ більше не
бентежать.

Стежка поміж дюнами вивела їх на пляж.
Де-не-де на піску лежали пляжники, кілька
чоловік хлюпосталось у воді. Кинувши свої
речі, Том і Саллі проминули останню групу
пляжників і побігли купатися. Вони
хлюпалися й ганялися одне за одним, пірнаючи під
воду, але океан був надто холодний, щоб
можна було довго купатись. Накресливши на
піску квадрати, вони заходилися грати в
класи. Потім стрибали в довжину і робили
стойки на руках. Розмовляли дуже мало, та й то
тільки про дрібниці: як називати окремі
класи, що краще  засмажити цибулю разом з
біфштексом чи покришити її сирою. Том
більше не відчував ніяковості. В їхніх
стосунках щось змінилося; він весь час ловив на
собі погляд Саллі, серйозний і пильний. На
пляжі він не доторкався до неї, а вона до
нього, хоч йому страшенно кортіло; лише
один раз, коли вони пливли аж за лінією
прибою, він обняв дівчину і відчув, що
серце його прискорено забилося.
На заході висіло величезне оранжеве

сонце.

«Про що думає зараз Саллі?»  не
переставав себе запитувати Том. Чому вона
погодилася поїхати з ним сюди? Може, вона
сподівається, що він запропонує їй вийти за
нього заміж і чекає, коли він про це
заговорить? Чого вона приїхала сюди  заради
розваги? Якщо це так, то вона б так само
легко могла приїхати сюди минулого місяця
з Ендермесом, а наступного місяця іще з
кимось, кого він навіть не знає. А чом би й
ні? Тома вразила думка про те, що він дуже
мало її знає.

Пляж уже майже зовсім спорожнів, лише
кілька чоловік походжало понад водою, і
за ними тяглися довгі тіні. Океан і небо
стали сріблясто-сірими. Том і Саллі блукали
біля підніжжя дюн і збирали плавник.
Вибравши яму, Том розпалив у ній багаття і
спостерігав, як у середині великого жовтогарячого
полум'я спалахують і намагаються
наздогнати один одного маленькі зелені язички.
Саллі витягла сковороду, біфштекс і цибулю.
Том заходився намащувати маслом
булочки. Незабаром запахло смаженим м'ясом з
цибулею, і Том відчув, що він голодний як
вовк: не їв з самісінького ранку.

З-за дюн виплив круглий, мов тарілка;
місяць. Похолодніло, але пісок у западині
зберігав ще денне тепло. Том-уже не підкладав
дров у вогонь, і багаття почало пригасати.
Обоє мовчали. Том подумав, що за кілька
хвилин їм треба повертатися до готелю й
лягати в двоспальне ліжко. Стриманість,
яку вони нав'язували собі цілий день,
видалась йому безглуздою на цьому залитому

місячним світлом пляжі. Том нахилився до
Саллі, і губи їхні зустрілись, руки обняли
одне одного. «Вона готова на все. Навіть тут,
на пляжі, Саллі не зупинятиме його», ~
подумав Том.
Раптом хтось пронизливо закричав.
Вони відсахнулись одне від одного, і Саллі

похапцем поправила на собі костюм.
 Містер Ендрюс!  гукав хтось... 

Містер... Містер... Ендрюс!..
На гребені дюн Том побачив у місячному

сяйві чиюсь постать, схожу на горбатого
карлика в занадто великому капелюсі.

 Містер Ендрюс!  долинуло знову,
і згори раптом посунувся пісок. За кілька
ярдів від Тома й Саллі лавина зупинилась,
і вони побачили перед собою маленького
бойскаута вже без капелюха. Хлопчик
голосно плакав. Саллі обтрусила з нього
пісок, знайшла й наділа на голову капелюх.
Хусточкою, яку хлопець витяг з однієї із
численних кишень своєї форми, вона
витерла йому очі й носа. Поступово хлопчик
угамувався. Том бачив, що Саллі, обмацуючи
його, чи не зламав він, бува, собі щось,
ледве стримується, аби не розреготатись.

 Як же це сталося, що ти впав? 
спитала вона.

 Я... я шукаю... містера Ендрюса...
 Це твій батько?
 Ні... командир... скаутів.
 Він знає, що ти тут, на пляжі? 

спитала Саллі.
 Я... я заблукав.
Вгорі пролунав свист. З усіх боків хтось

продирався крізь кущі, що росли на дюнах,
почулися численні голоси.

 На пляжі його немає, містер Ендрюс.
 Ви ще не знайшли його?
 Послухайте, містер Ендрюс, а може,

він утонув?
Обличчя хлопчика засяяло. Він вирвався

від Саллі й поліз угору.
 Гей,хлопці, ось він!  долинуло до

Саллі й Тома.
 Ти що, Стьюпе, хіба так можна?
 Який же з тебе скаут, коли ти

заблудився, га, Стьюпе?
 Облиш його, Роджерсе. У таку ніч це

може статися з кожним. Надалі, хлопці,
будемо робити перекличку, щоб перевірити,
чи ніхто не загубився.
Том і Саллі засипали піском багаття,

зібрали свої речі й рушили до готелю.
Проходячи -пляжем, вони побачили рій
маленьких постатей, які розгортали пісок, стелили
ковдри, метушилися, і серед них,
розмахуючи руками, швидко бігала якась висока
постать: «Вирівняй пісок під ковдрою, Рок-
сбері... Ні, ні, не тут, Луфкіне, тут ми бу¬
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демо спати... Черні, лягай униз ногами, а
не головою...»

З-за піщаних горбів виринув фасад
готелю Боденсі. Світилося лише кілька вікон,
на ганку жевріла гірлянда електричних
лампочок. Том і Саллі подумали, що вже
зовсім пізно, але, піднявшись сходами,
побачили, що дами все ще сидять у своїх
качалках, читають і плетуть під хмарами
метеликів, що кружляли навколо лампочок. Мов
по команді, всі дами раптом облишили своє
заняття і спрямували погляди на Тома й
Саллі.

 Бойскаути й старі дами, 
прошепотіла Саллі.

Зайшовши до вестибюля, вона голосно

засміялася і, вчепившись за руку Тома,
реготала весь час, поки вони піднімалися
сходами. Та як тільки вони увійшли до своєї
кімнати, Саллі прибрала заклопотаного
вигляду. Ретельно, ніби прожили разом
щонайменше десяток років, обоє почали
готуватись до сну. Це видалося Томові
найбільш незвичною річчю за весь
сьогоднішній день. Він стояв над умивальником у
ванній і чистив зуби так, як чистив їх
щовечора вдома, уявляючи собі ту ніч, яку він
незабаром проведе з Саллі Каллела. Проте
Том ніколи не уявляв собі, що він
чиститиме зуби, коли ця ніч, нарешті, настане, а
Саллі чекатиме своєї черги зайти до
ванної.

Том відчинив двері в спальню. Саллі
сиділа на ліжку й читала книгу. Від раптового
почуття гордості за неї на очі йому набігли
сльози. Він швидко відвернувся, щоб
приховати їх, і вдав, ніби шукає щось на
шифоньєрі; за хвилину він почув, що Саллі
встала і вийшла до ванної.
Погасивши світло, Том спостерігав, як

темрява кімнати повільно рідшає від
місячного світла. Підвівшись на лікті, він побачив
за вікном візерунок дюн, срібний трикутник
океану і почав прислухатися до звуків, що
впліталися в нічну тишу,  до шуму вітру,
до гуркоту прибою. Він чув навіть далекі
голоси бойскаутів, що стали табором серед
дюн. Саллі підняла маленького хлопчика,
мов старша сестра, намагалася його
заспокоїти, проте прискала від сміху. Вона
сиділа тут, на ліжку, і читала, але це було не
так, як він уявляв собі, а так, як це роблять
усі дівчата. Коли вони повернуться до Сан-
Франціско, подумав Том, треба буде
купити перстень і попросити Саллі, щоб вона
носила його. Як обручку? Добре, вони
заручаться, якщо вона цього хоче  він
може купити їй обручку негайно. Том
спробував уявити собі її пальці, але не зміг.
Саллі поволі роздягалась, залита

місячним сяйвом, знімала з себе вогкий
купальник. Вони більше не могли терпіти, і те, чого

обоє так бажали, виявилося дещо не таким,
як вони сподівались. Потім, обнявшись, Том
і Саллі заснули.

Прокинувся Том з відчуттям панічного
страху. Йому приснилося, що він знову
працює на лісопильні і що сьогодні на
конвейєрі вбило старого шведа; він навіть почув
свист товарного поїзда, який на світанку
одійшов від складів дерева в Соу-Крік.
Нарешті він виринув із сну на поверхню
свідомості, сів у ліжку і, почувши легкий шум
прибою, побачив за вікном сіре світло
світанку. Згадавши все, що сталося учора
ввечері, він жадібно простяг до Саллі руки
і побачив, що її молочно-біле веснянкувате
плече виткнулося з-під ковдри, а волосся
розсипалось по подушці.

Коли він доторкнувся до неї, Саллі
скрикнула й прокинулась. Але відразу
зрозуміла, де вона, і всміхнулась йому, а він, ніби
здалека, наближався до неї, розуміючи
однак, що нічого не може зробити, аби вона
хоч на хвилинку стала часткою його істоти.

 Ти вийдеш за мене заміж? 
прошепотів він.  Вийдеш, Саллі? До мого
від'їзду?
В її очах промайнула розгубленість.
 Це так несподівано, містер О'Ріген, 

промовила вона. Потім кивнула головою і,
простягши до Тома руки, пригорнула його
до себе.

ЧАСТИНА ДРУГА

9 Лишивши свого компаньйона вконторі, Уолтер Стоун разом з
Гарнетом вийшли на ріг Каліфор-
нія-стріт. їх оточила галаслива
юрба хлопчаків-газетярів, які

продавали екстрений випуск газети.
 Янкі потопили японський флот!
 Велика Тихоокеанська битва!
Гарнет відсторонив хлопчаків.
 Ми зробимо з тих негідників котлету.

Японці не зможуть устояти проти
американської економічної могутності.

 Вам по дорозі зі мною чи не зовсім?
 спитав Уолтер.
 Ні, ні. Я затримав вас, я і підвезу до

літака, якщо ви не заперечуєте.
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Уолтер Стоун подумав, що Гарнет
наполягатиме, аби відвезти його в аеропорт, і
вже хотів якось відмовитись. «Це така
людина, що завжди робить усе по-своєму, бо
йому просто приємно нав'язувати комусь
свою волю»,  подумав він і спіймав себе
на тому, що починає вже боятися Гарнета.
Поки вони стояли на розі, Стоун розглядав
його могутні плечі, широкі груди й великий
живіт, затягнуті в двобортний піджак, і
квадратне обличчя з ретельно виголеними
щоками. Думка про те, що він відчуває до
Гарнета фізичний страх, розсердила
Уолтера. Гарнет дедалі менше подобався
йому, але разом з тим він не міг не
признатися, що поважає його, навіть трохи
заздрить.

Витягши сигари, Гарнет запропонував
Уолтеру, але той відмовився. Гарнет
відкусив кінчик своєї сигари, витер сірника і
пустив хмарку диму.

Уолтер знав, що він часто викликає в
людях почуття страху до себе, і свідомо кори-
стався цим, хоч і зневажав тих, хто ловився
на його гачок, бо це був тільки трюк, який
легко можна було розгадати, манера
поводитись, що виробилася у нього в тому
середовищі, в якому він перебував. Ця
манера правила йому за броню, що
захищала його від прямого контакту з іншими
людьми і була своєрідною професійною
якістю.

Навіть цей тип Гарнет тримався від нього
на певній відстані, й Уолтера це тішило. Він
не хотів з ним мати нічого спільного.

Гарнет був для нього, наче бик на
пасовиську,  сильна й дурна тварина. Але це
була неправда, Гарнет зовсім не був
дурний. Те, що він сьогодні так швидко
зорієнтувався в ситуації, яка склалася, свідчило
про його гострий, кмітливий розум. Ні, він
зовсім був не дурний, скоріше йому,
Стоуну, людині, яка вже вкрай
обюрократилася, така поведінка здавалася еквівалентом
дурості. Перед ним була людина, єдиним
принципом якої були її власна воля й
бажання. Чи можна було вважати це ознакою
дурості? Стоун пригадав портрет одного з
своїх прадідів, присадкуватого, лисого
чоловіка, який приїхав у Нью-Хемпшир, щоб
заснувати біля Бостона чинбарню. Він,
певно, був схожий на Гарнета.
В цю хвилину до них під'їхав і зупинився

чорний крайслер. Робітник з гаража зняв
з багажника свій триколісний велосипед з
мотором і, завівши його, помчав униз по
Каліфорнія-стріт, Гарнет сів за кермо,
Уолтер  поруч з ним.

 Отже, на вашу думку, ви
нафарширували мене порадами?

 Мені здається, що ви були як слід
підготовлені І щоб прийняти їх.

 Ціную вашу допомогу, Стоун. Я
заплатив кільком адвокатам неймовірні
гонорари, але користі мені це не принесло
ніякої. Звідки відходить ваш автобус, із Сан-
Френсіса?

 Ні.

Отже, їм не доведеться сперечатись з

приводу поїздки в аеропорт. Стоун
полегшено зітхнув.

 Якої ви думки про цю машину? 
спитав Гарнет.

 Чудова. Зовсім новенька, так?
 Місяць, як купив, і вам теж раджу

купити собі негайно нову машину. Сам я
починав з паккарда  сорок один. Повірте
мені, цей автомобіль переважає паккарда
буквально у всьому.
Уолтеру кортіло дізнатися, чи не почуває

себе профспілковий діяч трохи ніяково,
роз'їжджаючи в такому шикарному
автомобілі - чорна лакована шкіра, блискучі
хромовані частини, білі шини. Але він добре
бачив, що ніяковість Гарнета не сковує
зовсім. Він радів своїй машині, як хлопчик
радіє новому велосипеду.

За Каліфорнія-стріт звернули угору,
ліворуч, ще раз ліворуч, і, нарешті, вдалині
стало видно Юніон Сквер.

 Я проїжджаю за рік тридцять п'ять 
сорок тисяч миль,  сказав Гарнет. 
Принаймні проїжджав, поки не запровадили
норм витрачання бензину. Я люблю тільки
найкраще. Це стосується і юридичних
консультацій, Стоун.
Уолтер навіть знаку не подав, що

зрозумів комплімент.

 Не було ще такого місяця, Стоун, щоб
мені не доводилося їхати до Сакраменто.
Або до Вашінгтона. То в зв'язку з новим
законом про страхування від нещасного
випадку, то з нагоди поправки до трудового
законодавства штату, то на засідання
Комітету врегулювання стосунків між
робітниками й промисловцями, то ще казна-куди.
А там, скажу я вам, сидять такі
пройдисвіти, яких і світ не бачив,  вони майже
всі досвідчені адвокати. Але їм не так
легко вдається заплутати мене, хоч я й
закінчив усього шість класів. * У
байдужо-серйозному тоні Гарнета бриніли нотки
гордості.  У мене взагалі немає ніякої освіти,
Стоун. Я пішов прибиральником на завод,
коли мені сповнилося тринадцять років. А
нині я можу декого з адвокатів, що вчились
по тридцять років, застромити за пояс. Для
цього мені треба взяти справу в руки і в
усьому як слід розібратись,  він відірвав
пальці від керма і стиснув їх у кулаки. 
Я міг би взяти ті закони, котрі ви вивчали
напам'ять, і за день-півтора самотужки
розібратися в них. Я б знайшов у них все, що
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мені потрібно. Тільки у мене немає для
цього часу. Слухання справ у суді для мене
річ другоряді-te, Стоун. Я повинен би це
робити, але мені немає коли, розумієте? За
останній рік Спілка суднобудівників зросла
тут утричі, що ви на це скажете, Стоун?
Так, це моє дітище. Лос-Анжелос, Сан-
Франціско, Сіетл. А завтра з Вашінгтона
мені може прийти виклик на сесію
окружного суду. То де ж я візьму, скажіть, будь
ласка, час на вивчення доповнень до

трудового кодексу штату Каліфорнія?
Уолтер співчутливо похитав головою.
 Ось чому варто найняти адвоката, хай

навіть він візьме скажені гроші. Я не від
того, щоб платити, коли є за що. Ви б
здивувалися, Стоун, коли б дізнались, яким
тільки адвокатам не платили, хоч мало хто
з них був вартий витрачених грошей.
«Можливо, так, містер Гарнет, а, можливо, й ні»,
 передражнив Гарнет.  Можливо,

можливо! Яка користь із цього «можливо»?
Слухай не слухай їх, все одно нічого не
второпаєш.

 Чимало питань юриспруденції надто
складні, і їх не так легко викласти в
дохідливій формі,  зауважив Уолтер.

 Не знаю! Від адвоката я вимагаю
тільки одного: він має виділити у справі
основне і зрозуміло викласти його, щоб я сам
не витрачав на це час і докопувався до
істини. Це все, чого я вимагаю від
адвоката... Ну, ось ми й приїхали, Стоун. Я ціную
вашу допомогу. Мені подобається мати
справу з вами і з Чентрі. Вітайте від мене
місіс Стоун.
Уолтер вийшов з машини біля готелю і

почекав, поки автомобіль заверне за ріг.
«Цікава людина цей Гарнет,  подумав

він,  зовсім не такий, як я уявляв собі
профспілкових діячів до того, поки не
познайомився з деким із них». Тоді
робітничий рух був для нього звичайною справою,
а робітничі лідери  або учасниками
боротьби за цю справу, або людьми, що
повинні боротися за неї.
Все це, можливо, й так. Але Гарнет 

не борець. Він дуже нагадує характери
Ренесансу Макіавеллі або Бенвенуто Челліні.
Якби Гарнет сів писати свою біографію, 
він, Стоун, анітрохи не здивувався б,
дізнавшись про це,  читач побачив би слово
«я» щонайменше двадцять разів на кожній
сторінці, як у Челліні, і книжка
складалася б із хвастощів своєю відвагою, силою та
винахідливістю. І здебільшого це була б
правда.

Стоун радів, що здихався Гарнета хоч на
якийсь час. Цікаво, що робили б Гарнет і
Каллела, коли б вони зустрілися? Обидва
такі владні, самовпевнені, енергійні, І вод¬

ночас цілком протилежні. Важко навіть
уявити Каллелу в новісінькому крайслері, а
Гарнета в Соу-Крік на лісопильці. Гарнет,
який замолоду працював, явно докладає
всіх зусиль до того, щоб про це ніхто не
забув. В цьому й полягає його внесок у
справу. Цілком ясно також те, що він
зовсім не має наміру повертатись до свого
колишнього стану. На вершині Олімпу він
надто легко заручився підтримкою.
Стоун замислився над контрастом між

цими двома людськими типами: один  з

епохи Ренесансу, другий  нащадок заліз-
нобокого Кромвеля: вони часто несумісні.
! десь посередині між цими двома
полюсами, майже однаковою мірою, неприйнятний
для жодного з них,  він сам, людина, не
схожа ні на того, ні на того.
З-за рогу виїхав автобус, і Стоун став у

чергу. Гарнет, хоч і любить похизуватись,
проте, робить діло. Завтра в Сакраменто
він з усією енергією кинеться в бій за те,
чим він, Стоун, займається день у день, рік
у рік. А результат? Кілька доларів, кілька
днів дозвілля, можливо, кілька зайвих
років життя для кількох тисяч робітників,
їхніх дружин та дітей. Який би там Гарнет не
був, він поїхав у Сакраменто тільки задля
цього.

Автобус, рухаючись у густому потоці
машин, повільно наближався до аеропорту.

На аеровокзалі було повно жінок з
дітьми та офіцерів, котрі вимахували
літерами, які давали їм право на проїзд у першу
чергу. Всі відчайдушно штовхалися,
намагаючись сісти на найближчий літак до Чі-
каго чи Вашінгтона. «Сцена з нескінченної
серії тилових фарсів,  подумав Стоун. 
Як оголошувані мером повітряні тривоги з
нестерпним виттям сирен. Або як раптові
затемнення, коли на вулицях гасне світло
й нещасні перехожі ламають собі ноги, тим
часом як угорі на будинках рекламні
написи видно за сотні миль. А вранці
представники армії й флоту серйозно запевняють
газети, що вночі справді над містом
з'явилися невідомі літаки».

Ворота відчинилися, і Стоун відійшов убік,
пропускаючи натовп пасажирів на
прямий рейс до Чікаго. На щастя, місцеві
повітряні лінії Невади були не дуже
завантажені. Посадку на літак, яким мав летіти
Уолтер, оголосили вчасно. І йому здалося,
що гранітне безладдя Сьєрри
захвилювалось під ним одразу ж, тільки-но вони
виринули з сутінків, що спустились над
затокою. Як би там не було, за лаштунками
фарсу криються досить серйозні речі.
Кораблі торпедують біля самісіньких берегів.
І Стоун, згадавши про свого сина, несподі-
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вано для самого себе зрадів, що той
безпечно влаштувався у Вашінгтоні й дістав
патент на чин лейтенанта. Щодо Каллели,
то він навряд чи відчує таке задоволення:
його зять, молодий хлопець, повинен
провести свій медовий місяць у таборі для
новобранців. «Не завадило б коли-небудь
розважити Каллелу розповіддю про свою
військову кар'єру,  подумав Стоун.  Це
неодмінно розбудило б у ньому анархіста.
Вичепурений молодий лейтенант вештається
по монмартрських кафе, жодного разу ке
побувавши в окопах. Йому дуже
пощастило; він запізнився у Белью Вуд і залишився
в Парижі тільки для того, щоб провчитись
півроку в Сорбонні.
Отже, все знову на своєму місці, колесо

зробило повний оберт. Чим буде цей оберт
 початком чи кінцем? 1 для кого? Але

хіба це має якесь значення? Я альфа і
омега, початок і кінець».
Літак круто пішов на посадку. Внизу

шаховою дошкою засяяли різноколірні вогні.
Літак пірнув униз, підстрибнув, пробіг по
землі й зупинився на зльотній доріжці
аеропорту.

Дружина приїхала в машині зустрічати
його. Сільвія була, як завжди, гарна й
врівноважена; цілуючи її, він відчув знайомі
пахощі парфумів та сухого мартіні.
Проминувши місто, вони проїхали кілька миль по
західному шосе до залізничної станції Сіг-
нел Спрінгс, залишили позаду лінію горбів,
й опинились біля готелю-ранчо, що стояв
над долиною. Старий швейцар зашкандибав
їм назустріч і взяв портфель Уолтера.
Внутрішнім подвір'ям з фонтаном та пальмами,
що оточували освітлений знизу плавальний
басейн, вони пройшли до свого котеджу.

- Ти голодний?  спитала Сільвія. 
їстимеш зараз чи пізніше?

 У літаку я з'їв сендвіч. Можу
почекати.

Вона сіла на бильце софи, очікувально
дивлячись на нього. «Наче питає: чого ще
хазяїн хоче від мене?  подумав він.  Я
порушую заведений порядок її життя,
відриваю її від гри  і від бару».

 Я, мабуть, піду поплаваю,  сказав
він.  Ти прийдеш?

 Навряд, Уолтере.
Він дістав із стінної шафи свої плавки,

і Сільвія запропонувала:
 Поплавай і приєднуйся до мене,

гаразд?
 Гаразд. Джон приїде завтра?
 Авжеж, обов'язково приїде.

Минулого тижня він двічі дзвонив, хоче точно
знати, що ти будеш тут. А сьогодні вранці
заїхав і лишив записку. Вона на письмовому
столі. Там і лист від Венделя та Керол.
Коли Уолтер повернувся до письмового

столу, Сільвія спитала:  То ти скоро
прийдеш?

 Так. Я не забарюсь.
На бланку місцевого історико-геологічно-

го музею Джон олівцем надряпав записку:
«Завтра хочу піднятись у Топазову
ущелину. Заїду за вами о 6.30. їсти візьму».
Уолтер посміхнувся, взяв зі столу листа

від сина, але читати не став, а відклав,
подумавши, що прочитає потім. Коли він
прийшов, у басейні ніхто не плавав, нікого
не було видно. Вода, підсвічена знизу, була
така спокійна, наче жоден плавець ніколи
не хвилював її поверхні. З далекого кінця
подвір'я, де був бар і стояли картярські
столи, долинала музика і голоси. Він
пірнув, проплив від одного краю басейну до
другого, під водою розплющив очі  в
підсвіченій воді вирували бульбашки
повітря.. «Наче в склянці теплого
шампанського»,  подумав він.
Коли Уолтер вийшов з води, ніч

огорнула його приємною прохолодою. Він пішов
назад до котеджу, зупинившись на мить,

щоб крізь розрив у живоплоті подивитись
на пустелю. Місяць не світив, але ніч не
була темна: пісок немовби тьмяно світився.
Зовсім поруч височіли глиняні горби,
насуваючись на освітлений оазис ранчо, а на
сході під небом і зорями пустелі
здіймалися вершини гір. «Десь там, мабуть, і Джо-
нова ущелина,  подумав Уолтер.
Джон приїде точно о шостій тридцять і

буде невдоволений, якщо він не чекатиме на
нього вже готовий. Потім вони у Джоново-
му грузовику з'їдуть з шосе і якимсь
путівцем дістануться до місця, де грузовик не
зможе просуватись далі. Тоді вони підуть
пішки, і старий Джон відбиватиме своїм
геологічним молотком зі стінок каньйону
породу, шукаючи залишки предметів індійського
побуту, сліди давніх копалень. Він належить
до тих небагатьох людей,  подумав
Уолтер,  які неначе підписали з життям,
навіть зі старістю, більш-менш вигідну угоду».
Джон справді знав дороги пустелі так само
добре, як Уолтер  лабіринти своїх
юридичних книжок, і любив пустелю так, як
Уолтер ніколи не любив юриспруденцію.
І так само, як до цього чоловіка перейшло
щось від величності пустелі, щось від
злобної дріб'язковості закону перейшло до тих,
хто весь свій час запроваджував його в
життя. Можливо, кінець кінцем, що
близькість з природою  це єдине, чого
повинна прагнути людина.

Він сам завжди захоплювався красою Уел-

ден Понду з його буйним листям,
зображеним Торо, і тільки в останні кілька років
пустеля якось заволоділа ним і Сільвією,
подумав він, заволоділа, але по-різному.
Зовсім по-різному. Правда, в основі була одна
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причина: на них однаково впливала іронія,
глузливий тон, квітка, що розцвітала на
годину після дощу в щілині на камені, який
бачив ще льодовиковий період. Або цей оазис
тут, цей штучний квітучий куток з пальмами,
басейном із смарагдовою водою, музикою,
вогнями, сміхом, притулений на якусь
коротку мить край споконвічного незмінного
пустельного схилу. Але за цим ховалася ще
глибша іронія, послідовність у значеннях, бо
пустинний схил сам по собі був рухливим
ПОТОКОМ і ніс гори до солоної рівнини з
швидкістю в кілька дюймів на сторіччя. Гори,
рівнини, глиняні горби,  все це було хвилями
океану, такого ж неспокійного, як Тихий.
Коли Торо був в Уелден Понді, думав Уолтер,
перші криті фургони переповзали солоні
рівнини. Ці ж самі рівнини. Переправлялися
через це сіре озеро, на яке він зараз дивиться
згори.

Щулячись від холоду, він накинув на плечі
рушник і зайшов у котедж. Став під душ,
поголився, одягнувся.
Потім Уолтер пішов до головного

будинку, де на терасі танцювало кілька пар. Але
більшість пожильців залишалася в
приміщенні, юрмлячись біля рулетки та столів для
покеру. Там він і знайшов Сільвію.

 Сьогодні мені щастить,  сказала вона.
 У мене ще є дванадцять доларів.

 Час кидати.
Сільвія кивнула на купку фішок.
 Коли кінчаться, кину. А якщо й

виграю, то половину залишу. Це моя система.
Хочеш, зіграємо разом?

 Це можна. Але спершу я трохи
прогуляюсь.

Стоун заплатив за віскі і побрів із
склянкою в руці поміж столів, спостерігаючи гру
та гравців. Він бачив, що за деякими столами
з рук у руки переходили дуже солідні суми,
але гравці були спокійні і поводились
пристойно. Тут, на відміну від залів Рено, де
завжди стояв гармидер, вдавали, що азартні
ігри просто засіб згаяти час, антракт у житті
світського товариства. Проте багато хто з
цих людей просиджував тут по дванадцять
годин поспіль, підводячись з-за столу тільки
для того, щоб купити собі сендвіч або щось
випити. Він побачив і свою дружину,
захоплену тим, що відбувалось на столі: вона
зробила свої ставки і тепер чекала, на якій
цифрі зупиниться кістяна кулька. Сільвія виграла,
розділила фішки на дві частини, одну
відклала і знову зробила ставку.
Цікаво, скільки вона випила цього вечора.

Уолтер знав, що вона ходить до гральної
кімнати тільки після обіду. її «система»
полягала в тому, що вона визначала межу
своїм програшам; за два тижні перебування
тут сума набігла чимала, але не надто
велика. «Що я ще можу робити, щоб витрачати

менше грошей?  запитувала вона його. 
Якщо я навіть поїду в театр до Сан-Франціс-
ко, то хіба це менше коштуватиме?» Грала
вона так, як і пила: меж не переходила, щоб
не псувати собі задоволення. Вона
нагадувала людину, що заради гострих відчуттів
ходить по карнизу високої будівлі. Але чому?
 вибухнув він у думці.  Чому, хай йому
чорті Чи просто тому, що колись давно він
наполіг на від'їзді з Нью-Йорка? Чи через
невдале паломництво в Голлівуд, де вона
безуспішно спробувала танцювати на сцені?
Чи тому, що народилась дитина, якої вона
ніколи не хотіла? Чи все це вже було в
першому погляді, в першому слові, якими вони
обмінялись?

Він перейшов кімнату, сів поруч неї і
купив на кілька доларів фішок, яких йому
вистачило на три кони.

 Ну, що ж,  бадьоро промовила
Сільвія,  на сьогодні досить. На добраніч. Чар-
лі,  звернулася вона до круп'є.

На терасі офіціанти накривали столи,
готуючи вечерю.

Коли вони повернулися до котеджу,
Уолтер помітив на бюро лист від Венделя й Ке-
рол, який він забув прочитати раніше. Він
перебіг його очима. Після тривалих пошуків
вони знайшли гарненьку квартиру в Арлінг-
тоні, писала Керол, і зараз вже можуть
переїхати з готелю, що буде для них обох
великим полегшенням. Венделю дуже
подобається його робота, а сама вона працює
для «Голосу Америки». Вони щойно
одержали шикарного листа від батька (очевидно, її
батька) з важливими новинами. Батько хоче,
щоб Вендель вступив до фірми. Зрозуміло,
після війни, і Вендель вважає, що це шанс,
який не трапляється двічі. «Венделя, 
писала вона,  дуже турбує те, як
поставиться до цього його батько...»
Турбує? Чому ж тоді він не напише й не

спитає?

Уолтер дочитав листа і поклав його назад
на бюро. Сільвія, яка читала, лежачи в
ліжку, спитала:

 Ну, то що ж про це думає батько?
 Він теж вважає, що такі шанси не

трапляються двічі.
 Ах, Уолтере,  вигукнула вона,  ти

неможливий. Ти, як світлофор, що весь час
горить одним і тим самим світлом. Ти надто
суворо повівся з Венделем, ти навмисне
вибрав саме той момент, коли він оголосив
про свої заручини з Керол, щоб порвати з
Річардсом і...

 Я не вибирав момент,  відповів
Уолтер.  І якби я чекав довше, було б ще
гірше.

 Я рада, що він має намір стати Річард-
совим компаньйоном.

П



Уолтер, обережно підшукуючи слова,
зауважив:

 Я чекав, що Річардс зробить таку
пропозицію. Це таки добра нагода для молодої
людини. Те, що я розійшовся з Річардсом,
аж ніяк не означає, що Вендель не мусить
приймати пропозицію. Я певний, що справи
в нього підуть добре.
Сільвія якось дивно глянула на нього.
 Ти зараз почуваєш себе щасливішим,

чи не так?  спитала вона.  Я хочу
сказати, щасливішим відтоді, як ти зробив цю
заміну. Вдала заміна, як на тебе, правда ж?

 На мою думку, вдала,  відповів він,
дійнятий її запитанням. «Якби я зробив цю
заміну раніше,  подумав він,  було б
значно краще для нас, усіх трьох». Сидячи в
ногах свого ліжка, він почав розповідати їй
про те, що його найбільше турбувало: і про
закон, і про Гарнета, який їде в Сакраменто
протестувати проти нього. Вона неохоче, з
силуваною посмішкою повернулась до нього
і закрила книжку.

Він вимкнув світло і ліг.

У ті вечори, коли на курсах
зварювачів були заняття, Чарлі Гем-
мон чекав на Джойс біля під'їзду.
Вони часто заходили з
преподобним Бізлі та вчителькою з

Мемфіса випити кави. Іноді до них приєднувалась
біла дівчина, яка під час занять працювала
за одним з Джойс верстатом. Вона недавно
вийшла заміж і якось похвалилася їм
обручкою та перснем з крихітним діамантом. Але
та обручка  справжнісінький обман, бо
чоловік купив її вже після того, як вони
одружилися, пошепки повідомила вона одного
разу Джойс і додала почервонівши, що
вчасно зробити цього він просто не встиг.
Зараз його взяли служити у флот. І хоч
здавалось, що Саллі ставиться до цього досить
спокійно, Джойс не знала, жаліти її чи
заздрити їй. Сидячи за столиком в кафе-заку-
сочній і розмовляючи з Саллі, Джойс
бачила, як та часто позирає на свою руку, ніби
бажаючи впевнитись, що перстень і обручка
ще в неї на пальцях.
Випивши кави з пончиком, всі розходились

хто куди. Преподобний Бізлі  на верф,
учителька  в Окленд, біла дівчина  в
Сан-Мартін, а Джойс з Чарлі сідали в
трамвай і їхали на Філлмор-стріт.
У всі інші вечори Чарлі приходив до Ген-

дерсонів о пів на шосту, ледве даючи Джойс
час на те, щоб прийняти ванну й
одягнутись. Йому лишалось пробути на березі
тільки тиждень-другий, казав він, отже, шкода
втрачати бодай один день. Джойс знала, що
він захворів на запалення легенів під час
рейсу до Аляски і що після чотирьох тижнів
лікування в госпіталі йому дозволили відпо¬

чити перед тим, як знову йти в море. Вона
турбувалась, чи не забагато для нього
гуляти щовечора, як вони це робили. Але він
запевнив її, що веселий настрій  то
найкращі ліки, а так весело йому вже давно не
було. А щодо відпочинку, то хіба він не
може спати цілий день, поки вона працює?

Вона знала, що після відпустки Чарлі
повинен з'явитись до госпіталю на медичний
огляд, після чого, як він їй сказав, мине ще
шість-сім днів, поки його призначать на
корабель.

 Отже, пропоную зустрічатись
щовечора, поки я не вийду в море. Що ви на це
скажете?

 Я мушу заглянути в свій розклад, 
відповіла Джойс. Вона витягла з сумочки
маленький блокнотик, погортала його,
тримаючи так, щоб Чарлі не бачив чистих сторінок,
і похитала головою.  Боюсь, що буду
зайнята.

 А чи не могли б ви на цей час все
відкласти?

 Я спробую,  сказала вона.
Іноді вони вечеряли в ресторані в районі

Філлмор, іноді йшли до італійського кафе в
Норт Вічі. Чарлі, здавалось, знав майже всіх,
хто там бував; до них часто приєднувались
Джо Бейрейшіа, вчитель малювання з
дружиною, і тоді вечірки в них виходили
особливо веселі, всі багато сміялись і співали. В
кафе було піаніно  не піанола-автомат, а
справжнє піаніно, як у Сігнел Спрінгсі,
тільки ще гірше. Після того, як подружжя
Бейрейшіа дізналося від Чарлі, що Джойс вміє
грати, вони весь час просили її
акомпанувати, а самі співали балади, спірічуелс, гімни
та всілякі народні пісні  їх Джо Бейрейшіа
знав безліч.

Джойс була в захваті від цих вечорів. Але
найулюбленішим їхнім місцем був
китайський ресторан неподалік від Стоктон-стріт.
Химерний колорит китайського кварталу
зачарував ЇЇ. Вони з Чарлі розглядали вітрини
магазинів, іноді купували віяло або пакунок
паперових квітів і відсилали матері в Сігнел
Спрінгс. Коли смеркало, вони йшли до
свого ресторанчика. Круті сходи вели вниз.
Офіціант зустрічав Їх поклонами та
посмішками і ніколи не питав, чого молоді люди
хочуть, а вони ніколи нічого йому не
замовляли; він просто запитував, скільки вони
бажають витратити за вечір: «Один дол-лар?
Півтора дол-лара?»  і починав носити
дерев'яні тарілочки з Їжею. Поївши, вони
довго сиділи у кабіні за бамбуковою завісою,
розмовляли і пили чай, тримаючись під
столом за руки. Час від часу офіціант заходив у
кабіну і зважував у руці чайник  чи не
треба долити.
Досі Джойс нікому про себе багато не

розповідала. Вона знала, що Чарлі розуміє,
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як їй хочеться це зробити, але була надто
боязка, щоб наважитись на це без
підохочення, і він розпитував її, поки вона не
розповіла йому про Сігнел Спрінгс, про дім, у
якому вона жила, про школу, про батька й
матір. Чарлі ж зовсім не треба було
підштовхувати, коли зав'язувалась розмова. Він
казав, що з нього ніколи не вийде
художника, бо самого тільки бажання замало. Але
Джойс не слухала його, бо ще раніше він
встиг переконати її, що після війни стане
художником. Він сказав це жартома, та вона
була певна, що він вірить у це, і теж вірила.
Минуло лише три тижні, як вона

познайомилася з Чарлі, але їй здавалось, що вона
знає його все життя. Вдень на верфі або
вночі, лежачи в ліжку, вона бачила десятки
картин з його життя так виразно, наче все це
відбувалось з нею самою. Ось він бігає
босий на фермі в Техасі, проповзає в пилюці
під огорожею з колючого дроту, гасає по
бур'янах, і з-під його ніг з пронизливим
криком кидаються врозтіч курчата. Вона бачила
жовто-сірі, брудні, повиті димом міста, куди
заходили танкери з техаською нафтою, 
Чарлі чистить в камбузі каструлі. Ось
корабель проходить між великими
нафтосховищами, повертає, Чарлі визирає в ілюмінатор
і бачить океан, блакитне коло далекого
обрію, хвилі, що б'ються об скло.
Так вона крок за кроком йшла слідом за

ним його шляхом, який привів Чарлі із
закуреної ферми в Техасі до дверей Школи
робітничих професій, де вона вперше
зустріла його.

Джойс немовби знову дивилася на Сан-
Франціско, тепер уже його очима. Це місто
вона вперше побачила з палуби оклендсько-
го парому того самого дня, коли приїхала
поїздом з Сігнел Спрінгса. Місто постало
перед нею осяяне сонцем, прекрасне, як

музика. Але Чарлі приїхав у Сан-Франціско
ранком зимового дня, коли на Ембракадеро,
простягнувшись на два квартали, стояли

черги безробітних, а дощові хмари пливли так
низько, що морських чайок не було видно,
коли вони сідали на ліхтарні стовпи. Йому
схотілось якнайшвидше покинути це місто,
розповідав він Джойс. Але влаштуватися на
корабель йому не вдавалося. Він працював
на громадських роботах для безробітних, а
ввечері ходив до середньої школи. Там і
познайомився з кількома хлопцями з
художньої школи, організованої управлінням
промислово-будівельних робіт громадського
призначення, і вирішив, що й він буде
художником.

 Отак узяв і вирішив!  вигукнув він. 
Я подумав тоді, що це простий і надійний
спосіб заробити на прожиття,  і обоє
розсміялись, нахилившись над столом і
стукнувшись лобами. У Джойс було таке враження,

ніби все, що він їй розповідає про себе,
перетворюється на малюнки, немовби він
взагалі думає і розмовляє не словами, а
яскравими барвами сонячного світла, і слухати
його було все одно, що розвішувати
галерею малюнків. Він бачив світ у картинах, так
само як вона іноді чула чи відчувала їх у
музиці.

 Так це чудово!  вигукнув Чарлі, коли
вона розповіла йому про свої відчуття. 
Кінець кінцем я, певно, природжений
художник.

У тій художній школі він і зустрів Джо
Бейрейшіа. Пізніше, коли Джо поїхав
учителювати в Каліфорнійський художній коледж,
він став студентом. У класі живопису,
розповідав він їй, вчитись було дуже легко, він
одержував стипендію, трохи підробляв. Так
було доти, поки не почалась війна, і він
знову став моряком.

А після війни? Хто ж знає, що буде після
війни? Ясно тільки одне: навряд чи можна
буде заробити на прожиття самим
малюванням. Іноді йому хочеться вивчитись і
одержати диплом учителя, а буває, він посилає
школу під три чорти: він знайде щось інше*
він згоден на будь-яку роботу, аби
прохарчуватись.

Джойс бачила, що Чарлі усміхається до
неї через стіл. Знову наливши в чашки чаю,
він узяв паличками рисове печиво, але на
півдорозі до рота впустив його, і воно
впало просто в чашку з чаєм.

 От поцілив!  вигукнув він,
виловлюючи пальцями розкисле печиво.  А може,
підшукати собі яку-небудь дівчину з
вигідною професією, наприклад, монтажницю
або зварницю, що заробляла б на двох, як
ви думаєте?
Серед тижня Чарлі повідомив Джойс, що

купив на п'ятницю квитки на вечірній
симфонічний концерт. Повернувшись у п'ятницю з
роботи, Джойс знову наділа своє випускне
плаття. Вони пообідали в Норт-Бічі з
подружжям Бейрейшіа і пішли разом з ними до
оперного театру. їхні місця були аж на
найвищому ярусі, вони доїхали ліфтом до кінця,
а потім ще піднімалася вгору східцями.
Чарлі і Джо Бейрейшіа жартували, що з слабким
серцем так високо сидіти небезпечно, а
Джойс не могла вимовити й слова  вона
напружено дивилася униз, в яскраво

освітлену безодню з рядами порожніх стільців.
Там стояла лише арфа та круглі літаври.
Нарешті, вервечкою вийшли музиканти. Джойс
провела їх поглядом, коли вони неквапливо
йшли до своїх місць, перелічила, скільки
яких інструментів, прислухалась, як вони
настроюють скрипки, перевіряють звучання
труб, видобувають злякані крики з
віолончелей. Коли аудиторія відкашлялась і в залі на-
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стала тиша, на підвищенні зайняв своє місце
диригент. Повернувшись обличчям до рядів
блискучих лисин і білих манішок, він
повільно підняв руки. Невже він наважиться і дасть
знак починати, подумала вона, і в цю мить
враз злетіли і впали смички скрипок.

Джойс обплутало і владно потягло за
собою павутиння звуків. Химерні візерунки,
мережива, тіні від листя в місячну ніч... Вона
слухала, затамувавши віддих і заплющивши
очі. О боже, думала вона, о боже, невже ти
міг створити таке! Мереживо світиться в
темряві, серце співає, мов струна скрипки.
Але ні, ні, стривайте, з-під срібних
візерунків, з шелесту листя підіймається гучна
пісня, і Джойс глибоко зітхає, ніби вдихає в
себе звуки, музика підхоплює її і кидає вгору,
наче клаптик піни з гребеня хвилі* наче
розірвану хмаринку в порожньому небі.
Але навіть тоді, коли її крутили вихори,

коли Джойс переставала бути сама собою,
вона відчувала, що ця музика належить їй. їй
здавалось, ніби це вона сама грає, а не
хтось, вона, своїми власними пальцями, грає
лише для самої себе, бо тільки вона може
почути її, цю музику, далеку й чарівну, за
розбитою клавіатурою старого піаніно. Як
могла вона подумати, що кинула все це? Ні,
ні, нічого не можна кинути, ніщо не губиться
і не забувається. Кожний минулий день
залишається з нею назавжди, радісно
подумала Джойс, хоч вона й попрощалась там, на
спокійній платформі Сігнел Спрінгса, хоч і
помахала з вікна рукою, а потім вибігла в
тамбур і махала рукою вже звідти, поки
поїзд повільно проминав будиночки та задні
двори міста. Вікно в дверях вагона було
відчинене, Джойс висунулася з нього,
відчуваючи на обличчі вологий дотик паровозної
пари, а за вікном пропливали лісосклади та
добре знайомі їй пакгаузи із блискучими
дахами, які вона так добре знала. За ними
лежали пустельні рівнинй і гори. О, це була
весна! Над сірими пісками коливався
зеленкуватий серпанок, разом з паровозним
димом до неї долинав медово-солодкий
аромат пустелі.
Ніщо не гине безслідно. Джойс побачила

осики на протилежному порослому колючим
чагарником схилі  там стоїть їхній дім.
Побачила відбитки автомобільних шин, що
перетинали в різних напрямках рівнину. Поїзд
мчить дедалі швидше, назустріч їй летять
телеграфні стовпи, на одному з них табличка:
«Стережись поїзда», ось поворот вузенької
дороги, що підбігла до насипу. Переїзд,
рівчак, купа гравію, місце, де вони з батьком
так часто чекали поїзда. Він більше ніколи
не стоятиме там, ні, він стоятиме 
незримий буде стояти і дивитись на свій годинник!
До побачення, до побачення! Все закрило
пасмо горбів, вона вже нічого не бачила, ві¬

тер бив їй в обличчя. Сміючись і плачучи,
вона відхилилась назад, по її щоках
котилися сльози.

Почався фінал. Високо, ще вище  і враз
низькі ноти. Тиша... Спалахує світло, партер,
гальорка аплодують, диригент вклоняється
ще і ще.

Чарлі Геммон глянув на Джойс. Уривчасто
дихаючи, ніби після швидкого бігу, вона вся
подалась уперед, на щоках сліди від сліз.
Але зараз вона сміялась, аплодувала,
намагаючись опанувати себе.

 Я ще ніколи не була на симфонічному
концерті,  шепнула Джойс Чарлі.
З подружжям Бейрейшіа вони

повернулися до тієї студії, куди Чарлі привіз її на
вечірку того вечора, коли вперше заїхав за
нею додому. Сьогодні тут були тільки Джо з
дружиною і ще одна пара, яка приєдналась
до них після концерту. Чарлі одразу
захопився розмовою про живопис, а Джойс,
сидячи поруч з ним, дивилась на вогонь в
каміні. Час від часу вона поглядала через
плече у вікно, за яким плавав густий туман. В
тьмяно освітленому приміщенні було
затишно. Чудова кімната, подумала вона.
Голоси ніби віддалились, вона немовби впала
в забуття, її знову підхопили хвилі музики,
яку вона чула на концерті.

Потім їй спало на думку, що, мабуть, уже
страшенно пізно. Гендерсони напевно
гніватимуться. Треба б піти в кухню глянути на
годинник й сказати Чарлі, що час додому,
і коли Джойс уже нахилилась до Чарлі,
уявляючи, як він заперечуватиме, торкаючись її
плеча, вона спитала саму себе: чому я
повинна це робити? Вона випросталася,
засміялась і простягла склянку, щоб їй знову
налили вина з отого важкого глека. Розчервоні-
лий, з наїжаченими вусами, Джо Бейрейшіа
своїм оперним баритоном почав наспівувати
уривки пісень, і Джойс підвелася й підійшла
до піаніно.
Пізніше Джо Бейрейшіа приніс купу

малюнків, привезених Чарлі з останнього
плавання. Це були ескізи олівцем. На одному з
малюнків людина, розгойдуючись на кінці
линви, фарбує трубу корабля; а ось, на
іншому, двоє щось роблять із гарматою;
молоді моряки за шаховою дошкою біля
поручнів; офіціант в дверях із великою тацею
в руках. Поки вони переглядали малюнки,
Бейрейшіа наполягав:

 Ти повинен малювати, Чарлі.
 Як же я можу малювати на кораблі,

чоловіче добрий?
 Однак усе це ти намалював на кораблі!
 Ескіз я можу зробити за кілька

хвилин, для цього мені потрібні лише папір,
олівець і оті хлопці  їм страшенно
подобається дивитись, як малюють.  Він говорив, і
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перед Джойс поставала картина: люди, яких
вона оце бачила на малюнках, юрмляться
навколо Чарлі, зазирають через його плече і
впізнають у тих лініях самих себе.  Але ж
мені ніколи малювати на кораблі, 
відповів Чарлі. Ти ж знаєш, що там навіть
поставити мольберт нема де.

 Ти був на березі щонайменше місяць.
Чому ти не довершив що-небудь з оцього?

 Після останнього плавання я мав багато
інших турбот.
Чарлі заходився збирати свої малюнки, і

Джойс помітила, що всі посміхаються,
поглядаючи на неї. Вона тримала стос
малюнків, поки Чарлі обв'язував його мотузкою,
а коли місіс Бейрейшіа пішла в кухню
зварити кави чи засмажити яєчню, Джойс,
підвівшись, щоб допомогти їй, побачила у вікно,
що вже світає. Це помітив і Чарлі. Він удав,
ніби з жахом дивиться на годинник  тобто
на те місце, де мав бути годинник, якби він
взагалі у Чарлі був. Вони вийшли на дах за
студією подивитись на сіре світло, що
падало на стіни будинків унизу біля води;
освітлення таке м'яке, і так тихо, подумала вона,

а це казкове місто ніби потонуло в тумані. І
як ото мені пощастило знайти все це,
дивувалась вона. «О, куди завгодно, куди тільки
завезе тебе поїзд, голубонько, куди
завгодно». Він поцілував її, і Джойс відповіла
палким поцілунком. Ні, це не сон, твердила вона
в думці, це вже не сон! Це дійсність, це
Чарлі, Чарлі* я кохаю його. І вона
пригорнулась до нього, підставляючи свої губи.

Вони спустилися униз і сіли в трамвай, що
йшов до Авеню Колумба. Задовго до того,
як вони приїхали на Філлмор-стріт, зовсім
розвиднілося. Джойс відчинила парадні
двері своїм ключем, і Чарлі провів її до сходів.

 Вони сердитимуться?  спитав він.
 Нехай, мені однаково.
 Хочеш, я піднімусь і щось їм скажу?
Вона похитала головою.

 Вони, мабуть, ще сплять.
 Я зачекаю тут кілька хвилин,  заявив

він.  Якщо вони виженуть тебе, ти підеш
жити до мене.

Вона засміялась, бо знала, що він живе в
гуртожитку молодіжної християнської
асоціації. Вони ще раз поцілувались, і Джойс
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побігла сходами вгору. Навшпиньках
перейшовши кухню і вітальню, вона вже взялась
за ручку дверей своєї кімнати, як місіс Ген-
дерсон перелякано скрикнула:

 Це ти, Джойс?
 Я, мем.
Мовчання.

 Я тільки що прокинулась і ходила

напитись^ місіс Гендерсон.  О, вона ніколи
не повірить цьому! Джойс швиденько
причинила за собою двері. Кинувшись у ліжко,
вона заховала обличчя в подушку, щоб не
було чути, як вона сміється.

U Заключне заняття на курсахзварників проходило, як звичайно,
внизу, в підвальній майстерні, але
цього вечора працювали мало.

Інструктор переходив від верстата
до верстата, жартував, розпитував, куди хто
піде працювати, і попереджав, щоб
стереглися пасток, розрахованих на простаків, коли
складатимуть іспит. Йому не подобається,
коли слухачі повертаються до нього слухати
його курс повторно: це погано позначаєть¬
ся на репутації викладача. Побажавши їм
успіхів, він відпустив усіх на півгодини
раніше. Вони довго спаковували маски,
комбінезони, захисні окуляри та рукавиці, по
кілька разів прощалися один з одним в
майстерні і ще раз на ганку школи.

Там чекав Чарлі.
* Разом з преподобним Бізлі та білою
дівчиною, яку звали Саллі ОТіген, вони зайшли в
кафетерій випити кави.

 Сьогодні я востаннє чергую в
закусочній вночі,  сказала Саллі ОТіген. 
Сподіваюсь, ніколи в житті я до цього не
повернуся, якщо складу завтра цей клятий іспит.
Я просто з ніг падаю, коли кінчаю роботу
вранці. Підемо разом?  спитала вона.

Джойс сказала, що їй треба ще піти на
роботу і відпроситись на завтра в бригадира, а
преподобний пояснив, що хоче уладнати
справу з квартирою, бо хоче перевезти
родину в селище Сан-Мартін ще до того, як
стане до роботи на верфі. Джойс помітила:
він певний, що складе іспит. Але вона
відчула полегшення, зрозумівши, що Саллі
ОТіген зовсім не така впевнена в своїх силах,
це якось заспокоювало. Проте їй не хотілося
іти складати іспит разом із Саллі. Вона
знала, що зробить усе краще, коли буде сама.
Саллі ОТіген сказала їм, що вона щойно

одержала від свого чоловіка першого листа,
в якому той пише, що його призначено в
охоронний резерв, але вона точно не знає,
що це таке. Чарлі пояснив, що він буде
гармашем на торговельному судні.

 Та я, мабуть, через кілька днів його
наздожену, місіс ОТіген,  вигукнув він. 
Який він з себе?

 Не дуже високий, з темним кучерявим
волоссям,  сказала Саллі і прошепотіла до
Джойс:  Хочеться скласти завтра іспит,
щоб написати йому, що я вже зварниця. Я
певна, це зіб'є з нього пиху!
Весело сміючись, вони розійшлись на

трамвайній зупинці.
. Джойс і Чарлі поїхали до Гендерсонів.
Обнявшись, вони трохи посиділи на нижній схо*
динці. Чарлі пішов рано  щоб вона
встигла добре виспатись перед іспитом, пояснив
він. Та тільки-но Джойс вимкнула світло і
лягла в ліжко, її відразу ж охопив неспокій,
і вона подумала, що їй було б краще, якби
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вона довше побула з ним. В якомусь
тяжкому напівсні Дн^ойс цілу ніч зварювала
довжелезні шви. Електрод не хотів плавитись,
дуга була не досить гаряча, апарат
відмовлявся працювати як слід. Метал
відвалювався грудочками, як захололе масло,, замість
того, щоб розтікатись, як належало. Коли,
нарешті до неї підійшов екзаменатор, дві
пластини сталі, які вона мала зварити,
розпалися під власною вагою. До світанку вона
встигла повторити цей процес чотири чи
п'ять тисяч разів. Вранці Джойс почувала
себе вкрай знесиленою і була впевнена, що
провалиться. Але вона склала іспит і ще до
обіду повернулась у свою прибиральницьку
бригаду з посвідченням зварниці в сумочці.
Всі жінки щиро раділи з ЇЇ успіху,
поздоровив навіть похмурий тесляр у брилі. А після
роботи містер Гендерсон повіз її на Фол-
сом-стріт у Сан-Франціско, де містилася
Профспілка суднобудівників та зварників.
Біля дверей, на яких висіла табличка з

написом: «Тут зварникам видаються
призначення на роботу», вона стала в чергу.
Проте якийсь чоловік, що стояв біля дверей,
підійшов до неї, поплескав її по плечу і
знаками запросив піднятися на другий поверх.
Там Джойс побачила ще одне віконце і
чергу з самих кольорових. За віконцем сидів
білий. Люди, підходячи до нього, давали
йому гроші. Мабуть, членські внески, подумала
Джойс. Коли підійшла її черга, вона
простягла своє посвідчення про закінчення курсів
зварників, розкрила гаманець.

 Жінки-зварниці нам зараз непотрібні,
 сказав їй чоловік за віконцем.  Можеш
стати на чергу, Якщо хочеш. Список уже
довжелезний.  Він простягнув їй аркуш
паперу.  Ми повідомимо тебе листівкою,
коли щось буде. Тільки не знаю, коли. Якщо
ти підеш до Спілки чорноробів, тобі одразу
ж дадуть роботу.
Джойс похитала головою і пішла сходами

вниз, до машини, де її чекав містер
Гендерсон.

 Це мені не подобається,  заявив він.
О шостій прийшов Чарлі. Дізнавшись про

все, він підняв руки вгору і вигукнув:
 Боже милий, ну й підлота!  і потяг її

до винного магазину на розі, де був
телефон-автомат. Знайшовши в довіднику
телефон Саллі О'Ріген, вони подзвонили їй і
підняли з ліжка. Спілка видала їй призначення
на роботу, повідомила Саллі, і вона починає
працювати сьогодні ж, у нічну зміну.

 Нам краще поїхати до Бізлі,  сказав
Чарлі.
Коли вони приїхали, преподобний Бізлі

теж спав, але дружина розбудила його, і він
вийшов до них із спальні в солом'яних
капцях і в халаті, що ледве сягав колін, з
короткими рукавами. Поки Чарлі розповідав, що

трапилось, Бізлі сидів і тер очі кулаками, а
Джойс повторювала, звертаючись до
Дженет: «Ох, нам не слід було його будити!»

 Я знав, що таке може трапитись, 
зауважив преподобний Бізлі,  так, знав.
Нічого, що ви мене розбудили, мені все одно час
вечеряти,  заспокоїв він Джойс.  Ти ото
питав, Чарлі, чому я кидаю своє тепле
кубельце, як ти його називав, і йду на верф,
пам'ятаєш?

Чарлі ствердно кивнув головою.
 Вип'ємо кави?  запропонував

преподобний.  Таке трапляється щодня на всіх
верф'ях по всьому Західному узбережжю.
Наші люди працюють чорноробами,
прибиральниками тощо, і ніхто проти цього не
заперечує. Але тільки-но ми набуваємо
якоїсь кваліфікації і пробуємо вступити до
профспілки кваліфікованих робітників, нам
чинять перешкоди. Якби ви чи я, міс Аллен,
були білими, верф сама б нас учила та ще й
платила б за те, що ми вчимось. Ми не білі,
тож повинні відвідувати курси тоді, коли нам
треба відпочити після роботи. А потім
профспілка нам каже, що зварники непотрібні.
Тим часом верфі вміщують в газетах
оголошення, запрошуючи на роботу. Вчіться
самотужки. На роботу приймають усіх чоловіків
і жінок, на яких профспілка дасть дозвіл. А
ми знаємо це. Вчіться самотужки, 
повторив він.  Може, ми й захочемо. Так, я
певен, що захочемо.

Його дружина принесла чашки з кавою,
преподобний Бізлі пустив по колу згущене
молоко і цукор, потім налив у свою чашку
стільки молока, що кава мало не полилась
через вінця. Розмовляючи, він підніс чашку
до рота, і Джойс дивувалась, як це він не
розливає на стіл.

 ...Місцеве відділення Національної Ліги
боротьби за поліпшення становища негрів,
членом якого я є,  казав він, якось
спробувало організувати комітет, куди мали
увійти робітники з верфі, можливо, кілька
адвокатів, з тим, щоб знайти спосіб
захистити наших людей. Ми маємо намір зібрати
підписи під петицією тут-таки, на верф'ях і
передати в Комітет з питань найму та
звільнення при канцелярії президента Рузвельта.
Але все це  довге діло. Такий захід не
дасть вам роботи за кваліфікацією, міс
Аллен. Не дасть ні сьогодні, ні завтра.

Він замовк і, ковтнув кави  відразу пів-
чашки.

 А наш друг містер Брукс?  спитав
він.  Сержант? Він уже знає про це?
Джойс заперечливо похитала головою.
 Містер Брукс опинився в курйозному

становищі,  вів далі Бізлі.  Керівники
профспілки для білих призначили його
головою допоміжної секції  так вони
називають секцію спілки, до якої приймають ко¬
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льорових робітників. Але ніяких зборів цієї
секції, на яких би містера Брукса
затвердили головою та обрали б інших керівників, не
було. Кілька місяців тому я мав з містером
Бруксом тривалу розмову. їздив у Сан-Мар-
тін, щоб побачитись з ним. Кольорові дуже
його поважають. «Містер Брукс,  сказав я
йому,  чи варто нашим людям вступати до
цієї допоміжної секції?» І він відповів, що
керівники білої профспілки не мають права
не пускати нас на верфі. «Без нас не
зможуть будувати кораблі,  сказав він. 
Коли нас буде багато, ми зробимо цю
допоміжну секцію такою, щоб вона нас
влаштовувала». Я зауважив на це, що наші люди
спланують внески білим працівникам
профспілки, але самі не є членами профспілки.
Ми члени допоміжної секції, яка навіть не
збиралась на збори. Містер Брукс дуже
розсердився. Цікаво, чи він не сліпе знаряддя
в їхніх руках?

 Сліпе знаряддя!  вигукнув Чарлі. 
В Техасі ми, було, називали таких людей
дядечками Томами. Коли-небудь ще
виявиться, що він одержує подвійну платню від
компанії чи від профспілки, або від тої й тої
разом.

Преподобний Бізлі з сумнівом похитав
головою.

 Ні, такого не може бути, Чарлі.
Кольорові в Сан-Мартіні дуже поважають його.
Він багато для них робить. «Містер Брукс, 
сказав я йому,  хотілось би знати, чи
зможете ви коли-небудь провести в цій
допоміжній секції вибори?» А він тоді як
закричить на мене, я, мовляв, дурень, і взагалі
нічого священикові сунути свого носа в
справи верфі, де люди працюють, щоб заробити
собі на хліб...
Почувши це, Чарлі зареготав.
 Розумієте, він поцілив мене у найдо-

шкульніше місце,  сказав преподобний,
усміхнувся до Джойс і зсутулив плечі. 
Люди, здається, думають, що священики
можуть жити, не ївши. Або гадають, що
господь у якийсь чудесний спосіб постачає їм
манну небесну. Ну, так я боюсь, що ми
поки що допомогти вам не можемо: не в

такому ми становищі. Але я раджу: йдіть до
містера Брукса, він вам друг. Розкажіть усе
йому  я, звичайно, не скажу йому, що ви
були в мене. Побачимо, що значить його
слово для тих білих керівників спілки. Якщо
він не допоможе, звернемось до нашої Ліги
боротьби. Але в цьому разі тяганина буде
дуже довга. Кольорові приходять у Лігу
кожного дня  з Сан-Мартіна, з Окленда, з
Берклі, Річмонда, Аламеди, Мерін-шипа  і
всі з такими ж історіями, Точнісінько з
такими ж.

Якийсь час, поки преподобний Бізлі не
допив кави і не поставив чашки, вони сиділи

мовчки. Вранці, сказав Чарлі, як тільки вона
прийде на верф, нехай попросить містера
Гендерсона знайти Сержанта. Джойс
погодилася з цим, і преподобний, вставши з
стільця, вибачився і сказав, що йому треба
йти одягатись.
Дружина Бізлі наполягала, щоб вони

лишились вечеряти, але Чарлі вклонився,
поцілував їй руку, і вони знов вийшли на
вулицю. Джойс вигукнула:

 О, Чарлі, я так шкодую, що встряла в
це. Всі матимуть стільки неприємностей.
А вони не так вже мені й треба. Зовсім ні.

Чарлі взяв її під лікоть.
 Але іншим людям не байдуже до

твоєї долі, і їх багато, таких людей, Джойс.
Та й мені не байдуже,  додав він. 
Пригадуєш, що я тобі казав? Я ж
стільки років шукаю молоду дівчину, яка
мала б високооплачувану професію. Ну,
ходімо вечеряти.

Вони поїхали трамваєм до китайської
частини міста, в свій ресторан, а звідти пішли
в кіно,  щоб вона забула про
неприємності,  зауважив Чарлі. Коли вони
поверталися після кіно додому, Чарлі сказав:

 Люба, сьогодні ти склала іспит на
зварницю. Але не відстав від тебе і я. Теж
витримав іспит.

 У лікаря, Чарлі? Ти був у лікаря? Що
він тобі сказав? Усе гаразд?  спитала
вона.

 Здоровий, як віл. І тому пробуду тут
не більше десяти днів.  Він рвучко
обернувся до неї і глянув їй в обличчя:

 Джойс, я хочу, щоб ми побрались.
Вона давно знала, що він скаже це.

Давно знала, проте, розгубившись, дивилась
на нього і не могла промовити й слова.
Нарешті, прошепотіла:

 Я... я не знаю, Чарлі. Не знаю, що тобі
сказати...

Вираз його обличчя змінився. Очі
потемніли від розчарування.
«О, не треба було говорити так», 

подумала вона. Але нічого іншого вона зараз не
могла сказати. її розум бився в тенетах
сором'язливості і нерішучості. На шляху до
одруження стільки перешкод! Перш ніж
дати згоду, обов'язково треба познайомити
його з мамою, а як бути з Гендерсонами, як
з роботою? І вона так мало його знає...

 Ми поговоримо про це завтра, Чарлі.
Будь ласка, дай мені час подумати до
завтра...

 Гаразд,  погодився він.
Розхвилювавшись, Джойс думала про те,

що він зараз переживає. «Вона весь час
дурила мене,  ось, мабуть, що він
думає.  Весь час водила мене за носа, а за-
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раз викручується, жде, щоб я пішов у
плавання». %

«Ох, та скажи ж йому, що це
неправда!»  підганяла себе Джойс. Але вона
не знаходила потрібних слів, і всю дорогу
до будинку Гендерсонів вони йшли мовчки.
В парадному, зупинившись біля сходів, Чар-
лі сказав:

 Мабуть, мені не слід було так
поспішати. Зовсім не обов'язково вирішувати все
це сьогодні. Я знову скажу це тобі, коли
повернусь. Проситиму, поки ти не
погодишся.

 Я дуже цього чекатиму, Чарлі! І тоді
скажу «так», але зараз я не можу... просто

не можу відповісти тобі.
Він поцілував її на прощання, двері за

ним зачинились, а Джойс лишилась стояти
внизу біля сходів у тьмяному світлі, що
пробивалося з вулиці крізь скляну панель.
У відчаї дівчина заломила руки,
скрикнувши, припала до стіни, потім вибігла на
вулицю.

З винного магазину на розі, де був
телефон-автомат, вона подзвонила в
гуртожиток Асоціації християнської молоді. Чарлі
ще не повернувся. А що, коли його не буде
всю ніч? Куди він пішов? Де вона тепер
знайде його? У продавця, що стояв за
прилавком і, усміхаючись, стежив за нею, вона
наміняла пригорщу п'ятицентових монет і
знов подзвонила. Чарлі все ще не було.
Думки обсіли її. Як можна одружитися з
ним, не знаючи його як слід? Не зваживши
всього? І рішення, яке вона майже
прийняла, повисло в повітрі і розтануло. Джойс
вийшла з магазину і повернулась додому.

Рано вранці Сержант прийшов до неї сам.
Він повів її у комітет профспілки до
секретаря. Секретар був у сірому
габардиновому костюмі, сірому фетровому капелюсі й
темно-червоних блискучих черевиках. Його
довгасте овальне обличчя не змінило свого
виразу, коли він слухав сердиту мову
Брукса. Потім секретар сказав:

 Спокійніше, Брукс. Цього ранку ви
вже двічі, накричали на мене. Людина
помилилась, оце й усе. Жінок-зварниць
приходить до нас набагато більше, ніж ми
можемо влаштувати.  Глянувши на Джойс,
він спитав:  Ви сказали інспектору, що
працюєте на верфі?

 Ні., здається, ні.
 Це й було причиною, Брукс. Людям,

які працюють на верфі, віддається
перевага. Якби інспектор знав, що вона працює
тут, він би дав їй призначення ще вчора.
Написавши щось на смужці паперу, він

сказав Джойс, щоб після роботи вона
передала цю записку у відділ кадрів, і пові¬

домив, що вона протягом двадцяти одного
дня мусить сплатити вступний внесок у
профспілку  двадцять п'ять доларів, після
чого ЇЇ місячний внесок становитиме три
долари.

Вони вже вийшли з комітету і йшли назад
до верфі, коли Джойс згадала, як вона і
Чарлі напередодні ввечері дзвонили до
Саллі О'Ріген; та сказала, що її одразу ж
взяли на роботу  зварницею. Саллі
взагалі не працювала на верфі, вона служила
офіціанткою в закусочній. Джойс хотіла
розповісти про це Сержанту, але той був
такий мовчазний і похмурий, що вона
тільки подякувала йому за допомогу і
приєдналась до своєї бригади, яка розчищала
дорогу від дощок.

Рано-вранці миль за двісті від
Ірландії корабель Тома був
торпедований. Перед цим вночі на
судні щось сталося з машиною і
швидкість корабля, який

повертався з Англії, різко зменшилась. Світанок
застав його далеко позаду каравану, що
ледь мрів на обрії. І поки до корабля
поверталися сторожовики, його застукав
якийсь німецький підводний човен. Перша
торпеда відрубала стерно і гвинт, друга
влучила в машинне відділення,  з труби
пароплава високо в небо злетіла хмара
вогню і пари. Корабель тонув аж півгодини.
Чітко, мов за сигналом тренувальної
тривоги, спустили на воду рятувальні човни, і
всі, крім тих, хто стояв на вахті в
машинному відділенні, покинули корабель. Човни
м'яко гойдалися на зелених хвилях, крізь
туман світило сонце, а сторожовики
кружляли по морю і скидали глибинні бомби.
Кінець кінцем вони повернулись, щоб
зняти людей з рятувальних човнів.
Команда зійшла на берег у Ліверпулі,

звідки вибула три дні тому. «Наче
пересадка на залізничній станції»,  думав Том.
Цілий тиждень після того, як їх висадили
на берег, він не міг спати. Задрімавши,
одразу ж прокидався' і рвучко зіскакував з
ліжка: йому вчувалась команда: «Залишити
корабель». Не висипаючись уночі, він удень
ходив напівсонний. Опинившись у поїзді,
весь час дрімав і нічого не побачив  лише
кілька клаптиків зелених полів, поділених
живоплотами на клітини, ніби шахова
дошка, та прокурене купе, заповнене

моряками, які спали або грали в карти.
їх висадили з поїзда в містечку Іммінг-

хем. Напівзруйноване, воно лежало серед
яскраво-зелених ланів. Звідти автобус
привіз їх у доки, і вони піднялись на борт но-

80



вого корабля, щоб їхати додому. Всі
жартували, казали, що тремтять від жаху знову,
ступаючи на палубу корабля, але всім
хотілося додому, і вони вгадували, коли ж,
нарешті, відпливуть у Штати. їх розподілили
по вахтах, хоч їм не було чого робити, і
матроси, спершись на поруччя перекидного
містка, подовгу дивились, як з люків
піднімають на стропах ящики із військовим
спорядженням.
У вільний од вахти час вони сідали в

трамваї червоного кольору і їхали в Іммінг-
хем.

Там теж нічого було робити. Хіба що
випити у військовому клубі чаю із здобними
булочками або теплого пива в пивних.
Іноді в містечко з зенітних батарей, що
стояли на болотах, приходили дівчата у
військовій формі з блискучими металевими
гудзиками. Ці дівчата викликали в Тома спогади
про Саллі, і він підраховував, скільки
місяців її не бачив, і питав себе, скільки часу
мине, поки побачить її знову. Том виймав
з кишені останнього листа, одержаного
перед відплиттям,  коли корабель був
торпедований, лист лежав у нього в
бумажнику,  і знову й знову перечитував його.

«...Я таки склала іспит, стала зварницею
і тепер працюю на верфі в нічній зміні, як
і раніше. Охоче розпрощалася із стойкою.
Справи йдуть непогано. Десятник каже, що
через кілька тижнів я вже працюватиму
самостійно. Том, ти навіть не уявляєш собі,
як багато на верфі людей. Минулого тижня
урочисто спустили на воду наше
п'ятнадцяте судно. Понаїхали адмірали з Вашінгтона,
голлівудські кінозірки  всі хочуть вкласти
гроші у воєнні позики. Коли ти поїхав, наша
маленька квартирка видалась мені такою
порожньою, що я попросила одну дівчину,
з якою познайомилась на курсах,
переїхати жити до мене. За квартиру ми тепер
платимо нарівні. О Томе, мені так бракує
тебе, аж часом здається, ніби мене хтось
побив...»

Він посміхнувся, прочитавши це, і
всередині в нього все завмерло. Проте минуло
три дні, перш ніж він написав відповідь.
Коли Том, нарешті, відчув що йому

хочеться написати Саллі, то він пішов у
військовий клуб, узяв собі чашку чаю і
сховався в маленькій темній читальні. Але
виявилося, що написати він може не так уже
й багато. Де він був і що сталося з
кораблем  писати заборонено. Отже  з ним
усе гаразд, він почуває себе чудово. Зараз
п'є чай і думає про неї. Його справи йдуть
добре, сподівається, що і в неї теж.
Він писав великими літерами, щоб

заповнити хоч сторінку. Заклеїв листа, сунув його <
в задню кишеню вузьких штанів і ніби зав¬

мер за письмовим столом, не знаючи, що
робити далі.
Що зараз робить Саллі? Кілька хвилин

на сьому. Саллі, певно, вже прокинулась,
іде в кухню вечеряти, наливає собі чашку
кави. Але ж ні, у Сан-Франціско зараз,
звичайно, не шоста година, і Саллі більше не
живе із своїми батьками. Каллела, мабуть,
вже в Соу-Крік. У Сан-Франціско зараз
перша година ночі, навіть більше. Вона щойно
почала зміну. А що Саллі каже хлопцям,
які жартують з нею? Чи носить вона
перстень з маленьким діамантом та золоту
обручку? Так, то було не дуже розважливо,
так поспішити з одруженням. Він, мабуть,
просто збожеволів того ранку в готелі «Бо-
денсі». Адже вона не наполягала на
одруженні. Він сам умовив її і в понеділок
вранці потяг у Монтерей до бюро реєстрації
шлюбів й сам надіслав Ліз і Каллелі
телеграму: «ОДРУЖИЛИСЯ ПРИЇДЕМО
П'ЯТНИЦЮ».
Можна ж було обмежитися заручинами?

А що, коли після його повернення
виявиться, що вони вже не люблять одне одного?
Адже цілком можливо, що через кілька
років вона буде така самісінька, як усі інші
жінки  весь час надокучатиме, як його
мати батькові, не даючи ні хвилини спокою:
їй хотілося жити в іншому кінці міста,
хотілося, щоб уся сім'я ходила з нею
щонеділі до церкви  треба ж похизуватись
перед сусідками; хотілося бути в дружніх
стосунках з людьми, які знати ЇЇ не бажали,
хотілося, щоб чоловік був банківським
службовцем, а не шофером. А його сестра!
Не встигла вийти заміж, як почала тягти
жили з нещасного чоловіка. То чому Саллі
буде іншою?
Навіщо приховувати від себе усе це?

Адже він і гадки не мав одружуватись. Чи
знала вона це? Ні, не знала, подумав він.
А Ліз знала майже все, від неї нічого не
приховаєш. Вона, очевидно, знала, що вони
мають намір разом провести уїкенд, вона,
можливо, вважала, що для них краще

кохатись так, не зв'язуючи себе. У Ліз, думав
він, здорового глузду на десятьох. Та й у
Саллі, як виявилось, теж його досить. Вона
була холодна і спокійна, ніби проводила так
уїкенд разів десять. Можливо, цілком
можливо. Але наступного дня...
Наступного дня вони просто

збожеволіли. Він не знає чому. Мабуть, через війну,
через те, що він мав незабаром поїхати,
і таке інше. Після уїкенду їхні відносини
стали зовсім не такими, як до того. Після
ночі в готелі «Боденсі» та подорожі до
Монтерею вони ніби помінялися місцями.
Тепер не він прагнув ласк, тепер він їх
давав чи не давав. Він дав їй трохи любові.
Але що він зробив такого, щоб Саллі ста¬



ла зовсім іншою? Проте причина була не в
ньому, а в тому, яка, за її уявленнями, мала
бути любов. Як пісня «Закохуйся в
кохання». Вона сама так сказала йому. Отже,
вони найняли квартиру в одному з нових
будинків у селищі Сан-Мартін і негайно
переїхали. Вона сама пофарбувала кухню,
бігала по магазинах, купуючи простирала,
ковдри, занавіски, каструлі, тарілки. Тепер
вона була не холодна, а гаряча, як вогонь.
«Я вважала, що дівчина може стримувати
себе, поки вона не буде готова
закохатись,  сказала вона йому.  Тільки це не
зовсім так. Воно просто приходить і
перевертає все на світі...» Отже, вона не більше
від нього розраховувала на одруження. З
нею не треба було йти на компроміс.
Ступивши у воду, вона лізла далі з головою.

З ним було зовсім не так. Ще не встигли
побудувати на верфі корабель, як він уже
поривався вирушити в дорогу. Що б не
чекало його в майбутньому, він ні від чого
не тікатиме. Йому вже здавалося, що за
все життя він ні разу не побував у такому
місці, яке б з радістю не покинув.
«Обоє ви надто молоді, щоб

одружуватись»,  сказала Ліз. А вона ж, мабуть,
знала, що каже. Він наче зараз бачить, як
вона сидить і в'яже йому вовняні
шкарпетки, щоб він надівав їх у важкі гумові
чоботи, коли ставав на вахту. А де вони зараз?
На дні Атлантичного океану разом з усіма
іншими пожитками. Треба написати, щоб
надіслала ще одну пару.
Чай прохолов, булочку давно з'їдено, а

він усе ще сидів за столом у читальні,
згадуючи вечерю, яку Ліз приготувала
напередодні його від'їзду. На ростбіф, мабуть,
пішла двомісячна пайка м'яса. А Каллела
поставив на стіл пляшку спирту ретифіка-
ту  де він тільки його дістав? «Налийте,
будь ласка, ще трохи». В пляшці нічого не
лишилось. Учотирьох вони швидко дали
раду тому спирту. Каллела, трохи напідпитку,
все розпитував, що робитиме Том після
війни. Це лише маскування, думав Том:
теревенити про блискучі плани на майбутнє,
аби забути, що після війни для декого вже
не існуватиме ніяких планів. Проте він бачив,
що людина, навіть така, як Каллела, змінює
свої погляди, коли стає тестем. Він умовляв
Тома повернутися назад до Соу-Крік:

 Ми наведемо там лад, і наше
відділення спілки буде найкращим в усьому штаті,
хлопче,  умовляв він.

 О, ні. Не думайте, що я морочитиму
своїй дружині голову і вмовлятиму її
повернутись туди,  сміючись відказав Том. Сал-
лі мовчала, тримаючи в руці склянку. Ліз,
підвівши голову від плетіння, глянула на
нього через стіл.

 А тому адвокату ти страшенно сподо¬

бався,  сказав Каллела, знову закидаючи
гачок.  Він переказував, щоб ти прийшов
до нього, якщо зацікавишся
юриспруденцією. Добрий адвокат може зробити багато
для робітничого руху, Томе.

 Скільки ж це забере часу? Років п'ять-
шість?

 Ну, ти ще зовсім молодий.
 Щоб і я став лисий, як ви, коли минуть

оті роки?

Старий нічого не відповів. Цей Каллела

міцний горішок, пре в той Соук-Крік, наче
слон. Такого профспілкового
уповноваженого тепер довго шукатимуть.

 Ви про мене не турбуйтесь, 
промовив Том.  Я сам подбаю про себе.

Каллела, сердито глянувши на нього,
розлив по чарках спирт; Ліз подала йому
шкарпетки, і він зняв черевики, щоб приміряти
їх. Саллі сказала, що вже пізно. Вони
попрощалися з старими за руку, Том
поцілував Ліз, і вони, як завжди, спустилися
чорним ходом до старенького пікапа, що стояв
у провулку. Вона, мабуть, розіб'є його
вщент, подумав він, ганяючи вгору і вниз
по тих гбрбах.
Від Каллели вони поїхали до себе в Сан-

Мартін. Дощу не було, але висів густий
туман, схожий на мжичку. Вуличні ліхтарі
тонули в тумані, згори збігали мокрі
блискучі дахи маленьких будиночків, у протоці
ревли сирени пароплавів.

Він закурив сигарету і сів біля кухонного
вікна. Саллі, очевидно, вирішила будь-що
бути веселою, навіть якби це загрожувало
її життю. Увімкнувши радіо, вона примусила
його трохи потанцювати з нею.

 Куди б тебе не послали, Томмі, я
приїду і буду з тобою.

 Мене, напевне, пошлють на есмінець,
що плаває посеред Тихого океану.

 А може, війна скоро закінчиться?
В спальні тієї останньої ночі він

намагався бути з нею особливо уважним  чому,
він точно не знав. Він бачив, що на очах у
неї бринять сльози, розумів, як їй боляче
розлучатись з ним і яких зусиль їй коштує
приховати від нього своє горе. А в нього
було навпаки: він намагався здаватись
сумнішим, ніж був насправді. Йому було жаль
Саллі і трохи смішно, а вимоги, які вона
ставила, дратували. Водночас йому було
соромно перед самим собою, наче він грає
крапленими картами, а вона щиро вірить
йому.
Тієї останньої ночі, коли вони

повернулися додому від її батьків, Том знав, що в
душі вона плаче, докладаючи величезних
зусиль, аби здаватись веселою, тим часом
як він сам думав не про неї, а про те нове,
що його чекає. Він вимовляв її ім'я,
вона  його, вони стискали одне одного в
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обіймах, а над чорними толевими дахами
селища Сан-Мартін плив туман, цокав
будильник і наближався ранок.
Боже мій, а що, коли вона зараз

любиться з ким-небудь так, як з ним? Ну, хоч
би з Ендермесом! У того тепленьке місце
на військовому складі, над ним не висить
загроза потонути в якій-небудь іржавій
лайбі від торпеди! На мить перед Томовими
очима постала картина: в місячному світлі
Саллі знімає з себе ще мокрий купальник,
і гаряча хвиля жаги прокотилася по його
тілу, викликала солодко-томливі спогади.
Він з такою силою провів кулаками по

краю дошки стола, що на суглобах
проступила кров.

В окремому кабінеті ресторану
на Уолтера Стоуна чекали його
компаньйон Говард Чентрі і
Маккей  останній і запросив їх на

цей сніданок. Минула перша година дня,
ресторан спорожнів, лише де-не-де за
столиками сиділи за чаркою віскі нечисленні
відвідувачі, яким, очевидно, нічого було
робити. Офіціанти м'яко ступали по
килимах, чути було тихий гомін  точилися
ділові розмови,  іноді лунав сміх, мелодійно
подзвонювали шматочки льоду в бокалах.
Уолтер замовив собі хересу, а Чентрі і
Маккей  віскі.

 Дуже приємно знову побачити вас,
Уолтере,  привітав його Маккей і
заходився розпитувати, як здоров'я Уолтера і
здоров'я місіс Стоун, чи вона знову
проводить літо в Сігнел Спрінгсі і як справи
молодого Венделя Стоуна. Уолтер коротко
відповів. Його дружина почуває себе
добре, він також. Ні, вона не в Сігнел
Спрінгсі, вона з друзями відпочиває в горах Сан
Джасінто. І, глянувши на Чентрі, підняв свій
бокал. Але той, постукуючи кінцем сигарети
по срібній запальничці, здавалось, не
звертав уваги на цей обмін люб'язностями.
Досить було одного-єдиного погляду, щоб
переконатись, що Маккей здоровий, як бик,
а щодо його дружини, то Уолтер не був
певен, що вона в нього є, а тому не вважав
за потрібне вдавати, ніби дуже
занепокоєний станом її здоров'я.
Можливо, вона теж у профілакторії,

подумав він. Маккею, звичайно, личило б
мати дружину, бо колись він був сенатором
штату від одного з округів Сентрел Веллі,
а зараз обіймав якусь високу державну
посаду. Він повинен знати, де Сільвія, думав
Уолтер, такі люди знають усе. Принаймні,
Річардс міг написати йому про це.
Смакуючи вино, Уолтер чекав, коли Маккей
перестане просторікувати і перейде до діла.
Ініціатор цього сніданку  Маккей; Чент¬

рі, як він встиг сказати Уолтеру, лише
посередник.

Старший офіціант прошепотів на вухо
Маккею: «Ваш стіл готовий, сер». Вони
встали і пішли до обідньої зали.
За супом Маккей і далі вів балачки про

всякі дрібниці: трудове законодавство
зараз перспективна галузь, до нього треба
ставитись із належною пошаною; сам він
має багатообіцяючі контакти як з
Конгресом виробничих профспілок, так і з
державними профспілками, і тоді, коли був у
Сенаті, і зараз як член контрольної ради;
він завжди підтримував дружні стосунки з
керівниками профспілок, чудовими й
патріотично настроєними людьми.

 Минулого тижня мені довелось
побувати в Сакраменто,  повідомив він,  там
я зустрів одного вашого клієнта і доброго
друга. Я приїжджав до губернатора, щоб
обговорити одне питання, а коли виходив з
його резиденції, зустрів Гарнета з
профспілки суднобудівників. Він про вас обох
надзвичайно високої думки. О, я знаю
Гарнета вже п'ятнадцять років, це поважна і
чесна людина...

Уолтер посміхнувся: співрозмовник
вручав йому свої рекомендації.

 А ось і меню. Що замовимо? Хочете
устриць?  спитав він.

 Устриці сьогодні дуже добрі, сер, 
зауважив офіціант.

 Вже який час, Уолтере,  заговорив
Маккей, коли офіціант прийняв
замовлення і пішов,  я шукаю нагоди поговорити
з вами...  Він зробив паузу, поклавши
руки долонями на стіл:  Про вашого сина.
«Ось воно,  подумав Уолтер.  Не

тільки Чентрі посередник. Маккей  теж
посередник. Уповноважений Річардса, Вен-
делевого тестя».

 Я кілька разів мав приємність бачити
вашого сина Венделя в товаристві чарівної
міс Річардс  тепер, очевидно, місіс
Стоун. Тобто молодшої місіс Стоун. Ви,
звичайно, з ним знайомі, Чентрі?

 Я бачив його лише раз,  промовив
Чентрі.

 Надзвичайно здібний юнак,  заявив
Маккей, і Уолтер побачив, як він
розпалюється і підвищує голос, ніби виголошує
промову з трибуни на засіданні сенату. На
них почали поглядати з-за сусідніх
столиків.  Його юридична освіта, початок
професійної діяльності, швидке просування на
військовій службі  все це, взяте разом,
характеризує його з найкращого боку. 
Він помовчав, поки офіціант подавав нову
страву; потім, уже тихіше, заговорив
знову:  Я завжди, так, завжди, був
прихильником Франкліна Рузвельта і двічі
голосував за нього, хоч, мушу признатись, остан¬
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нього разу цього не зробив. Час,
джентльмени, не зважає ані на людей, ані на партії.
Я певен, що Принаймні на декому з нас
лежить обов'язок кинути погляд у
майбутнє, в післявоєнний період. Можливо,
недалекий той час, коли виборці шукатимуть
нову категорію людей, які їх
представлятимуть. Здібних, честолюбних, з високими
воєнними заслугами, добре освічених
молодих людей, які б стали біля керма влади.
Розумієте,  сказав він, звертаючись по
черзі до Чентрі і до Уолтера,  набуті
звички спонукають мене дивитись на всяку
ситуацію з точки зору політика з
практичними поглядами.

 Державного діяча,  зауважив Уолтер.
Екс-сенатор штату відповів йому

професійною посмішкою на рожевому з широким
підборіддям обличчі, приховавши за цією
посмішкою крайнє роздратування. Остання
репліка Уолтера, очевидно, була для нього,
мов гострий ніж. Уолтер не навмисне
вколов співрозмовника, але він розумів, що
стосунки між ним і такими людьми, як
Маккей, складаються незалежно від його
намірів і що його слова дошкульні для них
просто тому, що вони почувають себе
перед ним беззахисними, не догадуючись,
який беззахисний він сам.

 Перебуваючи на рівні комісії штату по
нагляду за спиртовою промисловістю, я
вважаю, що термін «політик з практичними
поглядами» більш доречний. Проте я
вдячний вам за ваше визначення. Так би
мовити, дроворуб і водонос,  промовив
Маккей, наголошуючи на кожному слові, щоб
зробити свій сарказм зрозумілішим,  він
обробляє виноградник, щоб політичний діяч
міг робити своє діло у Вашінгтоні.  Він
замовк, очікуючи, поки його зауваження
дійде за призначенням, і Уолтер зрозумів:
Маккей хоче зіграти на його батьківських
почуттях, на його честолюбстві. Він
засміявся і побачив, як почервонів Маккей, а
Центрі кинув йому швидкий застережливий
погляд.

Кілька хвилин вони їли мовчки.

«Батьківські почуття, честолюбство»,  подумав
Стоун. Колись воно в нього було. Та чи
потрібне воно зараз Венделю, цьому втіленню
усіх чеснот, котрий будь-що досягне мети,
яку перед собою поставив? Уолтер наче
знову побачив його в комфортабельній
кімнаті, яку син займав у Кембріджі перед
закінченням юридичного факультету; він стояв
у чорній мантії перед каміном, а квадратна
шапочка лежала на камінній дошці. Тоді
Вендель, з правильними рисами серйозного
обличчя, був якийсь особливо близький. А
що було б, якби син коли-небудь зірвався
і виклав усе, що було в нього на думці?
Якби крикнув: «Це те. чого слід було че¬

кати! Саме цього я повинен був
сподіватись від тебе! Я змарнував стільки років,
намагаючись якось приборкати тебе,
намагаючись примусити людей вважати мене тим,
ким я є насправді. Невже ти гадаєш, що я
не бачу, як перешіптуються, витріщаючись
на мене, люди: авжеж, це Вендель, він
такий хороший хлопець, а мати в нього
алкоголічка, лікується, знаєте, в профілакторії,
батько, черствий обмежений педант, так
закоханий у свою власну персону, що не
вітається. Авжеж, мені слід було цього
чекати! Я давно знав, що тільки-но я вирвусь
уперед, ти обов'язково що-небудь зробиш,
аби не допустити цього! Ти...»
Вендель, звичайно, ніколи не скаже того,

що в нього на думці,  ніякий Стоун не
зробить так. Серйозний, трохи ніби
зніяковілий, він, як завжди, стоятиме на своєму:
«Ми з Керол все обміркували і вважаємо,
що це чудова нагода...» І хіба він не
матиме рації? Хіба не він сам прокладав собі
шлях з самого початку? Що інше міг він
іще зробити, як не вхопитися за
можливість, яку надав йому Річардс?
По паузі Маккей промовив:
 Я щиро переконаний, що Франкліна

Рузвельта згадуватимуть як одного з най-
видатніших людей нашого часу. Проте
хотілося б знати, чи не допущено певних
надмірностей під запоною дальшого
загального процвітання, що могло б викликати
тривогу людей ліберальних переконань.
Згадати хоча б закон про відшкодування
збитків або те, в якій спосіб було примушено
мовчати Верховний суд.
Уолтер нічого не відповів, і Маккей

відразу ж повів далі:
 На мою думку, спокуси існують навіть

для адміністраторів, що мають найкращі
наміри  я зразу ж мушу сказати, що
вважаю Франкліна Рузвельта і освіченим
і саме з такими намірами. Спокуса полягає
в тому, що легше управляти з допомогою

наказів. А в такому разі кінцеві наслідки
можуть виявитись шкідливішими, ніж
погане від народження здоров'я. Я, наприклад,
весь час думаю... Випити каву зараз чи
потім? Можна й зараз, мені здається, ми
завжди готові її пити,  кинув він
офіціанту.  Ну, так от, коли я минулого тижня
розмовляв з Гарнетом, то весь час
запитував себе, чи не мучить сумління
відповідальних профспілкових керівників: адже
уряд втручається в переговори з

підприємствами і в укладання колективних угод. Що
ви на це скажете? А останні постанови
Президентського комітету забезпечення
справедливого найму  хіба поганий приклад?
Ви вважаєте їх юридично правильними,
Уолтере?

 Я не вивчав їх,  відповів Уолтер.
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 Але ви, звичайно, згодні з їхнім
загальним напрямом?

 Згоден.
 Я так і думав,  схвалив Уолтера

Маккей.  Ми всі хочемо однакових прав і
можливостей для кожного громадянина 
це наріжний камінь нашої системи.  Він
знов сяяв посмішкою.

 Але мені хотілося б знати, еге ж,
знати, чи не стане цей на перший погляд
дрібний випадок небезпечним
прецедентом? Небезпечним з точки зору
робітників, якщо мати на увазі право бути членом
профспілки? Уряд заявляє профспілці:
«Вашими членами мають бути такі й такі
люди». Я чув, ніби Комітет з питань найму та
звільнення довідався, що такі рішення суду
діють в деяких галузях промисловості на
Сході. Як відомо, я не профспілковий діяч
і не знаю, чи підтримає такі рішення
федеральний суд. Тому я питаю...»
Уолтер знов перехопив напружений,

застережливий погляд Центрі.
 Все це дуже гіпотетично,  сказав

Центрі.  Я не вивчав статей закону, що
мають до цього відношення. 1 Уолтер теж.
Навряд чи ми зможемо відповісти на ваше
запитання.

 Звичайно ж ні!  захоплено вигукнув
Маккей.  Але я бачу, що відхилився від
теми. Я прийшов поговорити з вами про
Конгрес, а не про Президентський
комітет. І я буду говорити прямо. 
Відсунувши тарілку, він сперся ліктями на стіл і
нахилився вперед.  Я пропоную висунути
кандидатуру молодого Венделя Стоуна в
конгрес від Сан-Франціско. Не на
наступних виборах, зрозуміло. З його боку було б
нерозумно залишити військову службу так
рано, навіть якби це й можна було
зробити. Через одні вибори, можливо. Що ви
на це скажете?

 Чому ви питаєте мене?  відказав
Уолтер.  Питайте Венделя.

 Я буду з вами абсолютно відвертий.
Я ще ні з ким, крім вас, про це не
розмовляв. Крім вас і Говарда. Та ще Річардса.
Річардс, як ви знаєте, мій давній друг.

 Так, знаю.
 Ми з Річардсом сподівалися, що саме

ви зробите цю пропозицію своєму синові.
Офіціант, прибравши на столі, знову

налив їм кави. Уолтер заперечливо похитав
головою.

 Я не державний і не політичний діяч.
Я не можу ввести кого-небудь до
Конгресу. Якщо ви або Річардс можете це
зробити, то й робіть самі.
Він думав, що Маккей знову почервоніє

й розсердиться, але замість цього він
радісно вигукнув:

 Ви сказали мені саме те, Уолтере, що

я сказав Річардсові. Ну, так от, Річардс
наступного місяця їде на схід і, мабуть,
матиме нагоду поговорити про все у Вашінгтоні
з Венделем. Отже, ви не заперечуєте?

 Чому я маю заперечувати? І яке це
має значення, якби я навіть заперечував?
Ви ж не мою кандидатуру висуваєте.

 Ні, ми з вами для цього надто старі.
Хіба що ось Говард може спробувати. Він
ще молодий.  Весело сміючись, він узяв
рахунок, вийняв з бумажника кілька
банкнот і поклав їх на стіл. Потім вони разом
вийшли з ресторану, і Маккей гукнув
таксі.  Вас підвезти? Ні?  Сівши в машину,
він помахав їм капелюхом і гукнув:  Ми
з вами ще поговоримо про все це. Вітайте
місіс Стоун і місіс Центрі.

 Ви знали, про що буде мова? 
спитав Уолтер, коли вони з Центрі
поверталися до своєї контори.

 Ні, не знав,  відповів Центрі.  Він
хотів, щоб я запросив вас поснідати, але я
не знав, що у нього на думці.
Заперечення прозвучало надто гаряче.
 Зараз у них тут немає кого

висунути,  сказав Уолтер.
Центрі засміявся.
 Маккей дивиться в майбутнє. Він уже

виношує плани на сорок шостий рік. Якщо
ваш син погодиться, вони доб'ються, що
весь виборчий округ голосуватиме за нього.

 Ви, Говард, здається, знаєте значно
більше, ніж сказали мені.

 Всі мої знання підказані мені
звичайним здоровим глуздом.

 Розумію. Пробачте за запитання. Якби
ви були на моєму місці, ви б пристали на
пропозицію Маккея?

 Я не відрізав би собі всіх шляхів.
 Це підказує вам здоровий глузд?
 Саме так.

У ліфті, піднімаючись у контору, Центрі
сказав:

 Трошки здорового глузду  це
ніколи й нікому не вадило.

 Ви захворієте від свого сарказму,
Говарде. Чому б вам не сказати, що у вас
на думці?

 Я думаю,  сердито вигукнув
Центрі,  що коли вам хочеться зробити
Маккея своїм ворогом, то це ваша власна
справа. Але чому ви ще даєте йому в руки
кийка, щоб він відлупцював нас обох,  цього
я не розумію.

 А я не розумію, про що ви говорите.
 Ет, киньте ви! Він спитав, якої ви

думки про Комітет з питань найму для того,
щоб самому висловити її Гарнетові. А ви
досить люб'язно все йому сказали.

 Сказав? Яке це має значення? Я й
сам можу викласти свою думку Гарнетовіг
А ви?
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Двері ліфта відчинились, вони опинились
перед віконце/^ свого секретаря, і Чентрі,
не відповівши, пішов коридором. Сидячи
в своєму кабінеті за столом, Уолтер якийсь
час не звертав уваги на сигнал секретаря
про те, що на нього чекає клієнт. Його
охопило неприємне почуття,  так іноді
бувало з ним під час мандрівок у горах, 
ніби він повертається на ге місце, яке
нещодавно покинув, гадаючи, що йде в
протилежному напрямку.

Те, що Маккея прислав Річардс, не
викликало сумнівів. Вони хотіли втягти його в
свою аферу,  він не розумів, навіщо їм
це потрібно, оскільки нічим не міг
допомогти Венделю пройти в Конгрес, а коли б
і міг, то не зробив би цього. Якщо хлопець
переможе на виборах власними силами, 
це одне, але заздалегідь оранізовувати
йому це в спілці за підтримкою такого
політичного лихваря, як Маккей,  зовсім інше.
Проте Чентрі, з яким, на його думку, він
був у цілковитій згоді, чомусь вважає його
страшенно наївним. То це наївність чи
реалізм? Нараз він завагався: а чи правильно
він повівся? Цей сумнів болем озвався в
його душі. «О, нам даровано від бога
трохи сил,  подумав він і змінив наступний
рядок:  Щоб інші бачили нас такими,
якими ми робимо себе в їхніх очах».

Інші, а не ті кілька чоловік, які знають
його наскрізь. Він вважав, що його син Вен-
дель ненавидить його, хоч ніколи в житті
цього не скаже. І Сільвія теж ненавидить
його, вона принаймні не приховує своїх
почуттів. Тепер уже ні. «Ти хотів занапастити
нас обох!  істерично кричала вона
останньої ночі перед тим, як згодилась поїхати в
профілакторій.  І ти занапастив мене,
Уолтере. Але Венделя ти не занапастиш!»
Він сидів біля неї, спустошений, наче
порожня пляшка. Зараз вона горнеться до
сина, шукаючи собі спільників проти нього.
Та він пам'ятає той спалах жалю до себе,
яким вона зустріла перше втручання
дитини в її життя.

«О, він не хотів їх занапастити,  думав
Уолтер,  він нікого й ніколи не хотів
занапастити». Проте в ньому засів сумнів: вони
вважали призвідцем лиха не його намагання
чи наміри, а його самого. Може, вони й
мають рацію. Річ не в тому, що він кинув
прибуткову й респектабельну фірму, аби
ввійти в іншу, менш прибуткову і набагато
менш респектабельну, хоч Сільвія й
ухопилась сама за це. Ні, тут було щось
значно важливіше. Що б він не робив, йому
ніколи не вдавалось зацікавити дружину.
Кожний із них ішов у житті своїм шляхом.
Усі її думки зосереджені навколо далеких
років, проведених у замкнутому колі; з тих
днів запам'яталася лише краса осінніх ве¬

чорів їхньої молодості у втраченому на*
завжди Нью-Йорку. ! спогади ці крають
серце. Знайомі Сільвії вважали її
сподівання на блискуче майбутнє небезпідставними.
Вона така молода, така талановита, казали
її друзі, і він сам серед інших палко
прагнув її взаємності. Він умовив її поїхати до
Сан-Франціско, де мав намір заснувати
нову фірму разом з другом по коледжу, з
Річардсом. Але якби навіть вони
залишилися в Нью-Йорку, то хіба результат був би
інший? Таланти, які жили в її спогадах,
давно вже зникли. І вона постаріла  це
трапилося б з нею навіть у Нью-Йорку.

Він гірко пошкодував, що не зміг знайти
собі дружини, яка б додавала йому сил, а
не розросталася раковою пухлиною на
тому, що їх забирало. Хіба це було надто
велике бажання? Але ж вас ніхто не силував,
ви самі обрали одне одного, зауважив
йому внутрішній голос; те, чим була вона і
чим був ти, визначило цей вибір і
визначило те, що трапилось згодом. Але тоді не
було вибору, слово само по собі в той час
не мало ще для нього ніякого значення,
їх звела лотерея випадковості, кулька з
слонової кості на колесі рулетки, сліпа,
безглузда, безжалісна доля.
Знову пролунав телефонний дзвоник.
Знявши трубку, він сказав:
 Так, чую, можете присилати його

зараз...

 Зварнице! Гей, зварнице!
Джойс змотувала свій кабель,

щоб спуститися слідом за
Сержантом у корпус корабля, коли її
зупинив майстер.

 Ти працюєш з Бруксом?
Вона кивнула.
 На кілька хвилин потрібен зварник. Іди

он туди, допоможи Кімболу прикріпити
переділку. Бруксу ти зараз непотрібна.

Не чекаючи відповіді, майстер пішов, а
Джойс подумала: ой ні, за мить я буду йому
потрібна, ще й дуже. Проте вона ввімкнула
свій апарат у верхній трансформатор і
пішла в палубні надбудови, пробираючись
серед плутанини шлангів, труб, дротів та
кабелів. Чоловік в сталевій касці, що косо
нависла над його обличчям, визирнув з дверей і
поманив її рукою, ніби чекав, що вона
кинеться до нього бігти. А може, й побігла б,
подумала вона, побігла б, спотикаючись,
падаючи, розсипаючи електроди по всій
палубі й схоплюючись під загальний регіт,
якби почала працювати зварницею тільки
сьогодні. Вона бачила, що чоловік відкриває
рота й щось кричить їй, але не чула ні слова
через гуркіт клепальних молотків у вузькому
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проході. Чоловік тицьнув їй у руку в'язку
залізних кутиків і показав на ряд крейдяних
позначок на стелі.

Джойс ледве вилізла на риштування.
Поправивши захисні окуляри, вона спустила на
обличчя щиток з димчастим склом. Потім,
вибравши електрод, вставила його в
затискач, притулила кутик до сталевої стелі над
головою і торкнулась електродом металу.
Блакитні іскри і спалах. Перед очима Джойс
сяйнула полонена зірка, шматочок сонця;
блискуча крапля рідкого металу сповзла на
місце з'єднання, і наступної миті два шматки
сталі сплавилися в один. Знову сталося чудо,
в яке Джойс ніколи не могла повірити до
кінця. Так, пересуваючись по риштуванню,
вона приварювала кутики до крейдяних
позначок.

Коли вона закінчила, її місце зайняв
обрубник з пневматичним молотком. Він
зрізав краї сталевих листів, що нависли над
проходом. Мабуть, хтось помилився,
здогадалась Джойс, і тому майстер і монтажник
так поспішають. Вона стояла й чекала, щоб
хто-небудь з них сказав їй, що робити далі.
Але вони, здавалось, забули про неї, стоячи
біля переділки і забиваючи клини між
переділкою та кутиками, які вона приварила до
стелі. У них був страшенно заклопотаний
вигляд, і вона подумала, що так можна
простояти до кінця зміни. Від гуркоту боліли
вуха, повітря стало задушливим від газу.
Джойс смикнула майстра за руку,
показуючи в кінець проходу.
Він одмахнувся від неї. Джойс пішла

назад на палубу. Надворі почався дощ. Перед
нею лежала блискуча й мокра головна
палуба, в світлі прожекторів срібними нитками
пролітали дощові краплини і, розбиваючись
об палубу, вибухали крихітними
фонтанчиками. її робота на верфі головним чином
полягає в тому, щоб навчитись чекати,
подумала вона. Це каже і Сержант, але сам він
не дуже вміє чекати і, мабуть, зараз
страшенно лютий. Лютий на неї. їй часто хотілось
працювати з ким-небудь іншим, а не з
Сержантом; десятник, мабуть, поставив їх
разом задля жарту, бо вона була в зміні
першою кольоровою жінкою-зварницею, і всі
знали, як Сержант добивався, щоб
профспілка дала їй роботу. Він був похмурий і
небалакучий чоловік, цей Сержант; іноді вони
працювали поруч половину зміни, не
обмінявшись жодним словом. Проте Джойс
розуміла, що ні в якого іншого монтажника
вона не навчилась би захищати себе. Якби
Сержант був на палубі, коли майстер
відіслав її допомогти Кімболу, він би її не
пустив, і майстрові довелося б шукати іншого
зварника. «Коли вже ви станете хоч трохи
впертішою, міс Аллен?»  питав він. Його
впертості вистачило б на двох.

Джойс подумала, що треба було б
спуститися вниз і сказати Сержанту, що
трапилось. Але навіщо це робити, він і без
неї все знатиме. А коли спуститься, то
неодмінно виявиться, що вона вкрай потрібна тут.
Можна дві години тинятися без діла, а
відійдеш на п'ять хвилин, як тебе вже шукають
по всьому кораблю.
Джойс знизала плечима. Якщо так брати

все до серця, то, як сказав Сержант, до
ранку можна здохнути. Вона спустилася з
палубної надбудови, обійшла головний люк і
перехилилась через поруччя, розглядаючи
верф згори. Знявши каску і захисні окуляри,
Джойс підставила обличчя під дощ: вода
була солона. Найбільше подобалась їй верф
уночі. Вдень вона здається холодною і
непривітною, але вночі, подумала Джойс,
нагадує місто з чарівної казки. Сяють вікна
вгорі, ніби в палаці, віддалік у темряві 
димчасте марево над відкритими цехами, а
ще далі  незліченні вогні різних споруд,
складів і під'їзних шляхів; вогні під час
дощу розпливаються і мерехтять.
Зараз, дивлячись просто вздовж борту

корабля, Джойс далеко внизу, де
залізнична колія підбігала до стапелів, побачила
відблиск рейок і дві маленькі постаті в
блискучих касках, що квапливо одійшли від
корпуса корабля й зникли в темряві. Який
корабель високий! Наче дивишся з верхівки
високої башти. Чарлі розповідав, що хвилі
іноді перекочуються через головну палубу,
коли корабель дуже навантажений. То як
може така величезна споруда плисти під
водою? Адже вона неодмінно потоне, якщо
хвилі піднімаються так високо. А люди в
камбузах, машинному відділенні, кубриках,
проходах, наче бджоли в стільниках. Джойс
здригнулась, уявивши собі, як корабель
опускається дедалі глибше в чорну воду.

Чарлі писав, що його корабель знов стоїть
у порту. Джойс хотілося вірити, що вони
розвантажуватимуться трохи довше, ніж
передбачалось, і саме цієї ночі судно все ще
стоятиме в гавані. Тоді б вона не
турбувалась про нього. Якщо ж корабель
розвантажився швидко, то вони, мабуть, вже в
морі і йдуть з району воєнних дій додому. На
якусь хвилину Джойс навіть дозволила собі
подумати, що корабель саме зараз
підходить до мосту, йде через бухту «Золоті
Ворота». Може, коли вона прийде додому, то
знайде записку від Саллі, що був Чарлі...
Джойс спинила себе, примусивши думати

про інше. Коли думаєш про Чарлі, стає ще
тяжче. А він приїде наступного місяця або
через шість тижнів. Вона почекає.

 Гей, зварнице! Куди вона повіялась?
Підійшов монтажник, що розшукував її.
 Якого біса ти кинула роботу? 

гаркнув він.
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 Я сказала майстрові, куди йду,
відповіла Джойс. Вона побачила, що він знову
відкрив рота, і закричала сама:  Не
кричіть на мене або шукайте собі когось
іншого! Не я помилилася з тією переділкою! 
Монтажник закрив рота, аж зуби клацнули,
повернувся й пішов на палубу; Джойс
подумала: «Як би там не було, а я не злякалася
його»,  і пішла за ним.
Вона знову видерлась на риштування і

побачила, що переділку зсунуто клинами з
старого місця приблизно на дюйм убік.
Почавши з кутка, вона просувалась уперед,
приварюючи переділку через кожних
кілька футів. Унизу під нею ще двоє чоловіків
зварювали сталеві листи покриття палуби.
Дим став ще густіший. Джойс було жарко,
вона задихалась під своєю важкою каскою,
з кінчика носа капав піт, і від цього ніс
нестерпно свербів. Переділка, здавалось,
тяглася на кілька миль; коли Джойс дійшла,
нарешті, до кінця і злізла на палубу, вона
мало не наштовхнулась на Сержанта.

 Ось де ви,  сказав він.
 Майстер наказав мені залишитись тут,

містер Брукс.
 Виходить я, двоє трубопровідників та

електрик маємо стояти без діла, згорнувши
руки? Ану йдіть сюди. Ви закінчили шов?

 Але ж, мабуть, я їм ще потрібна.
 Ні, ви їм уже непотрібні, міс Аллен. Я

щойно переговорив з майстром.
Джойс засміялась. Ні майстра, ні

монтажника не було видно; вона змотала провід
і вимкнула його. Сержант почепив моток
собі на плече, і вони почали спускатися
крізь головний люк.
Далеко внизу на вигнутому днищі судна

Джойс бачила сузір'я вогнів, спалахи елек-
трозварки, людей, що метушилися, мов
жуки. Вони з Сержантом переходили з
однієї висячої платформи на іншу. Вони
спускались на дно величезного лункого черева

корабля, де стояв страшний гармидер;
платформи, що звисали на тросах з головної
палуби, хитались під вагою їхніх тіл. Джойс
згадала, як мало не вмерла від страху, коли
вперше спустилася з Сержантом у трюм.
Зараз це вже не так лякало її, майже зовсім
не лякало.

Була перша година ночі, коли Джойс
вийшла з автобуса в селищі Сан-Мартін. Дощ
полив ще дужче. Вона підняла комір пальта
і заспішила додому. Проминула квартал
житлових будинків з магазинами в центрі і
почала підніматись угору між рядами
маленьких будиночків. Як завжди, вона думала
про лист від Чарлі і навіть зазирнула в
поштову скриньку, хоч знала, що Саллі О'Ріген
уже вийняла все, що там могло бути.
Скринька була порожня. Джойс стояла

під дощем, намацуючи в сумочці ключ від
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дверей. З-під будинку вискочив кіт, нявкнув,
потерся об її ногу і сердито почав дряпатись
у двері. Ввімкнувши світло, Джойс
побачила на кухонному столі листа і жадібно
схопила його. Але лист був від матері, а не від
Чарлі, і вона поклала його назад на стіл,
щоб прочитати вранці. Вона повісила
мокрий плащ, поставила на плиту чайник з
водою і пішла у ванну. Викупавшись під
душем, вона напилася чаю з хлібом і трохи
почитала, щоб відігнати сумні думки.

Потім вона приготувала сніданок для
Саллі. Кіт згорнувся клубочком на своєму
звичному місці під батареєю водяного опалення.
Джойс погладила його, і коли він голосно
замуркотів, засміялась і вимкнула світло.

Вона лежала, підгорнувши під себе
ковдру. За стінами будинку свистів вітер, по
даху лопотів дощ. Тепер у темряві Джойс
дозволила своїм думкам, які цілий день
тримала під контролем, помандрувати куди їм
заманеться  на ті кілька хвилин, що
лишились, поки її втомлене тіло порине в сон.
Який жаль, думала Джойс, що вона не
вийшла за Чарлі заміж, який жаль, що вони не
провели той останній тиждень разом, як
чоловік і жінка! Може, вона й справді
помилилась? Ні, ні, коли він повернеться і вони
знов побачать одне одного, вони
переконаються, що не помилились у своїх
почуттях. Чекати вже недовго. Джойс рахувала
дні й ночі, відколи він поїхав, розпитувала
дружин моряків, скільки звичайно триває
таке плавання, і була переконана, що Чарлі
вже повертається назад.

З кухні почувся дзенькіт тарілок. Мабуть,
на стіл заліз кіт, подумала вона, але була
надто сонна, щоб встати. Вона була в кабіні
китайського ресторану... напівпорожні
чашки... і вона тягнеться, тягнеться до нього...
Джо Бейрейшіа, який вчив Чарлі малювати,

порекомендував Джойс учительку музики, і
вона домовилась брати уроки. Ці заняття не
мали нічого спільного з тими уроками, які
Джойс брала в Сігнел Спрінгсі. її нова
вчителька, жінка років тридцяти п'яти, у
минулому сама виступала в концертах і була
вимогливим викладачем. «У вас не чистий
удар»,  заявила вчителька і призначила
Джойс цілу низку вправ, щоб її кисть стала
гнучкішою. Вдома у Джойс піаніно не було,
а тому попервах вправи виконувались не
дуже успішно. Та після того, як Бізлі
переїхали до Сан-Мартіна і преподобний
відкрив свою церкву в залізничному
пакгаузі на околиці, Джойс пообіцяла йому
грати на недільних відправах і допомагати хору
репетирувати. За це вона одержала ключ від
приміщення і тепер могла користуватись
інструментом, скільки хотіла.
Тими ранками, коли Джойс їздила на

уроки до Сан-Франціско, Саллі, яка працювала



на верфі в нічній зміні, звичайно чекала,
поки вона прокинеться, замість того, щоб
лягати спати, повернувшись з роботи о
дев'ятій годині. Вони разом снідали,
розмовляючи про те, як легше зварювати той чи
інший шов, обмінювались враженнями про
різних десятників, майстрів та монтажників,
з якими доводилось працювати. Джойс
розповідала про свої музичні заняття, Саллі 
про те, що говорили на профспілкових
зборах. Джойс звикла до товариства Саллі і
нетерпляче чекала таких ранків. Вона ловила
себе на тому, що думає про Саллі О'Ріген
скоріше як про подругу, ніж як про людину,
з котрою випадково опинилась на одній
квартирі. Перейшовши до Саллі від Гендер-
сонів, Джойс мала намір пожити з нею, поки
не знайде собі помешкання. Але тепер їй
здавалось безглуздим наймати іншу
квартиру, адже вони обидві самотні. Саллі
переконала Джойс, щоб вона залишилась, і вони
платили за квартиру вдвох. Джойс кінець
кінцем погодилась, хоч їй було якось дивно
жити разом з білою жінкою. Але й це, як
усе нове, що траплялося з нею, вона

незабаром почала сприймати, як щось цілком
нормальне. Район, де вони жили, був
мішаний, в будинках з обох боків вулиці жили
родини білих і негрів, і всі, здавалось,
почували себе непогано.

Бізлі мешкали неподалік. Преподобний,
як і Саллі, працював у нічній зміні, а його
дружина Дженет знайшла тимчасову
роботу в швейній майстерні. Після першої ж
зустрічі Джойс з дружиною преподобного,
їхні взаємини склалися так, ніби вони були
ровесницями, дарма, що дочка Дженет
уже вчилася в школі. Але Джойс бачила,
що іноді Дженет ставиться до неї, як до
своїх дочок. Завжди розпитувала про
Марлі, а коли йшла з дочками за покупками або
в кіно, то посилала одну до Джойс спитати,
чи не хоче і вона піти з ними.

Бізлі весь поринув у роботу в Лізі
боротьби за поліпшення становища негрів. Він
пояснив Джойс, що Комітет з питань найму при
канцелярії президента Рузвельта
запланував, нарешті, заслухати в Портленді питання
про расову дискримінацію на верф'ях
Західного узбережжя, тож Ліга намагається
скликати конференцію представників з усіх
верфей, аби зібрати матеріал і подати його на
розгляд Комітету. Він хотів би поговорити
про це з Сержантом, сказав він Джойс, і
якось уночі перед закінченням зміни
прийшов туди, де вони працювали.
Джойс була зайнята  збирала

інструменти і змотувала провід. Однак вона почула,
як Сержант голосно заявив, що він особисто
про Лігу боротьби за поліпшення становища
негрів поганої думки: все це почали білі,
щоб трохи поліпшити становище кольорсь

вих, тому він не хоче, щоб від його імені
вони робили все, що їм заманеться.

 Хтось повинен почати,  відповів
преподобний.  Гадаю, ви все-таки могли б
прийти.

 Кажеш, о восьмій годині вечора? В цей
час я працюю.  Джойс понесла моток
проводів на головну палубу для зварника, що
заступатиме зміну. Коли вона повернулась,
Сержант говорив:  ...Я не хочу мати нічого
спільного з тим, що спрямоване на підрив
діяльності Допоміжного відділення
профспілки, ви це знаєте. Я намагався залучити
наших людей до участі в його роботі. А ви,
здається, робите щось цілком протилежне.

 Я ще не зовсім точно знаю, що мені
слід робити, містере Брукс.

 Але ви саме зараз намагаєтесь
пояснити, що повинен робити я. А я дещо бачив
і дещо тямлю. Всі ці священики і адвокати,
яких ви згуртовуєте в якийсь комітет, не
дадуть нам ніякої користі. Вони не працюють
на верфі. Вони розмовляють  оце й усе.
Але як тільки ми збираємось разом, вони
називають це Допоміжним відділенням. Та
хай називають, як хочуть, це не має ніякого
значення.

 1 зборів у цій Допоміжній профспілці
ні разу не було, містере Брукс.

 Скоро будуть. Уже визначено, коли.
В перший вівторок грудня. Ви прийдете?

 Неодмінно.
Сержант натягнув куртку.
 Я не хочу учити вас, що вам слід

робити, містере Брукс. Я намагаюся зрозуміти,
що повинен робити я. Наші люди приходять
на верф, але тут їх не навчають
спеціальностей, їм не допомагають. Немає ані
кольорових майстрів, ані кольорових десятників.
Кольорові зварники все своє життя сидять
на другорядній роботі, а білі  на тій, що
краще оплачується. Спілка повинна захищати
нас, але не захищає. Президент Рузвельт
каже, що треба покласти край
дискримінації, містере Брукс. А тим більше у воєнній
промисловості. Я питаю, хіба ми не маємо
права бути членами профспілки? Ні, не
Допоміжного відділення, а справжньої спілки?
Чи ми не такі, як інші?

 У нас ніколи не буде більшості. Вони
завжди забалотують наші пропозиції.

 Але ми взагалі не маємо права голосу.
Ми сплачуємо гроші, внески, але не
голосуємо. Нехай умови найму будуть поширені
і на нас і нехай нам так само зараховується
трудовий стаж.

 О, чорт!  вигукнув Сержант.  Вони
ганяють нас як солоних зайців, коли їм
тільки заманеться; хай у них буде своя
організація, а в нас своя! Тільки так ми зможемо
чогось досягти. А потім підемо просто до
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хазяїв. «Ви досі знали лише профспілку для
білих,  скажемо їм,  а тепер вам -
доведеться зважати й на нас».
Пролунав гудок. Сержант, підхопивши

свої обідні судки, пішов до трапу.
 На мою думку, ви в Допоміжному

відділенні наче секретар,  сказав
преподобний Бізлі.

Сержант зупинився. Він поставив судки,
випростався і застиг на місці, опустивши
руки. Джойс завмерла від жаху, але
чоловіки стояли непорушно. Нарешті, Сержант
промовив:

 Ви побоялись би сказати мені це, якби
не були священиком.
Ледь чутно, майже пошепки, преподобний

відповів:
 Ви самі довели мене до цього, Брукс.

Пробачте за те, що я вам сказав.
Знову взявши судки, Сержант почав

спускатися по трапу. Бізлі поклав руку на плече
Джойс, і дівчина побачила, що усмішка з
його обличчя зникла.

 Чого тільки не скажеш, коли втратиш
самовладання,  промовив він і додав
згодом:  Цей містер Брукс, наче вовк, нікому
не вірить. Наші люди такі затуркані й
пригноблені, Джойс, що іноді їм жити не
хочеться і вони нікому не вірять.
Він одвернувся, скрушно похитавши

головою.

Джойс побігла по сходинках униз і
влилась у людський потік, що котився з-під
високого носа корабля. У неї всередині ще все
тремтіло від пережитого під час цієї
сутички страху: вона якимсь чином опинилась
між тими двома чоловіками і відчула, як
кожен з них чекає, що вона стане на його бік.
Але Джойс просто не зрозуміла їхньої
суперечки. їй здавалося неминучим, що
спілка, керована білими, запроваджуватиме
обмеження для негрів. Весь її попередній
досвід підказував їй це. Що ж до Допоміжної
спілки, то вона заплатила вступний внесок,
одержала членського квитка і раз на місяць
їздила в Сан-Франціско платити внески, бо
десятник попередив, що виженуть з роботи,
коли вона заборгує.
Все, чого Джойс хотіла від спілки,  щоб

їй дали спокій. І раптом вона подумала, що
взагалі хоче лише одного  щоб її не
чіпали. Це та ще Чарлі і гра на піаніно  ото й
усе, що цікавить її на цьому світі. Більш
нічого. Якимсь чином між Чарлі і грою на
піаніно було щось спільне, наче це одне й те
саме,  Чарлі підводив її до музики, а
музика вела до Чарлі. Вдаряючи по клавішах у
церкві, вона грала про Чарлі, для Чарлі, і з
Чарлі. І вночі, їдучи автобусом з роботи,
видираючись нагору до свого будиночка,
лежачи в ліжку, вона думала тільки про Чарлі,

і в її уяві оживав вечір, який вони провели в
концерті, срібні звуки самотніх труб, що
сяяли, мов зірка в темряві, і співали: Чарлі...
Чарлі.
Навколо неї миготіли обличчя білих

монтажників, білих десятників, майстрів,
профспілкових уповноважених, лютого
працівника з правління профспілки, який узяв у неї
гроші. Обличчя погрожували, кричали,
жували... Ці люди були її ворогами. їй хотілося,
щоб вони її не бачили. Хай беруть три
долари на місяць, але не чіпають її, не
вимагають нічого іншого...

І їй знову стало страшно від думки, що
завтра вранці вона побачить Сержанта.

З об'єднаного резерву конвойних
військ у Нью-Йорку Тома
відрядили до штату Вірджінія, в місто
Норфолк. З вокзалу в
переповненому портовими вантажниками,

робітниками з верфі, солдатами й
матросами трамваї він поїхав у доки. На одному з
великих перехресть жінка-вагоновод побігла
до вуличного лотка по молоко та бутерброд
з гарячою сосискою і зупинила весь рух. Не
звертаючи ніякої уваги на автомобільні
гудки з усіх чотирьох боків, на регіт і вигуки
пасажирів, вона, жуючи бутерброд,
спокійнісінько повернулась у вагон, і вони поїхали
далі.

Тільки це й запам'яталося Томові з усього
баченого у Норфолці. Згодом,
повертаючись у думках до свого першого знайомства
з «Ендрю Роджерсом», в команду якого
Тома включили того ж таки дня, він
згадував лише отой трамвай та жінку-вагоновода
з бутербродом. Корабель відплив увечері,
пройшов гирлом річки Чесепік і приєднався
до великого каравана, що прямував на схід.
На світанку щогли й труби кораблів, що

обережно просувались уперед по мертвому
зибу, простягнися аж до обрію. З
сигнального поста на містку Том вивчав караван.
Даватимуть, певне, не більш, як сім вузлів,
отже, перехід триватиме днів вісімнадцять,
не менше. Погляд його випадково спинився
на флагмані, старезному британському
тральщику, що сунувся полпреду в тій самій
колоні. Що десять-п'ятнадцять хвилин
флагман, мов новорічна ялинка, розквітав
різноколірними прапорцями, а решта кораблів
каравана негайно ж повторювала сигнали.
Том прокричав останній сигнал, його

помічник вихопив з ящика прапорці і підняв
їх угору, а лейтенант похапцем погортав
сторінки коду і прочитав семафор капітанові
торговельного судна. Правда, було цілком
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очевидно, що капітан не помічає ані
лейтенанта, ані сигналів  нічого.

 Ніби я нічого цього не знаю,
пробурмотів він і велично відійшов, пахкаючи
люлькою. Лейтенант повторив семафор
другому помічникові, який вислухав його з
таким виглядом, наче йому було дуже цікаво.

 Дякую, лейтенанте,  мовив помічник
і глянув на Тома, показавши жовті від
тютюну зуби. Том подумав, що ситуація справді
досить кумедна, але він добре знав, що
сміятися на містку не зовсім безпечно.
Напередодні ввечері, ще до того, як корабель
вийшов у море, він під час вечері спитав, хто
такий був Ендрю Роджерс, чиїм ім'ям
названо корабель. Але ніхто цього не знав. Та
ніхто й не хотів знати. А коли Том спитав, що
це за корабель, усі зареготали. «Слухай-но,
Семафоре,  сказали йому,  відтоді, як
його спустили на воду, він весь час
хитається. (Сміх). А коли вітер зустрічний, то
доводиться кидати якорі, щоб його не погнало
назад. Біля мису Гаттераса він мало не
переломився навпіл (сміх), і зараз упоперек
всього корпусу поставлено для міцності
льотки й залізні бруси, зрозумів,
Семафоре?» Том потягнувся до хлібниці взяти хліб,
і побачив там з півдюжини здоровенних
тарганів, які саме вечеряли. Витрусивши їх, Том
спитав, коли на «Ендрю Роджерсі» востаннє
робили дезинфекцію, і за столом знову
зареготали.

 За три останні місяці дезинфекцію
робили двічі,  відповів хлопець-китаєць, що
прислужував у їдальні.  Передушили всіх
котів і собак, а таргани залишились.  Ці
слова викликали новий вибух реготу, і
хлопець, у цілковитому захваті від успіху свого
дотепу, заходився оповідати, як таргани
потрапили на борт разом із вантажем
кубинського цукру. Цукру давно вже нема, а
таргани, здається, залишилися назавжди.

Як тільки розвиднілось, Том перехилився
через поручні містка, шукаючи поглядом
кріплення, про яке йому розповідали
напередодні. Вони були там, товсті й мокрі, і
ліниво занурювались у мерехтливий зиб, від
чого вода біля бортів закипала
бульбашками. Дивлячись на них, Том почав сміятись,
сам не знаючи з чого,  чи то з жінки-ваго-
новода та її бутерброда, чи то з величезних
тарганів у хлібниці, чи то з наміру
переплисти океан на восьми тисячах тонн

боєприпасів, навантажених на ненадійний корабель.
Берегова лінія зникла за обрієм. «Ендрю

Роджерс» зайняв у колоні кораблів своє
постійне місце. З флагмана надходили
одноманітні команди, взяті із статуту. Капітан
спустився вниз, а лейтенант (він казав
Томові, що рік тому був директором школи в
Уїлінгу, в Західній Вірджінії) залишився на
містку і терпляче гортав код, намагаючись

зрозуміти інструкції флагмана. Другий
помічник, скинувши верхній одяг, сидів
навпочіпки біля зенітної гармати на правому
борту, час від часу позираючи на Тома і
беззвучно сміючись. Просто над ними
артилеристи розбирали і знов складали
тридюймову зенітну гармату; внизу неквапливо,
мов хвора, пульсувала машина. Години і дні
минали в нескінченній круговерті вахт, і
кожна вахта була така сама, як і попередня,
і кожний день був схожий на вчорашній і
завтрашній.
Щоранку Том прокидався від міцних

штурханів свого напарника:
 Четверта година, Семафоре! Ану,

давай вилазь з-під ковдри. Вилазь!
Він натягав на себе робу і хлюпав в

обличчя холодною водою. У проході хапливо
наливав кружку жахливої чорної кави, що
всю ніч стояла в бачку, і піднімався на
місток. Якщо ніч випадала місячна, то на
палубі було видніше, ніж унизу. Зате коли ніч
була темна,  а це бувало часто  то,
вийшовши з-за маскувальної завіси в кінці
проходу, Том наче наштовхувався на глуху
стіну. Він зупинявся, мов паралізований, і
чекав, поки на трохи рідшій темряві океану
почнуть вирізнятись обриси рятувальних
шлюпок та вентиляторів.
Вийшовши на місток, Том гукав до

помічника капітана, що він, мовляв, уже тут, і той
відповідав: «О'кей, Семафоре». Після цього
разом з артилеристом, який обслужував
гармату з правого борту, перевіряв по
селектору пости. Потім обидва сідали і
слухали рипіння штурвального колеса, коли
стерновий повертав корабель на потрібний курс,
до гудіння вітру в оснастці, до кроків
помічника, який ходив на містку, до роботи
машини. Час на вахті спливав повільно, нарешті,
небо на південному сході починало
яснішати, а на обрії знову з'являвся ліс щогл і
труб.
З купи книжок у паперових обкладинках,

звалених у стінній шафі в коридорчику, Том
брав лише вестерни та детективи і врешті
дочитався до того, що його почало нудити
від самого їх вигляду. Якось, риючись у цій
шафі, він під купою вестернів натрапив на
старий «Курс іспанської мови для
початківців» і заходився вивчати іспанську мову.
Колись це, можливо, придасться, адже після
війни він, може, поїде до Мексіки або
влаштується на якомусь будівництві в Південній
Америці. До того ж, і вахта швидше минає.
Він записував слова на клаптиках паперу, які
можна було непомітно сховати в руці, і
заучував їх, удаючи, ніби лагодить селекторний
телефон чи порядкує в ящику з
прапорцями.

Він встановив собі щоденну норму  що
треба вивчити, іноді заходив до молодшого
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радиста, щоб попрактикуватися в азбуці
Морзе. Той, \то знає радіо, може сміливо
дивитись у майбутнє, запевняв радист, а
вивчити азбуку Морзе Томові легко: адже це
майже те саме, що й світлосигнальний
апарат, тільки сигнали сприймаються на слух.
Проте Том збагнув, що радіо  не його
покликання. Вібрування навушників викликало
в нього таке відчуття, ніби по тілу повзають
блощиці. Повторивши кілька груп сигналів,
щоб довести самому собі, що він може їх
вивчити, якщо схоче, Том знімав навушники
й чекав, поки молодший радист звільниться.
Тоді в них починалася розмова.

Якось уранці на капітанському містку
другий помічник спитав Тома:

 Що то у вас за штуки, Семафоре? 
Помічник підійшов ззаду й зазирнув Томові
через плече, перш ніж Том встиг сховати
папірця з іспанськими словами.  Ти що, й
досі товчеш ці сигнали, як отой наш дурень
лейтенант?

 Я вивчаю іспанську мову,  відповів
Том.  Мушу щось робити, бо інакше
збожеволію.

 Іспанську мову?
 Еге ж. А що в цьому поганого?

 Нічого, звичайно,  відповів другий
помічник.  Юнацьке завзяття. Честолюбство.
Приємно це бачити. А навіщо тобі, власне,
іспанська мова?

 Ми можемо піти в Південну Америку.
 Щоб дістатись до своєї бухти в

Південній Америці, знати іспанську мову
непотрібно, Семафоре.

 Для цього взагалі не треба знати ніякої
мови.

 Так. Цілком справедливо.  Другий
помічник перейшов на лівий бік містка, щоб
визначити відстань до найближчого корабля.
Невдовзі він повернувся.

 Що ви робили до війни, Семафоре?
 Був теслярем. А ви?
 Як той казав: і швець, і жнець, і на дуду

грець,  помічник помовчав і спитав: Ти
не заперечуватимеш, щоб я вивчав
іспанську мову разом з тобою? Я завжди був
прихильником самоосвіти,
Коли прийшла зміна, Том приніс

підручник іспанської мови і дав другому
помічникові. Відтоді вони щоранку хвилин по п'ят-
надцять-двадцять питали один в одного

іспанські слова, потішаючи штурмана, який
вільно розмовляв по-іспанському, й
викликаючи обурення молодшого радиста.

Том і сам не знав, подобається йому
другий помічник чи ні. Він бачив, що більша
частина команди має його за дивака.

Іноді, найчастіше вранці, він бував
приємним і компанійським хлопцем, а іноді
мовчки пив каву, засунувши стиснуті кулаки в
кишені штанів. А одного разу він взагалі пож¬

бурив кухоль з кавою за борт, обернувся й
пішов з містка вниз, не озвавшись ні до кого
й словом.

Коли другому помічникові хотілось
поговорити, то виявлялось, що язик у нього
гострий і що він вміє тонко помічати смішні
або негарні риси людської вдачі. Коли той
починав говорити, Том почував себе якось
тривожно, хоч йому й подобалось слухати
помічника. Під час довгих вахт на містку Том
добре вивчив усіх офіцерів і бачив, що
характеристики, які він тепер чув, були майже
завжди влучними.

Том помітив, що офіцери уникають
другого помічника, а він в свою чергу не шукав
їхнього товариства, відвідував офіцерський
салон лише під час сніданку, обіду й вечері
і ніколи не вештався вдень поблизу
капітанського містка, як інші офіцери. Іноді Том
бачив його в матроській їдальні за грою в
шахи з ким-небудь з військових матросів.
Здебільшого ж другий помічник сйдів у
своїй каюті. Там у нього була полиця з
книжками,  Том бачив її крізь двері,  і він
щось вивчав. Він розповів Тому, що спершу
плавав матросом другого класу, потім
вибився в офіцери і тепер у нього найкраща
робота з усіх, які він перепробував, він і
після війни не має наміру залишати її.
З першого погляду другому помічникові

можна було дати щонайбільше років
двадцять п'ять; це був вродливий хлопець з
широким вилицюватим обличчям, каштановим
чубом і високим чолом. Але подивитися
уважніше  і стає зрозуміло, що він значно
старший  років тридцяти п'яти, як не
більше, думав Том. Помічник завжди мружився,
ніби йому щось запорошило очі, шкіра під
очима й під підборіддям здавалась
червоною і висіла мішками, біля кутиків рота 
глибокі зморшки. Здаля він виглядав
набагато краще.

Вони вивчали іспанську мову щось з

місяць, а потім другий помічник не витримав:
 Заради бога, Семафоре, давай-но

зробимо перерву!
Більшість листів від Саллі здавались

Томові занадто веселими, щоб заспокоїти його.
Проте він бачив, що верф припала їй до
смаку. Саллі надіслала йому фото: вона в
повному спорядженні зварника  черевики,
комбінезон, шкіряний фартух, рукавиці і
маска. Він показав фотографію хлопцям 
нехай посміються. Але в тому ж конверті
було ще й інше фото  Саллі з новою
подругою. Його він вже не показав нікому, бо
дівчина, очевидно, була негритянкою; досі
про це Саллі не згадувала. Том подумав, що
їй слід було повідомити його про це, не
гаючись: адже він міг несподівано завітати
додому і побачити там кольорового хлопця.
Господи, невже на всій верфі не знайшлося
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жодної білої жінки, яку б вона могла
запросити до себе в напарниці? Два чи три дні він
носив фото в бумажнику, не наважуючись
залишити його в своєму сундучку, а тоді
порвав і викинув за борт. Проте він завжди
чекав листів Саллі з нетерпінням. Мабуть, з
півдюжини він одержить в Норфолку чи
Бостоні, один чи два наздоженуть його десь
в Кардіфі, Лондоні або Ліверпулі.

За літо й осінь вони перепливли Північну
Атлантику п'ять разів. Літо принесло тумани
з півночі, і корабель плавав немов у
зачарованому колі: сіра завіса підступала мало не
до самісінького поруччя, іноді минали не
один день і не одна ніч, перш ніж у
каравані можна було побачити сусідній
корабель. В тумані кораблі, щоб не порушити
стрій колони, кожні п'ять хвилин давали
гудки. Чотири коротких і довгий. Пауза. Один
довгий і чотири коротких. Четверта колона,
шостий в ряді. «Ендрю Роджерс» на місці.
Ще, ще й ще. Суцільне оглушливе виття
гудків.
Іноді Том прокидався з таким відчуттям,

ніби, нарешті, перестав боліти хворий зуб, і
усвідомлював, що це мовчить гудок, бо
туман, певно, зник. Проте туман мав свої
переваги. Як тільки він зникав, кораблі
каравану чітко вирізнялися на тлі неба. Есмінці й
сторожовики одразу починали ганяти
зигзагами навколо каравану на повній швидкості.
І ось Том підхоплювався, холонучи й
дослухаючись до далеких вибухів глибинних бомб.
Вибухи дедалі гучнішали, ось уже наче
вдарило молотом по корпусу корабля.
Том завмирав у чеканні. Може, їх

відігнали. Може, це тільки комусь привиділось на
якомусь з кораблів конвою. Це можливо.
Іноді так і бувало. Іноді вибухи вщухали
вдалині, і Том лягав, поволі заспокоюючись.
Інколи ж  не дуже часто  несамовитий
сигнал бойової тривоги розчиняв двері
кубриків навстіж, виштовхуючи людей у
проходи; у безладді й тисняві, натягаючи на бігу
рятувальні пояси, вони кидались до містка
й гармат.
І завжди під ногами повільно здригався

корабель від роботи машини  «Ендрю
Роджерс» вперто йшов уперед.

Джойс намагалась нічого не
бачити й не чути, намагалась не думати
про те, що конфлікт
загострюється. Але вона скрізь помічала
його  зустрічаючись з

робітниками під час сніданку й в автобусі, що ходив
між селищем Сан-Мартін та верф'ю, в
розмовах у магазинах і навіть у пральні.
Одного ранку, зайшовши на кухню випити

кави, яку Саллі звичайно залишала для неї

на плиті, Джойс, ще не зовсім прокинув
шись, побачила на кухонному столі
розгорнуту газету. Заголовок на півсторінки
проголошував:

«Комітет з питань найму та звільнення
вважає, що профспілки і керівництво верфі
ставляться до робітників упереджено».

Нахилившись, щоб прочитати статтю, вона
почула стукіт у двері. Це прийшла одна з
дочок Бізлі.

 Ви вже не спите, Джойс?  спитала
вона, зазираючи в кухню.  Татко сказав,
щоб ви прийшли. Вип'єте у нас кави з
булочками.

Сказавши це, дівчинка засміялась,
зачинила двері, і Джойс побачила у вікно, як
вона побігла вгору до зупинки шкільного
автобуса. Одягнувшись, Джойс накинула на
себе плащ і вийшла в сірий ранок. Стежкою,
що звивалась по схилу горба, вона
проминула евкаліптовий гай і вийшла на
протилежний бік селища. Тут дахи будинків
збігали вгору, наче приступки сходів, в небо
здіймався ліс тонких залізних димарів, і дим
з них повільно вплітався в туман.

На кухні в Бізлі було повно чоловіків і
жінок у комбінезонах та спецівках, бо всі
прийшли сюди відразу ж після нічної зміни.
Преподобний Бізлі, виймаючи з духовки
нашвидку спечені булочки, саме пояснював,
що він господар не дуже вправний, а його
дружина Дженет на роботі. Тим часом
одна з жінок наливала каву. Всі говорили, не
слухаючи одне одного і обмінюючись
газетами. Нарешті, преподобний Бізлі підвівся і
став біля столу, чекаючи, поки вщухне гамір.
Потім він заговорив, заговорив так, як
Джойс чула під час відправ у церкві, 
гучно і переконано.
Ліга боротьби за поліпшення становища

негрів надіслала йому цього ранку листа, в
якому його просять негайно побувати на
інших верф'ях і поговорити з людьми. Тому за
кілька хвилин він залишить їх. Новина дуже
важлива. Часу мало. Завтра вдень вони
повинні піти делегацією  і всі ті, хто хоче піти
з ними,  до профспілки і попросити, щоб
відкрили двері для кольорових робітників у
відповідності з рішенням Комітету в справах
найму та звільнення. Він, Бізлі, закликає
присутніх переказати своїм друзям, щоб вони
приходили завтра після обіду.

 Це рішення  благословення
господнє,  проголосив він на закінчення. 
Будемо сподіватися, що вони твердо
дотримуватимуться його слова й духу.

 Амінь,  сказав якийсь чоловік, коли
Бізлі замовк.  Правильної  вигукнув
другий. Інші почали питати про те, які наслідки
матиме рішення Комітету в справах найму
та звільнення.

 Я не юрист,  відповів Бізлі,  і не мо-
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жу точно сказати, яке його юридичне
значення; але комітет проголосив, що на вер-
ф'ях таки існу^ дискримінація,  звичайно,
ми всі це знаємо, але зараз усі змушені
будуть визнати це і обвинуватити компанії та
профспілки в тому, що вони об'єднались у
цьому питанні. Комітет наказує компаніям
відмовитись від дискримінації при наймі та
оплаті праці. Він каже профспілкам, що
вони повинні або розірвати угоди з
підприємствами, які наймають тільки членів
профспілки, або згодитись на повне й рівне
членство всіх кваліфікованих робітників.

 А чого комітет думає домогтися цим?
спитав хтось.  Хіба це буде виконано?

 Сьогодні вранці я розмовляв по
телефону з Сан-Франціско, з головою нашої
Ліги. Навіть юристи, з якими радився
комітет, ще не можуть сказати, що дасть цей
наказ на практиці.  Преподобний зробив
паузу, вдивляючись в обличчя навколо себе, і
повів далі таким тоном, наче виголошував
проповідь: Я вірю, що Президентський
комітет знайде потрібні законні шляхи. Ми
молимось, щоб зацікавлені угруповання
виявили високі моральні якості. Так. Ми
молимось, щоб вони почули нас і, співчуваючи,
діяли людяно й справедливо. Ми всі
об'єднуємось, об'єднуються всі наші люди, щоб
закликати їх керуватися саме такими
принципами.

Голос преподобного був
зворушливо-урочистий. Слухаючи його, Джойс раптом
згадала, як Чарлі сказав їй одного разу:
«Преподобний іноді висловлюється так
пишномовно, що й не зрозуміти». Вона збентежено
опустила очі, почуваючи себе винною в
тому, що в такий час у неї могла виникнути
подібна думка. Звичайно, Чарлі мав на увазі
не зовсім це.

Джойс підняла очі, і коли її погляд
зустрівся з поглядом преподобного, вона не
змогла стримати усмішки. Він теж відповів
усмішкою. Але вона з полегкістю побачила,
що він не прочитав її думок. Його усмішка
призначалась усім, хто був у кімнаті. Він
простягнув до людей руки, але чоловік,
який раніше вигукнув «амінь», зараз
повторив ще голосніше:

 Амінь, браття, амінь.
Преподобний ступив до дверей. Йому

треба їхати в Окленд, відвідати людей з Ок-
лендської верфі, сказав він. Виходячи, він
голосно нагадав:

 Обов'язково перекажіть своїм друзям,
щоб приходили завтра в другій половині
дня.

Увесь цей вечір на верфі тільки й
говорили, що про постанову комітету. Але
Сержант мовчав. Опівночі, коли вона йшла
додому, біля прохідної стояли люди з
надрукованим на ротапринті листом Ліги бороть¬

би за поліпшення становища негрів, що
закликав кольорових робітників приєднатись
до делегації, яка піде наступного дня до
профспілки. Джойс ніяк не могла вирішити,
іти їй чи ні. Вона завжди боялась ходити в
спілку навіть для того, щоб заплатити
внески, і зараз сама думка про те, щоб піти туди
разом з іншими вимагати чогось, кинути
виклик, знехтувати цією величезною
мовчазною ворожнечою, викликала в неї жах.
Однак те враження, яке справили на неї
збори на кухні, її схиляння перед
преподобним Бізлі, не дозволяло їй стати осторонь
того, що відбувалось. Майже всю ніч
питання, як їй повестись, не давало їй спати, і на
ранок Джойс вирішила, що застудилась.

Але одразу ж після дванадцятої години,
коли, як вона знала, додому мала
повернутись Дженет, Джойс пішла до Бізлі,

сподіваючись почути від Дженет, що та теж не
йде. Дженет стояла біля плити, готуючи
сніданок. Вона обернулась, глянула на
Джойс з якоюсь дивною непевною
посмішкою і кивнула:

 Так, я йду.  І додала:  Боюсь
страшенно.

 І я,  сказала Джойс. Вона поснідала
разом з подружжям Бізлі, після чого
преподобний вийшов, щоб зібрати людей, які
обіцяли прийти. Вони пішли до автобусної
зупинки і звідти поїхали в Сан-Франціско.

Місто було сіре, холодне.
Це було те місто, яке Джойс бачила того

вечора, коли вперше вийшла з Чарлі 
старі, невиразні, похмурі будинки з високими
східцями перед фасадом та наріжними
баштами; в тумані вони ніби плакали. Те місто,
про яке їй розповідав Чарлі, де голодні люди
мерзли під дощем і сірими хмарами, що
низько звисали над дахами. Це було Сан-
Франціско, таке яскраве в сонячному сяйві,
а зараз чуже й вороже. Коли Джойс
підводила очі, то зустрічала погляд інших очей,
що дивились на них з вікна бакалійної
крамниці на розі, з вікна закусочної, повз яку
вони проходили. В одному з під'їздів Джойс
побачила в чорному дощовику з
капюшоном полісмена, який дивився на них. «Ми
схожі на похоронну процесію,  подумала
вона.  Голови схилені, руки в кишенях, ми
йдемо і йдемо сірою вулицею під важким
ворожим небом».
Опускаючи очі, вона бачила попереду

чиїсь підбори, що розбризкували воду в
калюжах.

Нарешті вони підійшли до будинку
профспілки і з'юрмилися, дивлячись на вхід. їх
було не дуже багато,  Джойс розуміла, що
преподобний цим засмучений,  чоловік
п'ятдесят-п'ятдесят п'ять. Двері були
зачинені, на східцях вартувало троє полісменів.
Преподобний Бізлі та ще троє чоловіків з
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комітету Ліги боротьби за поліпшення
становища негрів піднялись на сходи, і на якусь
мить Джойс побачила їх у широко
відкритих зляканих % очах Дженет. Ось уже вони
розмовляють з полісменами, і один з
полісменів зникає в будинку, грюкнувши за
собою дверима. Його нема дуже довго;
повернувшись, нарешті, назад, він простягає
преподобному Бізлі папірця. Чоловіки з
комітету і три полісмени, здається, про щось
радяться, розглядаючи папірець. Потім
преподобний, відкашлявшись, голосно каже:

 Друзі, начальник одніс до спілки наше
послання. І голова спілки надіслав оцю
відповідь. Зараз я її прочитаю:
«Це наша спілка,  почав він.  Ми не

маємо наміру приймати їх у члени. Ми
маємо право відмовити їм у прийомі до спілки,
бо наше об'єднане керівництво забороняє
нам приймати до профспілки негрів».

Запала тиша. Якийсь чоловік виліз на

автомобіль і зробив фотознімок, освітивши їх
спалахом магнійової лампи. Почулись
поодинокі протестуючі вигуки, преподобний
Бізлі звів руки, але перед ним став
полісмен.

 А зараз досить!  закричав він. 
Розійдіться! Більше нічого ми не можемо для
вас зробити. А на вулиці повинен бути
порядок. Проходьте. Проходьте!
Преподобний та інші чоловіки спустились

униз і повели свою маленьку процесію
назад. Трохи далі їхали поліцейські
машини, стежачи за ними і підганяючи їх до
трамвайної зупинки на розі.

І тільки тоді, коли автобус, яким вони
повертались у Сан-Мартін, ішов уже по мосту,
Джойс відчула себе в безпеці. Вона й
Дженет дуже розвеселились, і навіть жартували
з приводу всього, що відбулося. Джойс
раділа, що пішла з Дженет і була хоч якоюсь,
хай зовсім незначною мірою причетна до
того, що здавалось їй неймовірно
відважним вчинком.

Прийшовши на роботу, вона хотіла
розповісти про все Сержантові. Вона сподівалася,
що він дещо чув і почне розпитувати її, але
сама ніяк не могла знайти зачіпку, щоб
поговорити про подію.
Вони знов працювали між палубами,

встановлюючи розпірки та консолі в
холодильному відділенні судна. Більшу частину часу
вони просто не могли розмовляти, навіть
якби й хотіли, бо просто над їхніми
головами на сталевій палубі гриміли пневматичні
молоти клепальників. Під час перерви вони
посідали там, де працювали, бо надворі
лив дощ  усе ще лив  і хоч між
палубами було страшенно холодно, зате сухо.
Інші робітники позабивались у кутки або по¬

сідали навпочіпки за переділками,
намагаючись сховатись од вітру.
Джойс налила чаю з термоса і, ковтнувши

кілька разів, трохи зігрілась, але зуби її все
ще цокотіли.

 Колись я думав, що ніколи не
скаржитимусь, яка б холоднеча не стояла, навіть
мріяв про те, щоб була холодна погода, 
сказав Сержант.  А зараз почуваю себе
так, наче ніколи в житті мені не було тепло.
Джойс догадалася, що він, очевидно,

говорить про погоду на тих островах, де

колись був, і згадала різні історії про те, що з
ним там трапилося. Про Сержанта люди
завжди що-небудь розповідали. То його
поранило осколком бомби, то прошило
кулеметною чергою, то він упав з вікна високого
будинку. А в одній історії розповідалось,
що на нього наїхав грузовик з білими
матросами. 1 всі розповіді зводились до того, що
він був при смерті, а лікарі скріпили його
кістки срібним дротом. Коли він, було,
сварився з майстром, десятником чи якимсь
монтажником, товариші жартували:
«Гляньте на Сержанта, усі дроти іскряться, наче
стара індукційна котушка!» Іноді вона
бачила, як він, піднімаючи який-небудь вантаж,
раптом кривився, наче від болю. Правда,
протягом тих місяців, що Джойс працювала
з ним, вона не почула від нього жодного
слова про його рану або про те, що з ним
було на війні. Зараз, коли Сержант
заговорив, Джойс подумала, що в них
зав'яжеться розмова, і вона, нарешті, зможе
розповісти те, що не дає їй спокою.

Але він їв свої бутерброди, пив каву і
мовчав.

Лише наприкінці зміни, коли Джойс
збирала інструменти, він раптом обернувся до
неї й спитав:

 Чи багато людей ходило сьогодні до
профспілки?

 Я... я не знаю. Казали, п'ятдесят...
 Ви були там?
Вона кивнула.
 Мабуть, усе священики та адвокати?
 Там був преподобний Бізлі. Хто всі

інші  не знаю.
 Отже, з верфі було небагато! 

вигукнув він.  П'ятдесят чоловік  це нічого не
дасть.  І, нахилившись до неї, спитав:  А
що сказав голова профспілки?
Джойс розповіла йому все, що пам'ятала,

і після гудка, спускаючись слідом за
Сержантом, чула, як він стиха повторював:

 Каже, мають право відмовити, бо це
їхня профспілка, он воно як,..

(Закінчення в наступному номері)

З англійської переклали
. Микола ДМИТРЕНКО та Елла ПАСКЕВИЧ
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АЛЕКСАНДР САКСТОН
Малюнки А. Левина

РОМАН

П Вітер приносив з Ісландіїнесподівані снігопади. Північна Атлантика
гнала назустріч їм нескінченні
табуни бурхливих водяних валів з
білими пінявими гребенями. На

тлі хмар щогла гойдалась, мов маятник.
Том, вчепившись у гармату, вдивлявся у
вируючий океан; ось велетенська хвиля
піднялася мало не до містка, на якому він стояв.
«Ендрю Роджерс» напружився і вирвався з
водяних обіймів. Опинившись високо в
повітрі, Том побачив під ногами щоглу й
трубу, а протилежний край палуби в цей час
занурювався в океан, мов стрімчаста скеля.
В такі хвилини Том згадував аварійні бей-
фути, ненадійний двигун унизу і сміявся. На
якийсь час настрій його поліпшувався, він
кричав і співав на всю силу своїх легенів, бо

1 Закінчення. Початок див. «Всесвіт», № 10.

ніхто не міг його почути  так він кричав
одного разу вночі на шосе під звук мотора
свого старенького пікапа.
Тома охопила нетерплячка. Людей, що

оточували його, він вже просто не міг
бачити, і не тільки помічника, капітана та
економа, які відразу не сподобались йому, а й
інших, кого він вважав своїми друзями 
другого помічника, молодшого радиста,
молодих хлопців з екіпажу, кока, боцмана, ки-
тайченя Ю, боя. Він так вивчив їх, що знав,
що кожний з них скаже, який у кого буде
вираз обличчя і хто в якій частині корабля
перебуває. Він хотів, щоб цю монотонність
щось порушило, байдуже що  атака,
зіткнення кораблів чи повітряний наліт.

Вночі Том іноді приходив на корму,
звідки він, дивлячись униз, міг спостерігати, як
в чорній воді, мов освітлений бульбашками,
повільно обертався важкий гвинт. Це здава¬
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лося йому дуже красивим. Він був вражений
тим, що океан містить у собі стільки світла,
і запитував себе, чи не підбігала ця вода,
яку збурює зараз гвинт* до його ніг  до
їхніх ніг - рік тому на пляжі біля готелю
«Боденсі». Цікаво, яка тут глибина? Яка
тоненька перегородка відділяє його від води,
думав він. Сталевий лист завтовшки півдюй-
ма. Про це саме кілька разів говорив
ранком на містку другий помічник, і Том був
певний, що й інші думають про це. А
думати так  то погана ознака, сказав він собі.
Але як про це не думати, якщо думається?
Цілі каравани суден типу «Ліберті»,
точнісінько такі, як «Ендрю Роджерс»,  від
форми вентиляторів до несвіжої кави в
бачку  пливли, здригаючись, із своїми
стюардами, служниками-боями, другими
помічниками та сигнальниками. Або взяти ніч у
Лондоні, подумав Том,, скільки людей тоді
загинуло за час від оголошення тривоги до
відбою? Та чи правильно звинувачувати з
цьому війну? Ті люди все одно померли б
раніше чи пізніше. Хто ти такий, раз за
разом питає його другий помічник, хто?
Помічника, мабуть, цікавлять його думки, а він
мов у тумані. Навіть свою матір, з її
молитовними зібраннями, церковними справами
й недільними обідами  хіба він знав, що
саме в неї на думці? А її священик  що б
він сказав, якби постояв тут на кормі й
подивився вниз? Чи сказав би, що там, унизу,
за гвинтом з бульбашками, він бачить тихе
пристановище?

Томові здавалось чудним, що за все своє
життя він тільки один раз бачив смерть.
А люди вмирали в лікарнях, в чиїхось
родинах, просто тонули разом з кораблем. Та
він бачив тільки одну смерть, думав Том:
смерть старого шведа. І цього було досить.
Том назавжди запам'ятав того шведа. На
тартаку кепкували з його вимови і під час
перерви всіляко дражнили його, щоб тільки
він вилаявся, бо швед завжди смішно
перекручував лайливі слова. Навіть десятника
Джона Кіфа всі, наслідуючи шведа, почали
називати «десятник Йон» замість «Джон».
Його останні слова були: «Йон, вимкни
струм, Йон!»,  а транспортер повільно й
невблаганно рухався вгору, несучи на собі
серед кори та трісок шведа. Потім струм
вимкнули, на тартаку запанувала тиша, і
кілька чоловік видерлося нагору  зняти
те, що залишилось від шведа.

Після того Том побрів на засипаний
тирсою берег загати, у якій плавали колоди, і
ліг на землю: його нудило, все тіло боліло
й судомило. Тут Каллела і знайшов його.
Каллела сів поряд на землю, і вони мовчки
сиділи, поки на тартаку знов не загуркотіли
машини. Тоді Каллела поставив Тома на но¬

ги і сказав, щоб він ішов додому, не
чекаючи кінця робочого дня.
Ось що треба було розповісти два роки

тому Уолтерові Стоуну, вийшовши в суді на
місце для свідків, замість того, щоб
повторювати сказане іншими про те, чи
голосували вони коли-небудь за страйк, хоч смерть
шведа й не мала відношення до страйку* А
може, мала? Яке значення має десяток-дру-
гий центів? А швед був уже літнім
чоловіком, і йому не слід було ходити біля
машини в пальті. Ланцюгом, очевидно, зачепило
за рукав. Десятник попереджав його, що
таке може трапитись. «Десятник Йон».
Деякі речі краще було б забути, а саме вони
й залишилися в пам'яті: безоке і безроте
обличчя, що дивилося вниз із естакади
транспортера.

Бідний старий, подумав Том і згадав, як
Уолтер Стоун, сівши в свій автомобіль
перед будинком, махав рукою, наче якийсь
кіноактор, а Каллела та всі інші, кого Стоун
після страйку визволив з тюрми, радісно
гукали, прощаючись з ним. Наближався вечір,
і, дивлячись, як від'їжджає машина Стоуна,
Том думав, що зупиниться в готелі в Юка-
йо, десь опівночі поїде до Сан-Франціско і,
можливо, купить чогось випити. Він
знесилився. Йому не слід повертатись до Соу-
Крік навіть через сто років.
А Стоун, справді, живе непогано, думав

Том, це одразу видно. Ніхто не* став йому
на дорозі, його поважають. Та чи серйозно
він говорив тоді, коли розмовляв з Калле-
лсю? Чи просто йому треба було Що-небудь
сказати? Може, старий сам усе вигадав?
Адже в нього, бідолахи, клопоту досить, бо
він зараз плекає різні плани, від яких йому
доведеться відмовитись, якщо вони з Саллі
не знайдуть спільної мови* Але все ж таки
треба на щось зважитись. Та на чому б
він не зупинився, на все потрібен час.
Припустімо, він обере договірне право, тоді
потрібно буде рік чи два, щоб одержати
ліцензію, і тільки бог знає, коли він стане
на ноги. А якщо почне добиватися посади
одного з уповноважених профспілки, то це
теж забере щонайменше два чи три роки,
до того ж він може й не одержати тієї
посади, бо після війни буде сила-силенна
претендентів. А дістанеш цю роботу- теж
будеш нещасний. Взяти хоча б Каллелу 
такого чудового організатора вони вже
ніколи.не матимуть, а йому он як вставляли
палиці в колеса. Із Стоуном такого не було,
Стоун процвітає в профспілках, не ходить, а
літає із своїм товстим портфелем та
перекинутим через плече пальтом.

Найкраще, подумав Том, не чекати, а за-
раз-таки написати Стоуну листа. В такий
спосіб можна найшвидше виявити, чи сер¬
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йозними були його слова про навчання, А
може, не вацто поспішати? Що краще?

Том сів за стіл у порожній кают-компанії.
Все ще вагаючись, він написав листа, щоб
подивитись, як воно виглядатиме. Важливо
вибрати правильний тон: цікавитись, але не
дуже. Він, мовляв, охоче прийме пораду,
але не просить якихось милостей. Прикро,
що в нього такий неохайний почерк. Том
хотів був звернутися до молодшого радиста,
щоб той передрукував листа на машинці,
але передумав і переписав сам начисто.
Потім зробив кілька виправлень і знову
переписав. На той час, коли Том мав заступити
на ранкову вахту, він переписав листа п'ять
разів. У нього аж пальці заболіли. Врешті,
я ж нічим не ризикую, подумав він, і поклав
аркушик у конверт разом з листом до Сал-
лі. Саллі мала взнати адресу Стоуна і
переслати листа йому.
Розв'язавши таким чином цю проблему,

Том в доброму, як і колись, гуморі, вийшов
на місток. Другого помічника він повідомив,
що радист одержав наказ, щоб капітан
змінив курс і йшов на Бермудські острови, а
поки стерновий, почувши це, сміявся,
гукнув артилеристові, що помічник унизу
робить огляд. Та після цього його знову
охопила нетерплячка, ще сильніша, ніж завжди.
Він розумів: те, що він зробив,  ніщо,
навіть не початок. І він не міг нічого вдіяти.
Його загнали в глухий кут і прирекли на
бездіяльність, як тоді, коли кинули у в'язницю
в Соу-Крік. Величезний гвинт корабля
залишав по собі пінястий слід, який зникав у
темряві. Машина працювала невтомно, але
вони наче стояли на місці.

Все своє життя він кудись поспішає,
думав Том, намагається чогось досягти, проте
ніяк не наздожене оте «щось». Зрештою,
п'ять чи шість років  яке вони мають
значення? Він постаріє, стане дивакуватим
п'яничкою, як отой другий помічник, якому
тільки й лишилося стрибнути за борт. «Але
тобі теж слід стрибнути за борт!  крикнув
він собі.  Кому це потрібно, щоб якась
жінка приліпилась до тебе на все життя? Щоб
ти возив її в «пікапі» з одного будівництва
на інше? Може, ти гадаєш, що вона
чекатиме тебе, божевільний дурню? Хіба ти дав їй
що-небудь, щоб мати право розраховувати
на її вірність? Де вона зараз? З ким спить
цієї ночі? Ні, ні, цього вона не може
зробити!»  вигукнув він у думці і одразу ж
запитав себе: а як би ти сам повівся, коли б
працював на верфі, де навколо десятки
жінок? Простягаєш руку й хапаєш, яка
ближче. Саллі це знає, авжеж, знає, бо інакше
вона б з ним тоді не поїхала...
Він був певний, що другий помічник з

його кліпаючими очима й беззвучним
сміхом добре знає, що мучить його, Тома, і

майже ненавидів того за це. Та, немовби
глузуючи з нього, життя штовхало його
саме до помічника. Він приходив до нього по
книжки, які давали змогу якоюсь мірою
вириватися з корабельного ув'язнення. Він
уже не брав вестернів та їм подібних
книжок в шафі кают-компанії, а зачитувався
біографіями великих людей, романами,
подорожами з невеликої бібліотечки другого
помічника. Кожна краплина знань в
майбутньому принесе користь, переконував він
себе, розрізнені шматки обов'язково
зіллються в одне ціле. Том прочитав
життєписи Наполеона і Лінкольна  з останньої
книжки він з приємністю довідався, що
Лінкольн вивчав право ночами, після трудового
дня  і наполовину подолав біографію
Едгара Аллана По. Том бачив, що його
пристрасть до книг страшенно звеселяє
помічника.

 Читання  це отрута,  говорив він. 
В цьому й полягає сенс історії Адама і Єви.
Змій дав їм не яблуко, а книгу пізнання,
щось на зразок енциклрпедії. Попи
включили в цю історію яблуко пізніше, як
сексуальний символ. Тільки насправді то навіть і
не книга, Семафоре, а склянка морфію. Ти
ще клястимеш мене за те, що я даю тобі
читати.

Як тільки Том почав виявляти д©
бібліотечки помічника інтерес, той сховав її і
почав давати Томові по одній книжці:

 Не поспішай, Семафоре. Хапати все

підряд небезпечно.

Том стримав гнів і спокійно відповів:

 Деякі люди знають так мало, що не
можуть намацати руками, де в них зад.
І вони не матимуть про нього ніякісінького
уявлення, скільки б не читали.
Та одну книжку, яка найбільше вразила

його, Том знайшов без допомоги другого
помічника. Це було, коли «Ендрю Роджерс»
пришвартувався в Бостоні і в порт на
машині з написом «Товариство допомоги
морякам» приїхало кілька дам. Дами походжали
по пірсу й передавали на кораблі пакунки з
старими книжками та журналами. Том, який
ніс вахту на трапі, теж одержав пакунок для
«Ендрю Роджерса». Він перший переглянув
книжки і вибрав кілька з них, в тому числі
одну під назвою: «Популярна наукова
серія. Бесіди з астрономії».
Том розгорнув книжку й одразу ж

побачив, що багато чого в ній не зрозуміє. Проте
він уперто читав, і коли кінчив, то відчув,
що зрозумів більше, ніж сподівався. Уривки
знань, здобуті в школі, знову ожили в
пам'яті. Стоячи на палубі, він дивився в холодне
зимове небо на зірки, що мерехтіли високо
вгорі над електричною загравою міста. Він
не знав назв зірЬк, але вже розумів, що ба-
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гато які з отих цяточок  то величезні
сонця, розжарені до температури, незнаної на
землі. Світло зірок, які він бачив цієї ночі,
почало свою подорож, мабуть, ще до
початку людської історії; і сам він, і сталева
обшивка палуби, на якій він стоїть, і причал
унизу, і чорна вода Бостонської гавані 
асе створено за тим же планом, що й небо
вгорі, і все це якась цяточка в безмежному
просторі. Він був посередині між двома
віддалями  безмежно малою та безмежно
великою  і водночас стояв напівдорозі між
минулим і майбутнім; було неможливо
уявити, де кінчається одне і починається
друге.

Том був у захваті від цих міркувань. А те,
що він розуміє все це і може частково
сформулювати свої думки, робило ті
міркування ніби його власними. Він усвідомив,
як багато треба засвоїти такого, що вже
відомо деяким людям, скільки ще знань .мо^-
же здобути кожний, хто цього схоче, і
скільки ще невідомого, і скільки ще всього
відкриють для себе люди. Це теж
безконечний процес, розвитку знань немає меж. От
коли б тільки життя людини тривало досить
довго, щоб вона могла все взнати і все
зробити. Том одразу виділив цю думку серед
інших і кілька разів із задоволенням
повторив її. Вона якось стосувалась його самого...
Не кожний, звичайно, почував би на його
місці те саме. Другий помічник,
наприклад, повинен почувати зовсім протилежне.
Саме через це він завжди розмовляє
насмішкуватим тоном, через це наливається
щоразу, як сходить на берег, через це він
залишиться плавати і після війни. Він просто
хоче сидіти в клітці. Том відчував жалість
до другого помічника. Коли порівняти його
з такою людиною, як Уолтер Стоун, який,
не підвищуючи голосу, може примусити
підскочити всіх у залі суду, або хоч з такою
людиною, як Каллела, котрого так просто
не зігнеш навіть копром, то порівняння буде
не на користь другого помічника, подумав
Том. Такі люди, як другий помічник, бояться
заглядати далеко вперед, вони вже
напівмертві. А він сам, запитав він себе. Який він?

На прийом, що його Річардси
влаштували на честь повернення
своєї дочки Керол до Сан-Фран-
ціско, Уолтер і його дружина
були запрошені і письмово, і по

телефону: місіс Річардс подзвонила
безпосередньо до місіс Стоун. Це було офіційне
примирення, зустріч Мснтеккі й Капулетті,
з якою далі вже не лложна було зволікати,
оскільки Джульєтта з однорічним сином
оселилася в будинку, подарованому її
батьком молодому подружжю. Венделя на

прийомі не було. Він перебував (як дізнався
Уолтер з листа, одержаного кілька днів
тому) в дорозі до секретних об'єктів у
Тихому океані, куди його призначили за його
проханням.

Саме через його відсутність на це
запрошення не можна було не відгукнутись. Отже,
в призначений час Стоуни  Уолтер у
смокінгу, а Сільвія у вечірній сукні, 
незважаючи на те, що під кипарисами вздовж Сан-
Крістофер Вудс Драйв стелився
листопадовий туман, прибули на місце, і Річардси
зустріли їх у дверях так, ніби між ними
нічого не сталося. Минуло майже п'ять років
відтоді, як Уолтер востаннє був у домі Рі-
чардсів. Молода Керол  сукня відкривала
її все ще засмаглі спину та плечі  стояла
біля каміна, приймаючи поздоровлення
гостей. Стоун теж поздоровив її і поцілував у
лоба. Щоб було дотримано всіх церемоній,
стежила, як він помітив, місіс Річардс 
добропорядна й пунктуальна леді. Сам
Річардс, здавалось, хотів щось сказати, але не
наважувався і був чимось схвильований.
Однак він зовсім не належить до нервових
людей, подумав Уолтер, пригадуючи, що
той був у коледжі чудовим тенісистом. І
повірений з нього вийшов розумний і досить
урівноважений. Річардс одного по одному
підводив гостей до дочки і раз у раз
перебивав її, питаючи, чи не хоче вона сісти. Цей
чоловік був, очевидно, в цілковитому
захваті від своєї дитини й пишався нею. У цьому
й полягала, як тепер зрозумів Уолтер,
головна рушійна сила, що пригнала до них
колишнього сенатора Маккея для
обговорення можливості висунення кандидатури
Венделя на виборах у конгрес.

Стоун сподівався, що Сільвія
поводитиметься на прийомі як належить. їм зовсім
не треба залишатись довше, ніж це
необхідно, подумав він. Для дівчини буде
нестерпним приниженнялл, якщо Сільвія не
витримає до кінця, а місіс Річардс, навпаки,
дістане в цьому разі невимовне
задоволення. Усвідомлення цього підтримає Сільвію.
Стоун побачив дружину в протилежному
кінці залу, вона розмовляла з Керол біля
каміна. Відтоді, як Сільвія повернулась,
вона виглядала значно краще. Ось уже багато
років їй щастить тримати себе під отаким
суворим контролем. Правда, буває, цей
контроль її зраджує, і тоді проступають виразні
ознаки хвороби: непевна хода, трохи
брезкле обличчя, утруднена мова, затуманений
погляд. Цей погляд  то найгірше,
подумав Стоун. Усе інше минулося, поки вона
відпочивала, але її очі свідчили, що десять
місяців відпочинку не дали відчутних
результатів, просто деякі симптоми зникли з
поверхні. Стежачи за Сільвією, Стоун
щодалі більше переконувався, що дружина
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вже вирушила в свою останню путь і ніщо
не може її врятувати.
Зараз біля неї був екс-сенатор Маккей,

як завжди рожевий і претензійний. Він вів її
до столу з винами й віскі, обоє весело
сміялися. Який він добрий, подумав Уолтер, о,
який він добрий! Обернувшись, він побачив
&іля себе Річардса; той запросив його до
бібліотеки, щоб показати свої останні
придбання. Стоун пам'ятав, що Річардс завжди
колекціонував східні дрібнички і багато
купував на аукціонах  зараз це був набір
вирізаних з міді, бездоганних до
найменшого вусика китайських рачків.

 Чи не відчуваєте ви бажання зробити
дві-три отакі штучки у вільний час? 
спитав Річардс.
Стоун заперечливо хитнув головою.
 Коли дивишся на них, то дивуєшся не

тільки тому, як це можна зробити, але  й
нащо це робити,  сказав він.  Так
захоплюватись раками! Проте вони ефектні!

 Китайці дуже люблять крабів, черепах,
омарів тощо,  зауважив Річардс.  Радий
бачити вас тут знов, Уолтере,  додав він.

 Я теж радий бути тут.
 Мені здавалось, що я повинен зробити

перший крок. Думаю, ми обидва за цей час
трохи охололи.

 Я теж так вважаю.

Річардс легко взяв Стоуна за лікоть.
 Від Маккея я дізнався, що ви не дуже

проти... проти того, щоб він обговорював з
вами...

 Не дуже,  відповів Уолтер.  Але я
сказав йому, що те, що думаю я, великого
значення не має. Вирішувати повинні головні
дійові особи  Вендель і Керол. Чи не так?

 Звичайно,  відповів Річардс і,
помовчавши, повів далі: Давайте зрозуміємо
один одного. Ви давно знаєте мене, а я знаю
вас. У кожного з нас були свої зльоти й
падіння. Два чи три роки тому я б не повірив,
що взагалі розмовлятиму з вами про це.
Тоді я пішов би напролом, бо був сердитий
і мені було байдуже, подобається вам те,
що я роблю, чи ні. Я думав тоді, що ви
збожеволіли або просто намагаєтесь завдати
шкоди моїй фірмі  і нашим дітям  з
якоїсь особистої недоброзичливості. Зараз
я усвідомлюю, що я, так би мовити, не
розумів, про що ви говорили.

 Це не можна вважати провиною, 
почав Стоун.

 Ні, дайте мені закінчити. Ви ідеаліст, і
я поважаю вас за це. Але дозвольте мені
бути щирим і сказати, що я поважаю вас
також і за те, що ви успішно здійснюєте свої
ідеї. Мені б хотілося ще зауважити, може з
запізненням, правда, що ваші спільні дії з
Чентрі та обраний вами курс були
надзвичайно тонким ходом. Я тоді цього не бачив.

Уолтер підняв руку, щоб припинити ці
звірення.

 Якщо ми зараз встановимо
дипломатичні відносини, Уолтере, то  я певний, що
ми зможемо зробити для наших дітей
багато добра.
«Або багато шкоди»,  подумав Уолтер

і спитав:

 Ви говорили з ними про все це?
 Звичайно.

 І вони цього хочуть?
 Дуже.
 На вашу думку, в нього є шанс бути

обраним?
 Маккей вважає, що він має чудові

шанси.

 Такі речі, я гадаю, він повинен знати.
 Так, Маккей не дурень, йому потрібна

людина, щоб висунути представника від
виборчого округу Гейвентера, і, природно, він
запевняє, що цей кандидат обов'язково
переможе. Проте я не вірю, що все так
просто. Але Гейвентер старіє і може зовсім не
висунути своєї кандидатури, особливо коли
дізнається, що матиме суперником
молодого військового. Вендель, очевидно,
переможе його. Але якщо він навіть не переможе
першого разу, то все одно будуть створені
сприятливі умови для другої спроби. То не
ганьба, якщо молодий хлопець і зазнає
поразки від людини із становищем.

 Гадаю, що так,  мовив Уолтер і,
взявши одного з мідних рачків, почав його
розглядати.  Дозвольте вас спитати, чи цей,
ну, весільний подарунок від вас та місіс
Річардс, міститься часом не у виборчому
окрузі Гейвентера?

 Так, Керол потрібне було житло, і я
попросив Маккея вказати мені район на
карті міста.  Річардс посміхнувся майже
сором'язливо.  Трапилося так, що там
виявилось кілька приємних сусідів. Це 
старий дім, але збудований він міцно.
Уява Уолтера відразу ж намалювала

його: готика Сан-Франціско через рік чи два
після землетрусу, саме те, що треба для
процвітаючого молодого громадянина 
міцний, добротний, проте нічого надто
претензійного чи сучасного. Такий будинок,
безперечно,  солідне капіталовкладення.

 Мабуть, слід повернутись до гостей,
сказав Річардс.  Але мені дуже хотілось
би поговорити з вами після всіх цих років.
Уолтер простягнув руку. Йому спало на

думку, що зараз Річардс подобається йому
більше, ніж будь-коли за всі десятиліття
їхнього знайомства. Навіть тоді, коли вони
жили в одній кімнаті, навчаючись у
коледжі, вони, наскільки він пам'ятав, не були
справжніми друзями.
До вітальні вони повернулися разом;

Річардс попрямував до гостей, а Уолтер
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озирнувся навкруги, розшукуючи Сільвію.
Вона все ще була з Маккеєм. Вони
просувались до того місця, де він стояв, і
незабаром Стоун почув голос колишнього
сенатора штату:

 Авжеж, це справді так, місіс Стоун, я
добре знаю ті місця... Ну, а тепер ви
повинні розповісти мені, в чому полягає ваша
система. Моя ж власна система вкрай проста,
ха-ха-ха! Я приїжджаю туди, і мене там
одразу ж обчищають!.. Уолтере, ваш
прихід сюди  справді щаслива подія.
Поздоровляю вас обох.

 Дякую.
 Ми з вашою дружиною щойно

обмінювались враженнями про ігорні притони у
Неваді. І ваша дружина розповіла мені,
нібито має систему, завдяки якій часто
виграє.

 О ні! запротестувала Сільвія.  Я
ніколи по-справжньому не вигравала.
-*  Але ж ви принаймні не програєте. Я

радів би, якби мені так щастило. А ви,
Уолтере? Місіс Стоун-молодша чарівна, правда?
Якби ще й чоловік її був дома! Але він
скоро повернеться. Я певен, що він скоро
буде... Уолтере,  перебив він сам себе, 
цими днями я хотів би обговорити з вами
одну справу. Чи не могли б ми поснідати
разом наступного тижня?

 Щодо мене, то я охоче,  відповів
Уолтер.

 Я подзвоню вам. Подзвоню у
понеділок вранці. Побачити вас знову було для
мене великою радістю, місіс Стоун,

Потиснувши їм руки й кілька разів легко
вклонившись, колишній сенатор пішов, а
Уолтер у думці відповів йому: звичайно, це
для вас радість. Зараз лишається останнє:
гроші. Скільки вони від мене зажадають?
Скільки коштуватиме виборча кампанія до
конгресу? Багато тисяч, подумав він. Річардс
уже заплатив за будинок  щонайменше
тисяч п'ятнадцять, і це певною мірою
можна розглядати як внесок у виборчу
кампанію. А оскільки він, Стоун, дозволив
включити себе в їхнє коло, то вони матимуть усі
підстави просити в нього чималу суму. Рік
тому, подумав Уолтер, він міг би виписати
чек на суму, яка задовольнила б їх. Але
десять місяців, проведених Сільвією в
профілакторії, зменшили його можливості.
Проте він ще кредитоспроможний, він
може добути грошей.
А що, як відмовитися? Маккей і Річардс

мають багатих друзів. Кілька тисяч доларів
для цих людей  не проблема. Але чому ж
тоді вони такі зацікавлені в тому, щоб
залучити до цієї справи і його? Невже Річардс
відмовиться від приємності зробити все
самому, щоб потім, коли Венделя оберуть,
сказати йому, що цим він дуже мало зобо¬

в'язаний своєму батькові? Уолтер згадав
зауваження Річардса, зроблене кілька хвилин
тому, що спілка з Центрі й обрана ним
лінія  спритний хід. Отже, бути
профспілковим адвокатом віднедавна стало в очах
Річардса поважним заняттям. Чому б це?
Тому, що все в нього йде гаразд, Річардс
сам сказав, тому що це дає великі гроші.
Профспілки самі по собі стали прибутковою
справою, ось у чім річ. Гейвентер завжди
обирався в конгрес з допомогою
профспілок, це Уолтер знає. Зараз вони, можливо,
не зовсім упевнені, що візьмуть гору над
Гейвентером, хоч той уже й старий. Хіба що
позбавлять його підтримки профспілок, або,
принаймні, внесуть у їхні дії розкол. Чи не
тому Маккею потрібний Вендель Стоун як
кандидат від округу Гейвентера? Чи не тому
їм потрібний і він сам, Уолтер Стоун, не
його гроші, а те, що він  популярний та
вмілий профспілковий адвокат?
Він би радше дав гроші, ніж своє ім'я.

Але він уже бачив, що дасть і те, й друге.
Він потрапив у пастку, проте сподівався, що
ні Річардс, ні Маккей ніколи не зрозуміють,
чому їм удалося впіймати його в цю пастку.
Проте Вендель зрозумів би, думав він,
авжеж, Вендель зрозумів би.
Повертаючись додому після вечора в Рі-

чардсів, Уолтер згадав один літній день,
коли він з сином, тоді ще дванадцятирічним
хлопчиком, вирушили однією з стежок із
Туолумн Медоуз до сірих гранітних піків на
півдні. У них був осел, який віз їхні харчі та
спальні мішки, і Уолтер поклав собі до
смерку пройти п'ятнадцять миль до озера,
де тоді добре ловилася форель. Він ішов
розгонистою пружною ходою, син

плентався десь позаду. Уолтер гукнув на нього,
розповів про озеро, але хлопець не дуже
ним зацікавився. Він намуляв собі п'ятку,
сказав він, та й москіти кусають. Хлопець
зняв чере.вика й шкарпетку, але на п'ятці
нічого не було. Після цього син заявив, що
хоче їсти, і запропонував зупинитися, щоб
поснідати, хоч було ще зовсім рано. Уолтер
спробував жартувати з ним. Подібне вже
бувало, і він поклав собі залишатись
насмішкувато-спокійним, товариським і знайти
якийсь вихід із становища. Але за кілька
хвилин на нього насіла чорна мовчазна
лють, і він кинувся вперед, тягнучи осла і
гадаючи, що хлопець швидко наздожене їх,
коли зрозуміє, що його покинуто.

Першим здався, звичайно, він сам, і йому
довелось повернутися на півтори милі
назад: хлопець сидів на камені й стругав
паличку. Того дня замість п'ятнадцяти миль
вони пройшли тільки вісім, а вранці
спустилися в долину й повернулися машиною до
Сан-Франціско: за всю дорогу він не
сказав до сина ні слова.
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Зараз, коли Уолтер згадав той випадок,
йому вже %іє здавалось таким важливим,
скільки миль він пройшов  п'ятнадцять,
вісім чи взагалі жодної. Якби ж він тоді
подолав відстань між собою і сином! Якби
з'ясував, чого хлопець хоче, якби їх
зріднили якісь людські почуття! Саме цього їм
бракувало все життя. Знаючи з самого
початку, що Сільвія ніколи не хотіла дитини,
він намагався ігнорувати і пригнічений
настрій матері, і існування хлопчика. Він з
головою поринув у юриспруденцію, а вільний
час віддавав рибальству й туристським
подходам. Сільвія ніколи не цікавилась такими
розвагами. Потім він якось раптом
усвідомив, що в нього є син, і спробував зробити
з нього свою копію, тільки набагато
досконалішу. Це захопило Уолтера, він так
твердо вирішив, що син має жити його
потребами й бажаннями, що за всім цим майже не
бачив самого хлопця. Свою помилку він
зрозумів пізно, і його мудрість  запізні-
ла мудрість. Він привчив сина зневажати ті
цінності, про які сам був високої думки. Він
зробив з нього чужого, зятя Річардсів.
Можливо, навіть чужого й для Річардсів,
подумав він, і спитав себе, чи не спадало
часом Річардсові на думку, що Вендель,
помітивши прихильність батька до дочки,
може підрахувати вартість цього родинного
почуття.

 Я думаю знов повернутись до Сігнел-
Спрінгса після Нового року,  мовила
Сільвія.

 А тобі можна туди їхати? Що тобі
порадили?

 Радять їхати в яке-небудь тихе місце,
де буде цікаво і я не нудитимусь.  І
раптом вона закричала:  В усякому разі мені
треба, щоб було з ким хоч словом
перемовитись, треба щось робити. Куди ще я можу
поїхати?

Уолтер нічого не відповів, і за хвилину
вона спитала:

 Ти приїжджатимеш на уїкенди?
 Звичайно, якщо ти поїдеш. Коли тільки

зможу вирватись...

 Чому б мені тоді не взяти машину, ти
ж однаково на ній поки що не їздитимеш,
а до мене діставатимешся літаком.

 Ні. Машина буде мені потрібна.

 Може, нам купити ще одну машину,
Уолтере?
Він заперечливо похитав головою.
 Ми не можемо собі цього

дозволити?  спитала вона.  Через
профілакторій?

 З мене тільки що зажадали
кругленьку суму,  відповів він.

 За будинок для Венделя та Керол?

Мабуть, буде краще, якщо вона думатиме
так. Він кивнув, і Сільвія спитала:

 Ти дав гроші?
 Я їх пообіцяв. Що я ще міг зробити?
 Не знаю,  сказала вона.

Джойс прокинулась ще до того,
як задзвонив будильник. Шумів
душ, і вона зрозуміла, що
прийшла Саллі. Маленьку спальню
заливало сонячне світло, пахло

свіжозвареною кавою. Джойс сіла в ліжку і
побачила у вікні зелено-золоті верхівки
евкаліптів, що хиталися під вітром, і
квадрат блакитного неба над ними.

Вона взула пантофлі й пішла у ванну
чистити зуби.

 Доброго ранку!  почувся з душової
голос Саллі, а за хвилину вийшла і вона
сама, вся мокра. Накинувши на голову
рушника, Саллі заходилась витирати волосся. її
повненький живіт і груди здригались від
швидких рухів. Джойс завжди вражало й
дивувало біло-рожеве тіло Саллі, коли вона
бачила його все відразу. Де-не-де на білій
шкірі були розсипані веснянки.
У Саллі такий вигляд, вона така міцна й

сильна, наче створена спеціально для того,
щоб стати робітницею на верфі, думала
Джойс, а щодо неї самої, то вона більше
схожа на Дженет Бізлі, тонка й тендітна.
Яка то краса  жіноче тіло, таке
гармонійне й пропорціональне! Коли вона дивиться
на Саллі О'Ріген або на Дженет Бізлі, то
завжди відчуває заздрість, гостру заздрість
до того, що обидві одружені і віддавалися
чоловікам, яких кохали, а вона ще ні. Коли
Чарлі повернеться, пообіцяла Джойс собі, і
зможе пробути на березі бодай один день,
вона віддасться йому. Але чи зможе? А
чому ж ні? І коли він знову поїде, то
згадуватиме про це протягом довгих місяців
чекання.

 Слухай, Джойс,  гукнула Саллі,
стягнувши з голови рушника й відкинувши назад
волосся.  Я маю тобі щось сказати...

 А що?
 Я хочу виголосити промову. На

профспілкових зборах! Якщо не помру від
розриву серця.

 То кажи швидше. Яку промову?
 Учора ввечері, коли ти була на роботі,

до мене зайшло кілька хлопців з моєї
зміни  монтажників та зварників. Вони пишуть
рішення, резолюцію, щоб спілка припинила
всі види дискримінації. Вони мають намір
подати резолюцію у місцеве відділення
спілки і попросили мене встати і повідомити
збори про це.
Джойс в уяві побачила людей з верфі,

яких вона знала: білих монтажників, звар¬
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ників, електриків, майстрів і десятників 
галасливих і веселих, похмурих і мовчазних,
які завжди лякали її й викликали гнітючий
настрій. Джойс знала, як чоловіки говорять
про жінок-робітниць, навіть про білих
жінок, і коли вони пішли в кухню снідати,
спитала:

 А ти... а ти зможеш це зробити, Саллі?
 Гадаю, що зможу,  не дуже

впевнено відповіла Саллі.  Жінки на зборах
майже ніколи не виступають. Іноді на збори
приходить по дві-три сотні людей, і в
проходах ставлять мікрофони. Той, хто хоче
говорити, повинен сісти ближче до мікрофона,
щоб встигнути сказати. Вчора хлопці
говорили, що коли до мікрофона підійде жінка,
то всі так здивуються, що дадуть їй
говорити першою. Вони розповіли, що подібну
резолюцію вже прийнято у Гарлівілі.

 Ох, Саллі! Та невже?  спитала Джойс
і побачила, як у Саллі заблищали очі.

 Мені треба подумати, що говорити.
Часу досить. А я вже так хвилююсь, що
мало не божеволію.
Джойс почула, що грінки підгорають,

схопилася з свого місця і зняла їх з плити.
 Ті хлопці  один з них у виконавчому

комітеті, а другий  представник у Раді
профспілки металістів сказали, що хочуть
переконатись, що жінка теж може
виступати. Розумієш, у конституції є стаття, згідно
з якою жінки не мають однакових прав з
чоловіками. В життя цієї статті не
запроваджують, але вона все ж таки існує, і сила-си-
ленна жінок, які відвідують профспілкові
збори, страшенно цим незадоволені. Вони
ладні всім очі видряпати, бо їм завжди
дістається найгірша робота.
Саллі говорила так швидко, що Джойс,

яка мазала грінки маслом, ледве розуміла
її.

 ...Якби показати, що й до чого, то
вийшло б, що ті самі люди, які неохоче
приймають до профспілки кольорових,
намагаються не приймати також і жінок. А членство
і робота повинні бути однаково доступні
всім...  Саллі перехопило дух, і вона
замовкла, сміючись з власного збудження.

 І ти хочеш сказати все це на зборах?
 Спробую.
 О, у тебе все вийде, Саллі. А я просто

вмерла б, якби опинилась на твоєму місці.
 Я теж можу вмерти.
 Ні, ти  ні. Ти хочеш виступити.

Правда ж?
 Так, здається, хочу,  погодилась

Саллі.  Ось тільки не знаю, як запам'ятати
все, що треба сказати. Мені б не хотілося
читати з папірця. Це справляє погане
враження. Ти послухаєш мене, коли я
підготовлюсь?

 Авжеж, послухаю.

 От якби Том був тут. Він би навчив
мене своєї ірландської вимови.  Саллі
засміялась, а потім додала:  Ні, краще
нічого не розповідати йому, бо він страшенно б
розлютився.

 Чому, Саллі?  спитала Джойс.
 Він весь час пише, як нудно і нецікаво

на кораблі. Вірю, що нецікаво, та можна
подумати, що він вважає роботу на верфі
приємною розвагою.

 Ти хочеш сказати, що він тобі
заздритиме?

 Мабуть, що так,  відповіла
подумавши Саллі.  В усякому разі, поки його
триматимуть на тому кораблі. Якби він був тут,
все було б зовсім інакше.

 Очевидно, це дуже тяжко, коли
хлопцям не дають робити того, що їм
хочеться,  зауважила Джойс. Вона подумала, чи
не заздрив би їй Чарлі, якби вона стала,
наприклад, живописцем або якби зробила
якісь успіхи в музиці. Але ні, він би їй не
заздрив, як і вона не заздрила б його
успіхам.

 ..мабуть, ми й справді були надто
молоді, щоб одружуватись,  сказала Саллі.
Він поїхав, а ми ще як слід не
порозумілись... Я знаю, його це зараз непокоїть, з
листів видно.  Вона допила каву і
запалила сигарету.  Пише не дуже часто...
Скільки людей викинуто з людського життя!
Джойс мовчки кивнула.
 Та і я, здається, теж добра штучка, 

заговорила знов Саллі.  Аякже, я
намагалась бути розважливою: ні, нам не слід
одружуватись, поки ми твердо не
знатимемо, чого саме хочемо, і не переконаємось,

що обоє прагнемо одного й того ж. Ну, а
потім, коли, ну, коли я усвідомила, що він
справді їде, йде на війну, я подумала... 
Підвівшись з-за столу, Саллі почала збирати
тарілки.  Ти виявилась розумнішою за
мене,  закінчила вона.

їхні очі зустрілися: Джойс відчула, що її
губи тремтять, і змогла лише заперечливо
похитати головою, не згоджуючись, що вона

розумніша.
 О, він скоро повернеться,

голубонько!  промовила Саллі.  Його корабель,
мабуть, курсує між Австралією та Новою
Гвінеєю  знаєш, оті постійні рейси...

Так їй говорили всі. Пароплав ходить туди
й назад іноді протягом цілого року, але 
раніше чи пізніше  вони заходять у порт
додому: щоб поповнити запаси
продовольства та на огляд у сухий док. Зараз уже
недовго чекати, подумала Джойс.
Уже недовго.

Верф обходив уповноважений
профспілки, перевіряючи членські квитки. Звістка
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про його прихід мчала поперед нього, і
Джойс, щоб квиток був під рукою, дістала
його з сумочки і поклала в кишеню комбн
незону. Але уповноважений, дійшовши до
відсіку, де вони працювали, взагалі не
зупинився.

 Гей, Брукс,  гукнув він на ходу, і
Сержант, який робив розмітку переділки під
кронштейни для труб, поклав стальну
рулетку і пішов за ним. Той уже наполовину
піднявся по трапу на головну палубу, але,
почувши за собою кроки Сержанта,
зупинився. Сержант теж зупинився  на фут
нижче від нього.

 Чому ви знову відкладаєте вибори? 
запитав Сержант.
Уповноважений профспілки,

обернувшись, дивився на нього. Це був той самий
чоловік, що видавав їй дозвіл стати на
роботу  з довгастим обличчям, у блискучих
червоних туфлях. Зараз на ньому було
пальто з сірого габардину.

 Ви ж знаєте, Брукс, що я вам
відповім,  зауважив він.

 Я чув безліч різних відповідей.

 Є тільки одна відповідь. Ми не
можемо провадити виборів у новому відділенні
спілки, поки не дістанемо на це згоди
Головного правління.

 Спочатку ви говорили нам не це.
 О, саме це.
 Буде краще, якщо ви дістанете цю

згоду якнайшвидше, бо інакше тут не буде
ніякого нового відділення, сказав йому
Сержант.

Позбавлене будь-якого виразу обличчя
профспілкового діяча спалахнуло гнівом.

 Я сам знаю, що мені треба робити! 
крикнув він і знову рушив угору, а Джойс на
мить здалося, ніби Сержант ось-ось
стрибне до нього й стягне вниз. Але цього не
сталось: Сержант спустився вниз і
повернувся до своєї роботи  спершу відміряв
відстань рулеткою, а потім тримав
кронштейн на переділці, поки вона
приварювала. Про свою розмову з уповноваженим він
не сказав нічого, а Джойс нічого не питала,
хоч і пригадала, що коли вона вперше
зустріла Сержанта з преподобним Бізлі, вісім
місяців тому, то вони вже тоді розмовляли
про ці вибори. Звичайно, щоб дістати згоду,
вісім місяців забагато, подумала вона.
Джойс взяла з ящика стрижень, вставила

його в затискач, а Сержант у цей час тягнув
від купи нові кронштейни. Коли вона знову
заходилась приварювати їх, Сержант
зойкнув, шалено замахав однією рукою, все ще
тримаючи кронштейни в другій, потім
стягнув рукавицю зубами. Шматок окалини
відскочив від шва і впав на рукавицю.

 Ох, вибачте, будь ласка,  скрикнула
Джойс.

Сама вона обпікалася стільки разів, що
носила разом із сніданком тюбик вазеліну.
Джойс помазала Сержантові обпечене
місце, а він сказав:

 Якби тієї гарячої штуки було трохи
більше, ви могли б різати мене на
шматочки й робити бутерброди.

З ліхтарів на головній вулиці Сан-Мартіно
звисали різдвяні гірлянди, і коли Джойс
приїжджала в Сан-Франціско на урок
музики, то після занять подовгу стояла біля
вітрин магазинів на Маркет-стріт, дивлячись на
санта-клаусів, на північних оленів, на
ватяний сніг та навантажені ляльками візки. Во-*

на не пам'ятала іншого різдва, коли б у неї
були гроші і вона могла б вибрати щось у
цих вітринах і купити. Але сам факт, що
вона має гроші, володіє трьома облігаціями
воєнного займу й маленьким рахунком в
ощадній касі, змушував її бути вдвоє
обережнішою. Цих грошей, якщо вона працю-
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ватиме ще рік чи два і зможе хоч трохи
заощаджувати, вистачить, щоб прожити,
поки Чарлі почне малювати після закінчення
війни. Маючи ці гроші, вона зможе й надалі
брати уроки музики й допомагати матері,
коли та постаріє й не працюватиме. У тебе
є трохи грошей, думала вона майже
сердито, але не можна витрачати їх більше, ніж
раніше.
Проте вона купила блакитний купальний

халат для матері та вельветовий піджак і
туфлі для Чарлі. Саллі ОТіген вона купила
дві пари вовняних шкарпеток, бо Саллі
скаржилась, що в неї мерзнуть ноги. Купивши
шкарпетки, Джойс перейшла поверхом
нижче  із спортивного відділу у відділ
іграшок  і довго стояла там, розглядаючи
виставлені ляльки. Шкода, що вона не знає
якої-небудь сім'ї, де є маленька дівчинка,
котрій можна було б подарувати ляльку.
Дочки Дженет були вже великі, одна
вчилась у середній школі, друга  ходила в
шостий клас, їм треба купити щось із
одягу  блузки чи светри. Потім Джойс поду¬

мала, чи не купити їй ляльку й сховати для
власної доньки  адже у них з Чарлі колись
буде дитина. Та це було безглуздо: може,
народиться не дівчинка, а хлопчик? А, крім
того, на той час у магазинах будуть кращі
ляльки, та й коштуватимуть вони, очевидно,
дешевше.

Відірвавшись од прилавку, Джойс швидко
вийшла з магазину, боячись, що передумає.
Останній тиждень перед різдвом погода

була похмура й холодна. Над затокою і
довколишніми горбами низько звисали
хмари, і коли Джойс о четвертій годині дня
пішла на роботу, то було майже темно.
Безупинно дув вітер, запинаючи дахи
будинків у селищі і територію верфі пеленою
дощу; ледь виднілися будівлі й каркаси
кораблів.
Корабель, на якому вони з Сержантом

працювали останнім часом, спустили на
воду і відбуксирували в док для
остаточного обладнання. Сержант і далі працював на
ньому, а Джойс десятник послав у бригаду
зварників до майстерні металевих виробів
лише на кілька тижнів, як він їй сказав.
Проте й це було ласкою долі  працювати в
таку негоду в приміщенні. Джойс
переконалась, що працювати в майстерні набагато
важче  тут не доводилось чекати, поки

монтажники поставлять на місце палубні
листи сталі або переділки. Зате тут можна
було залишатись на одному місці, та ще й
під дахом, а не бігати цілісінький день
вгору і вниз по відкритих палубах чи тремтіти
в холодному, з протягами, череві корабля.
Майстерня містилася недалеко від
закусочної, і жінки звичайно ходили туди поїсти
супу, випити кави чи підігріти свої
бутерброди з тим, щоб термоси залишити на най-
холодніший час між восьмою та
дванадцятою годиною ночі.
Знову зустріла Сержанта Джойс за два

чи три дні до різдва. Вона саме вийшла із
закусочної під час перерви на вечерю, коли
почула гнівні голоси й побачила біля рогу
будинку юрбу. Вона подумала, що там
бійка, і, перелякана, швидко кинулась назад у
двері. Але серед інших голосів до неї
долинув один  різкий і хрипкий,  вона
впізнала голос Сержанта і зупинилась. Від страху
похололо в грудях. Вона не мала ніякого
бажання брати участь в тому, що там
відбувалось, але почуття солідарності до цього
чоловіка  адже вона працювала поруч з
ним стільки тижнів!  примусило її
повільно рушити в той кінець будівлі.
Хтось знову крикнув:
 Брукс, ти знаєш, що він сказав. Ти був

там з нами!

 Ну, то що ж було сказано,
Сержанте?  вигукнув інший.
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 Що сказав той чоловік?

 Я вам |^о з кажу геть усе, що сказав той
чоловік,  почулася відповідь Сержанта.

 Ти знаєш, що він казав, Брукс, 
наполягав перший голос.

 Він сказав, що вибори треба відкласти.
Відкласти. Ти чув, як він це сказав. Поки ми
не одержимо дозвіл від Головного
правління...

Джойс підійшла до кола і, ставши
навшпиньки, побачила в центрі Сержанта, який
стояв навпроти білого. То був секретар
профспілки, той самий, у сірому капелюсі
і габардиновому пальті, з невиразним
довгастим обличчям, пригадала вона. Сержант,
в голосі якого вчувалася гіркота, зареготав,
і люди навколо теж засміялись; вона
побачила, що більшість з них кольорові.

 Хай і ми посміємося, Сержанте.

 Розкажи, що говорив той чоловік.
 «Ми не можемо проводити ніяких

виборів»,  промовив Сержант.  От що він
сказав.

 Це неправда, Брукс. Гарнет цього не
говорив.

 Ви хочете сказати, що я брешу?
Людське коло ворухнулось і звузилось.
 Я нікого не називаю брехуном, Брукс.

Я тільки думаю, що ви не зрозуміли того,
що сказав Гарнет.

 Ви це облиште!  вигукнув якийсь
чоловік.

 Вам слід розмовляти ввічливо,
уповноважений,  додав другий.

Білий не відповів нічого. Чоловіки й
жінки стояли нерухомо й ніби чогось
очікували; по їхніх постатях перебігали світло й
тіні, а вгорі виблискували прожектори.
Сержант звів руки, і Джойс, яка й припустити
не могла, що Сержант взагалі може чого-
небудь боятись, побачила, що його руки
тремтять; його голос, коли він знову
заговорив, теж тремтів. Дивлячись на цього
чоловіка, вона вперше відчула до нього
симпатію, майже жалість.

 Нам сказали, що у нас не може бути
ніяких виборів.  Сержант говорив
повільно, роблячи паузу після кожного
слова.  Вчора всіх нас покликали до
профспілки й повідомили, що людина на ім'я
Гарнет, Джо Гарнет з Головного правління,
хоче з нами говорити. «Як це вийшло, що у
нас немає ніяких виборів?»  спитали ми.
І нам відповіли: «Не готові бюлетені». 
«Ми приготуємо всі потрібні бюлетені за
півгодини, не виходячи з будинку спілки»,
сказали ми.  «Е, ні,  заперечили нам, 
ви повинні одержати друковані бюлетені з
Головного правління, а вони будуть готові
не так скоро».  «Де це сказано, що бюле¬

тені обов'язково мусять бути друковані? 
спитали ми.  Це ж не за статутом».  «Не
за статутом, але такий порядок встановив
президент. Це правило. Встановлений
порядок». Отак ми сперечались, а діла не було.
І раптом цей Джо Гарнет,  казали, ніби він
приїхав від Головного правління поговорити
з нами,  як не схопиться з місця. «Ану,
заткніть пельки!»,  загорлав він. Ось що
він нам сказав: «Заткніть пельки». «Я
вважаю,  каже він,  що ви, кольорові, не
доросли до того, щоб утворити власне
відділення профспілки. Вам, кольоровим,
пощастило працювати на верфі. Ви,
хлопці, розумієтесь на профспілці не краще від
малих дітей. А діти, перш ніж ходити,
повзають». Потім він грюкнув кулаком по столу
і знову загорлав: «Не буде ніяких виборів!
Ви, кольорові, ще не доросли до цього!
Ніяких виборів не буде!»
Сержант замовк. Запала мертва тиша.
 Так він сказав, чи ні?  обернувся він

до профуповноваженого.
 Я не чув, щоб він вживав такі слова,

Брукс.
 В такому разі брехун  ви!  вигукнув

Сержант.  Проклятий брехун! Ваша
триклята спілка  справжнісіньке ошуканство,
і ви це знаєте! Ви запрошували мене бути
головою цього допоміжного відділення,
але вам не потрібно ніякого голови. Єдине,
що вам потрібно,  це збирач внесків! 
Сержант знову підняв руки, і Джойс
побачила, що він вимахує своїм профспілковим
квитком. Слідом за цим Сержант роздер
квиток навпіл, склав клаптики до купи,
розірвав їх ще раз і пожбурив ними в
уповноваженого.

 Правильно, Джек!  вигукнув хтось із
натовпу.

 Правильно, Джек!
 Скажи цьому чоловікові, хай

забирається геть, поки цілий!
Але навіть зараз обличчя

уповноваженого не змінилось. Він ступив крок уперед,
і коло розірвалося, щоб пропустити його.

 Не забудьте зібрати внески, поки ви
тут, містере!  Клаптики другого
членського квитка полетіли над головою
уповноваженого. І раптом увесь натовп, чоловіки й
жінки, почали рвати свої квитки. Джойс,
майже не тямлячи, що вона робить,
вихопила свій квиток, розірвала його раз і ще раз.
Уповноважений профспілки повільно йшов
під паперовим снігопадом, що танцював у
світлі прожекторів, і білі клаптики осідали
на криси його капелюха та на габардинове
пальто.

Десь далеко, високо вгорі, засурмив
гудок, сповіщаючи про кінець перерви.
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ІСТИНА ТРЕТЯ
Саме тоді, коли «Ендрю
Роджерс» брав у Бостоні вантаж, на
борту поширилась чутка, ніби
наступний рейс буде до узбережжя
Тихого океану. Цивільна команда

підписала договір на каботажне плавання,
що якоюсь мірою підтверджувало цю
чутку, і Том потай радів з цього. Молодший
радист, навпаки, був страшенно незадово-
лений. Для нього, мовляв, це остання
краплина, він іде з корабля.

 Я залишився на цій посудині тільки тр-
му, що вона ходила до Англії, і я міг на
день два заскочити до Ліверпуля, 
сказав він Томові.  Та й нащо мені бути
молодшим радистом. Я можу плавати й
старшим.

Уже два роки як він не має відпустки,
скаржився він, і зараз хоче заїхати на
кілька днів додому, в Бенгор  це у штаті
Мейн, недалеко від Бостона.

 Я теж хотів би заскочити додому на
кілька днів,  зауважив Том.

 Ну, ви, мабуть, підете в Сан-Франціс-
ко. Це ж твій рідний порт.

 Мені так ніколи не пощастить. Ми
підемо в Гонолулу і в Австралію, а звідти
знову в Ліверпуль.  Він не дозволяв собі
й думки, що вони можуть зайти в Сан-Фран-
ціско.
Але написав Саллі: «Можливо, днів за

кілька я матиму змогу дати тобі кілька
уроків іспанської мови». Хай це буде для неї
натяком. Більшого помічник ні в якому разі
не пропустив би.
В день від'їзду молодшого радиста Том

і другий помічник повезли його в місто
обідати, а потім пішли на Північний вокзал.
Весь час вони дратували радиста, кажучи
що «Ендрю Роджерс» піде просто в
Ліверпуль, а корабель, на який радист
наймається, вирушить аж до Південної Африки.

 Дай нам адресу своєї дівчини, 
пропонував другий помічник,  ми будемо
водити її гуляти.

 Це його не турбує,  підхопив Том. 
У нього й у Південній Африці є друзі. Як їх
звуть?

 Еббі та Хел Слотц, відповів радист. 
Я не показував вам цієї карти, містер
помічник!  він витяг бумажник і почав
порпатися в пачці своїх радіоадрес, але тут
пролунав голос кондуктора: «Посадка на
швидкий до Бенгора!»  радист підхопив свої
речі й поліз у вагон.
Наступного дня на борту був уже новий

молодший радист, а ще через день «Ендрю

Роджерс» відплив. Обійшовши мис Код,
вони взяли курс на південь, назустріч
суворим вітрам мису Гаттераса, що
переслідували їх аж до Куби, де вони припливли в літо.
Кинувши якір в тропічній бухті міста Колон,
вони якийсь час чекали черги, щоб пройти
Панамським каналом, а потім, наприкінці
одного сонячного дня, опинились серед

довгих лінивих блакитних хвиль Тихого

океану.

Повертаючись з вечері, другий помічник
гукнув до Тома:

 Ще не знаєш, куди ми йдемо,
Семафоре?

 Здогадуюсь, але не знаю.
 Капітан тільки що сказав нам, 

промовив помічник.  У Сан-Франціско,
стоятимемо там три тижні. Фарбуватимуть цю
стару посудину. Ну як, добрі новини?

Том тільки й спромігся промовити:
«Авжеж, добрі», радіючи, що вже майже
темно. До кінця вахти він почував себе так, ніби
прийняв велику дозу новокаїну: був сам не
свій. Та коли о восьмій годині ранку
прийшла зміна, він, уникаючи другого
помічника, пішов просто по містку над вантажною
палубою, де стояли ящики з частинами
якихось машин, крізь люк пробрався
всередину головної щогли і по трапу видерся на
спостережний пост на щоглі. Оточений
піною корпус корабля здавався далеким і
маленьким. Том обвів поглядом небокрай.
Десь там, на північному сході, лежало
узбережжя Мексіки, а її гори й пустелі тяг-
лись аж до Каліфорнії. До Сан-Дієго, до
Лос-Анжелоса, до лінії бескидів, пляжів і
червоних скель. Боденсі, очевидно, в
тумані, там, певно, йде дощ; Сан-Франціско теж
повитий туманом, а в маленьких долинах
прибережних гір, що розкинулися за ним,
холодно і мокро. А в Соу-Крік! Боже, які
там ішли дощі! З дерев текло як з відра, а
грузька рівнина навколо заводу
перетворювалась на справжнє болото. Але навіть Соу-
Крік він був би радий побачити знов. Він
так давно не був дома!

Коли б вони не пришвартувалися, він
одразу ж вирахує, коли зможе здати берегову
вахту, і подзвонить їй,  десь біля доку
обов'язково мусить бути телефонна кабіна.
Селище Сан-Мартін, 237. І якщо старий
пікап ще на колесах, Саллі приїде зустріти
його. Вона сидітиме в машині, а він
пожбурить свій флотський речовий мішок на заднє
сидіння й сяде поруч. Простягне руку і
торкнеться її руки.
Серце його билося повільно й важко.

Але біль, з яким він так часто бажав її,
вгамувався, сумніви й підозри мовчали.
Чекати вже недовго, і він почекає. Йому
згадалась прогулянка по лісистих пагорбах на
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схід від Соу-Крік. Цілий день він під
палючим сонцем піднімався з вершини на
вершину, поки,%нарешті, не зійшов у глибокий
яр, на дні якого серед каміння дзюркотів
прозорий струмок, зеленкуватий і холодний.
Він став біля струмка, не поспішаючи пити,
щоб іще якусь мить відчувати спрагу, а
потім повільно опустився на коліна, сперся на
руки й занурив обличчя у воду...

Відхилившись назад, Том спостерігав, як
верхівка щогли пливе серед зірок, і вже
навіть не усвідомлював, про що саме думає.
А втім, ніяких думок у нього не було, лише
якесь пульсування і трепет у такт руху
корабля. Навіть тут, на щоглі, він відчував, як
працює машина і як обертається гвинт,
залишаючи за кормою пінявий слід. Він
неначе повис між двома безоднями  океаном
внизу і небом вгорі  і то відчував, що
може дотягтися до обрію, то здригався,
наче клаптик піни. Його погляд зупинився на
руках, які вчепилися в іржавий, білий від
солі край містка спостережного поста.
Розглядаючи їх, він думав: чи зможуть вони
зробити що-небудь, коли настане час? Та й
чи настане він? Том подумав, що вони
зможуть зробити все. Своїми власними руками
він наблизить цей час. Немає меж тому, на
що вони здатні. Саллі досі майже не знала
мене, але вона ніколи не пошкодує, що
зв'язала свою долю з моєю, пообіцяв він собі.
Ніколи не пошкодує.

Том пожбурив свою флотську сумку в
кузов пікапа. Саллі посунулась, щоб дати
йому місце за кермом; він спритно
опустився на сидіння і глянув на Саллі. Простягнув
руку і намацав її пальці. її обличчя було
близько від його, її очі пильно дивились на
нього. Ці очі були сіро-зелені, він майже
забув їхній колір, а обличчя здавалось
незнайомим, хоч він знав на ньому кожну
рисочку, кожну веснянку, розріз повік і мідно-
рожеве волосся, зачесане назад. Вона
стала старшою. Старшою. Такою він її не
пам'ятає. На мить Том розгубився, то була не
Саллі, а зовсім незнайома людина. Губи на-
піврозтулені, очі напівзаплющені. Том
нахилився, припав до її уст, і руки Саллі
обхопили його за шию.

Ззаду почувся автомобільний гудок.
Вони загородили проїзд у док. Вмикаючи
швидкість, Том випадково заглушив мотор.
Він аж упрів, поки, лаючись, знову і зноб
натискаючи на стартер, не завів його і не
влився в ранковий потік машин на Ембар-
кадеро.

 Розучився,  сказав Том. - Давно не
сидів за кермом.

 І справді, давно,  відгукнулась вона.
Голівка Саллі опустилась Томові на плече.

Машина в'їхала на міст і опинилась над
доками, над кораблями, над затокою  над
містом. Темним кільцем насунувся тунель
на острів Ерба Буена. Дорога до ьлаяка.
Спокійно плине потік машин, блищать вікна
будинків Окленду під яскравим ранковим
сонцем.

Зеленіли після дощу пагорби, над ними
де-не-де ще плавали клапті схожого на вату
туману.

 Я так чекала тебе, Томе. Так чекала!
Він теж чекав. Він навіть не знаходив слів,

щоб висловити свої почуття. її голівка
лежала на його плечі, і він вдихав аромат її
волосся.

Том зупинив машину на рівному
майданчику на схилі горба в селищі Сан-Мартін,
поруч з іншими такими ж драндулетами, і
вони пішли сходами вгору повз маленькі
коричневі будиночки, підперті з
протилежного від гори боку палями.

Поки Саллі шукала ключа від дверей, кіт,
який спав на східцях, встав, потягнувся і
почав крутитися біля її ніг.

На кухні пахло милом, кавою і гасом.
 Ти хочеш їсти? Будеш снідати?
Він заперечливо похитав головою:
 їв перед тим, як зійшов на берег.
 А кави вип'єш?

 Вип'ю.

Саллі стояла біля плити й чекала, поки
закипить вода. На ній була зелена сукня,
грубий светр, шовкові панчохи і туфлі на
високих підборах. Том не пам'ятав цієї сукні.
«Мабуть, нова,  подумав він.  Цікаво, як
у неї тримаються панчохи: на круглих
резинках, чи підв'язках з поясом?» Кіт терся
об її ноги, нявчив і поглядав угору; Саллі
легенько відштовхнула його ногою.

 На комоді кілька листів для тебе.
Хотіла переслати їх тобі, але я... але від того,
що ти писав, у мене були погані передчуття.

Том узяв листи. Від рідних  від його
матері з Сан-Дієго, від сестри, від матері
Саллі з Соу-Крік. Він відклав ці листи убік,
шукаючи відповідь від Уолтера Стоуна, і
одразу ж знайшов її. Том розірвав конверт з
тисненням. «...Дуже радий дістати від вас
звістку... з приємністю згадую розмову з
вашим тестем, коли я запропонував...
сподіваюсь почути про вас, коли ви повернетесь
до Сан-Франціско...» Це добре, подумав
Том. Виходить, старий був тоді при своєму
розумі.

 Твого листа я переслала,  сказала
Саллі.  Це  до того адвоката? До того,
що приїжджав у Соу-Крік? А це відповідь
від нього, так?
Том кивнув.
 Я хотіла відкрити його, але потім

вирішила трохи зачекати. Що він пише?
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 Пише, щоб я зайшов до нього, коли
буду в місті.

 І ти підеш?
 Звичайно. Це ж у моїх інтересах.
 З тебе буде добрий адвокат, Томмі,

правда ж?
 Не знаю.  Том відчув, що обличчя

його спалахнуло. Помовчавши хвилинку,
він спитав:  А як твої батьки?

Саллі налила кави, і вони сіли за кухонний
стіл.

 Ось уже пять місяців, як вони
поїхали,  почала вона розповідати.  Ще на
початку осені, у вересні. Зараз вони живуть
біля нового заводу на північ од міста  там
колись було ранчо Джіральді, пам'ятаєш?
Мама знову працює в кафе «Сосна». А
батько вже скарбник,  додала вона,
сміючись.  Томе, подзвони їм, адже тебе так
довго не було...
Подумати тільки, Каллела вже скарбник!

А ще за рік він напевне стане головою
місцевого відділення профспілки або
профспілковим уповноваженим. Так, завтра чи
післязавтра він обов'язково подзвонить їм.

 ...і ми зараз же повинні подзвонити і
твоїм батькам, Томмі. Вони мені писали, що
не одержують листів од тебе.

 О, я писав їм двічі чи тричі, 
відгукнувся він.  Не хвилюйся за мою родину,
бога ради. «Ми що, не можемо поговорити
про щось інше?  подумав він.  Може,
вона теж не знає, про що говорити? Як під
час тої зустрічі на автобусній станції,, коли
вони поїхали в готель «Боденсі». Але ж
потім, потім вони могли розмовляти».

 Де твоя сусідка?  спитав Том.  Як,
ти казала, її звуть?

 Джойс. Я ж писала тобі про неї, Томе.
Він кивнув. Кольорова дівчина. Він був

майже певен, що вона чекатиме їх на кухні,
коли вони приїдуть додому.

 Як це трапилось, що ти... як ви
познайомились?

 Ми разом учились на курсах зварників.
Мені був потрібен хтось, щоб розділити
плату за квартиру, а їй потрібне було
житло.  На мить її погляд зупинився на його
обличчі.  Вона перейшла до сусідів, коли
ти подзвонив уранці.

 Отже, це дівчина, з якою ти ділиш
квартиру,  сказав він.  Це все, що мене
цікавить.

 Так, дівчина, можу тебе в цьому за¬
певнити. І дуже гарна. Вона тобі
сподобається.

*

Відсунувши чашку, Том через стіл
простягнув до неї руку, і Саллі, взявши її,
відповіла йому поглядом, що раптом
посерйознішав.

 Що ми зараз будемо робити, Томмі?
спитала вона.  Потім засміялась, підбігла

до нього й почала жадібно цілувати його.
Том підвівся, схопив її й підняв на руки,
мало не впустивши, бо Саллі була таки
важкенька, а після вісімнадцяти місяців на
кораблі його м'язи зробилися м'які, наче
драглі. Ще два роки такого життя, подумав
він, і я стану дідом. Саллі верещала, щоб
він пустив її. Похитуючись, Том вийшов у
передпокій.

 Двері праворуч,  підказала вона. Том
штовхнув двері, впустив її на ліжко і,
втративши рівновагу, впав сам.

 Ти порвеш мені новий светр.
Перестань,  запротестувала Саллі,
відштовхуючи його. Вона зняла светр, поклала його в
шухляду комоду, потім повернулась до
нього і діловим тоном спитала:  Ти хотів
би мати дитину, Томе?

 Я  дитину?
 Ну, звісно, не ти, любий. Я маю на увазі

себе. Себе!  вигукнула вона, зчепивши
руки на животі,  Не роби такого
здивованого обличчя.

 Ти жартуєш!
 Ні, не жартую.

Тепер він бачив, що вона справді не
жартує. Про таке він ніколи не думав, а якщо й
думав, то тільки як про щось далеке. Думка
про дитину була йому приємна і водночас
лякала. Якщо у них буде дитина, то це їх
зв'яже, зв'яже назавжди. А що буде з його
навчанням, чи стане він адвокатом? Він
згадав слова другого помічника: у вільний час
ти битимеш дружину і доглядатимеш
дитинча. Навіть згадавши це, Том був радий
знати, що Саллі хоче дитину.

 Чи не краще трохи зачекати?
Саллі похитала головою.

 Ти не знаєш, що відчуває жінка, коли
хоче мати дитину.

 Але ж нам слід зважити все. Можливо,

мине цілий рік, перш ніж я ще раз приїду
додому. А війна може затягтися ще на два,
або й три роки...

 Що ж, тим більше нам треба мати
дитину,  зауважила Саллі.

 Але, можливо, я буду вчитися, 
сказав він і швидко поглянув на неї 
побачити, як вона реагуватиме на це.

Саллі відразу ж кивнула толовою,
погоджуючись із ним.

 Знаю, що ти будеш вчитися, Томе, Це
можна робити і з солдатськими
документами.

Вона думає про це? Вона не хоче
повертатись до Соу-Крік чи прожити решту життя
з теслярем, це очевидно.

 Можливо, все це кінчиться нічим, 
сказав він.  Я, мабуть, надто старий для
цього,

юз



 Ні, ти не старий. Зовсім не старий.
 Я не знаю, але мені здається, що

потрібні роки) щоб стати адвокатом. Я мушу
піти навчитися чогось, що не забере стільки
часу.

 Чого нам турбуватися, скільки це
забере часу, якщо ти знову будеш вдома? 
вигукнула вона.  І хіба нам було б так
погано, якби ти став адвокатом, Томмі? Ти
сперечався б на роботі, а додому повертався
ягнятком. Правда?  Саллі переступила
через зелену спідницю, через голову стягнула
комбінацію. Не відриваючи погляду від
його обличчя, Саллі розпустила мідно-руде
волосся, усміхаючись, підійшла до нього, і
раптом її сіро-зелені очі перестали
сміятись.

Вони проспали аж до вечора. Вранці
Саллі по дорозі в док купила пляшку віскі  на
честь Томового повернення, і вони сиділи
в ліжку, ковтаючи просто з пляшки. Том
розповідав про «Ендрю Роджерса»,
тарганів, про Лондон, Ліверпуль, Ірландське
море та Північну Атлантику. Змалював
молодшого радиста з його ліверпульською
дівчиною і розповів про його плани на
післявоєнний час, що нагадало Саллі їхні власні
плани.

 Того, що в мене є, нам вистачить на
рік. Ми з Джойс весь час думаємо про те,
як заощаджувати гроші. Ти можеш
починати навчання, Томмі...

 Кожний солдат звідси аж до Бостона
піде до школи, намагаючись чогось
навчитись.

 Ну, це ж добре, правда? Хочеш щось
знати?

 Що?  спитав він.

 Мені так бракувало тебе.  Вона взяла
в нього пляшку, ковтнула і повернула
йому.  У голові паморочиться, треба
повечеряти.

 Важко знайти краще місце, щоб
напитися.

 Я не хочу напиватися, мені
подобається бути тверезою. Я теж працюватиму, 
сказала вона.

 Працюватимеш? Ти ж сказала, що
хочеш мати дитину.

 Але ж ти не погодився.

 То не має значення. Можливо, вона
вже є.

<чг- Тоді не треба бути таким гарячим,
любий. Хочеш, я приготую що-небудь поїсти?

 Хочу.
Вона перелізла через нього, зняла з гачка

на дверях шафи свій халат і сказала:
 Я думаю, Томмі, якщо у нас таки буде

дитина, я попрошу маму приїхати і трохи
пожити з нами. Вона погодиться. Тоді я
зможу працювати, поки ти вчитимешся...

Вона уже все обміркувала. Мабуть,
тільки про це й думає. Жінки не можуть
задовольнитись самим ліжком. Ніколи не знаєш,
чого від них чекати. Том чув, як Саллі
ходить по кухні, чув шум води, брязкіт
каструль. Готує для нього вечерю. Як це
чудово, подумав він, що жінки й чоловіки так
створені одні для одних. Том встав з
ліжка, розшукав у своїй морській сумці бритву
і пішов до ванної митися й голитися.
Він витирав мильну піну за вухом, коли

почув, як хтось постукав у двері. За хвилину
голос Саллі вигукнув:

 О боже мій, Генрі! Я зовсім забула,
що ви маєте прийти.
Генрі. Том закляк над мискою з водою,

з рушника, якого він тримав у руці, капало.
На кухні почулося човгання ніг, зарипіли
дошки підлоги. Потім чоловічий голос
промовив:

 Здається, ми тебе розбудили.
 Ні, ні. Я готую вечерю. Заходьте. Будь

ласка, заходьте. Сьогодні вранці приїхав
мій чоловік!

 Невже? Це чудово! Але, здається, ми
прийшли невчасно, Саллі?

 О, ні, все гаразд. Заходьте ж!

 Ми не будемо заходити,  почувся

другий чоловічий голос; отже, гостей було
двоє.  У нас буде час поговорити про все
пізніше. В четвер за тобою заїхати? 
Потім голос стурбовано спитав: У четвер
усе буде як слід? Ти прийдеш?

 Звичайно, прийду, вигукнула Саллі.
Та зайдіть же хоч на хвилиночку, якщо ви
вже тут. Вип'єте кави. Томе!  покликала
вона.  Я хочу познайомити вас із моїм
чоловіком. Томе, ти можеш вийти?
У ванну він пройшов роздягнутий.

Знявши з вішалки рушника, Том загорнувся в
нього й проскочив через передпокій до
спальні, де натягнув сорочку й штани. Потім
вийшов у кухню. Вхідні двері все ще були
розчинені, на порозі стояв кремезний сивий
чоловік у короткій шкіряній куртці. З-за
нього виглядав другий, трохи молодший. Саллі
відрекомендувала їх, і Том потиснув гостям
руки. Чоловік у дверях виявився тим, кого
Саллі назвала Генрі. Він був дуже
збентежений і весь час вибачався, що потурбував
їх, а Саллі умовляла гостей випити кави.

 Це монтажники з моєї зміни, 
пояснила вона Томові і, звертаючись до них,
додала:  Корабель Тома прийшов тільки
минулої ночі, він стане в сухий док, і Том
трохи побуде вдома. Том служить на флоті.

Той, кого звали Генрі, сказав:
 То ми підемо.  І знову спитав: 

Отже, в четвер. Домовились?
 Звичайно, домовились.
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 Ми по тебе заїдемо.
 Гаразд.
 Ваша дружина мас зробити дуже

важливу справу,  звернувся Генрі до Тома.
І вона може її зробити. Радий, що
познайомився з вами.  Надівши капелюха, він
ступив за поріг.

 Ну, а чи вийде що з цього, Генрі? 
гукнула,Саллі йому вслід.

 Здається, все буде добре. У нас міцна
підтримка. Якщо ми підготуємо все як слід,
то, гадаю, зможемо, провести нашу
пропозицію... На добраніч.

Генрі та його супутник пішли. Саллі,
зачинивши за ними двері, кинулась назад до
плити, де на сковороді щось горіло.

 Про що ви тут говорили?  спитав Том.

Саллі глянула на нього і якось чудно й
збентежено посміхнулась.

 Мені запропонували виступити у
четвер на профспілкових зборах з промовою.
Я сказала Генрі та Сенфорду, щоб вони
прийшли сьогодні ввечері до мене
поговорити про це, але як тільки побачила тебе, то
зовсім про них забула. Треба було
подзвонити. Будеш їсти? Тільки у мене майже
нічого немає, любий, сама яєшня. Треба було
сповістити про свій приїзд хоч на день
раніше.

Він засміявся і сів, а Саллі, накриваючи
на стіл, розповідала:

 Генрі  член виконавчого комітету
місцевого відділення спілки. Він чудовий
хлопець, Томе. Хоче поставити на
обговорення місцевого відділення спілки
резолюцію, що засуджує дискримінацію...

Вона й справді влізла в це діло, подумав
Том. Спочатку кольорова подруга, потім ця
резолюція. З того, що він пам'ятав про
Спілку суднобудівників та зварників, аж
ніяк не виходило, що керівники спілки
схвалять цю ідею.

 Генрі хоче, щоб виступила принаймні
одна з жінок-зварниць.

 А велике у вас відділення?
 Приблизно півтори тисячі чоловік.
 А скільки ходить на збори?
 Генрі каже, що цього разу може

прийти чоловік із п'ятсот.
Знов Генрі. Вона намагалася уявити, як

стоятиме біля мікрофона перед
п'ятьмастами чоловік, а Том, усе ще переживаючи
відчуття близькості до неї, дивився на Саллі
і нічого не міг збагнути. Та й виступати з
такого приводу! Він раптом спитав себе, чи
наважився б на таке. На найбільших зборах
теслярів, де він виступав, бувало не більше
ста п'ятдесяти чоловік. Добре, що цей
Генрі не молодший років на двадцять, а то
справді було б над чим подумати, вирішив
він.

Повернувшись додому після того,
як провів день у пустелі з старим
Джоном, Уолтер, на превеликий
свій подив, знайшов Сільвію на
терасі ранчо у товаристві екс-се-

натора Маккея. Гість був у солом'яному
капелюсі й бежових фланелевих штанях. Його
солідне черевце і порівняно вузькі плечі
ховались під сорочкою з яскравими
зеленаво-золотистими малюнками, а засмагле
обличчя аж сяяло. Маккей підвівся з-за столу

й міцно потис Уолтерові руку.
 Радий знову побачити вас, Уолтере. У .

вас, як завжди, квітучий вигляд.
 Що привело вас сюди?  запитав

Уолтер.
 О, я страшенно люблю скрізь бувати.

Зараз їду провідати кількох друзів у Кар-
сон-Сіті і вирішив по дорозі завітати сюди,
сподіваючись застати вас тут. Я в
захопленні, що бачу вас.
Уолтер ніякого захоплення не відчував.
 Сідайте. Випийте з нами. Що ви

робили цілий день? Сільвія сказала, що ви десь
копаєте золото чи щось подібне.

 Не золото,  відповів Уолтер.  Старе
залізо. Якщо ви не заперечуєте, я, перш
ніж приєднатись до вас, скупаюсь у басейні.
Вдень було жарко. Ти не хочеш поплавати,
Сільвіє?

 Ми будемо дивитись на тебе звідси,
Уолтере.
Він пройшов внутрішнім подвір'ям до

їхнього котеджу. На кофейному столику
побачив пляшку віскі. Невже вона пила?
Піднявши пляшку, він побачив, що її лише
почато. На столі стояли дві порожні склянки,
у кожній на денці вода від розталого льоду.

Уолтер надів плавки, пірнув у басейн,
поплавав, потім надів строгий костюм 
ввечері він думав поїхати до Сан-Франціско, і
поклав на видному місці портфель і
капелюх. Повернувшись на терасу, він
приєднався до Сільвії та Маккея. Втрьох вони випили
по коктейлю і рано пообідали. Сонце
сідало за гори, і пасмо вкритих снігом вершин
підводилося примарною й страхітливою
стіною на заході. Там ще лежали справжні
зимові сніги.

 Я можу підкинути вас ранком у
місто,  запропонував Маккей.

 Дякую,  відповів Уолтер.  У мене
вранці прийом у конторі. Краще я полечу
сьогодні літаком.

 Гаразд, тоді дозвольте відвезти вас в
аеропорт.

 У цьому немає потреби. Ранчо посилає
свій автомобіль.

 Але ж по дорозі до Карсон-Сіті я їду
повз аеропорт.

Уолтер зробив жест, що означав
вимушену згоду, і Маккей спитав про Венделя.
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Сільвія сказала, що його, здається, відряди»
ли на острів^ Гуам, але вони не впевнені в
цьому; потім Маккей трохи поговорив про
здібності та досягнення Венделя, проте ні
слова не сказав про те, що вони роблять,
щоб Вендель пройшов у конгрес. Далі
Маккей знов почав докладно розпитувати
Уолтера, що той робив удень. Копав, відповів
Уолтер і показав у тому напрямі, де вони
були і де зараз бовваніли сніги, нависаючи
над землею, мов хмари.

Маккей гаряче зацікавився розповіддю,
або дуже вміло прикидався. На глибині
кількох дюймів знайдено чотири ободи з коліс,
цвяхи, осі, кілька шматків обвугленого
дерева. Уолтер пояснив, що старий Джон 
хранитель Окружного історичного музею,
вважає, що подібна знахідка дорівнює
виграшу справи у Верховному Суді.

 Я так це розумію!  вигукнув Маккей.
Уолтер не відчував ніякого бажання

звітувати далі про свою денну подорож, але
говорити не було про що, а краще
говорити, ніж сидіти мовчки. І за віщо йому така
морока! У документах окружного музею
був запис про те, що якась родина з Іллі-
нойсу десь у 1851 році при переході
потрапила в скрутне становище: бики здохли,
і коли вони дістались до гір, вже була пізня
осінь. Вони кинули свій фургон і подались
пішки. Старий Джон, який останні п'ять
років розшукує залишки цього фургона,
кінець кінцем знайшов обід з колеса на горі
біля снігової лінії. Але йому був потрібен
хтось, щоб допоміг копати. Джону вже за
сімдесят, додав Уолтер.

 Він, мабуть, чудовий дід,  мовив
Маккей.  Яз радістю поговорив би з ним.

 То зайдіть до музею, 
запропонувала Сільвія.  Це можна зробити у будь-
який час. Але не ви будете говорити з ним.
Говоритиме він.  Екс-сенатор, почувши це,
весело засміявся, а Сільвія, яка дивилася
кудись через долину, на захід, стиха
запитала:  Що ж з ними сталося? Вони
перейшли гори?

 Так, зрештою їм пощастило. Загін
розвідників прочесав усю дорогу від річки Фе-
зер, розшукуючи їх.

 Я рада,  сказала Сільвія.
Чому вона радіє? І яке має значення те,

що трапилося сто років тому? Але він
зрадів так само, як і Сільвія. Уолтер подумав,
що всі, хто дивиться на цю оточену горами
чашу пустелі і слухає цю розповідь,
запитують: «А вони перейшли гори?» І кожний
відчуває полегкість і задоволення, дізнавшись,
що перейшли. Той чоловік і його жінка, як
розповів йому Джон, відкрили в Медовій
Долині крамничку. Вони, очевидно,
прожили досить довго, і там, де вони жили й
померли, не було такої краси, як в цьому гір¬

ському краї, і все ж кожний чомусь
підсвідомо радів.

 Так, це дуже цікаво,  зауважив
Маккей.

Уолтер, глянувши на свого ручного
годинника, побачив, що вже можна їхати в
аеропорт. Сільвія поводилась грайливо й
кокетливо, і він подумав, що це зовсім
недоречно. Говорячи до Маккея чи до нього самого,
вона нахилялась уперед і клала свої пальці
на руку того, до кого зверталась. Вона
часто й голосно сміялась і мало не
підстрибувала, коли вони йшли до автомобільної
стоянки, де Маккей залишив свою машину. На
прощання вона поцілувала його в губи так,
як не цілувала вже багато років.

 До п'ятниці, любий,  сказала Сільвія
Уолтерові.  До побачення. Це був такий
приємний вечір,  додала вона,
звертаючись до Маккея.

До аеропорту на околиці Рено вони
їхали через солончаки. На зльотній доріжці
стояв літак  механіки прогрівали мотори.
Вони потиснули один одному руки. Маккей
попросив вітати Чентрі й передати привіт
Гарнетові, якщо Уолтер його побачить.
І лише після того, як автомобіль поїхав
назад до шосе, блимаючи двома червоними
вогниками, Уолтер раптом збагнув, що
Маккей їде не до Карсон-Сіті, а назад до
ранчо, і Сільвія чекає його. Аж тепер він
зрозумів значення пляшки і двох склянок,
які він побачив у котеджі, її кокетливість і
останній поцілунок. Усе стало зрозумілим,
як знаки на перехресті.
Вона хотіла, щоб він знав. Цим говорила

йому: ось до чого ти мене довів, Уолтере.
Ти знаєш, яка я була колись, подивись же,
на що я перетворилась. Невірність сама по
собі не має для нас обох надто великого
значення, думав він. Але зрадити його з цим
чоловіком! З цим шматком сала, з цим
рожевим черевом на двох ніжках! Це останній
ступінь падіння, наче каже вона йому, але я
йду на це, бо ненавиджу тебе, Уолтере.

Він прихилився до залізних труб огорожі.
Десь зсередини підкочувала до горла
нудота. Йому хотілося померти й лежати на
випаленому сонцем узгір'ї між кущами
полину і щоб вітер здув з його кісток увесь
бруд.
Гучномовець повідомив, що посадка

почалася. Уолтер ще міг би взяти таксі й
повернутись на ранчо, але показав квиток і
попрямував до літака.

Вранці, як звичайно, Уолтер сидів у
своєму кабінеті. Він не мав ніякого ділового
побачення, як сказав Маккею, а просто
передбачав, обміркувавши все протягом
попереднього тижня, що криза, котра
вимальовувалася у фірмі Стоун, Чентрі та Грінвуд,
досягне свого апогею цього ранку. Уолтер
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почував себе так, як почуває себе
маленький хлопчик, що не виконав уроки: чекає,
що його осй-ось викличуть, і він не знатиме,
що відповісти. Місяць за місяцем Уолтер
дозволяв цій кризі розвиватись, і ніяк не міг
щось вирішити. Він хотів обміркувати все
протягом суботи й неділі. Він мав намір
подумати про справи, коли ходив у пустелю
разом з Джоном, збирався подумати про
них у літаку по дорозі назад  аж на заваді
став той чоловік. На якусь хвилину Уолтер
відчув безглузде обурення проти Маккея не
за те, що той вчинив, а за те, що він
зробив це так невчасно.
Проте Уолтер знав, що проблема, яка

стоїть перед ним, ніколи не була
предметом суперечки. Існувала лише одна
можлива відповідь, єдиний напрямок дій. Та чи
бажав він, чи був здатний іти в тому
напрямку? Цього він не визначив досі,
усвідомлюючи, що ще сподівається якось
уникнути необхідності зробити вибір, що
вчитель обмине його прізвище і викличе когось
іншого.

Він сидів за столом і проглядав медичні

довідки в справі Антона Новака з
чавуноливарного заводу, який подав до суду, бо
скалічив на заводі хребет. Як завжди в таких
випадках, лікар страхової компанії твердив,
що з людиною нічого не сталося, просто
тимчасове розтягнення зв'язок, з якого
намагаються мати зиск. Сам робітник
говорив, що відчуває гострий біль, коли
нахиляється. «Огляд, повна рентгеноскопія, лікар
Хантігтон»,  написав Уолтер. Потім
задзвонив дзвоник, він увімкнув диктофон і
почув голос Чентрі, який казав йому, що
сьогодні їде до Лос-Анжелоса і хоче
зустрітися з ним перед від'їздом.

Зайшовши, Чентрі поставив на стіл
дротяного кошика з папками, і Уолтер побачив на
верхній папці наклейку: «Профспілка судно-
будівників-зварників».

 Я не просив вас братися за цю справу,
Уолтере,  сказав Чентрі,  бо знаю, які
почуття виникають у вас з цього приводу.
У мене почуття такі ж. Досі чорну роботу
для вас і Грінвуда робив я, а зараз мені
потрібна допомога.
Було ясно, що Чентрі збуджений і

знервований. Він повернув стілець і сів.
 Учора в Лос-Анжелосі вони добилися

постанови федерального суду проти спілки.
 Хто добився постанови?  спитав

Уолтер.

 Негри. Робітники з верфі. Вони
заснували комітет, організацію, що охоплює все
узбережжя. Це нам відомо. В зв'язку з цим
на завтра призначено судовий процес з
приводу постанови в Лос-Анжелосі. Гадаю, ми
можемо заморозити її прийняття, Уолтере.
Я вилітаю сьогодні. Мені щойно дзвонив

Гарнет, вони теж звернулись до
федерального суду. Сьогодні в Сан-Мартіні буде
звільнено двісті чоловік через те, що, як ви
знаєте, вони відмовились сплачувати внески.
На мою думку, вони певні, що доб'ються
тимчасової затримки звільнення. Якщо
слухання справи про постанову буде
призначено на завтра, ви повинні взяти в цьому
участь.

 Перепрошую,  сказав Уолтер,  але
чи не простіше було б погодитися з
постановою?

Чентрі підняв очі, на обличчі в нього
з'явився болісний вираз.

 Звичайно, простіше. Та кому потрібно
наймати адвоката?

 Адвоката наймають лише тоді, 
зауважив Уолтер,  коли треба порадитися з
ним про те, чи існують законні підстави для
претензій.

 Спробуйте сказати це Гарнетові.
 Гаразд, спробую.

Кілька хвилин Чентрі сидів мовчки, потім
сказав:

 Уолтер, ви завоювали собі репутацію
борця за справедливість. Це чудово і дуже
зручно. Але кінець кінцем людина може
стати надто доброчесною для цього світу.
Як я вже казав, я виконував протягом
останніх вісімнадцяти місяців чорну роботу по
збиранню фактів і, можу додати, заробив
дев'яносто процентів нашого гонорару від
суднобудівників-зварників. Ви, очевидно, не
були надто доброчесні й лишалися в одній
зі мною фірмі. Тепер я прошу вас узяти на
себе ведення однієї цієї справи, а ви
поводитесь так, ніби я опоганив святиню. Вам не
подобається ця справа. Мені вона теж не
подобається. Але існують юридичні
підстави, до того ж, гадаю, досить істотні, щоб
боротися з постановою федерального суду.

З погляду Гарнета, він сплачував нам
щомісяця непогані гонорари, щоб ми завжди
були готові служити його організації. Якщо
ми вирішили, що будемо обслуговувати
його організацію лише в тих випадках, коли
нам подобатиметься справа, він знайде собі
інших радників. Він уже так робив.

 Доручіть справу Грінвуду.
 Я ніяк не збагну, як це ви можете,

залишаючись таким доброчесним, скидати
Грінвудові те, чого не хочете робити самі.
Але Гарнет не хоче Грінвуда. Він не вважає
його компетентним. Він хоче вас.

Уолтер підсунув до себе кошика й
заходився перебирати папки, в яких лежали
допоміжні матеріали: статут профспілки,
угоди між спілкою та суднобудівною
корпорацією, рішення останніх профспілкових
зборів, накази Комісії з питань найму та
звільнення, півдюжини постанов Конгресу, стос
віддрукованих на машинці аркушів з поси-
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ланнями на прецеденти. Суперечка з Центрі
нагадала йому розмову з Річардсом кілька
років тому, коли вони обговорювали
випадок в Соу-Крік. Той випадок дуже
нагадував теперішній! Проте ситуації зовсім різні.
Коли зайшов Центрі, Уолтер відклав справу
Антона Новака. Скільком Антонам Новакам

він допоміг відтоді при нещасних випадках
щось вирвати собі та своїм родинам із
загребущих лап страхових компаній! Чого це
варто? Скільки добрих справ він виграв за
останні п'ять років!

Він подумав про рахунок з
профілакторію, який ще не сплатив, подумав про те,
скільки коштує перебування Сільвії на
ранчо, подумав про суму, яку він має передати
Річардсові і Маккею. Хіба він може
відмовитись від зобов'язання, яке взяв на себе
щодо Венделя? Або покинути свою
дружину? Хіба він може покинути її навіть після
того, що сталося? Зараз це абсолютно
неможливо. А втім, як завжди, він ні в чому
не був упевнений, та, зрештою, так було й
краще. Якби ж це сталося на рік раніше або
на рік пізніше, коли в нього будуть вільні
руки. Як він може передбачити результат
судової справи? Звичайно, добрі процеси
ще переважать цей єдиний поганий. За
якою ще логікою може людина жити?
Адже хід подій іноді залежить від випадку!

 Що ж ви пропонуєте?  спитав Центрі.
 Не знаю, Говарде. Я ще нічого не

вирішив.

 Сподіваюсь, вам пощастить прийняти
якесь певне рішення,  в'їдливо мовив
Центрі.  Гарнет хоче, щоб ви прийшли до
нього сьогодні. Підете?

 Обов'язково.
Після того як Центрі пішов, Уолтер

поклав папки в портфель, надів капелюха і
вийшов на вулицю. На розі, чекаючи таксі,
він купив ранковий випуск денної газети із
заголовком на всю сторінку: «Міський суд
Сан-Франціско припинив звільнення 200
робітників верфі. Прийнято тимчасову
постанову».

Не читаючи газети, Уолтер затис її під
пахвою. Він мав намір порадити Гарнетові не
виступати проти рішення суду.

У приймальні перед штаб-квартирою Гар-
нета його чекало більше десяти
відвідувачів, але секретарка, сувора сива жінка в
рогових окулярах, провела Уолтера повз
них просто до кабінету. Гарнет підвівся
йому назустріч і заговорив, перш ніж вони
встигли потиснути один одному руки.

 Горішок міцний, Стоун,  сказав він.
Що ви про нього думаєте, я вас не питаю,

і не кажу, що думаю сам. («Мабуть, Центрі
вже все розповів йому»,  подумав
Уолтер). А тепер про справу,  вів далі
Гарнет.  Я виборний керівник Спілки судно-
будівників-зварників і виконую рішення
виконавчого комітету і настанови загальної
конференції. Настанови ці такі: «Боротись
проти подібних випадків у всіх судах!» Ось
що я робитиму, Стоун. Якщо я не зроблю
цього, то не виконаю своїх обов'язків
керівника.

Гарнет замовк, і Уолтер почув шум
машини на Маркет-стріт, почув, як дихає цей
чоловік: швидко й трохи хрипко.
Попустивши краватку, Гарнет витер долоню об
волосся. Уолтер побачив, що його
співрозмовник зробив усе, щоб уникнути будь-яких
суперечок. ! справді, сперечатись не було
про що. Уолтерові лишалось або сісти й
обговорювати, як вести цю справу, або взяти
капелюх і піти.

Він сів.

 Я знаю, що досі ця неприємна справа

лежала на Центрі,  мовив Гарнет.  У
мене обмаль часу, ви ж бачили, скільки
людей чекає за дверима. Вони ладні з'їсти
мене живцем. Гадаю, у вас часу теж не
більше і мені не треба вам говорити, як
взятися за цю справу; адвокат ви, а не я.

Але я хочу поінформувати вас, Стоун, яку
позицію посідає профспілка. Є три
основних положення, і я хочу, щоб ви спиралися
саме на них.

По-перше,  і Гарнет опустив руки
долонями на стіл,  профспілка  це приватна
організація. Право вирішувати, кого до неї
приймати, а кого ні, мають тільки її члени.
Це азбука. Без цього профспілки бути не
може.

По-друге, внаслідок колективних
переговорів профспілка уклала з суднобудівними
компаніями угоду про те, що на їхніх
підприємствах можуть працювати тільки члени
профспілки. Цю угоду схвалили всі
державні установи, які мають на це юридичні
права. Не забудьте цього!
По-третє, Стоун. Президентський комітет

з питань найму та звільнення  це
звичайнісіньке ошуканство. Закону про нього
конгрес не приймав. Комітет не має ніякого
юридичного права наказувати будь-якій
профспілці чи будь-кому взагалі, що їм
робити. Він також не має права скасовувати
наші угоди. Така позиція нашої профспілки
і суднобудівних корпорацій, з якими ми
маємо угоди. Ніякий суд ніякими
постановами не може примусити нас робити те чи
інше, бо він для нас ніщо.
Ці положення, Стоун, висловлені хоч і не

юридичною мовою  ви з Центрі надасте
їм потрібного вигляду тут,  він показав на
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портфель Уолтера.  Всі Інші докази
шукайте самі, ^ак буде краще.

Далі. Я член профспілки, а ви ні, тому
хочу вам дещо розповісти. Кожний член
профспілки боротиметься до останнього
подиху, аби перешкодити уряду чи судам
наказувати йому, кого він повинен
приймати у члени своєї спілки. Чому? Це такий
принцип. Втратиш його,  і ти пропав. А як
ви гадаєте, хто стоїть за цим комітетом з
питань найму та звільнення? Кілька
комуністів у Вашінгтоні та жменька недоносків-лі-
бералів у КВП !. Саме цього вони й
домагаються  позбавити профспілки
виключного права визначати, кого їм приймати в
члени. Вони винахідливі, Стоун. У них є люди,
які галасують, мов божевільні. Ось гляньте
на це.  Він рвонув шухляду стола, вихопив
віддрукований на ротапринті аркуш і
простягнув Уолтерові.  Це резолюція, яку
вони провели в Гарлевільському відділенні.
Як вони це зробили? Керівництво
відділення прогавило, от як. Вони добре
підготували збори, розігравши великий спектакль
для жінок, які ніколи до цього не були в
профспілці і яких легко можна було
обкрутити кругом пальця, біля мікрофонів
поставили кількох хлопців бити себе в груди.
Отак вони й провели резолюцію, а потім
надіслали її на загальні збори  пускай у
профспілку всіх, хто хоче. Загальні збори
викинуть цю резолюцію у вікно, але це не
значить, що вона не завдала нам шкоди.
Завдала  і великої.

Таку ж саму резолюцію готуються провести
в Сан-Мартінському відділенні. Гарна
картина, правда? Подаємо до суду, щоб
боротися за профспілку, а одне з найбільших
наших відділень підставляє нам ніжку! Але не
турбуйтеся, нічого в них не вийде. 
Нахилившись над столом і притишивши голос,
Гарнет сказав: Мене докладно
інформували, хто стоїть за всім цим. Знову кілька
комуністів, можете мені повірити. Ми
знаємо їх усіх.
Уолтер сидів мовчки. Він бачив, що

Гарнет, примруживши очі, пильно дивиться на
нього обличчя шефа порізане червоними
жилками, підборіддя виголене, аж сизе. Він
ніби каже: ми вважаємо вас за свого, Стоун,
але не зовсім у цьому впевнені, і ставимо
перед вами альтернативу: якщо ви не на
їхньому боці, то мусите перейти до нас.
Уолтер відчув, як усе в ньому повстає проти
цієї людини. Він прийшов з наміром
порадити Гарнетові не виступати проти
постанови федерального суду і, звичайно, саме
зараз настав час сказати: «Знаєте, Гарнет,
годі вам розводити теревені. Ось вам моя
адвокатська порада: всі суди, аж до Верхов-

1 Конгрес виробничих профспілок  організація
професійних спілок США з реакційним керівництвом.

ного суду, підтвердять, що право людини
заробляти на життя передбачено законом.
Ви з вашою профспілкою позбавляєте
людей цього права і, рано чи пізно, вони
звернуться до суду»... Він прийшов з наміром
переконати Гарнета в цьому. Але тепер він
знав,  по суті він знав це ще до того, як
прийшов сюди,  що зробити йому цього
не вдасться. Отже, коли він заговорить, то
або нічого не доможеться,  а в такому
разі краще взагалі нічого подібного не
говорити,  або треба буде закінчити
словами: «Вам доведеться пошукати іншого
адвоката, який би представляв вас на цьому
процесі». І це було б кінцем фірми «Стоун,
Центрі та Грінвуд».
Допустити цього він не міг і тому не

сказав нічого.

 Коли ви звернетесь до фактів,  вів
далі Гарнет спокійним, діловим тоном, і
Уолтер подумав, що той прочитав всі його
думки,  коли ви звернетесь до фактів,
Стоун, то побачите, що профспілка
суднобудівників зробила для кольорових
робітників більше, ніж усі ці професіональні сес-
три-жалібниці разом узяті. В нашому статуті
був параграф: взагалі не брати кольорових
на роботу. Ми скасували його в тридцять
сьомому році. Ми не хочемо сказати,
Стоун, що вони взагалі не вміють працювати.
На ту роботу, яку вони можуть виконувати,
їх дозволено брати. І вони повинні вступити
до профспілки. Так само як усі, хто працює
на верфях. За домовленістю з нами
підприємці приймають на роботу тільки членів
профспілки. Ми насилу домоглися цього, і
зараз не маємо наміру від чогось
відмовлятися лише тому, що кільком чорним це не
подобається.

Гарнет важко підвівся з-за столу, його
обличчя почервоніло від гніву.

 Тепер вони галасують про допоміжні
секції. Але більшість із цих людей навіть не
може написати власного імені. Я теж не

дуже довго ходив до школи, Стоун. Писати
й читати я навчився сам, як і спеціальності
монтажника-суднобудівника. ! я ніколи не
вказував іншим, що і як їм робити, поки не
навчився відрізняти гайкового ключа від
молота.

Кольорові незадоволені тим, що їх
приймають лише до допоміжних відділень нашої
профспілки. Більше того, один з них
прийшов просто сюди, до мого кабінету, і
погрожував мені за те, що я не дозволив йому
провести вибори з бюлетенями, які вони
збирались самі видрукувати на ротапринті.
«Погляньте сюди,  сказав я йому,  в
цьому листі написано, що офіціальні
бюлетені друкуються Головним правлінням. Ви
вмієте читати?»

А знаєте, що зробив той чоловік, коли пі-
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шов звідси? Повернувся на верф і підбурив
усіх тих людей розірвати свої профспілкові
квитки. Погрожував побити одного з моїх
уповноважених!
Кажу вам, Стоун,  майже закричав Гар-

нет,  що дехто з нас віддав цілі роки,
можливо, все життя, створенню цієї
профспілки. Вона  не агентство по найму. Вона
належить людям. Вона для них усе. Та будь
я проклятий, якщо ми будемо спокійно
стояти й дивитись, як банда озвірілих нігерів,
вискочивши із заростей цукрової тростини,
приходить сюди й руйнує к бісу нашу
профспілку.

Гарнет враз зупинився і сів. Він усе ще
важко дихав. Трохи відсапавши, він тихо
промовив:

 Важко зрозуміти все це тому, хто
ніколи не був у профспілці. Ось через що мені
хотілось поговорити з вами. Ви з Чентрі
найкращі адвокати, які тут були, найкращі,
яких спілка має по всій країні. Ви чесно
заробляєте кожний цент, який ми вам
платимо. Ми безмежно віримо у вас, Стоун. *
Гарнет потягнувся до календаря, злегка
поляскав по ньому долонею.  Я буду тут до
вечора  на той випадок, якщо вам
знадоблюсь. Або після восьмої вдома.

 Гаразд,  сказав Уолтер.
Він узяв капелюх, портфель і вийшов.

Джойс спустилася з гори в район
магазинів і сіла там у маленький
автобус, що йшов до Сан-Марті-
на. Зійшла вона біля товарної
станції.

Залізничні колії, звиваючись, розбігалися
звідси по рівнині, біля колій стояло кілька
будинків, серед них новим
відштукатуреним фасадом вирізнялася церква.
Відімкнувши двері, Джойс зайшла в порожню
квадратну кімнату. Здавалось, ряди стільців,
обернувшись до столу священика, читали
запитання, написані золотими літерами на
червоній тканині.

«Чи готовий ти зустрітися завтра із своїм
Творцем?»

«В кому знов народиться Ісус Христос?»
Джойс сіла за піаніно і програла кілька

вправ. Потім, схопившись на ноги, відчинила
задні двері і визирнула на захаращену
кістяками старих автомобілів рівнину, всю в
жовтогарячих маках. Вдалині вона побачила
відблиски сонця на гладіні затоки, щогли
кораблів, високі конструкції верфі й дим, що
здіймався у блакитне небо.

Це була її третя весна в Сан-Франціско.
Але хоч яке доброзичливе було до неї це
місто, подумала вона, та своєю рідною
домівкою вона завжди вважатиме пустелю.
Вона пригадала, як, бувало, вибігала після

дощу надвір шукати серед каміння
маленькі квітки. Коли повернеться Чарлі й
закінчиться війна, вони обов'язково проведуть
весну в пустелі, та ще в такому місці, де взагалі
нікого, крім них, не буде. Він малюватиме,
а вона  що ж вона робитиме? їй треба
навчитися грати на якомусь інструменті, який
можна було б узяти з собою,  на
акордеоні або на гітарі.
Весна повернула Саллі її чоловіка, і

Джойс раділа з цього. Вона бачила обличчя
Саллі того ранку, коли подруга розмовляла
по телефону, пам'ятала, як та стояла,
заплющивши очі й притиснувши трубку до
щоки, і шукала рукою позад себе стільця.
Потім Джойс спакувала чемодан і пішла до
Дженет; заздрість не гризла її, вона лише
думала: «Я рада, я рада; мине місяць чи
два, повернеться Чарлі, і тоді настане наша
черга бути щасливими».
Наша черга. Знову сівши, за піаніно,

Джойс заходилась грати вправи, які
загадала їй вчителька. Треба вивчити дванадцять
контрдансів Бетховена  якось учителька
сказала, що, мабуть, включить деякі з них
до програми щорічного концерту,
присвяченого цьому композиторові. А що, як і її,
Джойс, запросять грати в цьому концерті?
Ця думка так схвилювала її, що пальці
натиснули не той клавіш, і вона почала
спочатку. Буде, як у Саллі з її промовою на
профспілкових зборах. Мабуть, вона вмре на
сцені з переляку. І Джойс відразу ж
засміялася з самої себе: у вчительки крім неї
було ще п'ятнадцять учнів, а в концерти
вона ніколи не включає більше одного чи
двох. О, Джойс нічого не загрожує!
Помилка. Повторіть, будь ласка,

повторіть.
Вона домагалась, щоб удар у неї був

бездоганний, їй вчувалася довершена музика,
у гармонії звуків ввижались граціозні рухи
струнких ніжок  поки, нарешті, не
підійшла до місця, якого завжди чекала, до
теми, яку композитор використав у фіналі
своєї Третьої симфонії. ! тут усе: клавіші,
пальці, фігури танцю  кудись зникло.
Навколо неї гримів цілий оркестр, заповнюючи,
пожираючи лунку порожнечу кімнати.
Джойс дограла до ^інця і зупинилась,

тримаючи руки на клавішах.
Як могло це поєднання різних штучних

звуків, позначених на папері літерами й
цифрами, мов корабельні секції, коли вони
надходять на верф, утворювати музику?
Проте, коли скласти ці звуки докупи, вони
перетворюються на щось таке, чим вони не
були раніше, стають чимось, що,
з'єднавшись, уже ніколи не розділиться.
Живопис  це більше, ніж лінії й барви, музика
більше, ніж ноти. Але чому, чим вони
більші? Цього вона не знала. Вони були схожі
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на життя: живеш  і не усвідомлюєш, що
живеш. %

її пальці рухались навмання, шукаючи
якогось відгуку в мовчазних клавішах. Вона
ніби знов опинилася вранці на переїзді
разом з батьком. Прогуркотів поїзд,
розвіялись пара й дим, а перед очима ще обличчя
пасажирів, а в дверях вагона-ресторану
стоїть і сміється чорний кухар у білій куртці.
Сан-Франціско, Денвер, Омаха  будь-яке
місто, куди ходить поїзд. Вона пробігла
пальцями по басах і дискантах, як часто це
робила, коли була маленькою дівчинкою,
майже вірячи, що зараз почує материн
голос: «Джойс, Джойс, це не вправи». Якби
хто-небудь проходив поблизу, він, напевне,
подумав би, що вона збожеволіла. Ну,
звичайно ж, це не вправи, це лише імітація
звуків, а вона  ніщо.
«Я хотіла б написати пісню про весну, 

подумала вона,  написати, як відчуваю її
я, тільки я. Або про маленьку церкву з
відштукатуреним фасадом. Або про верф, цілу
симфонію про людей верфі». Кому взагалі
під силу зробити це? Як може вона навіть
сподіватись знайти звуки, які б сказали,
якою гарною видається їй Дженет Бізлі,
яка весела й упевнена в собі Саллі О'Ріген,
який ніжний і сильний Чарлі, або який Рі-
чард Брукс, Сержант, що палає, мов
вогонь.

її руки шукали і повертались ні з чим.
Може, колись вона й знайде свої власні
звуки, та хіба це має якесь значення? Музики й
без неї написано стільки, що вистачить грати
на тисячу років. її руки пересувались по
клавішах, кличучи до життя лише уривки
старих знайомих мелодій.

Що б сказала її вчителька? «Ваш удар ще
не такий, як треба, міс Аллен. Ні.
Повернімось до контрдансів. Повторіть, будь
ласка. Повторіть, повторіть, міс Аллен, це вже
краще...»

Джойс замкнула церковні двері. За
товарною станцією вона побачила автобус і
побігла, щоб встигнути на нього. Як завжди,
вона повторювала вправи дуже довго, і
коли повернулась до Дженет Бізлі, у неї
ледве вистачило часу купити щось поїсти й
переодягнутись, щоб бігти на верф.

Джойс усе ще працювала в складальному
цеху.

Десятник сказав, що посилає її туди
тижнів на два, але відтоді вже минуло кілька
місяців. А вона б зараз, коли потеплішало,
з радістю повернулась б на стапелі. Тут, у
складальному цеху, зварюючи дрібні вузли,
вона не відчувала того збудження, яке
охоплювало її, коли вона видиралась із
Сержантом по риштуваннях на самісінький

верх, а потім спускалась униз, у машинне
відділення. Не було відчуття того, що і вона
щось створює, що і вона сама є часткою
корабля. Вона без кінця-краю зварювала
невеликі сталеві коробки, не знаючи їхнього
призначення. Працювала мов машина, не ві-
рилось, що в її роботі є якась мета, \ час
тягнувся нестерпно довго.

Інколи вона намагалася скористатись із
одноманітності роботи і думати про щось
своє. Але виявилось, що це неможливо.
Електроди й генератор, наче вередлива
дитина, вимагали постійної уваги, і їй не
лишалось нічого іншого, як підкоритися, не
розгинатися від початку зміни й до перерви, а
потім від перерви до гудка, який
визволяв її.

Під час перерви Джойс приєдналась до
кольорових жінок, які збирались гуртом і
їли всі разом, сидячи на обрізках
дерев'яних брусів та на дошках. Вона не встигла
приготувати собі бутерброд, бо пізно
повернулася з церкви, і вкинула в торбинку
шматок сиру, хліб та ніж. Джойс різала сир
на скибки, намагаючись якомога менше
доторкатись до нього, бо її руки пахли
мастилом, хоч вона довго терла їх під
умивальником, де була тільки холодна вода.

Всюди в приміщенні, поділившись, як
завжди, на групи  білі і кольорові  сиділи
робітники, всі схилились над своїми
сніданками й термосами, і аромат гарячої кави
іноді перебивав важкий дух розжареної
сталі.

Хтось легенько штовхнув Джойс.
Обернувшись, вона побачила одну з

жінок, з якою працювала в прибиральній
бригаді, коли вперше прийшла на верф.

 Сержант каже, що хоче тебе бачити, 
сказала жінка.

 Сержант? Де він?
 Він тут, надворі.
Надворі? Чому він не заходить? Адже

він раніше частенько заходив до
складального цеху. Джойс відчула, як тривожно
закалатало її серце. Чому він викликав її
надвір? Жінка пішла назад до дверей.
Зібравши в торбинку сніданок, який вона щойно
розклала на колінах, Джойс підвелась і
квапливо пішла слідом за нею. Надворі
було майже темно, електричні ліхтарі ледве
світились; на заході химерними пагорбами
клубочився туман, крізь який іноді
проступала блідо-лілова смуга.
Біля дверей Джойс побачила групу

чоловіків і серед них Сержанта, який стояв
притулившись до стіни.

 У преподобного Бізлі є телефон? 
спитав Сержант.

 Ні, немає.
Люди розступились, даючи їй дорогу.

Підійшовши ближче, Джойс побачила, що об-
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личчя Сержанта залите кров'ю, очі
позапухали. Джойс раптом занудило, і вона
відчула, як земля тікає у неї з-під ніг.

 Ідіть з Джонні Хенксом,  сказав
Сержант.  Він довезе вас до Бізлі... Скажіть
йому, щоб він сюди не йшов... скажіть, щоб
він взагалі сам не виходив, можливо, вони і
на нього полюють.

Один з чоловіків потягнув її за руку, але
вона ступила крок назад, все ще не

спускаючи очей із Сержанта.
 Ідіть, ідіть зараз же,  сказав він. 

Покажіть Джонні Хенксу, де знайти Бізлі.
 Що трапилось?
 Ти що, не бачиш?  Сержант говорив

хрипким насмішкуватим голосом.  Пішов
випити кави, а на мене чекало кілька
хлопців...
Джойс простягнула руку й торкнулась

його обличчя кінчиками пальців.
 З обличчям усе буде гаразд,  сказав

він їй.  Розбити мені голову вони не
змогли.  І коли Джойс повернулась, щоб іти з
чоловіком, який тягнув її за руку, то
почула, як Сержант додав:  От якби і з
спиною обійшлося... Здається, вони не влучили
як слід...
Джойс та її супутник побігли до

прохідної. їй все ввижалося Сержантове обличчя,
і Джойс намагалась глибше дихати, щоб
вгамувати нудоту.

Саллі готувала вечерю, а Том
читав газету, сидячи за кухонним

столом, коли в двері хтось
постукав. Відчинивши їх, Том побачив
другого помічника. Який це чорт

приніс його сюди, та ще такого
вичепуреного? Том уже був розкрив рота сказати, що
їм ніколи, що вони чекають гостей, але той
переступив поріг з таким виглядом, ніби
його сюди запрошували. Саллі відійшла від
плити, і Том їх познайомив.

 Я стільки про вас чув, місіс О'Ріген, 
сказав їй другий помічник.
«От брехун,  подумав Том,  я ж йому

ні слова про неї не говорив». Помічник зняв
пальто, і Саллі запросила його сідати; Том
намагався непомітно показати їй, що цього
не слід робити, але зрозумів, що її думки
зайняті зовсім іншим: вона весь день учила
напам'ять свою промову.

 Томмі,  сказала Саллі,  в
холодильнику, здається, є пиво. Почастуй свого
друга.  «Господи, подумав Том, хоч би не
надумала запросити його на вечерю». Він
знайшов тільки одну пляшку пива і похмуро
налив, а помічник заходився переказувати
корабельні новини, хоч Тома це анітрохи не
цікавило. Там знову зробили дезинфекцію і
зараз готуються до виходу з сухого доку; ні

капітан, ні помічник останні десять днів на
корабель навіть не навертались. На думку
другого помічника, капітан поїхав до Лос-
Анжелоса.

 Томмі, подивись, будь ласка,
хвилиночку, щоб біфштекси не згоріли,  попросила
Саллі. Він став біля плити, раз у раз
перевертаючи біфштекси, а вона зникла у ванній.

 Кажуть, що ми вирушаємо в тривале
плавання по Тихому океану,  вів далі
помічник.  Ми, мабуть, перейдемо в порт
Чікаго, коли вийдемо з сухого доку. Ти,
певно, знаєш, що це таке?
Том знизав плечима. Йому однаково. За

час його перебування на кораблі, «Ендрю
Роджерс» ніколи нічого, крім амоналу, не
перевозив.

Повернулася Саллі. В платті, із високою
зачіскою, вона мала такий вигляд, ніби
зібралась на танці, і Том бачив, що помічник
стежить за нею поглядом.

 О, біфштекси вже готові, 
промовила Саллі.  Зараз поставлю каву. Ви
повечеряєте з нами, правда? Боюсь тільки, що
нічим вас почастувати...
Другий помічник галантно підвівся з-за

столу.

 Сподіваюсь, я не дуже вам заважаю.
Зовсім не думав, що потраплю саме на
обід...

 У теба вахта?  спитав Том.

Помічник глянув на нього і широко
посміхнувся. Саллі, намагаючись бути
люб'язною господинею, вже поставила третій
прибор, хоч сама майже нічого не їла. Том
бачив, як її губи весь час ворушаться, ніби
вона пошепки молиться, і зрозумів, що вона
повторює свою промову і страшенно
боїться, що забуде її. Помічник, мабуть, вдесяте
вибачившись, сказав:

 Мені не слід залишатись, я бачу, ви
збираєтесь іти. Будь ласка, не
затримуйтеся заради мене.

 Я маю йти на спеціальні збори нашої
профспілки,  пояснила Саллі.  А Том,
здається, нікуди не збирався.

 До якої ж спілки ви належите, місіс
О'Ріген?

 До профспілки зварників та
суднобудівників. Сьогодні ввечері...
Том штовхнув її під столом ногою. Вона

здригнулась, глянула на нього широко
розплющеними очима й закінчила:

 Ну, будуть важливі збори, на які
повинні прийти всі члени профспілки.
Але другий помічник,  Том був певний

цього,  помітив, як вони з Саллі
обмінялися поглядалли; вони вже взялися за

десерт, коли прийшли обидва монтажники й
затисли один одного в дверях, заходячи й
не заходячи. Саллі запросила їх випити кави,
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та вони відмовились. Тоді вона наділа

пальто й капелюшок і поцілувала Тома в щоку.
 О пів на одинадцяту біля будинку

профспілки, любий. Гаразд?
 А збори на той час закінчаться?
 Повинні закінчитись,  запевнив

старший з монтажників, якого звали Генрі.
Через нічну зміну.

 Гаразд, я прийду.
 До побачення.

Усі троє почали спускатися з ганку. Коли
за ними зачинилися двері, Том повернувся
до столу. «Я навіть не побажав їй успіху»,
подумав він і вже хотів був відчинити двері,
щоб гукнути їй навздогін, але, глянувши на
усміхнене обличчя другого помічника,
облишив свій намір. Після кави другий
помічник спитав Тома, чи не обговорюється на
зборах щось надзвичайне...

Потім гостеві схотілося помити посуд.
 Облиште,  сказав Том.  Ми

зробимо це вранці.
 Це буде несправедливо,  заперечив

другий помічник.  Твоя дружина працює,
так? У нічній зміні,  пам'ятаєш, ти мені
розповідав? Вона прийде додому після тих
зборів і відразу ж побіжить на всю ніч на
верф. Ти ж не хочеш, щоб вона,
повернувшись вранці, побачила брудні тарілки,
правда? Що вона подумає про мене як про
гостя?  Знявши свій кітель з мідними
гудзиками, він пошукав у стінній шафі й видобув
звідти один з фартухів Саллі, обв'язався
ним, потім налив у раковину води.  Що ти
робиш цілий день, Томе?  спитав він.

 Те саме, що й на кораблі,  відповів
Том.  Сплю.

 Весь час спиш, чекаючи, поки дружина

повернеться з роботи? Господи, чоловіче, я
не розумію, коли ця бідна дівчина взагалі
відпочиває?
Том засміявся, приховуючи

роздратування. Взявши кухонного рушника, він
заходився витирати тарілки, які мив другий
помічник.

 Бачиш, я не новачок і в цій справі, га?
Моя дружина впевнена, що саме в цьому
покликання чоловіка  мити посуд і прати
пелюшки. Ти коли-небудь прав пелюшки?
Том заперечливо похитав головою.
 Ну, ще матимеш таку приємність. Ти

до цього звикнеш. Більшість нормальних
дітей чомусь має звичку каляти пелюшки
саме тоді, коли ти сідаєш їсти. Дітей
звичайно годують мішаниною з чорносливу і
якоїсь гидоти. Тож пелюшки пахнуть не дуже
приємно. О, я на цьому ділі добре
знаюся.  Випустивши з раковини воду, він
запалив сигарету і спитав:  Що робити далі?

 Можеш вимити підлогу у ванній, якщо
тобі так хочеться,  сказав Том.

 Я сподіваюсь, що ви з дружиною не
вважаєте мене нахабою.

Том нічого не відповів, і другий помічник,
хвилину помовчавши, запропонував:

 Якщо ти поїдеш у місто разом зі
мною, то я куплю чого-небудь випити. Я
винен тобі за обід. На корабель я мушу
повернутись о десятій годині, бо пообіцяв
старшому підмінити його.
«Хоч це прожене його звідси», 

подумав Том. Він пішов до спальні взяти свій
бушлат, а коли повернувся, то побачив, що
другий помічник проглядає газетні вирізки,
які він, очевидно, знайшов на
радіоприймачі. Том згадав, що до обіду там сиділа
Саллі, працюючи над своєю промовою.

 Ти не заперечуєш? Усе це лежало
тут.  І, надіваючи пальто, помічник
промовив:  Наскільки я розумію, твоя
дружина на правильному шляху, Семафоре.
Скажи їй, що я радий, що вона пішла на ці
збори.

 Дякую,  сказав Том,  дякую, я
передам.

Покинувши другого помічника на
автобусній станції, Том поїхав спершу
безлюдними вулицями Окленда, потім
заболоченою рівниною, поки не опинився на
головній вулиці Сан-Мартіна.

В кінотеатрі саме закінчився сеанс.
Вулицею прогулювались солдати, сподіваючись
підчепити десь дівчат. Вдалині, за запасною
залізничною колією, Том помітив будинок,
де відбувалися профспілкові збори;
сьогодні, очевидно, вони вже закінчилися. Том
їхав повільно, шукаючи Саллі, але ніде не
видно було жодної жінки. Коло будинку
снували якісь люди, біля входу спалахнула
бійка. Під'їхавши ближче, Том побачив, що
троє лупцюють одного кулаками, а він
ухиляється від ударів. Том завернув за ріг,
зупинився і витяг з кузова ручку від домкрата.
Об'їхавши квартал, він повернувся назад.
Бійка вже припинилася, натовп, здавалось,
почав розходитися. З будинку вийшло
кілька жінок. Саллі йшла разом із старшим
монтажником, і Том уже хотів гукнути їх,
як раптом монтажника щось ніби вдарило
ззаду. Він пробіг кілька кроків і,
крутнувшись, зупинився. Саллі бігла слідом за ним.
Вона вже побачила неподалік машину й
вирішила посадити в неї свого супутника.

 Агов, сестро, ти що, теж полюбляєш
чорношкірих?
Монтажник повільно задкував, стримуючи

напасників. Том ривком втягнув Саллі до
машини. Мотор працював.

 Берися за кермо,  наказав він,  і
будь напоготові.  Відтак, вислизнувши з
кабіни, обійшов пікап.
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Монтажника тим часом уже збили з ніг,
і він стояв на колінах. Коли він спробував
заповзти в кабіну, його кинули на капот.
Том вихопив з-під бушлата ручку
домкрата. Ручка засвистіла в повітрі, і Том
зрозумів, що вона розтрощить комусь голову.
Але пролунав крик: «Стережись, Мак!»
Чоловік, у якого Том хотів влучити, мабуть,
угледів його краєчком ока, обернувся і
прийняв удар ліктем. Завивши від болю,
мов собака, він спіткнувся, відскочив убік і
схопився за поранену руку. Том обернувся
і знов замахнувся ручкою, але чоловік
кинувся навтьоки. Том замахнувся ще раз, та
поблизу вже нікого не було. Намацавши за
собою лівою рукою дверцята машини, він
відчинив їх. Пікап тут же рвонувся від тро-
тУаРУі  Том сів монтажникові на коліна.

Саллі завернула за ріг, потім ще раз і ще,
а Том пильно дивився крізь заднє скло, чи
їх хто не переслідує.

 Ви не поранені?  спитав він
монтажника.

 Ні, все гаразд. За винятком кількох
синців.

 А що з тим хлопцем, який був з
вами?  спиіав Том.

 Він пішов раніше. Поїхав додому з
робітниками, які живуть у сусідстві з ним в
Окленді. Зупини тут, Саллі.  Монтажник
переліз через Томові коліна і, вийшовши на
тротуар, просунув голову у дверці
машини.  Ти зробила багато корисного, Саллі.
І ми це високо цінуємо.
Потиснувши Томові руку, він подякував

їм за все, відтак сів у свою машину. Том і
Саллі проїхали слідом за ним аж до
головної вулиці. Там він помахав їм рукою і
звернув на північ, до Окленда.
Перед бульваром Сан-Мартін горіло

червоне світло, і Саллі, зупинивши машину,
сказала:

 Тепер веди ти, Томе.
Том устав і пропустив її на своє місце. Він

був напрочуд спокійний. Коли засвітилося
зелене світло, Том обігнав інші машини,
радіючи, що в нього такі міцні нерви, і
воскресив у своїй уяві недавню картину
того, як він кинувся з ручкою від домкрата на
банду, що била монтажника. На тротуарі,
очевидно, подумали, що він хоче когось
убити. І це була правда.

 Ти нікого серйозно не... не поранив? -
спитала Саллі.

 Всі миттю розбіглися,  відповів Том
і подумав, що одному з напасників, він,
мабуть, зламав руку, але Саллі цього не
сказав. Вони саме проїжджали повз верф, і він
побачив, що вона відкинулась назад,
заплющивши очі й напіврозтуливши рота, мов
хвора. Том злякався, що ЇЇ могли вдарити, коли

вона виходила з будинку.  Тобі погано,
Саллі? Зупинити?

 Ні, їдь далі,  прошепотіла вона.  У
мене трохи паморочиться в голові.

 Тебе вдарили?  спитав він.
- Ні, ні, це не тому, Томе.
«Мабуть, нерви»,  з полегкістю сказав

Том у думці. Він не питав її, як пройшли
збори, та й навряд чи в цьому була потреба.
Навіщо їй було встрявати в цю справу?
Чортів монтажник, тепер хай і близько до них
не підходить. Треба було вирядити його з
дому першого ж разу, а Саллі сказати, щоб
вона не морочила собі цим голову. Та вона
б не послухалася. Згадавши ту ніч, коли
вона дала йому ляпаса, він зрозумів, що
найкращий спосіб змусити її щось
зробити  це сказати їй, аби вона цього не
робила. Він сердився на неї і жалів водночас.
Йому хотілося зупинити машину і обняти її,
але він не наважувався.

 Що, не дуже вдало?
 Ні, не дуже.
Більше вона не сказала нічого, і всю

дорогу трималася за його руку, випустивши її
тільки тоді, коли він переключив швидкість,
підіймаючись угору до стоянки. Коли вони
спустились до будинку, Саллі попросила:

 Подзвони на верф, Томе, скажи, що я
хвора.

«Вона сказала правду»,  подумав він.
Набираючи номер, Том бачив, що Саллі сіла
за стіл, потім устала й поставила воду на
каву.

 Не треба ніякої кави,  сказав Том.
Ти й так збуджена. Лягаймо спати.

 Я все одно не засну. Кава мене трохи
заспокоює.

 Треба було купити по дорозі щось
випити.

 Лягай, Томе, чого ти маєш через мене
не спати.

 Не заперечую.
Саллі засміялася. Коли Том закінчив

розмову по телефону, Саллі підійшла до нього,
притулилась щокою до його плеча, і він
пригорнув її.

 Мені так соромно,  прошепотіла
вона.  Я забула все, що хотіла сказати, Томе.
Я... Я просто задерев'яніла біля мікрофона.

 Не прибіднюйся, нічого ти не забула.
 Ні, забула!  скрикнула вона. 

Забула! Там стояв такий галас,  вела вона
далі.  Всі кричали, Почала я, здається,
добре, а потім не могла пригадати жодного
слова. Біля мене стояв якийсь чоловік і весь
час горлав: «Заткни свою пельку,
сестричко, заткни пельку!» А хлопці, що чекали на
мікрофон, просто виривали його мені з рук.
Кінець кінцем я щось прокричала, сама вже
не знаю що, здається...
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Том посадив її на стілець біля столу й
налив чашку к*вви.

 Але й так чимало людей аплодувало

мені, я чула. А якась жінка,  вона сиділа
ззаду,  коли я повернулась, нахилилася

до мене й прошепотіла: «Ти добре сказала,
люба!» Я знала, що це неправда, але була
їй така вдячна, що мало не заплакала.

Том приніс із буфета хліб і маргарин.
 Генрі зовсім не дали говорити,

навколо мікрофона зібралась ціла юрба, і нашим
так і не вдалося захопити його, виступило
лише двоє чи троє. Генрі добрий оратор,
розповідала Саллі,  усі його знають, але
він мало не побився, щоб не пропустити
своєї черги. Та не встиг він сказати й
кількох слів, як гучномовець зіпсувався.
Можливо, хтось перетнув провід або щось інше.

 Це вони навмисне все так підстроїли.
 Я теж думаю, що це їхня робота.
 Туди б твого старого. Йому ніякий

мікрофон непотрібний.
 Ох, чому я не змогла нічого сказати,

Томе! Я була однією з перших, і коли вони
хотіли випередити мене, люди почали
кричати: «Дайте їй слово!», і вони мусили
поступитись. А я все забула.

 Це може статися з кожним.
 Можливо, все пішло б зовсім інакше,

якби...

 Послухай, що я тобі скажу, Саллі. Вони
все підстроїли навмисне. І що б ти не
казала, це нічого не дало б.

 Я знала все напам'ять. Буквально
кожне слово.

Саллі знову встала й швидко заходила по
кімнаті  підійшла до плити, потім до
вікна і знову вернулася до плити.

 Саллі, заспокойся, заради бога!  Том
силоміць посадив її на стілець. Саллі
нерішуче почала розповідати про все спочатку,
не пропускаючи жодної деталі.

 Після того, як головуючий оголосив,
що резолюція відхиляється, здійнявся такий
галас, що ніхто нічого не чув. Генрі
зірвався з місця, слідом за ним посхоплювалися й
інші, вимагаючи повторного голосування.
Та їхні голоси заглушив загальний галас і
стукіт молотка головуючого.

 Саллі, вони все навмисне так
підстроїли,  знову повторив Том,  і нема чого
мучити себе через це. Спілка має на півдні
безліч відділень, з якими керівництво
рахується. Ні, ти сядь, послухай і мене. Я точно
не знаю, що саме трапилось, але в цих
справах і я не новачок, щоб не здогадуватися.
Згори прийшов наказ, щоб тут не приймали
ніяких резолюцій, і місцеві діячі злякалися,
що такі великі збори можуть вийти з-під
їхнього впливу. Тому вони гукнули своїх кри*
кунів, і ті зірвали збори.

Саллі потроху почала прислухатися до
його слів.

 Таке саме траплялося і з твоїм
батьком,  провадив Том далі.  Ти знаєш, що
сталося в Соу-Крік, не гірше ніж я.
Наказали не дати Каллелі успішно провести страйк,
і страйк було зірвано. А Каллелу викинули
з профспілки. Вірніше, хотіли викинути.

 Я це знаю, сказала Саллі.
 Звичайно, Каллела виявився для них

міцним горішком. Таких, як він, не дуже
багато. Але й він за таких обставин нічого
не зміг би учинити, хоча б навіть головою
бився об стіну. Все це трохи схоже на мої
спроби зробити нашого помічника дещо
розумнішим. Він знає про корабель не
більше від кухарчука, і сам на сам я залюбки
набив би йому пику. Але в мене немає
ніяких шансів. На його боці сила. Так само і з
профспілкою, нею керують згори, люба.

Саллі, здавалося, ось-ось засміється.
 Ох, як це могло статися, Томе, як?

Адже я знала напам'ять усю промову!
Вона допила каву, і Том, узявши її за

руку, повів до спальні. Саллі була холодна і
якась далека, коли вони лягли поруч. Йому
хотілось розворушити її, але він сам тут же
заснув, як тільки торкнувся головою
подушки.

Коли Том прокинувся, почало вже
розвиднюватись. Саллі сиділа в ліжку й
дивилась на вікно. Чи спала вона? Почувши, що
він ворухнувся, вона повернулась і
схилилась над ним, торкнувшись пальцями його
обличчя.

 Ти не спиш, Томе?
 Здається, ні.
 Зовсім прочумався?
 Зовсім.
 Я хочу, щоб у мене була дитина, Томе.

Саллі, мабуть, чекала, поки він
прокинеться. Том тихо лежав і дивився на неї, на
силует її голови, на лінію шиї, на її плечі, руки,
груди. Чом би й ні, якщо вона справді
цього хоче? Мовчазна напівзгода Саллі
розпалила в ньому бажання, він простяг до не?
руки, і вона пригорнулась до нього, мовчки
й покірливо віддаючись йому.
«Для Саллі це лише початок,  подумав

Том, майже заздрячи їй, хоч він і розумів,
що ця дитина буде його.  Поки я буду в
плаванні, вона ходитиме вагітна, дитина
ростиме, хоч мене й не буде. Скільки мине
місяців, перш ніж вагітність стане помітною?
Чотири? Може, п'ять? Краще залишити
дитину, ніж обручку, обручку можна зняти з
пальця, усякий це може зробити. Не буде
вона більше й на профспілкових зборах
промови виголошувати...»

 Ну, обніми мене,  сказав він, знову
міцно пригортаючи її.
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Саллі навіть не поворухнулась, і Том
зрозумів, що вона нарешті заснула, стомлена
минулим днем і ніччю. Але він радів, що
вона спить, радів, що відчуває поруч себе
її тіло і легке дихання.

Дівчата Бізлі вже хотіли бігти,
щоб не запізнитися на шкільний
автобус, коли повернувся з
роботи батько. Старша, яка навчалася
в середній школі, затрималася

рівно настільки, щоб поцілувати тата, а
менша видерлась на нього наче на дерево і
повисла йому на шиї. Дженет дома вже не
булз»  вона пішла до своєї майстерні.
Зачинивши за дівчатами двері, преподобний
поклав на стіл ранкові газети і вмив над
кухонною раковиною руки.

 Погані новини, Джойс,  мовив він.
Джойс обернулась від плити, на якій вона

смажила яєшню.

 Справа наша в федеральному суді
програна,  повідомив Бізлі.  Це дуже
погано.

Джойс протяжно зітхнула. На обличчі
Бізлі застиг здивовано-болісний вираз.

 Як же тепер поводитимуться
підприємці?  спитала вона.

 Не знаю. Може й далі звільнятимуть
робітників. Перешкод для цього тепер
немає ніяких.

Джойс поставила на стіл тарілки й сіла
навпроти Бізлі.

 Я ніколи не думав, що справа в
федеральному суді обернеться саме так.
Президентський комітет у питаннях найму і
звільнення вирішує одне, а федеральний суд
ухвалює інше: мовляв, ви не маєте права
цього робити.  На душі в Бізлі було
невимовно гірко, наче його зрадив найкращий
друг.  Ти сьогодні їдеш до міста чи до
церкви?  спитав він.

 У мене завтра урок. Я збиралась по^-
їхати до церкви трохи пограти.

 Мені треба до міста,  сказав Бізлі. 
Я зараз переодягнусь і поїду. У мене справи
в комітеті.

 Вам трёба поспати.
Бізлі кивнув головою і всміхнувся:
 Посплю трохи вдень, коли повернуся.

Джойс, містер Брукс був учора на роботі?
 Не бачила.

 Я заходив до нього вранці,  сказав
преподобний.

 Як він себе почуває?
 Думаю, що вчора він почував себе

вкрай погано. Приходив лікар. Він оглянув
його і сказав, що все гаразд, але він хоче,
щоб Сержант про всяк випадок полежав
днів зо два.

 Це добре!

 Містер Брукс розповів мені, що там,
на островах, його п'ять разів клали під ніж.
Тому він так непокоївся. Я зайду до нього
сьогодні. Навіть не уявляю собі, що з ним
буде, коли він про все дізнається.  Бізлі
постукав пальцем по газеті.  Хоч містер
Брукс нічого доброго від суду й не
сподівався.

 Невже все пропало?  спитала
Джойс.  Невже вони можуть прийняти
таке рішення? Невже нічого не можна
зробити?

 Ми ще маємо право подати апеляцію.
Але на це піде стільки часу, що поки
одержимо відповідь, може бути запізно. Можна
також ще доручити адвокатам, аби вони
передали справу в суд штату. Адвокати
зараз гарячково шукають у законодавстві
штату який-небудь закон, щоб під нього
можна було все це підвести. Вони гадали,
що найбільше шансів  у федеральному
суді, отож тепер можуть спробувати щастя
і в суді штату. Більше їм нічого не
лишається.  Бізлі доїв сніданок і встав,
відсунувши стілець.  Мені треба вже одягатися і
їхати. Дякую за сніданок, Джойс.

Він ніколи не забував подякувати їй за те,
що вона смажить йому вранці яєшню, хоч
господарем у цьому домі був він, а вона
тільки гостею.

Джойс вийняла з холодильника кілька
яблук і апельсинів, взяла з банки трохи
домашнього печива й загорнула все це в
папір. Коли преподобний зайшов до кухні в
своєму темному костюмі, білій сорочці та в
чорному галстуці, вона простягла йому
пакунок з фруктами й печивом, щоб він
передав усе це Сержантові.

 Добре. Я скажу містерові Бруксу, що
ти бажаєш йому якнайшвидше видужати,
Джойс,  мовив Бізлі.

 Дженет теж йому цього бажає, 
додала Джойс.  Печиво пекла вона.

 Твоя правда,  погодився
преподобний.  Скажу й про. Дженет.

Повертаючись пополудні з церкви, де
вона програвала всі вправи, Джойс
вирішила зайти спочатку на квартиру, щоб узяти
робочу одежу. Саллі та її чоловіка вдома
зараз, мабуть, немає, бо Саллі взяла на
верфі тижневу відпустку, аби побути з ним, але,
перш ніж зайти, Джойс якусь хвилину
послухала біля дверей, бажаючи впевнитись, що
там справді нікого нема. Джойс бачила
чоловіка Саллі тільки раз. Він видався їй
приємною і доброзичливою людиною, проте
вона відчула вимушеність у його поведінці
й відразу ж зрозуміла, що чим менше вона
ходитиме до них, поки він дома, тим легше
буде для Саллі.
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Вони, мабуть, пішли рано-вранці, бо
молоко стояло на східцях. Джойс поставила
пляшки у скриньку з льодом і вийняла
пошту  купу рекламних листів та місячні
рахунки. До неї підійшов кіт і голосно
занявчав. Джойс подумала, що Саллі, певно,
забула нагодувати його сьогодні вона тепер
думає про важливіші речі. Відкривши банку
котячої їжі, вона поклала трохи котові в
тарілку. Потім узяла з своєї шафи чисті
джинси, білизну та робочу сорочку.
Джойс мигцем подивилася на рекламні

проспекти й уважно оглянула рахунки. Один
був від її вчительки музики, другий від
дантиста, третій від м'ясника. Серед пошти був
ще один лист, і Джойс подумала, що це теж
рахунок або якась реклама. Та раптом вона
побачила, що адресу написано великими
літерами, наче на телеграмі, але це була не
телеграма: телеграми не приходять у
жовтих конвертах. Джойс розпечатала конверт
і вийняла листа, надрукованого на машинці,
теж великими літерами. Текст займав пів-
сторінки, а внизу стояло якесь незнайоме
Ім'я.

«Дорога міс Аллен!
Пишу вам від імені усієї команди. На

нашому кораблі всі дуже поважали й любили
Чарлі Геммона. Ми знаємо, що ви
довідались про все з офіційного повідомлення».

«Ні!  злякано сказала в думці Джойс. 
Ні. Ні! Не було ніякого повідомлення. Що
вони мають на увазі? Яке повідомлення? 
Вона поклала перед собою на стіл долоні і
застигла в непорушній позі. Потім підвела
голову й подивилась крізь вікно на
вершечки евкаліптів, осяяні сонцем.  Мабуть, тут
якась помилка. Або переплутали адресу.
Ніякого повідомлення не було. Якби що-не-
будь трапилось, про це повідомили б,
повинні повідомити. А може, вони надіслали
повідомлення батькові Чарлі в Техас?» 
подумала вона і, механічно склавши листа,
засунула його назад у конверт. Потім
знову вийняла і розгорнула його.

«...Дехто з нас навідував його в госпіталі,
і він казав, що почуває себе дуже добре й
ніщо йому не болить. Він попросив, аби ми
про все вас повідомили і переслали дещо з
його речей, якщо він не видужає. Ми
зробимо це, коли повернемось назад у Штати.
Дозвольте мені висловити вам найглибше
співчуття наших офіцерів та всієї команди.

Щиро Ваш
Джон Гібсонг

Радист»

Джойс устала, пройшла до дверей, потім
назад і знов сіла біля столу. Кіт сидів коло
її ніг і дивився на неї своїми зеленими очи¬

ма. Вона стала навколішки й стиснула обома
руками котячу голову, маленьку, пухнасту й
м'яку.

Вона вся немов заціпеніла, замість серця
в неї, здавалося, була цурка, а замість
мозку  пісок з тирсою.
Джойс узяла пакунок з одежею і пішла

до будинку Дженет. Дженет ще не
повернулася, і Джойс зраділа. Вона поставила в
торбинку для сніданків термос і поклала
бутерброди, як робила це щодня ось уже
більше року. Потім надягла чисті джинси,
куртку, взула черевики, пов'язала голову
шарфом і, схопивши торбинку,
попрямувала по залитому сонячним світлом схилові
вниз.

У неї немає навіть його фотокартки...

Другу половину дня Джойс працювала в
складальному цеху. їй здавалося, що вона
перебуває на сцені, що просто грає чиюсь
роль: розмовляла з людьми, з якими
повинна була розмовляти, слухала майстра,
розуміла, що він каже, виконувала всі його
вказівки. Коли настала перерва, Джойс сіла
разом з іншими, налила собі чаю й
розгорнула бутерброд, наче збиралась їсти. Але
не взяла в рот і крихти.
Потім вона побачила, що з протилежного

кінця цеху до неї наближається Саллі О'Рі-
ген. Саллі пробиралась між верстатами,
механізмами й купами сталевих деталей.
Шукає її, зрозуміла Джойс і злякалась, що
та й справді знайде її. Вона встала і
швидко вийшла надвір. Та в неї тут же
підігнулися коліна, й вона припала головою до
іржавої залізної стіни.

Там її і знайшла Саллі О'Ріген і повела з
собою.
Біля прохідної на них чекав преподобний

Бізлі. Він найняв таксі.

 Я побачила на столі лист,  сказала
Саллі.  Я не мала наміру читати його, але
в око мені впали останні рядки, і ми
злякалися...

«Чого злякалися?»  подумала Джойс і
почула свій голос:

 Усе гаразд, дякую, що ви приїхали.
Доїхавши до квартири Бізлі, Джойс пішла

до своєї спальні й відразу ж лягла. Саллі
вкрила її ковдрою, і Джойс, повернувшись
обличчям до стіни, заціпеніла. Біля неї
сиділи то Саллі О'Ріген, то Дженет. Іноді з
сусідньої кімнати до неї долинали голоси. А
потім почувся якийсь знайомий чоловічий
голос; двері за мить відчинились, і в
світлому квадраті Джойс побачила Сержанта.
Вона була невдоволена, що він прийшов. їй
не хотілось ні чути, ні бачити його, і,
заплющивши очі, вона вдала, ніби спить.

119



 Я чув, що ви захворіли, міс Аллен, 
сказав Сержант.

«Мабуть, він сьогодні став до роботи», 
подумала Джойс. У виразі його обличчя і в
голосі було щось співзвучне її горю, і
Джойс зрозуміла, що з Сержантом теж
щось скоїлося. Потім вона подумала, що
йому, мабуть, розповіли про листа. Цього
не слід було робити  адже вона ніколи не
говорила з ним про Чарлі.

 Я... я знаю, що ви отримали страшну
звістку, міс Аллен,  сказав він.
Сержант на мить затримав її руку, яку

вона йому простягла, відтак повернувся й
пішов геть. Коли до неї зайшла Саллі,
Джойс сіла в ліжку, загорнувшись ковдрою,
поклала їй на плече голову й заплакала.

Саллі чекала на розі Мішен-стріт
на кінцевій зупинці автобуса. їй
здавалося, що вулиця і всі
перехожі якось дивно хитаються, а
вона, Саллі, з рудим волоссям,

зачесаним угору, в літній тоненькій сукні,
стоїть у центрі цієї картини.
Том познайомив її з Уолтером Стоуном.

Він пишався тим, що називає таку чарівну
дівчину своєю дружиною, а
респектабельного Уолтера Стоуна давнім другом. «Ось
із ким ми маємо справу, люба»,  хотів він
сказати Саллі, але зусиллям волі стримав
себе.

 Ну що ж, ходімо пообідаємо, 
запропонував Стоун і зупинив таксі.

Вони сіли,  Саллі посередині,  і
машина помчала вулицями: Маркет-стріт, потім
якимись незнайомими, трохи вужчими. На
тротуарах миготіли людські обличчя, плаття,
мундири, ліхтарі. Зайшли до ресторану.
Всередині було темно й багатолюдно; Стоун
ішов попереду, поруч нього біг офіціант у
накрохмаленій сорочці, а Том вів під руку
Саллі. З ряду столів, що стояли під стіною,
офіціант висунув маленького столика, Саллі
сіла першою, потім Том. Він зачепився по
дорозі за ніжку сусіднього стола й голосно
вибачився.
Він побачив, що офіціант квапливо

витирає воду з перекинутої склянки. Жінка, що
сиділа за столиком, який штовхнув Том,
холодно глянула на нього. Він відповів їй
таким самим поглядом і підморгнув. Уолтер
Стоун сів навпроти Саллі й Тома. Вибір
страв був великий. «Чи варто дивитись на
ціни?  подумав Том.  Хто платитиме,
Стоун? Звичайно, що він, раз запросив їх
сюди. Рибу вони не замовлятимуть, риби
можна з'їсти коли завгодно. А що, як узяти
біфштекс? Два з половиною долари  це
таки фантастична ціна. Ні, нехай першим
замовляє Стоун».

Але Стоун замовив коктейлі.
 Ми вас трохи випередили, місіс О'Рі-

ген,  звернувся він до Саллі.  Ми з
вашим чоловіком мали сьогодні серйозну
розмову. В барі нам було б зручніше, але
не хотілося кривдити вас  треба, щоб і ви
випили чарочку перед обідом.
Саллі жваво відповіла, що вона не від

того, і Том переконався, що Уолтер Стоун
теж справив на неї приємне враження.
«Зачекай, зараз ти почуєш усе»,  подумав
він.

Стоун спитав про її батьків. Саллі сказала,
що вони здорові й що вчора прийшов від
матері лист. Коли принесли коктейлі, Стоун
розповів їй, що розмовляв з її чоловіком
про фах юриста  на цю тему він мав
розмову з її батьком ще позаторік. Треба
якось заохотити дітей робітників до
вивчення юриспруденції, щоб вони захищали
потім свої спілки. Це, звичайно, не так легко,
Стоун це розуміє. Але вчитись треба
обов'язково, і він не сумнівається, що Том
може стати адвокатом, і то добрим
адвокатом, якщо захоче. А що вона думає з цього
приводу?
Саллі відповіла, що цілком згодна з

ним  з Тома може вийти хороший адвокат.
Стоун узяв свій бокал і нахилився до

Саллі.

 Я сказав вашому чоловікові, місіс О'Рі-
ген, що з радістю допоможу йому, якщо
справи занесуть мене на той час у ваші краї.
А я думаю, що занесуть.
Саллі торкнулась під столом Томової

руки. Усміхаючись, вона обернулася до нього,
і в її очах він прочитав: «Поздоровляю».
Том був радий, що Стоун сам сказав їй про
це, інакше вона могла б подумати, що Том
перебільшує. Том вагався, не знаючи, що
замовити на обід, і Стоун запропонував:

 Чому б вам не взяти біфштекс?
Сумніваюсь, щоб він набрид вам у морі.

«Цей Стоун, мабуть, читає мої думки. Та
адвокат і це повинен уміти. Боже, як тут усе
дорого»,  подумав Том і сказав:

 Що ви. Біфштекс мені смакує весь час.
Саллі замовила курча, Стоун річкову

форель; Том, зазирнувши в меню перед тим,
як офіціант забрав у нього з рук, побачив,
що форель коштує три долари сімдесят
п'ять центів.

 Я дуже скучив за гірською фореллю,
мовив Стоун,  хоч це зовсім не
ресторанна страва. її треба їсти свіжою  із струмка
на сковорідку і зразу на стіл. Ось як їдять
форель. Та вам можна цього не
розповідати, місіс О'Ріген. Ви ж із гір.

 Я не дуже люблю ловити рибу, 
сказала Саллі.  В мене не вистачає терпіння.

Стоун почав розповідати, як незадовго до
війни, коли ще можна було дістати бензин,

120



втративши якось рівновагу, він упав у
річку  на гачок учепилася досить-таки велика
рибина. Так, так, він добре бачив, що вона
велика. Стоун показував руками, яка
завбільшки була ця риба, і Саллі аж
захлиналася зо сміху. Коли він знову вхопив свою
вудочку, рибина зірвалась. Вона, мабуть,
і досі гуляє собі...
Том майже не слухав. Від коктейлю в

нього злегка наморочилося в голові, і він
здивовано стежив за тим, як швидко

миготять перед його очима людські обличчя й
предмети. На якого біса він випив останню
чарку? Недобре напиватися перед Стоуном.
Особливо тепер. Але ж Стоун усе замовляє
й замовляє напої  можливо, хоче
подивитись, як він тримається. Гаразд, він
триматиметься. Офіціант поставив перед ним
біфштекс. На вигляд він був досить смачний,
проте, відкусивши шматок, Том не відчув
ніякого смаку. «Що за дивина?»  подумав
Том і заходився уминати біфштекс з
картоплею та великим шматком французької
булки. Про що це вони говорять?

 В дорогу надто багато речей брати з
собою не варто,  каже Стоун,  люди
стільки навантажують на себе різного
начиння, що ледве рухаються... Для мене
рибалка  лише підстава відвідати ті місця,
куди ніхто, крім рибалок, не заходить.
Покінчивши з біфштексом, салатом,

картоплею і з'ївши весь хліб, який лежав на
столі, Том відчув, що туман у нього в
голові поволі рідшає. Але натомість почала
огортати дрімота, і він з нетерпінням чекав,
коли офіціант принесе каву.

Гора Уїтні. Стоун підіймався на неї,
ходив туди з караваном, в озерах Високої
Сьєрри водиться золота форель. Він знову
глянув на Тома і сумно похитав головою.

 Відтоді, як я був у тих місцях, минуло
багато років. Мабуть, я вже старію. Винна в
цьому, звичайно, частково і війна, труднощі
з бензином і таке інше. Та й моїй дружині
не дуже подобається життя на природі,
вона  прихильниця готелів. До того ж, у
мене тепер менше вільного часу, ніж раніше.
Це звучить досить дивно, Томе, але,
оглядаючись назад, мені здається, що я мав
значно більше вільного часу, коли працював
на підприємців. Можете врахувати це, коли
вирішуватимете, яким стати адвокатом.
Сорокагодинний робочий тиждень не
поширюється на тих із адвокатів, які служать
робітничому рухові... Будемо пити каву?
Принесіть нам, будь ласка, каву.

 Том каже, що, як робітничий адвокат,
ви користуєтеся великою популярністю,
містере Стоун,  сказала Саллі.
«Побачимо, що він на це відповість, 

подумав Том,  Саллі вміє лестити».

 Справді?  засміявся Стоун і похитав
головою.

 Я, здається, десь бачила це ім'я. Ні?
Стоун. Стоун і Джентрі чи щось таке. Де ж
це я могла його бачити? Часом не...

Том відчув, як Саллі раптом застигла біля
нього, і дрімота його вмить розвіялась.
Стоун узяв з рук офіціанта меню, але
дивився поверх нього на Саллі й на Тома.

 Ви майже вгадали,  сказав Стоун. 
Назва моєї фірми «Стоун, Чентрі й Грін-
вуд». Я навіть не сподівався, що ми такі
популярні. Це для нас честь.  І обернувся до
Тома:  Забудемо про обережність і
замовимо французькі тістечка? їжте, пийте й
веселіться  завтра, може, доведеться сісти
на боби. Добре? Принесіть нам, будь ласка,
тістечка. Як годують на флоті, Томе?

 По-різному. На початку рейсу досить-
таки добре.

 Я теж служив свого часу в армії, 
сказав Стоун.  Але це було дуже давно.
І харчували нас, наскільки я пам'ятаю, вкрай
погано. Просто жахливо.

 Пробачте, будь ласка, я вийду на
хвилинку, . сказала Саллі, встаючи з-за столу.

Офіціант тим часом приніс тістечка.
 Ви добре знаєте смаки вашої дружини,

Томе? Ви можете вибрати для неї тістечка?
Втім, ні, так буде не чесно. Хай вона сама
вибирає. Принесіть нам, будь ласка,
тістечка ще раз, коли повернеться наша дама.

Запала мовчанка. Уолтер Стоун повернув
свій стілець боком до столу й застиг,

тримаючи в руках чашечку з кавою. По
хвилині він підвів очі, зустрівся поглядом з
Томом і, ніби повертаючись до перерваної
розмови, неохоче сказав:

 Мені здається, що в тривалому рейсі
їжа стає страшенно одноманітною.

 Ваша правда. Спочатку кінчаються
фрукти й овочі, потім яйця і м'ясо. Після
цього всіх садять на боби й консерви... 
Том замовк, бачачи, що Стоун не слухає
його. Старший офіціант, той, що посадив їх
за стіл, підійшов до них. Мабуть, приніс
рахунок. Та за хвилину Том помітив, що вони
обидва дивляться на нього, офіціант і Сто-
ун.

 Молода дама, сер, просила сказати

вам, щоб ви на хвилинку спустились у
вестибюль,  звернувся до нього офіціант.

 Мене?

 Так, сер.

 В чому річ?
Офіціант мовчки знизав плечима, і Том

перевів погляд з нього на Уолтера Стоуна,
який сидів, напівзаплющивши очі. В руках
він тримав чашку. Том устав з-за столу й
квапливо пішов через зал ресторану.

Саллі стояла в кутку вестибюля біля
телефонної кабіни. Том підійшов до неї, і вона,
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схопивши його за руку, прошепотіла на
вухо: %

 Це адвокат профспілки.
 Який адвокат? Про що ти говориш?
 Я розказувала тобі про рішення суду,

Томе.

 Про яке рішення? Що з тобою, Саллі?
 Ти все знаєш, Томе! Пам'ятаєш, нам

про це розповів преподобний Бізлі.  Нігті
її вп'ялися йому в зап'ястя.  Я не можу
повернутися до столу, за яким сидить він,
Не можу! Ще подумають, що я зрадниця.

 Не мели дурниць!  Том подивився на
неї і, побачивши змінений вираз її обличчя,
замовк. Відтак узяв обидві її долоні. 
Послухай, Саллі. Ми вже майже кінчили нашу
розмову. Ніхто тебе тут не побачить.
Заспокойся. Вернімось назад, швидше поїдемо
додому.

 Ні,  сказала Саллі.  Я туди не піду.
 Заради бога, Саллі, він пропонує мені

позику, щоб я міг навчатися, про це ми
говорили з ним до того, як ти прийшла. Ти
розумієш, що це означає? Він прийме мене до
своєї фірми, якщо я здобуду освіту. Він
мені це сказав...

 Ох, Томе!
 Ми не можемо піти зараз геть. Ти що,

збожеволіла?

 Скажи йому, що я себе погано
почуваю,  прошепотіла вона.  Або придумай
щось інше. Я поїду додому сама, якщо ти
хочеш...

«Ну і їдь»,  мало не вихопилось у Тома,
але він не знав, чи добре буде сказати Сто-
унові, що його дружина захворіла й поїхала
додому. Схопивши Саллі за руку, Том потяг
її назад до ресторану.

 Я не піду, Томе,  пручалася вона.
Йому захотілось притиснути її до стіни й

бити кулаками доти, поки вона не
попросить пощади.

 Гаразд,  сказав Том нарешті.
Гаразд, я скажу йому.
«Але я не забуду тобі цього,  подумав

він,  довго не забуду».
Уолтер Стоун підвівся з-за столу і рушив

йому назустріч.
 Саллі, мабуть, захворіла, містер Стоун.

Певно, щось із шлунком. Краще я відвезу її
додому.

Стоун узяв Тома за руку.
 Мене це дуже засмутило. Зараз я

візьму вам таксі.
 Ні, ні, не треба.
Проте Стоун уже рушив до дверей. Коли

Том і Саллі вийшли надвір, Стоун уже
зупиняв машину. Таксі під'їхало під самісінькі
двері, Стоун нахилився до шофера й щось
сказав йому. Відтак випростався і відчинив
дверцята.

 На добраніч, місіс О'Ріген, мовив
він.  Сподіваюсь, завтра вам покращає.

Саллі нічого не відповіла йому, і Том
опустив очі.

 Ви мені подзвоните до свого

від'їзду?  спитав Стоун.
 Я думаю, що поїду не раніше, як за

два-три дні...
 В суботу й неділю мене тут не буде,

сказав Стоун.  Але ви можете подзвонити
мені в понеділок, якщо будете ще в місті.

 Звичайно. Обов'язково подзвоню,
містер Стоун. Вельми вдячний вам за все.

Том сів у таксі. Коли машина рушила, він
згадав, що треба сказати водієві, куди
їхати.

 Нам до залізничного мосту.

 Містер заплатив мені за те, щоб я
одвіз вас у селище Сан-Мартін,  кинув через
плече водій.

 Але нам не треба туди,  заперечила
Саллі.  Він помилився. Нам треба до
залізничного мосту.
Том побачив, що водій дивиться на них у

дзеркало, і знизав плечима.
 Як хочеш,  сказав він.
В автобусі вони сиділи поряд і мовчали

до самого Сан-Мартіна. Піднімаючись
нагору сходами, Том швидко пішов попереду
і залишив Саллі саму  хоче, хай іде слідом
за ним, а не хоче, то не треба. З грюкотом
відчинив двері й зупинився на кухні,
чекаючи її. Проте Саллі пройшла кухню, навіть не
подивившись у його бік. Він неохоче сів,
запалив сигарету і, глянувши на будильник
над плитою, вирішив, що почекає ще
п'ятнадцять хвилин. Та не минуло й п'яти хвилин,
Як він, гучно тупаючи ногами, пішов до
спальні. Саллі сиділа на ліжку, так і не
роздягтись.

 Більшої дурниці ти не могла
зробити?  крикнув він. Саллі навіть голови не
підвела.

 Яке для когось має значення, обідали
ми з ним чи ні? Хіба їм це зашкодить? Та
відповідай же ти нарешті!

Саллі мовчала.

 Ти образила людину, яка хоче нам
допомогти. Тобі байдуже, вчитимусь я на
юриста після війни чи ні. Для тебе має
значення лиш одне  що подумають про це
кольорові!

 Не розмовляй зі мною так, Томе.

 Я розмовлятиму з тобою так, як мені
хочеться.

Саллі підвелася з ліжка й стояла,
дивлячись не на нього, а в темне вікно. Раптом
вона рвучко обернулась і вчепилася за Тома
руками.

 Невже ти цього не розумієш, Томе?
Цим людям кажуть, що вони не гідні жити
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на світі. А це все одно, що вбивати їх! 
вигукнула вона.

 Ну, Стоун на таке не здатний, Саллі.
Очевидно, він просто був змушений вести
ту справу. Адже він адвокат профспілки.

 Не треба було йому за неї братись! Він
же дуже багатий, правда? Нам непотрібна
його благодійність, Томе. Ти обійдешся без
його допомоги і сам вивчишся на юриста..*

 Мені здається, ти не зовсім уявляєш
собі, як це важко. Шість років. А в нас,
можливо, буде дитина. Для якого біса мені
всім цим морочити собі голову, як ти
думаєш?

Саллі посадила його поруч себе.
 Ми все можемо зробити самі, Томе.

Треба тільки захотіти, і все буде гаразд. Я
працюватиму, до нас приїде моя мати й
допоможе нам.

 Авжеж, твоя мати! Тоді нас буде
четверо, і всім треба щось їсти,  відповів Том
і подумав, що йому не слід було сідати, бо
тепер вона повела на нього наступ, а він
захищається, ніби в чомусь перед нею
завинив. Тут Саллі розбалакалася, а там, у
ресторані, мовчала. їй начхати на те, що він
хоче стати адвокатом!

 Треба було схопити тебе за волосся і
потягти назад до ресторану!  крикнув він.
Саллі надовго замовкла, сплівши пальці

рук на колінах.
 Іноді мені здається, ніби я зовсім тебе

не знаю, Томе,  озвалася вона нарешті. 
Чому ти встряв у бійку того вечора?

 Ради бога замовкни!  вигукнув він.
Том зробив це для того, аби не дати

розвалити черепа її приятелеві, тому клятому
сучому синові, хай йому чорт.

 Тобі байдуже до того, що сталося,
Томе. Інакше ти не був би такий спокійний.
Я знаю, чому мій батько робить те чи
інше!  вигукнула вона.  Може, він
божевільний, може, він б'ється головою об стіну,
як ти кажеш. Але я розумію його. А ти,
Томе? Я тебе зовсім не розумію. Іноді я
боюся тебе, бо починаю думати, що все це ти
робиш для того, аби люди хвалили, який ти
хороший.
Том неквапливо витягнув сигарети,

запропонував Саллі, закурив сам і з
задоволенням відзначив, що рука в нього не тремтіла,
коли він витирав сірника. Який би лютий він
не був, руки в нього ніколи не тремтіли.
«Тобі доведеться відступати, сестричко, і то
далеко»,  подумав він, затягнувся
сигаретою і, випустивши дим, сказав:

 Навіщо нам гризти одне одного, Саллі?
Я не хочу сваритися з тобою.

 Я теж не хочу.
 Тоді облишмо цю розмову. Давай усе

забудемо. Подзвони завтра цьому чолові¬

кові в контору, скажи, що тобі дуже жаль,
що ти захворіла, і таке інше...

 Кому подзвонити?
 Стоунові, кому ж іще?
 Я ні за що йому не дзвонитиму, Томе.

Том зрадів у душі, почувши це,
полегшено зітхнув  тепер йому є за що до неї
присікатись.

 Ти мусиш подзвонити йому або ми з
тобою попрощаємось.
Вийнявши із стінної шафи рюкзак, Том

почав складати в нього свої речі.
Відпустка його все одно закінчується днів за два
три. Саллі впаде йому до ніг ще до того,
як він дійде до дверей. Том зав'язав мішок,
закинув його за плече, глянув на Саллі і
вийшов у коридор. Саллі лежала на ліжку,
уткнувшись обличчям у подушку. В кухні Том
надів бушлат і шапку. Трохи зачекав,
сподіваючись, що Саллі покличе його. Але вона
не покликала. Зачинивши за собою двері,
він пішов униз, до автобусної зупинки. Все
одно в пікапі не вистачить бензину, щоб
доїхати до порту.

З ресторану Уолтер Стоун,
усміхаючись у думці, пішов
додому. Він намагався догодити О'Рі-
генам, приголомшити їх своїми
великосвітськими манерами.

«Буду радий, якщо зможу подати вам руку
допомоги». Або: «Хіба це було б справедливо
позбавити вас чарочки перед обідом, місіс
О'Ріген?», «Чи не замовити нам французькі
тістечка?». Він грав перед ними роль. Але
водночас залишався самим собою. «Ти
граєш роль усе своє життя,  сказав він собі
в думці.  Щоб бути самим собою  треба
грати роль». А сьогодні він грав лише
частину ролі, тому й від недавньої розмови
лишився присмак фальшу. Він хотів постати
перед О'Рігеном в образі чарівної й
задоволеної собою людини, доброзичливого
ділка, який усе розуміє й успішно веде свої
справи.

Чому сьогодні йому так хотілося
прийняти О'Рігена у себе в конторі? Чому він так
запобігав перед ним? Чому він зайшов у
своїх думках так далеко, що вирішив
згодом узяти цього Тома до себе в фірму,
байдуже, чи погодяться на це Чентрі й
Грінвуд? Чи не відчув він у Томі О'Рігені
дух бунтарства, якого бракувало його
рідному синові? Якби він передав йому дещо
із своїх знань, уподобань та вміння
орієнтуватися, то цей Том О'Ріген став би на десять
голів вище від маккеїв, гарнетів та річард-
сів. А дівчина! Лишається тільки
пожалкувати, що вона не народилася на двадцять

років раніше. Проте Стоун припускав, що
якби зустрів свого часу таку дівчину, то, ма¬
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буть, пройшов би повз неї і не помітив її.
Так само, я^би Том О'Ріген був його сином,
він теж не знайшов би для нього часу. Ти
грав роль. І тобою керувало не лише
бажання бути великодушним, але й пожити
їхнім життям.

Думки Стоуна зробили коло й
повернулися туди, звідки почались. Вона таки
зловила його на гачок, чорти б її вхопили! «Ви
відомий профспілковий адвокат, містере
Стоун. Здається, я десь чула це ім'я». Він
згадав, що йому майже вдалося переконати
себе, ніби все, що сталося тоді в суді, було
звичайнісінькою справою, формальним
ходом і контрходом адвокатів, тимчасом як
суд приймав остаточне рішення. Згодом,
оскільки він усе ще не міг примиритися з
роллю, яку тоді відіграв, Стоун намагався
переважити її іншими своїми заслугами 
справою Антона Новака і взагалі всіма
своїми захистами. Кредит і дебет, як у
бухгалтерському звіті. «Людський розум нагадує
устрицю,  подумав Стоун.  Піщинку, що
попала між стулок, вона оточує
відповідною масою, аби піщинка не муляла. Так
утворюється перлина. Як тільки вона
розломлюється, гострі краї піщинки знову
починають її непокоїти». Він здригнувся.
Невже те, що він зробив годі під тиском Гар-
нета й життєвих обставин, таке ганебне,
таке жахливе, що Том і Саллі вирішили за
краще встати й піти, ніж сидіти з ним за
одним столом?

А може, це випадковий збіг обставин?
Може, Саллі справді захворіла? Вигляд у неї
був нездоровий, коли вона сіла в таксі.
Може, вона забагато випила коктейлю? Чи
переїла? Чому ж тоді не відповіла йому?
Надто погано себе почувала, щоб
говорити? Чи їй було ніяково, і вона не могла
дивитись на нього? Стоун вагався, не знаючи,
яке обрати з цих двох пояснень. Думки
його без кінця змінювали одна одну,
постійно варіюючись. Нарешті він засміявся 
тільки так можна було реагувати на подібну
подію! Яка різниця, чого саме вони пішли з
ресторану? Хіба це може якось змінити те,
що він зробив, або пояснити причини, які
його до цього спонукали? Якщо причини
виправдують дії, то вся проблема відпадає
і що йому до того, що думають про нього
Саллі, Том О'Ріген і всі інші? О, нарешті,
знайдено безпомилкову формулу. «Ніколи
не зраджуй себе самого, і все йтиме своїм
звичаєм, як ніч іде за днем...»
Стоун увійшов до своєї квартири, запалив

світло. Знайома порожня, охайна кімната,
меблі злегка припалі пилом. Що робити?
Лягати спати ще надто рано. Може,
почитати? Йому захотілось побути на самоті.
Або опинитися поруч старого Джона. Не
для того, щоб поговорити з ним, а просто

послухати його або мовчки посидіти. Він
намагався пригадати, що записано у нього
в календарі на завтра. Другу половину дня
він залишив вільною, бо завтра п'ятниця і
він хоче встигнути на літак до Сігнел-Спрін-
гса. Справу, яку мали слухати вранці,
відкладено. Портфель набитий паперами,
більшість з яких він може взяти з собою. А що,
коли суд штату ухвалить завтра
обмежувальну постанову? Ні, це може статися
тільки наступного тижня. Навіть якщо
постанову й буде прийнято, призначити слухання
справи раніш, як на вівторок чи середу, не
вдасться. Він уже так давно не їздив куди-
небудь за місто машиною. Йому закортіло
поїхати в гори цієї весняної ночі. Завтра він
все одно повинен побачитись із своєю
дружиною, незалежно від того, поїде він
сьогодні вночі машиною чи полетить завтра
вдень літаком. Хоч Стоун не відчував
ніякого бажання бачити її, він не відчував
також якоїсь особливої відрази до неї, і це
здивувало його. Сівши за письмовий стіл,
він висунув шухляду, де зберігав талони на
бензин. На поїздку вистачить, але в
наступному місяці буде сутужно. Та він щось
придумає. Позичить у Грінвуда.
Стоун узяв спальний мішок та рюкзак і,

спустившись униз, сів в автомобіль.
Десь опівночі він випив кави в Медовій

Долині, потім поїхав далі, проминув
перевал і нарешті зупинився на ніч на
пустельному східному схилі хребта. Дув
поривчастий вітер, а Стоун лежав на спині,
заклавши руки за голову; гори, нічне небо трохи
заспокоїли його. Вони нагадали йому, яка
маленька людина, які дрібні людські
сподівання. А може, надія і здатність вірити
робить життя привабливим, вартим
затрачених зусиль? Звідси всього кілька миль до
того місця, подумав Стоун, де родина з Іл-
лінойсу покинула свій фургон й усе, що
в ньому. Мати з дитиною сіла на
стомленого вола і, підганяючи його, поїхала в
напрямку засніжених вершин, що бовваніли
на обрії. Ця картина глибоко зворушила
його, як і тоді, коли він вперше уявив її
собі. Ті люди вірили в надію! А що вони
знайшли за горами? Промтоварну
крамничку на головній вулиці міста в Медовій
Долині. Це було все, про що розповіли записи,
але залізне обіддя від коліс їхнього
фургона й досі лежить на схилі гори, хоч після
їхньої смерті минуло вже сто років.

Уолтер Стоун розмовляв з дружиною про
ті самі речі, що й у попередні рази, коли
він приїздив провести уїкенд на ранчо. Вони
полежали біля басейну на сонці,
поплавали, пообідали; пізніше пограли в карти й
трохи випили. В неділю приїжджав старий
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Джон на своєму грузовичку  Уолтер
позичив йому в хазяїна повний бак бензину.
Разом з двома парами тих, що відпочивали
на ранчо, вони влаштували пікнік біля
гарячих джерел. Поки старий Джон парив свої
артритні коліна в не дуже гарячому озерці,
вони зварили круто яйця. Джон не вмовкав
ані на хвилину і сміявся схожим на
квоктання сміхом; його розповіді змінювали
одна одну, заселюючи зелену тишу під
деревами дивовижними людьми з його
власних спогадів. Індіанці, старателі, хранителі
музеїв зі Сходу, туристи, скотарі, гравці 
слухачі бачили їх усіх, мов живих. Джон
масирував свої вузлуваті ноги й доїдав
останні бутерброди.

Надвечір вони виїхали з каньйону,
проминули глиняні горби, рівнину і опинились на
шосе. Біля воріт ранчо старий Джон
зупинив грузовика і, коли всі позлазили,
помахав їм на прощання.

 Як артрит?  гукнув Стоун.
 Чудово. Завтра вранці від нього й

сліду не залишиться. Дякую за бензин,
Уолтере.

Грузовик поїхав у напрямі міста, і Сіль-
вія, дивлячись йому вслід, сказала:

 Джон  найкращий з усіх старих, кого
я знаю. Його ніщо не пригнічує.

Отже, вона це теж помітила.
 Так,  погодився Стоун.
Якусь мить вони стояли, дивлячись одне

на одне, потім Сільвія здригнулась і пішла
до воріт.
Вона вирішила повернутися з ним до

міста. Спакувавшись, Стоун оплатив рахунок.
Коли він спустився до машини, Сільвія вже
розігрівала мотор.

 Я поведу перша, добре? 
запропонувала вона.  А коли мені схочеться спати,
за кермо сядеш ти.  Стоун завагався, і
вона додала:

 Я не п'яна, Уолтере.
Так, Сільвія не п'яна, за цілий день вони

випили хіба трішечки вина під час пікніка.
Струн раптом відчув, що страшенно
стомився, і сів поряд з нею.

Виїхавши в долину, вони проминули місто
й піднялись на перші схили гір, які на
вечірньому тлі неба здавались
пурпурово-блакитними. Цікаво, яка розмова відбулася між
Томом О'Рігеном і його молодою
дружиною? Чи ухвалить суд штату ще одну
постанову проти робітників верфі? Чи повернувся
вже Чентрі з Лос-Анжелоса? І чи акціонери
й далі звільнюють робітників, після того як
вони з Чентрі, принаймні тимчасово,
усунули всі юридичні перешкоди?
Коли вони проминули перевал, землю

огорнули вже сутінки.
 Я доведу машину до Медової

Долини,  сказала Сільвія. Там вони майже зав¬

жди зупинялись випити кави. Потім за
кермо сядеш ти.

 Гаразд,  погодився Стоун.
Шосе бігло назустріч світлу фар.

Заплющивши очі, Стоун відкинувся на спинку
сидіння і задрімав, заколисуваний
похитуванням машини.

Раптом він почув, як Сільвія різко
скрикнула, і в ту ж мить прокинувся. Перше, що
він уздрів у тьмяному світлі лампочки на
дошці приборів, було скривлене від жаху
обличчя, широко розплющені очі, розтулені
губи. Потім просто перед машиною він
побачив залізничний шлагбаум і схопився за
кермо. Почувся скрегіт і брязкіт металу,
автомобіль кинуло вбік, потім уперед.
Стоун ще встиг побачити, як з мотора злетів
капот. На мить промені фар вперлися в
густу темряву. Потім машина об щось
ударилась, крутнулась на місці, Стоуна і Сіль-
вію кудись кинуло, і все навколо огорнула
пітьма.

Час для Джойс перестав
існувати: день змінювала ніч, вона
лягала спати, прокидалася, їла,
машинально повторювала одні й ті ж
самі рухи. Лунав гудок, жінки

поспішали на свої робочі місця, приходив
майстер і давав роботу. Підсобник підкочував
тачку із листами сталі. Потім їм привозили
вентиляторні ковпаки і кронштейни для
труб. Поклавши на верстат квадратний лист
сталі, Джойс прикладала трикутник,
проводила електродом, перевертала сталь і знову
проводила електродом. Джойс підрахувала,
що на один кронштейн у неї йшло три
хвилини. Вона працювала, мов придаток
машини, мов держаки й важелі, що підносили
електричну дугу до сталі, рухали її вперед і
відводили назад. Покласти лист сталі,
закріпити його, провести електродом,
перевернути, ще раз провести електродом. Раніше
вона будувала кораблі, що мали пливти
через океан, несучи з собою людей і часточку
ЇЇ самої. А тепер вона просто виготовляла
кронштейни, які купою лежали праворуч від
неї. По них приїжджав підсобник із тачкою
і забирав їх. Раніше, згадувала Джойс, вона
намагалась снувати якісь думки, а тепер їй
зовсім не хотілося думати.

Пізно вночі, коли вона поверталась
додому, Дженет і дівчатка уже спали.
Преподобного Бізлі не було. Будинок
заповнювала тиша, Джойс лежала й дивилась у
темряву. Якби вона не зустріла Чарлі, то не
терпіла б тепер отакі муки. Його смерть не
завдала б їй болю. А чи краще було б
Джойс, якби вона не зустріла його? Ні, ті
тижні, які вони провели разом, варті всіх
тих мук, що прийшли потім. її коханий на¬
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завжди залишиться з нею. Того, що було
між ними, йіщо не витравить з її пам'яті.
Але воно вже минуло. Так, так, минуло!
Жаль, що вона не одружилася з ним, як він
того бажав, жаль, що вона не носить у собі
його дитини! Біль гіркої втрати краяв їй
серце.

Джойс раз по раз просиналася і
поверталася думкою в ті місця, де бувала колись
давно. Підіймалась глибоким яром за
будинком, доходила аж до давніх копалень,
де можна було знайти зелені камінці, що
називались хризолітом; там одного разу
вона бачила тарантула. О, як давно це було!
Часточка її душі залишилась там. Джойс
бачила маленьку дівчинку, яка бігла
вистрибом, перескакувала через кам'яні брили й
дивилася на неї, дивилася мовчки і так
зосереджено, немовби хотіла сказати: «Ти
повернулася нарешті, Джойс, повернулася
самотня, така, як пішла звідси». О, маленька
Джойс знову була з нею, спокійна й
холодна, і здалеку дивилася на неї.
День був тінню між світанком і

темрявою. Спалахували зварювальні електроди, і
на тлі нічного неба рухались величезні
крани. У темряві навколо Джойс танцювали
тіні. Повз неї проходив Сержант,
проходили й щезали якісь чоловіки та жінки в
касках. Джойс чула, як жінки лічать дні, а
чоловіки, лаються, сповнені якихось поганих
передчуттів. Одного разу з картками обліку
приходу на роботу прийшло повідомлення,
в якому говорилося: «На виконання
вказівки Головного правління нашої профспілки
повідомляємо Вас, що згідно з угодою,
укладеною з Асоціацією суднобудівних
компаній Західного узбережжя, ви повинні
вступити до профспілки і заплатити внески
в допоміжному відділенні, до якого
належите. Інакше...»

 Інакше вас буде звільнено з роботи!
крикнув Сержант за дверима складального
цеху.  Можете платити, якщо хочете!
Здирство!  не вгавав він.  Цей Гарнет
міг би з таким же успіхом приставити
пістолет до грудей і наказати: «Ану, хлопці,
виймайте ваші грошики». Я нізащо не плати-
тиму в допоміжне відділення профспілки!
Разом з Дженет Джойс їздила до Сан-

Франціско в Лігу Боротьби за покращення
становища негрів, де вони наклеювали
марки, надписували конверти й оберемками
носили їх на пошту. Біля входу на верф
хтось роздавав листівки. І коли настав день
перших зборів допоміжного відділення, на
них ніхто не з'явився. Джойс чула, що ніхто
не прийшов ні із складального цеху, ні з
верфі; в будинку профспілки теж було
порожньо. Наступного дня під час обідньої
перерви всі сміялися, навіть білі
монтажники й білі зварювальники не втрималися від

реготу, коли почули, як на збори
допоміжного відділення профспілки з'явилося лише
двоє кольорових, та й то прибиральники,
які працювали в будинку профспілки. «Ви,
мабуть, доручили цю справу Сержантові. А
він уміє організовувати своїх людей».
Джойс бачила, що преподобного Бізлі це

дуже розвеселило, а Сержант навіть не
приховував своєї радості. Та час, як і до
цього, лишався для неї простою зміною дня
і ночі, вона щось говорила, але до всього
їй було байдуже.

Єдине, що в неї тепер зосталось, це
музика. Це був своєрідний місток, що
з'єднував її з життям, і єдиний порятунок для неї.

 Мені дуже подобається, як ти
виконуєш контрданси,  сказала їй якось
учителька музики.  Я хочу, щоб ти вибрала
три танці й зіграла їх на ювілейному
концерті.
Чи зможе вона грати, чи знову її здолає

страх? Проте Джойс тут же подумала, що
Чарлі дуже зрадів би, якби почув про це:
музика для неї була місточком до нього і
взагалі всім, що в неї залишилось. Тому
вона не наважилася відмовитись.

 Гаразд, я спробую,  відповіла Джойс
і відчула, що вчительку здивувала її
байдужість.

Кілька днів підряд, щоб мати змогу з
ранку до вечора займатись музикою, вона
дзвонила на верф, казала, що захворіла і їй
треба побути вдома. В публічній бібліотеці
Джойс познайомилася з походженням
контрдансів, проглянула фотографії
багатьох німецьких міст, Дунаю, Відня, його
околиць, вивчила біографію Бетховена,
сподіваючись, що книжки допоможуть їй
забути про своє горе. Танці були для неї
своєрідною призмою, крізь яку вона
намагалася побачити контури великих залів,
завмерлу на мить постать диригента, почути
безперервну музику. Часто на думку їй спадав
рядок з листа, який вона знайшла в
біографії одного з композиторів: «Ми, смертні
безсмертного духу, народжені в горі і в
радості». її Чарлі поховано в піщаних дюнах
на якомусь далекому острові. Він теж
зустрів смерть із піснею.
На прохідній Джойс дали картку обліку

приходу на роботу, і вона побачила, що до
картки приколотий аркушик рожевого
паперу. «Вас попереджали про те, щоб ви
вчасно сплатили внески у профспілку
суднобудівників та зварювальників,  прочитала
Джойс на ходу, рухаючись у натовпі людей,
що повільно йшли до складального цеху з
такими самими папірцями в руках.  Наш
обов'язок повідомити вас, що, згідно з
умовами нашої угоди із профспілкою, компанія
змушена буде звільнити вас із роботи
через два дні після одержання цього пові-
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домлення, якщо ви не вступите до
профспілки...»

Повідомлення підписав начальник відділу
кадрів Сан-Мартінської суднобудівної
корпорації. Проходячи повз фонтанчик питної
води біля дверей складального цеху# Джойс
почула, як один із робітників спитав
товариша:

 Чого попереджають мене, а не тебе?
 Мабуть, надписали папірці, кинули їх у

капелюх і тягли звідти навмання.
 Нас просто залякують,  сказав

перший робітник.  Хочуть подивитись, як ми
це сприймемо.
Джойс підійшла до жінок-зварювальниць,

що скупчились біля верстатів для обробітку
дрібних деталей. Ті пошепки переповідали
одна одній суперечливі чутки. Денна зміна
вже одержала попередження про
звільнення, казали одні; інші заперечували, що,

мовляв, це неправда  денна зміна
одержить попередження тільки завтра. Потім
голосно заговорили, що компанія не
наважиться викинути усіх людей на вулицю, що
уряд однаково збирається закривати верфі,
що денна зміна вже сплачує внески в
допоміжне відділення і, можливо, це найкращий
вихід.
Раптом жінки розсипались по своїх

місцях, бо прийшов бригадир з підсобниками.
Джойс почала працювати, але все ще
думала про те, що тільки-но почула. Куди ж
підуть люди, яких буде звільнено? На якусь
іншу верф? А якщо таке ж саме і на інших
верфях? Потім Джойс подумала, що
робитиме вона, якщо звільнять і її. Де вона
влаштується  офіціанткою чи кондуктором  і
як це позначиться на її грі, на виступі в
концерті, присвяченому Бетховену? Якщо вона
працюватиме кондуктором, у неї не
вистачить грошей на плату за уроки, з роботи
вона повертатиметься надто стомлена, щоб
займатись музикою або хоч мати для цього
бажання. Чому робітники відмовляються
платити щомісяця в спілку три долари?
Якщо тобі приставлять до грудей пістолет, як
сказав Сержант, то ти відразу ж вивернеш
кишеню, щоб тебе не вбили.

Розтоплений дугою метал стікав у щілину,
яку прорізало полум'я. Лівою рукою Джойс
брала заготовки, праворуч від неї росла
купа готових кронштейнів.
Під час обідньої перерви до цеху

прийшов Сержант. Джойс ще здаля побачила,
як він переходить від однієї групи до іншої,
зупиняючись біля кожної на кілька хвилин.

 Сержант робить обхід,  сказав хтось.
 Старі Сержантові контактні спіралі,

мабуть, аж підстрибують від бажання
покуштувати сьогодні поліцейського кийка! 
почулося у відповідь.
Жінки захихикали, чоловіки пирскали зо

сміху і передавали цей жарт далі. Коли до
них наближався Сержант, вони ставали
серйозні й уважно працювали.

 Тобі вручили рожевий папірець,
Сержанте?

Він похитав головою:

 Мабуть, мене пропустили.
Запала довга пауза. Потім один з

робітників спитав:

 Більшість із нас такі папірці вже
одержала, Сержанте. Що, на твою думку, ми
повинні робити?

 Не знаю. Не знаю, що вам на це
сказати. Я погано себе почуваю і не знаю, чи
витримаю до кінця зміни,  відповів він.
Джойс окинула поглядом його обличчя:

Сержант виглядав непогано. На голові в
нього все ще був наліплений пластир, але
очі й вилиці мали цілком нормальний
вигляд. Певно, в нього болить спина,
подумала Джойс, бо він надто рано встав сьогодні.
Обвівши поглядом обличчя, на яких

застиг запитальний вираз, Сержант кинув:
 А ви як себе почуваєте?
 Здається, я теж нездужаю,  відказав

чоловік, що перший звернувся до
Сержанта із запитанням.

Джойс побачила, що інші теж зазирають
один одному у вічі, наче не знають, що їм
робити, і знову дивляться на Сержанта.
Раптом Сержант обернувся до Джойс,

ніби збирався сказати їй щось таке, що
стосувалося тільки їх двох.

 Дякую за гостинці, які ви передали
мені преподобним.

 О, нема за що.
 Дякую вам і місіс Бізлі. Було дуже

смачно.

 Нема за що,  повторила Джойс і
опустила очі, думаючи, що всі дивляться на неї.
Коли вона знову підвела голову, Сержант
уже пішов, і вона зраділа, почувши гудок,
що сповіщав про кінець перерви.

Після перерви Джойс знов побачила
Сержанта. Вона на мить зупинилась, підняла
щиток, щоб витерти з обличчя піт, і в світлі
прожектора ясно побачила в протилежному
кінці цеху, як він швидко увійшов у тінь.
Уже почалося? Чому він повернувся з доку?
Невже його вигнали? Раптом вона побачила,
що негри зібралися біля одного з
верстатів. До них підбіг бригадир і почав кричати.
Вони відповіли йому теж криком, хоч гуркіт
машин заглушав їхні голоси. Потім кілька
негрів вийшли у ті ж самі двері, за якими
щез Сержант, а за ними подалися й інші.
Бригадир рушив проходом поміж
верстатами, і Джойс, швидко опустивши щиток,
взялася до роботи. Та як тільки бригадир
пройшов, до неї підбігла кольорова жінка, що
працювала за сусіднім верстатом.

 Підручний сказав мені, що чоловіки
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вирішили раніше закінчити роботу, 
мовила вона. *А ми що робитимемо, Джойс?

 А що ми повинні робити?
Хіба не досить того, закричав у ній якийсь

голос, що вона втратила Чарлі? Невже
цього ще не досить? Навіщо в неї хочуть
відібрати єдине, що ще лишилось  музику,
концерт? їй хотілося знов спокійно
зварювати сталеві деталі. Хотілося, щоб за цю ніч
нічого не змінилося. Та це було неможливо;
що б ти не робив, життя на місці стояти не
може. Озирнувшись довкола. Джойс
раптом помітила, що цех майже спорожнів.
Негрів залишилось менше як десять
чоловік. Що б зробив на її місці Чарлі? Що
зробили б Дженет, преподобний Бізлі, містер
Гендерсон? Що зробив би ЇЇ батько?

 Нам краще теж піти, сказала Джойс.
Жінка кивнула головою. Вони заховали

інструменти і, вийшовши в освітлену
ліхтарями темряву, попрямували до прохідної.
І тут вони побачили довгу чергу, що
рухалась повз віконце охоронника, який
відмічав номери жетонів. Підійшовши ближче до
віконця, Джойс почула, як один із тих, що
були попереду, сказав:

 Я себе погано сьогодні почуваю.
Мабуть, буде краще, якщо я піду додому,
містер.

 В мене щось наморочиться в голові.
Мало не впав з риштувань. Запишіть, будь
ласка, що я пішов раніше.
Підійшовши до вікна, Джойс побачила,

що охоронник має досить спантеличений
вигляд.

Раптом Джойс помітила, що з машини,
яка зупинилась на узбіччі шосе, виходить
преподобний Бізлі, і побігла йому
назустріч. Натовп порідшав, але між шосе та
огорожею все ще було багато людей.
Наближався час перезміни, і один за одним до
зупинки під'їжджали автобуси з
робітниками.

 Де Брукс?  гукнув їй Бізлі.
З ним було ще троє кольорових, усі в

сюртуках та галстуках. Джойс згадала, що
одного з них вона бачила в конторі Ліги
Боротьби.

 Що сталося, Джойс? Ми чули, що наші
люди кинули роботу.
Вона показала їм повідомлення на

рожевому папірці і розповіла, що кольорові
робітники припинили роботу до закінчення
зміни. Преподобний відрекомендував Джойс
своїм супутникам, але вона тут же забула
їхні прізвища й запам'ятала тільки, що той,
кого вона вже бачила раніше, був головою
відділення Ліги Боротьби за покращення
становища негрів у Сан-Франціско. Він весь
час хитав головою і якось штучно
посміхався.

 О боже, ну й вскочили ж ми в
халепу,  мовив він.  Де Сержант?

 Де нам знайти містера Брукса, Джойс?
 Я бачила його кілька хвилин тому біля

огорожі.
Преподобний злегка стиснув їй лікоть.
 Зачекай на нас тут. Нам треба

швиденько знайти Сержанта.  І пішов. Його
супутники подалися слідом за ним.
Джойс трохи постояла, потім нерішуче

рушила в тому ж напрямку. Бізлі йшов
уздовж огорожі до прохідної і нарешті
побачив Сержанта.

 Містер Брукс!  гукнув він.  Ми
можемо з вами поговорити, містер Брукс?
Джойс бачила, як Бізлі відвів Сержанта

вбік, про щось тихо розмовляючи з ним;
потім їх заступили люди, і вона почула, як
Сержант підвищив голос:

 Клянуся, що я нічого не розумію,
Бізлі!

 Страйк треба припинити, Брукс! Ви що,
збожеволіли? Ви піднімете проти нас усю
країну! Зараз війна,, містер Брукс! Якщо
наші люди покинуть роботу...

 А що вони робитимуть на цій верфі
без нас? Скажіть, будь ласка?
До Джойс долинули гнівні голоси

робітників, які проштовхувалися вперед,
допомагаючи собі ліктями. На мить вона
побачила голову місцевого відділення Ліги, який
поклав руку на плече Сержантові.

 У нас же є законні засоби боротьби,
містер Брукс. Запевняю вас, ми знали, що
програємо в федеральному суді.
Найбільше шансів ми маємо в суді штату, де зараз
розглядається наша справа. Ви розумієте,
що про касацію не може бути й мови, якщо
наші люди навмисне кинуть роботу?

 Під три чорти, без нас кораблів не
збудують!  вигукнув раптом хтось.

 Нехай хто-небудь із цих товстозадих
профспілкових уповноважених прийде сюди
й спробує зварити подвійне днище!
Та всі ці голоси заглушив бас Сержанта:
 Що ви морочите мені голову війною?

Ми організуємо свою профспілку і тоді
поговоримо з цими пихатими...

 Але ми не маємо права вирішувати
таку справу, не порадившись із нашими
людьми на інших верфях.

 У мене аж рука свербить заїхати тобі
в пику!  проревів чийсь голос.  Ти що,
працюєш на Гарнета?

 Заїдь! Чого боїшся?  гукнув хтось із
натовпу.

Джойс підвелася навшпиньки і побачила,
що голова відділення Ліги відлетів убік, а
преподобний Бізлі затулив обличчя руками,
бо здоровенний- широкогрудий чолов'яга,
котрого вона іноді бачила в цеху, знову
замахнувся. Джойс пронизливо закричала.
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Раніше вона нізащо не повірила б, що в неї
може бути такий верескливий голос.
Джойс штовхалась і дряпалась,

продираючись до Бізлі.
 Не чіпай його!  скрикнула вона і

стала перед широкогрудим. Він відсторонив її,
та Джойс схопила його за сорочку й
повисла в нього на шиї. Сержант і ще кілька
чоловік тієї ж миті стали між широкогрудим
і Бізлі.

 Годі, дівчино, пусти мене,  благально
мовив широкогрудий.  Ми більше не
битимемось. Ти мене пустиш, чи ні, хай тобі
чорт?
Але Джойс не пускала його, аж поки їй

не розчепили пальців. На мить вона
побачила усміхнене, спітніле й спантеличене
обличчя свого ворога.

 Чого це ти так знавісніла, сестричко?
спитав він.

Хтось узяв її за руку і вивів з натовпу.

Вона йшла, спотикаючись на нерівному
майданчику автомобільної стоянки. її вів
Сержант, потім вони разом сіли на крило
автомобіля. Сержант важко дихав, і Джойс по¬

бачила, що він весь тремтить, наче
страшенно замерз.

За автобусною зупинкою під ліхтарем
скупчився натовп  видно було плечі,
голови, роби, шарфи, металеві каски, блакитні
комбінезони. Хтось виліз на лаву і
виголошував промову.

 Ви туди не підете?  спитав Сержант.
 Я добре чую і звідси.
Вона впізнала голос того, що виступав.

Це був преподобний. Він говорив своїм
м'яким, заспокійливим проповідницьким
голосом:

 ...це була солідна демонстрація,
браття й сестри, можете мені повірити. Єдиний
спосіб звернути увагу громадськості на цю
ганебну ситуацію. Але ми не можемо
дозволити, щоб його витлумачили
неправильно. В години національного лиха, друзі, як
ганебно б із нами не поводилися, наша
свідомість не може дозволити нам навіть
подумати про страйк чи припинення роботи...
Голос Бізлі на мить заглушило вищання

гальм автобуса, що під'їхав до зупинки.
 ... і всі мої колеги, наші порадники, які
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знають закони, кажуть, що законні методи
боротьби виявляться безсилими, якщо
чоловіки й жінки не працюватимуть на
верфях. Повірте мені, браття і сестри, це
найкращий вихід. Повертайтеся будувати
кораблі, а ми тим часом шукатимемо законних
засобів боротьби з несправедливістю... 
В схвильованому і переконливому голосі
Бізлі зазвучали благальні нотки. Коли він
замовк, пролунали бурхливі оплески, які
свідчили про те, що більшість слухачів
згодна з ним. Джойс полегшено зітхнула.

 Будемо сподіватись, що він каже
правду,  мовив Сержант.  Будемо
сподіватись.

Байдужий тон, яким було сказано ці
слова, вразив Джойс. Чому він не з ними? Це ж
його люди, він привів їх сюди з верфі.

 Чому ви не поговорите з ними? 
пошепки спитала вона.

 Боюся, що зіпсую все преподобному,
якщо піду туди,  відказав Сержант.
Джойс побачила, як скривилося його

обличчя.

 Я думав, що у всьому як слід
розібрався, а вони поклали мене на лопатки.
Бізлі бреше, це без сумніву. А вони його
слухають. Проте він має рацію щодо
допоміжного відділення. А може, й ще в чомусь,
не знаю...  Сержант мить помовчав, потім
заговорив знову:  Я побачив ці рожеві
папірці й дав хлопцям пораду на свій розсуд.
Мені здавалось, що так буде правильно.
Вони гадають, що я у всьому помиляюсь.
Бізлі подобається чорний сюртук та галстук,
які він носить. Він проти всього, що може
хоч трохи не сподобатися тим білим
священикам та адвокатам, з якими він
водиться... Сержант раптом обернувся до Джойс
з таким виразом обличчя, ніби прохав у неї
допомоги.  Можливо, такі думки
з'явились у мене тому, що я повернувся на верф
страшенно розлютований. Мені аж битися
захотілось. Інші про це навіть не думають,
вони хочуть працювати, бо їм треба
годувати свою родину. Але справжньому мужчині,
має він родину чи не має, все одно
доведеться колись битися. Іноді за це треба надто
дорого поплатитися. Я, приміром, відсидів
за це півтора роки у в'язниці...
Джойс ніколи не чула, щоб Сержант

говорив так багато, за винятком одного разу,
коли всі в її цеху порвали свої членські
квитки.

 Я завжди трохи скидався на
самотнього вовка, міс Аллен. Я думав, що
приниження не має надто великого значення,

якщо людина після нього хоч трохи
просунеться вперед. Потім мене поранили. Я вже
гадав, що мені кінець. Інші теж так думали.
На мене всі махнули рукою. Майже чотири
місяці я пролежав у госпіталі і прийшов до

висновку, що людина все життя ходить
вузенькими стежками й на цьому світі вона 
короткочасний гість. Мені здається, що
надто великої різниці, помре вона сьогодні чи
завтра, немає. І взяти з собою вона зможе
тільки одну-однісіньку річ  свідомість
того, що показала себе людиною, коли в неї
була для цього нагода.

З верфі долинув різкий гудок.
 Тепер мені на все начхати. Як тільки

мене виженуть, я поїду звідси геть. Коли
сюди приїхали Бізлі та інші, я злякався.
Тепер усі з ними згодні. Ну й нехай ковтають
тепер вони образи.

 Я гадаю, що їм не доведеться цього
робити,  відказала Джойс і злякалася, що
Сержант розсердиться на неї.  Вони
навряд чи поступляться.

 Ви в цьому впевнені?  В голосі
Сержанта прозвучали нотки палкого бажання,
щоб це було саме так. А також сумнів, але
не гнів.  Може, ви маєте рацію. Та тепер,
коли вони повертаються на верф, їм
доведеться платити в допоміжне відділення. Я
ніколи не платитиму туди внесків. Законні
засоби, каже Бізлі. Та в ці сильця Гарнета
не так легко спіймати. Нас усіх зберуть у
допоміжному відділенні, зламають по
одному і викинуть на смітник. Законні
засоби  це...
Ті, що стояли попереду, почали

розходитися.

Через прохідну на верф вервечкою
тягнися робітники. «Куди вони йдуть? 
подумала Джойс.  Куди вони всі йдуть?» Вона
бачила вдалині вогні пересувних кранів і
темні контури стапелів. Незабаром у
темряві почали спалахувати й гаснути вогні
електрозварки, немов палаючі зорі.
Джойс обернулася і глянула на

Сержанта. Він теж дивився на людей, що йшли на
верф. Уста його розтулилися, обличчя
обм'якло, з очей текли сльози.

Джойс не витримала і крикнула:
 Не треба! Прошу вас, не треба!
Сержант не ворухнувся, здавалось, він

навіть не почув її голосу.
 Не треба,  благально повторила вона

і, схопивши його за плечі, притягнула до
себе. Сержант обняв її і притулився щокою
до її шиї.

Восени 1944 року корабель «Ен-
дрю Роджерс» прибув до
Австралії з авіаційними бомбами.
Заповнивши свої трюми
австралійською пшеницею, він узяв на

борт грейдери та бульдозери, які важко
було назвати новими і які призначалися для
американської армії в Північній Африці, і
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рушив на захід через Індійський океан.
Листопад застав його в Червоному морі.
Корабель проминув Суец, його проконвоювали
Середземним морем, і холодного зимового
ранку, прийнявши на борт лоцмана на
зовнішньому рейді порту Мейєнс, пройшов
каналом у солоне озеро, що правило за
внутрішню гавань, оточену кільцем сірих
пагорбів. На схилах виднілися будиночки, а
вздовж берега  руїни великих будівель. У
цьому порту на корабель навантажили
дорожні машини, а також перший після
Австралії мішок з поштою. Серед півдюжини
листів від своїх батьків із Сан-Дієго Том
знайшов також коротенького листа від Саллі.
Саллі писала, що вона, здається, вагітна і
досі не має від нього жодної звістки. Том
поклав цього листа у кишеню своїх
джинсів.

Вранці корабель вийшов каналом із
гавані й кинув якір неподалік від зовнішнього
рейду. Там уже стояло кілька торговельних
суден, здебільшого британських та
американських. З берега по капітана і помічника,
які мали одержати інструкції на
наступний рейс, прийшов катер. Уся команда,
вишикувавшись на палубі, проводжала очима
катер, що обходив інші кораблі, й
намагалася відгадати, який наказ привезе капітан.
Том розумів, що кожний після чотирьох
місяців плавання мріє, щоб якнайшвидше
позбутися вантажу й повернутись до
Штатів. А для нього було байдуже, який їх
чекає маршрут.

Том не знав, ні що написати Саллі, ні чи в
нього взагалі є бажання писати їй.

Попередній лист від неї наздогнав його в Австралії.
В ньому Саллі, здавалось, тільки
повторювала те, що казала йому того вечора, коли
вони покинули Стоуна в ресторані і він на
неї страшенно розгнівався. Тепер він уже не
відчував до неї надто великої злості. Але
Саллі, мабуть, помиляється, думаючи, що
вона вагітна. А можливо, вона пише так
лише для того, щоб знову спіймати його на
гачок. Том не розуміє, навіщо це Саллі,
коли вона така байдужа до нього й до того,
чого він хоче досягти й задля її користі?
Том із самісінького початку майже був
певен, що вони розлучаться. Дурний той
чоловік, що заводить собі сім'ю до того,
як твердо стане на ноги. Саллі ще
пожалкує, дуже пожалкує, але буде вже пізно.
Треба знову написати Стоунові, мало не
щодня казав собі Том, проте й досі не написав
йому ні словечка, хоч відтоді, як він пішов
у плавання, минуло вже кілька місяців.

Катер повернувся надвечір. Капітан і
помічник піднялись на борт явно напідпитку:
від них тхнуло шотландським віскі.
Команда, проспавши майже весь день,
заметушилася. Боцман обходив кубрики, перевіряю¬

чи маскувальні штори. Нагорі в
штурманській рубці другий помічник і старший
радист морочилися з електричним ехолотом.
Він вийшов з ладу ще в Червоному морі,
але капітан наполягав, що треба за всяку
ціну полагодити його, навіть хоча б
довелося працювати цілу ніч. Том спочатку
допомагав їм, поки вони знімали панелі,
викручували запобіжники і сперечались над
схемою. Але побачивши, що він тільки
заважає, Том пішов униз вечеряти.

Корабель відплив, як тільки посутеніло.
Вийшовши в море, вони, замість того щоб
іти на північ або схід, до Неаполя і Бейра,
повернули на захід. Настрій у всіх
покращав, кожному здавалося, що вони знов

пливуть до Англії. Коли наступного дня
позаду залишився Гібралтар,  до «Ендрю
Роджерса» приєдналися по дорозі два
британські корвети та троє торговельних
суден,  доморощені навігатори почали
сперечатися, куди вони підуть після того, як
розвантажаться в Англії,  до Нью-Йорка

Бостона.

О четвертій годині ранку Том став на
вахту. Корабель тримав курс на північний захід.
Море було більш-менш спокійне. «Ендрю
Роджерс» вперто плив уперед, його сталеве
серце безнастанно билося унизу, в
машинному відділенні.

 З правого борту!
Том побачив, що стерновий рвучко

крутнув штурвал, налігши на нього всім тілом.
Корма «Ендрю Роджерса» щезла під
водою, корабель ліг на борт. Повз нього
стрілою промчав корвет. Він небезпечно
нахилився, по палубі в нього перекочувалися
хвилі, і всі на «Роджерсі» кинулись до
поручнів, дивлячись йому вслід. Далеко
позаду щось блиснуло, ніби спалах сірника,
потім пролунав різкий тріск, і полум'я раптом
осяяло чіткий силует танкера. Так, то палав
танкер. Том виразно бачив лінії корпусу,
нахилені щогли й димар. А потім танкера не
стало. Вогонь охопив його з усіх боків,
полум'я шугнуло високо вгору, Тома щось
підкинуло, потім притиснуло до ствола
гармати.

Пролунав сигнал бойової тривоги, по
палубі і трапах затупотіли сотні ніг.
Намацавши на шиї телефон, Том викликав носового
та кормового артилеристів. Вони були на
місцях. Звівшись на ноги, Том побачив
капітана й помічника, які пильно дивились
назад. Він відчув, як тремтить і набирає
швидкість «Ендрю Роджерс», як шалено
б'ється його серце, як весь він трохи не
розвалюється, напружуючи останні сили й
викидаючи з димаря масний чорний дим.
Том надів рятувальний жилет, ще раз
перевірив артилерійські пости й зняв
сигнальний ліхтар на той випадок, якщо він знадо-
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биться. Ще раз глянув у бінокль назад.
Полум'я тро^и пригасло, а на воді не видно
було нічого  ні уламків, ні рятувальних
шлюпок, тільки дим стелився над хвилями.

Том відвернувся і почав дивитися поперед
себе.

Корабель прийшов у той самий порт,
куди приходив і раніше,  в маленький порт
Іммінгхем на березі Північного моря. Том
згадав вечори, проведені тут наприкінці
свого першого плавання, бульвар та
зруйнований квартал, тихе місто у весняних
сутінках. Коли до нього зайшов другий
помічник, щоб разом іти на берег, Том сказав,
що він дуже стомлений і воліє краще лягти
виспатись. Він зачекав, поки помічник пішов,
відтак надяг парадну форму й бушлат і
поїхав трамваєм до міста. Він не знав, куди
йому податись, місто його нітрохи не
приваблювало, Томові просто хотілось побути
на самоті.

Він пройшов тихими вулицями, проминав
залізничну станцію і зруйновані квартали,
прогулявся бульваром. Був холодний
листопадовий вечір, у небі яскраво
виблискували зорі. Руки в Тома замерзли й не
грілись, хоч він сховав їх у кишені бушлату.
Він раптом подумав, що небо світиться так
само, як океан, що сузір'я схожі на
бульбашки, котрі лишаються за кормою. Отже,
зараз він дивиться не на небо, а за борт
корабля. Він зупинився і глянув угору. А потім
перед собою. Тручи руки, щоб хоч трохи
розігріти їх, Том раптом згадав шведа,
якому дуже дошкуляв холод. У день своєї
смерті він був у пальті. Замість обличчя 
кривава маса, порожні ями очей
спрямовані в небо. Том вирішив зайти випити пива,
та подужав тільки один кухоль.

У кінотеатрі на головній вулиці саме
закінчився сеанс. Том зачекав на розі, поки
вийдуть глядачі. Здебільшого це були
молоді люди  солдати, матроси, дівчата з
міста, дівчата в чорних з блискучими
гудзиками формах, з батареї протиповітряної
оборони; вони весело гомоніли, сміялись і
співали. Том побачив американського
моряка, який ішов з двома дівчатами. Одна з них
глянула в його бік. Том пішов за ними.

 Четвертий вам непотрібний?  спитав
він, наздогнавши їх.
Моряк обернувся і полегшено зітхнув.
 Звичайно, що потрібний, відповів він,

відпускаючи одну з дівчат.
Том узяв дівчину під руку, і вони пішли

слідом за передньою парою. Незабаром
усі четверо вийшли на бульвар. Том
запропонував своїй супутниці сісти на лаву під
високим голим деревом, віття якого хиталось
і скрипіло на вітрі.

Це була дуже юна, нехитра й нічим не
приваблива дівчина з каштановим волоссям,
в натягнутій на вуха шапочці. Том подумав,
що подруга молодшого радиста з
Ліверпуля теж, мабуть, так виглядає, як ця дівчина.
Він відчув до неї жалість і не знав, що їй
сказати. Потім припалив дві сигарети і одну

* з них дав дівчині. Дівчина затремтіла. Коли
Том обійняв її, вона засміялась, але зуби в
неї не переставали цокотіти.

 Тут, здається, досить-таки холодно, 
сказав Том.

 Я вся вже заклякла,  погодилася
дівчина.

 Вип'ємо пива, щоб трохи зігрітись?
 Пивні вже зачинено,  мовила вона.
 От халепа, я весь час про це забуваю.
 А в Америці що, пивні увечері не

зачиняються?

 Загалом зачиняються. Але завжди

можна знайти, де відкрито цілу ніч.
 Ти був у Чікаго?  спитала вона.
 Я там працював кілька місяців.
 Це там усі люди гангстери?
Том засміявся.

 Гангстери тепер ходять у мундирах.
Цілком легально. В Чікаго тепер безпечні-
ще, ніж у Іммінгхемі.
* Дівчина захихикала, і Том сказав:
 Я проведу тебе додому.
 Страшна холоднеча, правда?
Вони пішли назад заснулим містом, знову

проминули станцію, колії і опинилися в
районі, де немощені дороги перетинали в
різних напрямках відкриту рівнину; схожі один
на один цегляні будинки вишикувались
рядами, всі під шифером і з високими
ганками. Том і дівчина йшли довго. Місяць
відкидав на землю мереживо тіней,
освітлював вузькі фасади будинків. Той самий
місяць, що світив Томові й раніше. Пізній
місяць, що заходив перед самим світанком.

 Тут я живу,  сказала дівчина.
Том бачив сотні дівчат, набагато гарніших

за неї. Чого вона така невродлива? І до
того ж, просто дитина. Він обняв ЇЇ й
поцілував. Боявся, що вона злякається і втече в
будинок, зачинивши за собою двері, та
поцілувавши її, Том зрозумів, що дівчина не
така юна, як спочатку здавалась йому.

 Можна мені зайти?  спитав він.

Вона сором язливо випручалася з його
обіймів, відімкнула двері і впустила його в
темний коридор. Потім стиснула йому
лікоть і прошепотіла:

 Будь ласка, тихше.
Вони навшпиньках піднялися сходами

нагору.

Нагорі був ще один коридор; з
прочинених дверей у протилежному кінці падало
тьмяне світло. Хтось голосно хропів.
Дівчина завела його до кімнати біля сходів, за-

132



чинила двері й накинула защіпку. Кімната
була маленька, з нікельованим ліжком.
Зупинившись посеред кімнати, дівчина

простягла до Тома руку й сказала:
 Дай мені трохи грошей.
Голос у неї був жалісливий і водночас

різкий. Том сподівався, що вона попросить
у нього цукерок або жувальної гумки.
Витягнувши гаманця, він дав їй фунтову
банкноту.

 Дай ще одну,  попрохала вона.
Він знизав плечима й витяг іще одну

банкноту. Дівчина поклала гроші в гаманець
і кинула його за ліжко. Потім роздяглась, і
Том ліг біля неї. Спочатку вона хихотіла, а
потім почала прискорено дихати, нітрохи
не бентежачись, що пружини матрацу
голосно риплять. Полежавши біля неї ще
кілька хвилин, Том устав і почав одягатись.

 Чому ти не хочеш залишитись? 
спитала дівчина.

 Треба повертатись на корабель.
 Трамваї вже не ходять. Тобі

доведеться чекати ранку.

 Я піду пішки.
Дівчина почала схлипувати.
 А що, коли я покличу зараз батька?
 Клич,  відповів Том.  Можеш

покликати навіть дядька й діда. Мені начхати.

Він зав'язав черевики, надяг бушлат,
потім глянув на дівчину. Вона лежала,
уткнувши обличчя в подушку, і плакала.
Нахилившись, він погладив її волосся; дівчина
простягла до нього руку й спробувала його
затримати.

Том повертався безлюдними вулицями
Іммінгхема страшенно спустошений. Так він
ще ніколи себе не почував. Якщо крім
цього немає нічого іншого, якщо він знайшов
те, чого стільки прагнув, якщо в
майбутньому шукатиме тільки цього... «Іноді я боюся
тебе,  згадав він слова Саллі.  Я не
розумію, чому ти інколи собі дозволяєш те чи
інше». Чому? А чому вона собі багато чого
дозволяє? Що саме? Промова, яку вона
хотіла виголосити,  чому Саллі так ретельно
до неї готувалась? А також бажання мати
дитину. Всі чогось хочуть. Каллела, який
намагався пробити головою мур, дівчина, яка
плаче в ліжку, молодший радист. «Ти ще
дізнаєшся, чому я роблю те чи інше, 
обурено подумав Том.  І дивуватимешся з
моїх успіхів, незалежно від того,
допомагатиме мені Стоун чи ні. Мене ніхто не
зупинить!»

Том уявив собі, як він підіймається
сходами з речовим мішком за плечима.
Проминає автомобільну стоянку, де стоїть його
старий пікап, іде під евкаліптами. А що, як
ЇЇ вже там немає? Що тоді йому чекати від
життя? Де він її шукатиме, однаково вже

буде надто пізно? «Чекай мене,  благав
він у думці Саллі,  чекай!»
Перш ніж Том пройшов шість чи сім миль,

які віддаляли місто від доків, місяць
сховався за рядами живоплоту; незабаром
зайнявся сірий світанок, і Том побачив щогли
кораблів.

Одверто кажучи, смерть
дружини не внесла суттєвих змін у
життя Уолтера Струна. Його нога
незабаром загоїлась, він купив собі
іншу машину  тепер це для

нього було неважко, бо він перестав платити
за оренду ранчо в Сігнел-Спрінгсі та за
путівки дружини в профілакторій.
Він виграв справу Антона Новака, потім

успішно провів ще кілька дрібних справ.
Автомобільна катастрофа надовго вивела
його з ладу, і він не був присутній на суді,
коли кольорові робітники з верфі вдруге
виступили проти постанови, і окружний суд
штату, на превеликий подив, задовольнив
їхнє клопотання. Ведення цієї справи у
Верховному Суді трохи згодом узяв на себе
Чентрі й програв. Суд виніс ухвалу про те,
що допоміжні відділення профспілок
суперечать офіційній лінії штату Каліфорнія, і
профспілка спокійно почала обходитись без
них, принаймні в Каліфорнії. Стоун гадав,
що Гарнет болісно переживатиме цю
поразку. Проте він помилився. Гарнет просто
відступив на другу лінію оборони  вирішив
допускати в профспілку якомога менше
негрів. Це не вимагало надто великих зусиль,
бо війна наближалася до кінця і верфі з
кожним днем згортали роботу.
Одного дня Гарнет прийшов до контори й

весело звернувся до Чентрі й Стоуна:
 Ми не підпускали їх до спілки стільки,

скільки треба було. Якби нам довелося
прийняти мільйонів два цих дикунів у
скрутні часи, то були б непереливки. А тепер за
якихось кілька місяців дев'яносто процентів
з них опиняться за воротами.

Стоун з якоюсь зловтіхою подумав, що
Гарнет, очевидно, втратив значно більше,
ніж усвідомлює. Про знаменитий
тригодинний страйк кольорових робітників Сан-Мар-
тінської верфі писали майже всі центральні
газети. Він дав справі більше, ніж могли б
зробити два чи три роки юридичної
тяганини. Стоун був упевнений, що страйк відіграв
важливу роль у рішенні окружного суду
штату задовольнити вимогу негрів
розпливчастим формулюванням про «загальне
законодавство та громадянську політику», хоч
такого закону в кодексі законів штату
Каліфорнія і близько не було. Після того, як
Верховний Суд підтвердив це рішення, у
справу втрутився федеральний уряд і забо-
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ронив допоміжні відділення як установи, що
наймають робітників на верфі, котрі
виконують урядові замовлення. Таким чином,
нападаючі взяли штурмом один з валів
фортеці. Вони зробили не дуже багато,
подумав Стоун. Так завжди буває з тими, хто
наважується першим вилізти на мур, коли
просурмить сурма. Проте вони пройшли
прохід в укріпленні, і завдяки їм інші
робітники в інших галузях промисловості й
профспілках зможуть тепер розширювати такі
проходи, і Гарнет та ще дехто з його
незліченних двійників відчувають вагу цієї втрати.

Але Гарнет подякував Стоунові й Чентрі і
знову повторив, як і багато разів до цього,
що спілка не має нічого проти, щоб
належно платити за сумлінну службу.

Дружину Уолтера Сільвію поховали на
кладовищі в Медовій Долині. Сам Уолтер
довго пролежав у лікарні, і минуло більш як
півроку, перш ніж він наважився відвідати
її могилу. Одного осіннього ранку він
поїхав у гори, поснідав у кав'ярні, де вони
звичайно зупинялись випити кави, і подався на
кладовище. На небі, яке вранці було
затягнуте суцільними хмарами, проглядала ясна
блакить, і схили гір місцями освітило
сонячне проміння. З півночі повіяв холодний
вітрець. Коли Стоун під'їхав до кладовища,
там саме когось ховали.

Залишивши машину за ворітьми, він
увійшов на кладовище і, трохи накульгуючи,
проминув катафалк із розчиненими задніми
дверима. Стоун зняв капелюха й зупинився
за кілька кроків від нечисленної групи
проводжаючих. Священик у чорному вбранні,
чисто поголений, в окулярах з роговою
оправою, проказував слова молитви, а

проводжаючі хором підхоплювали їх: «Да
святиться ім'я твоє, да прийде царствіє твоє на
землі й на небесі...»

Доказавши молитву, священик стояв
мовчки з похиленою головою; труну тим часом
повільно опустили в могилу. Коли вона
лягла на дно, до могили підійшли шестеро
гробарів, скинули замшеві рукавиці, зняли з
лацканів білі гвоздики і впустили рукавиці
та гвоздики в могилу.

Всі шестеро гробарів були дебелі, молоді
хлопці. їхній однаковий темний одяг і
плавність, з якою вони виконували звичну
процедуру, робили їх схожими на чоловічий
хор у аматорській виставі. Стоунові вже
почало здаватися, що вони ось-ось заспівають
і підуть у танець серед могильних
пам'ятників. Та гробарі раптом відступили за
катафалк і чекали там кінця церемонії.
Священик обійшов могилу і потис усім руки.
Побувавши таким чином на чужому

похороні замість Сільвіїного, Уолтер пішов про¬

відати її. Могилу Сільвії він знайшов дуже
легко. Опинившись на протестантській
частині, Уолтер незабаром побачив гранітний
надгробок з написом:

СІЛЬВІЯ ЕЛЛІСОН СТОУН

1895  1944

Трава на горбку була низько скошена.
Глянувши на сусідні могили, Уолтер
побачив, що трава на них теж скошена й що їх
хтось доглядає.

У нього заболіла нога, і він сів, поклавши
капелюх на коліна. Незабаром він
залишився на кладовищі сам: порожній катафалк
рушив до міста, автомобілі розвернулись і,
здіймаючи куряву, валкою покотились
слідом за ним.

«Чого я приїхав сюди? подумав Стоун.
Щоб вибачитись перед нею? Чи, може,
керувався допотопним переконанням, яке
живе в глибині людської душі, ніби
поховальна церемонія полегшить страждання
небіжчика? Чи вирішив кинути у могилу свою
рукавичку й гвоздику?» Втім, схоже на те, що
він приїхав сюди з наміром полегшити
страждання того, хто лишився живий, бо
передчував тоді, що таке сіанеться, коли Сільвія
запропонувала вести машину. Можливо, він
сподівався, що вони загинуть обоє. В
усякому разі, це був фінал, до якого вони йшли
вже давно.

Надівши капэлюха, Стоун поволі підвівся
і неквапливо пішов до воріт.

Позаду в кущах закричала запїзніла
сойка. Сонце хилилось до вечірнього пруга.

Джойс стояла серед оббитих
парчею стільців. На підлозі лежав
червоний килим, із стелі звисала
лампа під абажуром з китичками.
Пахло пилюкою, сигарним

попелом та політурою для міді. Джойс
роздивлялася навколо, намагаючись зрозуміти, що
вкривали цією політурою. Але всі дверні
ручки були скляні, лампа дерев'яна, а
підставки для попільничок з якогось
матеріалу, схожого на мармур чи онікс.

З-за дверей, що вели на сцену, до неї
долинали приглушені звуки рояля. Раз по раз
озивалися оплески. Чотири номери до
антракту. Потім її черга. Джойс хотілося
послухати гру своєї вчительки, щоб
пересвідчитись, чи зробить вона хоч одну помилку.
Джойс майже була певна, що вчителька не
помилиться, і водночас усвідомлювала, що
хоче, щоб та збилася. Тоді їй буде легше.
Проте слухала вона неуважно, бо вже не
годна була зосередитись. Вона вся якось
заціпеніла і наче роздвоїлась, наче
спостерігала себе збоку. Цього вона завжди
найбільше боялася, бо такий стан наставав у неї
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в критичний момент. Вона згадала, як
складала кпит на зварювальницю, як Чарлі
просив її вийти за нього заміж і як вона
вперше спускалася хитким трапом у трюм
корабля. І як одержала того листа.

Ці згадки були мов бальзам на її рану.
Вони звільняли її від болю, і Джойс уже
звикла вдаватись до них. їй здавалось, ніби
вона сторонній спостерігач або перехожий,
для яких цей момент не надто важливий.
Краще переживати такі моменти глибоко в
душі, навіть якщо це завдає болю. Чи зміг
би Чарлі відірватись від тіней свого
минулого і спробувати стати художником без
жалю, без муки чи радості? Або взяти Саллі
О'Ріген, яка плакала за кухонним столом, чи
ту вагітну жінку на другий день після того,
як уперше за півроку вона одержала
звістку від свого чоловіка, і згадати її сяюче
обличчя. «О, я обов'язково прийду послухати
твій виступ»,  пообіцяла вона.

У Джойс було таке відчуття, ніби вона
повернулась до місця, яке їй було колись
добре знайоме. Килим, зелені стіни, обтягнені
парчею стільці, запах, звуки. Про цю мить
Джойс мріяла все своє життя, однак сиділа
зараз сумна і сушила собі голову про
політуру для міді.

Вона засміялася від цієї думки. їй одразу
ж згадався випускний вечір. Вона тоді
подумала, що з таким самим успіхом могла б
грати в рукавичках, бо аудиторія все одно
нічого не помітила б. Та аудиторія. А ця все
одразу ж зауважила б.

З уст її ще не встигла зійти усмішка, як
раптом пролунали гучні оплески, двері
відчинились, і зайшла її вчителька із квітами в
руках. Перша частина програми скінчилась,

 Скажи, Джойс, як я грала?
 Я не знаю,  призналась Джойс.  Я

намагалась слухати, але якось не
виходило...

Опустившись на один із твердих
табуретів, учителька спитала:

 Ти нервуєш?
 Здається. Я сподівалась, що ви десь

зіб'єтесь і це мене трохи підбадьорить.
 Чого ж ти не слухала? В першому

номері я зробила три помилки.
 Я цього не помітила б, навіть коли б і

слухала.

 Зігравши кілька концертів, Джойс, ти
зрозумієш, що на сцені майже ніхто не грає
так само добре, як на репетиції. Але якщо
на репетиції ти грала добре, то виступ теж
буде непоганий.  Вчителька простягнула
ноги, запалила сигарету й послабила на пов-
нуватих плечах бретелі вечірньої сукні.
Найгірше  це чекання. Кожному артистові
потрібна аудиторія. Ти полюбиш її, коли
вийдеш на сцену.

Джойс теж на те сподівалася. Вони сиді¬

ли мовчки, і вчителька стежила за нею,
злегка всміхаючись. Пролунав дзвінок,
кличучи слухачів до зали. Джойс подумала про
матір із сивиною на скронях і блискучими
очима-намистинками за пенсне, яка теж

сиділа там, у залі; про Річарда Брукса, який
прийшов з матір'ю сюди. Мабуть, він зараз
розповідає їй про будинок, який має намір
найняти для неї і для себе в протилежному
кінці Сан-Мартіна; на першому поверсі
цього будинку є майстерня, де він зможе
працювати, а вгорі досить місця для
піаніно; розповідає про грузовик, якого він
купив і якого незабаром треба ремонтувати.
Влітку Брукса вигнали з верфі. Після
невдачі з першою апеляцією і чекаючи рішення
суду з другої, Ліга Боротьби за поліпшення
становища негрів кінець кінцем порадила
всім знов платити внески у допоміжне
відділення. Більшість скорилася, щоб не
втратити роботи. Крім Сержанта.

 Я не дуже плакатиму, якщо вони мене
виженуть,  сказав він Джойс.  Але
платити в цю організацію не буду нізащо.

Перед відходом з верфі він підійшов до
неї біля мостового крану.

 Як ви збираєтесь грати на піаніно
такими пальцями?  спитав він і, повернувши її
руку долонею вгору, торкнувся мозолів та
загрубілих кінчиків пальців. Джойс дуже
тоді розсердилась на нього. їй здалося, він
хоче підкупити її. Та потім вона подумала,
що ніколи не розповідала йому про те, як
грають на піаніно. Та він і так зрозумів, як
це для неї важливо. Раніше їй навіть на
думку не спадало, що він справді зможе
зрозуміти її. Чарлі розумів, бо він був
художник. Але Річард Брукс  ні. Він
просто казав їй, що хоч і не вміє про все легко
розмовляти, не може зрозуміти все так
добре, як хтось інший, але знає її і знає,
чого вона найбільше хоче. Цим він казав їй:
«Дозволь мені хотіти того самого, чого
хочеш ти». Вона пам'ятала, як багато втратила
одного разу, тому що злякалась. І вона вже
відповіла йому того вечора, коли вони
дивились, як кольорові робітники
повертаються на верф. Там, біля крану, його рука
лежала на її долоні. Вона сказала: «Гаразд, Рі-
чарде».

Вранці вона розповіла про все Саллі. Але
перш ніж Джойс примусила себе піти до
Дженет і преподобного Бізлі, минуло
кілька днів: вона була впевнена, що після
суперечки на верфі Бізлі не дуже прихильно
ставиться до Сержанта. Дженет відразу
встала з-за кухонного столу. Бізлі, хвилину
помовчавши, сказав:

 Він знайшов того, в кого вірить,
Джойс.  І додав:  Думаю, нам треба
було трохи уважніше прислухатись до нього
того вечора. Здається, нічого доброго з цих
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судових рішень не вийде. Вони, як та
погода,  одного дня добрі, іншого  погані. Я
часто д^маю про те, що ми могли б
зробити для наших людей значно більше, якби
навчилися хоч трохи краще слухати.

В той час вони саме чекали рішення

Верховного Суду штату. Незабаром стало
відомо, що справу виграно, і Ліга Боротьби
влаштувала свято в селищі Сан-Мартін; був
оркестр з міста, приїхали адвокати, голова
Ліги та преподобний Бізлі  і всі виступали
з промовами. Річард не мав наміру туди
йти. Джойс згадала, як умовляла його, аж
поки в нього не урвався терпець, але він
все ж таки пішов з нею. Преподобний
сказав з трибуни, що якби не вечірня зміна,
вони б нізащо не перемогли в суді. Всі
почали кликати Сержанта, і люди, які сиділи
поряд з ним, примусили його встати; натовп
свистів і аплодував доти, поки він не вийшов
уперед і не сів поряд із тими, що сиділи на
підвищенні. Джойс подумала, що ніхто з
тих, хто працював на Сан-Мартінській
верфі, ніколи не забуде Сержанта.

 Ну, Джойс, час на сцену.
«Чи готова ти?  спитала себе Джойс і

тут же відповіла: А хіба хто-небудь буває
до чогось готовий, коли настає час?»
Слухачі у залі й серед них люди з верфі займали
після антракту свої місця  Сержант з
матір'ю, Дженет, Саллі, преподобний і багато
інших, хто пообіцяв їй прийти й хто раніше
дуже рідко бував на фортепіанному
концерті. Вона все життя хотіла бути часткою
цих людей, але ніколи цього так виразно не
відчувала. Зараз вони прийшли, щоб послу¬

хати її. Декого, як їй стало відомо,
звільнили з верфі, і Сержант докладав чимало
зусиль, аби знайти роботу в цьому чужому,
далекому від рідних домівок місті. І все ж
вони вирішили потратити гроші, щоб
посидіти в танцювальному залі цього модного
готелю, куди досі навряд чи ступала нога
кольорового, і послухати її гру.
Джойс підвелася. Вона зрозуміла, що

ніколи не забуде, як ці люди проходили того
вечора у ворота верфі, не забуде обличчя
Річарда Брукса, коли він дивився на них, а
вони йшли на верф, до темних стапелів, де,
ніби падаючі зорі, спалахували вогні елек-
трозварки. Вона гратиме для них, якщо
вистачить сили, гратиме про перемогу, яку
вони здобули, про поразки й утрати, про
ясну павутинку надії в темряві.
Вчителька поправила на плечі Джойс

жовту троянду й розгладила сукню з жовтого
китайського шовку, яку пошила для неї
Дженет.

Джойс іде до дверей. Вчителька стає біля
порога, щоб побачити, коли зал замовкне
й зможе її* слухати. За хвилину вона
кивнула головою, поцілувала Джойс у щоку й
виштовхнула її на сцену. Обличчя слухачів
унизу розпливаються. «Не дивись на них»,
каже собі Джойс. Величезний рояль стоїть
у колі блакитно-димчастого світла. Джойс
аплодують. Серце її то завмирає, то знову
прискорено б'ється. Йдучи до рояля, вона
відчуває, що несе на своїх плечах якийсь
невимовний тягар.

З англійської переклали
Микола ДМИТРЕНКО та Елла ПАСКЕВИЧ

Г-

тшшшіг
всесвіту

ЯК РОЗБАГАТІТИ.
Кілька американців свого
часу придбали книгу «Як
розбагатіти?», а тепер
подали в суд на її автора і
видавця Сіднея Макклоя.
Вони поскаржилися, що
жодна з численних порад,
які містить книга, не
зробила їх багатіями, і зажадали

від автора книги
відповідного відшкодування. Між
іншим, сам Макклой
заробив на своїй книзі близько
50 тисяч доларів.

СУВОРІ МОРАЛІСТИ. В
американському місті Майн-
стоуні група місцевих
жителів звернулася до населення
із закликом вдягати хатніх
тварин і птиць  собак,
кішок, попугаїв тощо в
штанці або інший якийсь одяг.
Автори заклику твердять,
що вигляд голих тварин і
птиць нібито шкодить
суспільній моралі. Ініціатором
цієї дизної кампанії є Джон

Солсбері, власник нічного
бару, в якому виконується
танець з роздяганням 
стриптиз.

РЕКОРДСМЕН. Житель
Нью-Йорка Роберт Бартон
став почесним членом
американської «Ліги
проголошених мертвими» (є в США
і така!). Виявилося, що в
американській пресі його
помилково шістнадцять
разів оголошували померлим.
Бартон переплюнув рекорд
якогось Д. Муні, якого так
само помилково «ховали»

дванадцять разів.
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