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І ЗАВТРА, I ПОЗАВТРА...

Окружним прокурором дядько Гевін був 
не завжди. Але від тих часів, коли він ще 
ним не був, минуло понад двадцять років, 
і тривали вони так недовго, що тільки старі 
люди про те пам’ятали, та й то не всі. Бо 
на ту пору він мав лиш одну судову справу.

Був він тоді молодий— мав двадцять ві
сім років,—  усього рік, як закінчив юри
дичний відділ місцевого університету, ку
ди вступив за порадою діда після повер
нення з Гарварда й Гейдельберга, а за цю 
справу взявся доброхітно, попросивши в ді
да дозволу вести її власними силами, і дід 
згодився, бо всі були певні: процес буде 
чистою формальністю.

Отож він вів цю справу. Навіть через ба
гато років він твердив, що за всю свою 
кар'єру чи то приватного оборонця, чи то 
громадського обвинувача, крім цієї справи, 
він не програв жодної, в якій був певний, 
що закон і справедливість на його боці. 
Власне, він і не програв її: під час осінньої 
сесії присяжні не дійшли згоди, і процес 
відклали, а наступної, весняної сесії, ухвале
но виправдальний присуд —  обвинувачува
ним був статечний заможний фермер, до 
того ж чоловік і батько, на ймення Букрайт, 
з Французового Закруту, глухої околиці в 
південно-східному закутку округи; жерт
вою—  хвальковитий розбишака Бак Торп, 
як він сам називався, чи Бак-Рикало, як про
зивали його інші парубки, що він їх підко
рив своїми кулаками за три роки перебу
вання на Французовому Закруті; безрідний 
цей чолов’яга з'явився нагло й не знати 
звідки, полюбляв скандали, гру в карти, 
гнав, як усі знали, нишком віскі і впіймався 
якось на шляху до Мемфіса з черідкою кра
деної худоби, негайно ж упізнаної власни
ком. Бак Торп мав запродажну посвідку на 
ту худобу, але жодна душа в наших краях 
не чула імені людини, що підписала її.

А сама та історія була стара як світ і до
сить банальна: сімнадцятилітній сільській
дівчині розпалили уяву хвастощі, й моло
децтво, і мова, смілива й дотепна; батько 
спробував навернути її на розум, та доміг
ся 'не більшого, ніж звичайно домагаються 
батьки в таких випадках, отже, він удався

до заборони, заборонив Торпу ступати й на 
поріг, ну, і дівчина, звісно, втекла опівночі 
з дому; а о четвертій наступного ранку 
Букрайт розбудив Віла Ворнера, окружно
го мирового суддю й начальника поліції, 
віддав йому свого пістолета і сказав: «Аре
штуйте мене. Дві години тому я вбив Тор
па». Сусіда, на імення Квік, перший, хто 
прийшов на місце вбивства, знайшов Торпа 
з напівзведеним пістолетом у руці; а за 
тиждень після того, як у мемфіській газе
ті надруковано коротеньке повідомлення 
про пригоду, на Французовому Закруті 
об'явилась якась жінка, назвалася Торпо- 
вою дружиною і, показавши шлюбне сві
доцтво, зажадала грошей та власності, що 
залишились по небіжчикові.

Пригадую, усіх здивувало, що суд при
сяжних взагалі не відхилив позову; коли 
секретар його зачитав, у залі закладалися 
двадцять проти одного, що присяжні ради
тимуться хвилин десять, не більше. Проку
рор навіть доручив вести справу одному із 
своїх помічників, а ознайомлення з доказа
ми не забрало й години. Потім підвівся 
дядько Гевін, і я пам’ятаю, як він подивився 
на присяжних —  на тих одинадцятьох фер
мерів та крамарів і на дванадцятого, що 
мав підкласти йому свиню, —  то був також 
фермер, худий чоловічок із сивим рідким 
волоссям на голові, зовнішністю схожий на 
фермерів-горян, хирлявих і заразом на ди
во витривалих: у п'ятдесят років вони ви
даються старими людьми, а далі час уже 
не має над ними влади. Дядько Гевін про
мовляв спокійно, майже монотонно: на кри
мінальних процесах ми звикли до пафосу, 
але він його уникав, ось тільки слів добирав 
трохи не таких, як у пізніші літа. Із тутеш
німи мешканцями на той час він спілкувався 
усього лиш рік, проте навіть тоді вже вмів 
промовляти так, що всі люди з нашого 
краю —  негри, фермери з узгір'їв, багаті 
плантатори з рівнин —  розуміли, про що 
йдеться.

—  Всіх нас у цьому краю, на Півдні, змал
ку навчено кількох засад, і їх ми шануємо 
над усе. Серед них одна з перших —  не 
найкраща, просто одна з перших, —  що



тільки життям Можна 3anJiatHfH за життя, 
відібране в когось іншого, що одна 
смерть— то лише половина справи. Якщо 
так, то ми б могли порятувати життя обом, 
стримавши обвинувачуваного тієї ночі, поки 
він ще не вийшов зі свого дому; ми б мрг- 
ли врятувати принаймні одного з них, хоч <би 
й довелося відібрати життя обвинувачено
му, щоб його стримати. Тільки ми не дізна
лися вчасно. І я, власне, про це веду мо
ву —  не про забитого та його вдачу і не про 
моральну оцінку його вчинку; не про само
оборону, не про те, чи мав обвинувачува
ний право відбирати комусь життя, я кажу 
про всіх нас, іще живих, і про те, чого ми 
не знаємо, про всіх нас, людських істот, 
а ми ж таки в глибині душі хочемо чинити 
по правді й не хочемо кривдити інших; ми 
блукаємо в хаосі людських пристрастей, по
чуттів і переконань, що їх ми собі не виби
рали, і мірою сил своїх намагаємося в зла
годі з ними чи всупереч їм чинити якнай
краще. Ось цей обвинувачений, теж люд
ська істота з таким самим хаосом пристрас
тей, інстинктів та переконань, опинився 
перед проблемою, як зарадити неминучо
му лихові своєї дитини; вона ж бо в не
розважливому шаленстві юності —  знову 
цей самий одвічний хаос, що його попри 
свою волю вона також дістала в спадок, —  
нездатна була себе вберегти; і ні в кого не 
просячи допомоги, розв’язав цю проблему, 
як підказували йому вдача й сумління, і да
лі не відступався від свого рішення й свого 
вчинку.

Він сів. Заступник прокурора лише під
вівсь, уклонився присяжним і сів знову. При
сяжні вийшли, а ми навіть не виходили із 
зали. Суддя і той не пішов. І я пригадую 
собі, як в залі протягло зітхнули і щось не
вловне промайнуло між присутніми, коли 
годинникова стрілка над лавою присяжних 
пересунулася за десятихвилинну поділку L 
пізніше, коли вона пересунулася за півго
динну поділку, а суддя підкликав виконавця 
і зашепотів йому щось, і той вийшов, і вер
нувся, пошепки сказав щось судді, і суддя 
звівся і, вдаривши своїм молотком, оголо
сив перерву.

Я поквапом збігав додому, пообідав і 
знову поспішив до міста. В конторі було 
порожньо. Навіть дідусь, що любив подрі
мати після обіду, байдуже, чи хто з при
сяжних доходив згоди з рештою, чи ні, 
і той повернувся перший; коли минула тре
тя година, все місто вже знало, що суд при
сяжних виправдав би дядьковіТевіну обви
нувачуваного, якби не один чоловік з отих 
дванадцяти; а потім хутко ввійшов дядько 
Гевін, і дідусь сказав;

—  Ну, Гевіне, добре, що хоч ти вчасно 
замовк і в повітрі зависло рішення присяж
них, а не твій клієнт.

—  Ваша правда, сер,—  відказав дядько 
Гевін, дивлячись на мене своїми ясними 
очима; обличчя він мав тонке, жваве, буй

не волосся вже юді бралося в нього сиви
ною. —  Ходи-но сюди, хлопче, —  звернувся 
він до мене. —  Ти мені потрібен на хвилин
ку.

—  Попроси в судді Фрейзера, хай доз
волить тобі взяти промову назад і нехай 
Чарлі підготує тобі нову, —  кинув дідусь. 
Але ми були вже за дверима, на сходах, 
дядько Гевін зупинився напівдорозі, так що 
ми стояли наче й справді між небом і зем
лею, і його рука лягла мені на плече, а очі 
були ясні і дивились пильніше, ніж будь-ко
ли.

—  Не годиться так чинити, —  сказав 
він. —  Але щоб відстояти справедливість, 
часто доводиться вдаватись до не дуже 
пристойних засобів. Засідання присяжних 
перенесли до задньої кімнати в пансіонаті 
місіс Раунсвел. Саме проти цієї кімнати рос
те шовковиця. Якби ти скрався на подвір’я 
за пансіонатом, щоб ніхто тебе не бачив, 
і обережно виліз на дерево...

Ніхто не побачив мене. Зате я міг крізь 
тріпотливе шовковичне листя заглядати 
в кімнату, а заразом і наслухати: дев’ять 
роздратованих, збуджених чоловіків пороз
валювались на стільцях у глибині кімнати; 
містер Голенд, голова, і ще один добродій 
стояли перед стільцем, на якому сидів ма
ленький, виснажений горянин. Його звали 
Фентрі. Я пам'ятав імена їх усіх, бо дядько 
Гевін казав: «Коли в нашому краї хтось хо
че зробити кар’єру юриста або політика, 
йому не треба красномовства чи бодай ро
зуму; треба лиш мати несхибну пам'ять на 
імена». Але прізвище того чоловіка я за
пам’ятав би й так, бо то був Стоунвол Дже
ксон —  Стоунвол Джексон Фентрі.

—  Отже, він, по-вашому, не втікав із сім- 
надцятилітньою дочкою Букрайта? —  запи
тав містер Голенд. —  По-вашому, його не 
знайдено з пістолетом у руці? По-вашому, 
ледве його поховали, не об'явилася та жін
ка й не довела, що вона йому дружина? 
По-вашому, він не був лобурякою, гірше 
того— чоловіком небезпечним, таким, що 
його як не Букрайт, то хтось інший рано чи 
пізно мусив би порішити, і Букрайтові прос
то не поталанило?

—  Все це так, —  потвердив Фентрі.
—  Чого ж ви тоді хочете? —  допитувався 

містер Голенд. —  Чого ж ви хочете?
—  Нічого не можу вдіяти, —  відказав 

Фентрі. —  Я не голосуватиму за Букрайтове 
звільнення.

І таки не голосував. Цього ж дня суддя 
Фрейзер розпустив присяжних і відклав 
справу до весняної сесії, а наступного ранку 
я ще не скінчив і сніданку, як заявився 
дядько Гевін.

—  Скажи матері, що, може, ми їдемо 
на цілу ніч,—  попередив він. —  Скажи, я 
обіцяю: зі мною тебе не підстрелять, і га
дюка не вкусить, та й не обіп’єшся содовою 
водою... Бо мені треба знати, —  додав він.

Ми звернули з північно-східної дороги,



і мчали Tfcnfcp швидко, і очі йому ясніли, не 
спантеличені, а тільки зосереджені та зав
зяті.

—  Він народився, виріс і весь свій вік 
звікував тут, на другому кінці округи, за 
тридцять миль від Французового Закруту. 
Він під присягою посвідчив, що Букрайта 
зроду не бачив, а по ньому знати, що за 
■тяжкою працею йому не було коли й бре
хати навчитись. Я навіть сумніваюся, чи він 
взагалі чув раніше Букрайтове ім'я.

Ми їхали мало не до полудня. Поминули 
багату родючу рівнину й опинилися тепер 
серед гір, між сосен та папороті, між лат
ками неродючої, вбогої землі на схилах, 
порослих щуплою кукурудзою й бавовни
ком, що якось-то з бідою трималися на 
світі, як і ті люди, що їх ця земля годувала 
й одягала. Дороги перед нами не можна 
було назвати навіть путівцями, —  такі вони 
були покручені й вузькі, поорані коліями і 
піскуваті, що машина половину відстані їха
ла на другій швидкості. Нарешті ми побачи
ли поштову скриньку, а на ній карлючками 
виведено: «Г. А. Фентрі»; а далі двокімнат
ний брусовий дім з відкритими сіньми, і 
навіть я, дванадцятирічний хлопець, помі
тив, що тут уже багато літ ні до чого не 
торкалася жіноча рука. Ми ввійшли в хвірт
ку.

Тут почувся чийсь голос:
—  Стійте! Не руште з місця!
А ми його навіть не помітили —  старий 

дід, босий, з наїжаченою сивою щетиною 
вусів, у полатаній одежині, вилинялій майже 
до кольору збираного молока, ще мен
ший і худіший, ніж його син, стояв на краю 
благенької галереї, тримаючи проти живо
та рушницю, і трусився від люті, чи, може, 
старечої немочі.

—  Містер Фентрі... —  почав дядько Гевін.
—  Доста вже ви йому крові попсували,—  

закричав дід. Він лютував: голос у старого 
нагло підвищився, мовби щось дике, непо
гамовне роздирало йому груди.

—  Геть звідси! Геть з моєї землі! Геть!..
—  Ходім, —  спокійно промовив дядько 

Гевін.
Очі в нього все ще ясніли, все ще були 

зосереджені й уважні. Тепер ми їхали пово
лі. Наступна поштова скринька показалася 
майже за милю, —  і цим разом будинок був 
навіть пофарбований, мав квітник із петуній 
обіч східців, і земля довкола була краща, 
і цим разом на галереї чоловік підвівся й 
підійшов до хвіртки.

—  Добридень, містере Стівенс, —  приві
тався він. —  Отже, Джексон Фентрі зірвав 
вам рішення присяжних.

—  Добридень, містере Пруйт, —  відказав 
дядько Гевін. —  Схоже, таки зірвав. Розка- 
жіть-но мені.

І Пруйт розказав, дарма що дядько Гевін 
раз по раз забувався, і тоді в нього вихоп

ім  лювалися слівця, набуті в Гарварді і навіть 
ютж ще в Гейдельберзі. Здавалося, люди, гля

нувши йому в обличчя, зараз упевнялися, 
що він запитує зовсім не з цікавості і не за
для власних егоїстичних цілей.

—  Тільки матуся про це знає більше від 
мене, —  сказав Пруйт. —  Ходімо на гале
рею.

Ми зійшли з ним на галерею, де огрядна 
сива стара жінка в чистому картатому ка
пелюшку, в сукні й чистому білому фартуш
ку сиділа в кріслі-гойдалці \ лущила горох 
над дерев’яною мискою.

—  Це адвокат Стівенс, —  мовив Пруйт. —  
Син капітана Стівенса з міста. Він хоче зна
ти про Джексона Фентрі.

Отож ми посідали, і вони обоє —  то син, 
то мати —  почали розповідати по черзі.

—  Ото їхня земля, —  сказав Пруйт. —  
Шмат її видно з дороги. А чого не видно, 
виглядає не краще. Але його татусь і дідусь 
обробляли її і добували з неї собі на про
життя, і утримували родину, і сплачували 
податки, і не заборгували жодній живій ду
ші. Не збагну, як вони це робили, однак 
робили. І Джексон почав допомагати, за
ледве підріс настільки, щоб дотягтися до 
чепіги плуга. Він майже й не виріс вищий. 
Жоден з них не виростав. З того, мабуть, 
все й пішло. Отже, Джексон і собі почав її 
обробляти свого часу, аж поки не став на 
порозі двадцяти п'яти літ, а виглядав уже 
на сорокалітнього; ні в кого ласки не питаю
чи, сам неодружений і взагалі ніякий, він 
жив удвох із батьком, і самі вони собі пра
ли й варили, бо як же чоловікові женитися, 
коли на двох з батьком у них одна пара 
черевиків. Та й взагалі, чи був сенс брати 
жінку на цю землю, що вже звела зі світу 
його бабу й матінку, коли ще й сорока їм 
не було. Аж це якось увечері...

—  Дурниці,—  урвала його місіс Пруйт.—  
Як твій батько побрався зі мною, ми не ма
ли навіть даху над головою. Ми оселилися 
в найнятій хаті на орендованій землі...

—  Ну гаразд, —  погодився Пруйт. —  Аж 
це якось увечері приходить він до мене 
та й каже, що напитав роботу на тартаку у 
Французовому Закруті.

—  У Французовому Закруті? —  насторо
жився дядько Гевін, і очі йому ще дужче 
заясніли, вже не так уважні, як цікаві.

—  На поденщину, —  пояснив Пруйт. —  
Не щоб забагатіти, а заробити, може, якусь 
копійчину, —  аби не животіти, як його ді
дусь, доки не помер одного дня між чепі
гами плуга, і як животів його батько, чека
ючи смерті десь у кукурудзяній борозні, 
і як мусив би він і сам животіти, та ще й не 
маючи сина, що хоч підібрав би його, не
живого, з землі. Мовляв, він підрядив нег
ра, щоб помагав обробляти землю татові, 
поки його тут не буде, і він був би дуже 
вдячний, якби я туди навідувався вряди-го
ди взнати, чи добре почувається його бать
ко.

—  А ти й навідувався, —  мовила місіс 
Пруйт.



—  Та підходив таки близенько, —  пого
дився Пруйт.— Підходив до самого поля, 
тож чув, як старий лає негра за млявість, 
і бачив, як той негр силкується не відста
вати від нього, і думав: «Оце добре, що 
Джексон не взяв двох негрів працювати, 
поки його самого там не буде, бо якби цей 
старий —  йому вже було під шістдесят —  
прожив хоч один день, відсиджуючись у хо
лодку і не мавши чого рубати чи копати, 
то він і до захід сонця не протяг би». Так 
ото Джексон подався геть. Пішки. Бо вони 
мали тільки одного мула. Другого в них і 
зроду не бувало. Ну, та це всього миль за 
тридцять. Не було його так років два з по
ловиною. Коли це одного дня...

—  Він вернувся додому на перше різд- 
во,—  перебила місіс Пруйт.

—  Еге ж, —  погодився Пруйт. —  Він про
йшов ті тридцять миль пішки й перебув 
різдво вдома, а .назавтра знову пройшов ті 
самі тридцять миль наза/j до тартака.

—  Чийого тартака? —  запитав дядько 
Гевін.

—  Квіков.ого, —  відказав Пруйт. —  Старо- . 
го Квіка. Але на друге різдво він уже додо
му не приходив. Аж оце десь на початку 
березня, десь тоді, як річка на Французо- 
вому Закруті починає так пересихати, що й 
колоди через неї можна волочити, і вже 
скидалося, ніби він зібрався не в жарт од- 
робити третій рік на тартаку, він раптом ки
нув роботу й повернувся додому. Але цим 
разом не пішки. Приїхав найнятою брич
кою. Бо мав при собі козу й дитя.

—  Заждіть, —  озвався дядько Гевін.
—  Ми так до пуття і не знали, як він при

їхав додому, —  докинула місіс Пруйт. —  Бо 
він пробув удома вже більше тижня, аж 
ми довідалися, що в нього дитя.

—  Заждіть, —  повторив дядько Гевін.
Вони ждали, дивлячись на нього. —  Пруйт

сидів на поруччі галереї, а місіс Пруйт і до
сі лущила горох із довгих ламких стручків, 
і обоє дивились на нього. Радощів у його 
очах тепер було анітрохи не більше, ніж 
перше непевності чи навіть задуми: вони 
лиш заясніли йому ще дужче, так, ніби оте 
щось, причаєне в них, спалахнуло яскравим 
світлом.

—  Гаразд, —  промовив він. —  Розповідай
те далі.

—  І коли я нарешті довідалася й пішла 
туди,— сказала місіс Пруйт, —  то немовля
ті не було ще й двох тижнів. І як тільки він 
його виходжував на самому козячому мо
лоці...

—  Коли ти не знаєш, то де вже мені зна
ти, —  сказав Пруйт. —  Коза не те, що коро
ва. Козу треба доїти кожних дві години 
чи десь так. І уночі.

—  Атож, —  погодилася місіс Пруйт.—  
Він не мав навіть пелюшок. Кілька пороз
порюваних торбин з-під борошна, та й го
ді, а повивати його навчила повитуха. От я 
налагодила трохи пелюшок і віднесла йо

му; він тримав і далі того негра як помічни
ка батькові в полі, а сам варив, і прав, і дитя 
бавив, і козу доїв, щоб його нагодувати; і я 
казала йому не раз: «Давай я візьму його. 
Бодай поки ссе. і ти теж можеш у нас в до
мі поселитись, коли хочеш». А він тільки 
дивився на мене —  маленький, худий, ви
снажений,—  зроду ж бо за столом не на
їдався досхочу, і казав: «Дякую, місіс. Я 
сам дам собі раду».

—  І вийшло на його,— сказав Пруйт.—  
Не знаю, який із нього був робітник на 
тартаку, а що він ніколи не мав ніякої фер
ми, то хто зна, який із нього був би й фер
мер. Але хлопця він таки виходив.

—  Атож ,— притакнула місіс Пруйт.—  
А я все напосідалася на нього: «Ми навіть' 
і не чули, що ти одружився», —  кажу йому 
якось. —  А він: «Так, мем, ми побралися то
рік. Коли найшлося дитя, вона померла». —  
«Що вона була за одна? —  питаю. —  Якась 
дівчина з Французового Закруту?» —  «Ні, 
мем, —  каже він на те, —  вона була з цент
ру штату». —  «А  звалася як?» —  питаю. —  
«Міс Сміт», —  каже.

—  А за тяжкою працею йому навіть 
не було коли навчитися брехати, —  сказав 
Пруйт. —  Але хлопця він таки виходив. Ко
ли вони вже зібрали осінній врожай, він 
відпустив негра і навесні знову працював 
укупі зі старим, як і перше. Він зробив собі 
щось ніби торбу-заплічника, як ото, кажуть, 
роблять індіанці, і тягав у ній хлопця. 
Я час від часу туди навідувався, поки ще 
земля не вгрілася, і бачив, як Джексон 
з батьком вирубують чагарі та орють, 
а торба висить на плоті, і хлопець спить 
у ній навсторч, і так солодко, ніби в пухо
вій перині. Тої весни він навчився ходити, 
і я не раз дивився, стоячи біля плоту, як 
це мале нещастячко десь посеред борозни 
щосили налягає на ноги, щоб устигнути за 
Джексоном, аж поки Джексон затримає 
плуга на повороті і повернеться до нього, 
і посадовить собі на шию, а потім знову 
ухопиться за чепіги, щоб орати далі. На
прикінці літа воно вже дибало досить 
справно. Джексон змайстрував йому з па
лички й шматочка гонту маленьку сапку, 
і тепер, коли Джексон рубав бавовник, ви
ще колін заввишки, то хлоп’яти не видко 
було зовсім, і тільки бавовник трясся, де 
воно вовтузилося.

—  Джексон шив йому одежу, —  сказала 
місіс Пруйт. —  Сам шив, руками. От я й зі
брала трохи одягу і віднесла туди. Тільки 
раз так і зробила. Він узяв ті речі, подяку
вав. Здавалося, він заздрить навіть землі, 
що годувала цю дитину, не даючи їй помер
ти голодною смертю. А ще я пробувала йо
го умовити, щоб одніс малого до церкви й 
охрестив. «Він уже має ім'я,—  сказав Джек
сон. — * Його звати Джексон і Лонгстріт 
Фентрі. Б.атько воював під їхньою коман
дою».



—  Він ніколи нікуди не ходив, —  сказав 
містер Пруйт. —  Бо де бачать Джексона, 
там і хлопець. Коли б навіть він був украв 
те дитя на Французовім Закруті, то й тоді б 
краще з ним не заховався. Навіть до крам
ниці в Гейвен-Гілі їздив старий, і лиш єди
ний раз на рік Джексон розлучався з малим 
ненадовго, як мусив їздити до Джефферсо
на сплачувати податки. Коли я побачив 
хлопця вперше, він нагадав мені щеня сете
ра, аж раз, коли Джексон вибрався плати
ти податки, я навідався туди до них, і ба
чу —  хлопець сидить під ліжком, ані тобі 
шелесь, заліз у куток і лиш світить відтіля 
очицями. Достоту як лисиченя чи вовченя, 
щойно впіймане.

Пруйт добув із кишені бляшанку з тютю
ном, і ми дивились, як він витрусив трохи 
жуйки на покришку, а з неї собі на нижню 
губу, обережно струсивши з покришки все 
до крихітки.

—  Гаразд, —  озвався дядько Гевін.—  
А що далі?

—  Це й усе, —  відказав Пруйт. —  На дру
ге літо він зник разом з хлопцем.

—  Зник?— перепитав дядько Гевін.
—  Саме так. Власне, якось уранці їх уже 

не стало. Коли зникли —  бозна. Нарешті 
одного дня мені урвався терпець, і я пішов 
туди, а будинок стояв пусткою, і я пішов на 
поле, де старий орав, і найперше подумав, 
що поперечка між чепігами плуга йому 
вломилася і він прив’язав натомість молоде 
деревце, але він, забачивши мене, як не 
вхопить те деревце —  аж воно не що, а 
дробовик, і каже мені, либонь, те саме, що 
й вам сьогодні вранці, коли ви туди захо
дили. Наступного року він уже знову мав 
негра за помічника. А потім десь так літ за 
п'ять повернувся Джексон. Теж не знаю 
коли. Власне, якось уранці з'явився там, 
і все. І негра знов не стало, а вони вдвох 
із батьком обробляли тепер землю, як і 
раніше. І одного дня я вже не витримав 
і пішов туди, де він орав, і став коло плоту, 
чекаючи, поки борозна доведе його до пло
ту, однак він і тут не подивився на мене —  
орав зовсім поруч, не далі, як за десять 
кроків, і все ще не дивився в мій бік, і за
вернув уже, і йшов назад, коли я спитав: 
«Чи він помер, Джексоне?» І тоді він погля
нув на мене. «Хлопець», —  кажу я. А він 
тоді: «Який хлопець?»

Пруйти запросили нас залишитися на обід.
Дядько Гевін подякував.
—  Ми прихопили дещо перекусити з со

бою,—  відказав він. —  І ще перед нами 
тридцять миль до Ворнерової крамниці, а 
потім двадцять дві милі до Джефферсона. 
А наші дороги ще не дуже пристосовані для 
автомобілів.

Сонце вже сідало, коли ми доїхали до 
Ворнерової крамниці в селі на Францу- 
зовому Закруті, і знову на порожній галереї 

^  підвівся якийсь чоловік і зійшов сходами 
до машини.

Це був Айшем Квік, свідок, що перший 
натрапив на Торпове тіло, —  високий, не
зграбний чолов'яга років під сорок п’ять із 
сонним обличчям і короткозорими очима, 
в яких, одначе, придивившись, можна було 
помітити щось бистре, навіть трохи глумли
ве.

—  Я чекав на вас, —  озвався він. —  Схо
же, ви спіймали облизня.—  Він примружив
ся на дядька Геві-на.— Той Фентрі.

— * Так, —  сказав дядько Гевін.— А чому 
ви мені не сказали?

—  Я й сам не здогадався, —  відповів 
Квік. —  Аж тільки як почув про вашу не
вдачу в суді і то через одного чоловіка, 
я зіставив їхні імена.

—  Імена? —  запитав дядько Гевін. —  Які 
іме... Та ні, нічого. Розповідайте...

І ми посідали на веранді замкненої без
людної крамниці, на деревах скрекотіли й 
сюрчали цикади, і в куряві над дорогою 
мерехтіли, пропливаючи, блищики, а Квік 
розповідав про те все, вивернувшись на 
лавочці позад дядька Гевіна й розпружив- 
шись кожним своїм суглобом, наче весь 
мав розпастися від першого ж поруху, лінь
кувато й сардонічно отак' просторікував, на
че намірявся говорити цілу ніч, бо годі бу
ло скінчити раніше. Проте розмова так 
довго не тривала. Вона тривала стільки, 
скільки вимагали речі, про які йшлося. Але 
дядько Гевін каже, що підсумувати людські 
переживання можна в кількох словах —  
хтось уже обійшовся й чотирма: «Народив
ся, страждав і помер».

—  Це мій батько найняв його. Але коли 
я довідався, звідки він, то вже знав: робіт
ник з нього буде путній, бо люд у тій сто
роні не мав часу навчитися чогось іншого, 
крім тяжкої праці. І я знав, що також і чес
ний з тої самої причини: адже в тій сто
роні чоловікові не було чого захотіти так 
дуже, щоб навчитися красти. Може, тіль
ки одного я в ньому недооцінив —  здатнос
ті кохати. Я гадав, що він, бувши родом із 
тих країв, не знає взагалі любові і то все 
з тої ж таки причини, і що навіть саме це 
поняття втратило сенс для його дідів-пра- 
дідів, відколи перший з них мусив остаточ
но вибрати: клопотатися коханням чи тим, 
як не вмерти голодною смертю.

Так ото він став до праці, робив те саме 
і заробляв так само, як і негри. Аж тоді піз
ньої осені, коли річка знову заводнилася 
і ми вже готові були замкнути тартак на 
зиму, я дізнався, що він умовився з бать
ком залишитись до весни нічним сторожем 
та наглядачем, діставши три вихідних дні —  
відвідати домівку на різдво. J він так і зро
бив, а наступного року, коли тартак було 
пущено знову, він уже стільки вмів і так 
ревно докладав рук, що посеред літа сам 
порядкував усім тартаком, а на кінець літа 
батько й зовсім перестав туди заглядати, 
а я заглядав лиш коли здумається, десь раз 
на тиждень абощо. Отже, восени батько



навіть завів мову про будівництво халупи 
для нього, щоб він більш не жив у тому са
раї з паровим казаном, де був тільки мат
рац, напханий соломою, та розвалена ста
ра груба. Він зостався й на цю зиму. Чи бу
вав він у себе вдома на це друге різдво, 
коли туди ходив і коли вернувся, —  цього 
ми так і не знали, бо навіть я не заглядав 
до нього від осені.

А потім якось після обіду у лютому ста
ло ніби трохи на годині, і мені чогось не си- 
ділося на місці, і я вибрався туди. Перше, 
що там побачив, була вона, жінка, якої 
досі я і в вічі не бачив, —  молода і колись, 
при доброму здоров'ї бувши, може, навіть 
гарна, не знаю. Бо тепер вона була не те 
що просто худа, але зовсім як тріска. Ви
глядала вона не стільки зголоднілою, як 
хворою, хоч ноги ще її носили, —  і не тіль
ки тому, що за який місяць мала розроди
тися. О т я й питаю: «Хто це?» —  а він по
дивився на мене та й каже: «Це моя жінка». 
А я питаю: «З яких би то пір? Адже восени 
ти не мав ніякої жінки. А ця ось дитина 
вже на останньому місяці». Тоді він до 
мене: «Хочете нас прогнати?» А я йому: 
«Нащо мені вас проганяти?» А зараз я роз
повім вам те, що знаю тепер, те, про що 
довідався від отих двох братів— вони з'я
вилися тут через три роки зі своїм судовим 
папірцем, —  а не те, що він мені сам роз
казував, бо він ніколи й слівцем нікому не 
прохопився.

—  Гаразд, —  сказав дядько Гевін.—  Роз
повідайте.

—  Не знаю, де він її знайшов. Не знаю, 
чи то він її знайшов, чи просто вона сама 
зайшла одного дня чи одної ночі на тартак, 
а він просто побачив її, і сталося, як той ка
зав: ніхто не знає, коли вдарить і куди влу
чить кохання або грім —  тільки що вдру
ге туди не вдарить, бо нема потреби. 
Я не думаю, щоб вона розшукувала чоло
віка, котрий її покинув, —  либонь, урізав 
поли від неї, коли довідався про дитину... 
і тим паче не думаю, щоб вона боялася чи 
соромилась повернутись додому через те 
лишень, що братй з батьком силкувалися 
утримати її від шлюбу з ним. Як на мене, 
в ній просто шумувала та сама чорна, не 
надто розумна і з біса жорстока родинна 
пиха, що нею потім бундючилися тут з го
дину оті її брати.

Так чи інак, але вона там була і, певне, 
знала, що часу їй зосталось обмаль, а він 
їй сказав: «Поберімося»,— .на що вона
відповіла: «Не можу з тобою побратися. 
Я вже маю чоловіка». І час її наспів, і вона 
лягла на тому матраці, і він чи не сам го
дував її ложкою, і вона вже, мабуть, зна
ла, що більш не підведеться, і він закликав 
повитуху—  обидві знали, що вона вже не 
встане з цього матраца, і, може, врешті пе
реконали в тому і його, або, може, їй уже 
було однаково, і вона сказала: «Згода». 
Словом, він узяв мула, що його мій батько

дозволив йому тримати на тартакові, і по
їхав на ньому за сім миль до проповідни
ка Вітфілда, і привіз того вдосвіта, і той їх 
повінчав, і вона вмерла, а вони вдвох із 
Вітфілдом поховали її. І тієї ж ночі він при
їхав до нас додому й сказав батькові, що 
кидає роботу, і залишив мула, а коли я, пе
регодя кілька днів, поїхав до тартака, його 
вже там не було. Тільки солом’яний мат
рац, груба та на полицях ще начиння й ско
ворідка —  йому передала їх моя мати, —  
все вимите й чисте. І щойно за три літа тих 
двоє братів, ті Торпи...

—  Торпи, —  сказав і собі, дядько Гевін* 
Сказав неголосно. Вже поночіло швидко, 
як то звичайно в нашому краї, і тепер я зов
сім не міг розгледіти його обличчя. —  Роз
повідайте,—  додав він.

—  Смагляві, як і вона —  молодший взага
лі був страх подібний до неї, —  приїхали 
вони бричкою із заступником шерифа чи 
з виконавцем, не знаю, з тим папером, геть 
чисто пописаним і проштампованим, і пе
чаткою скріпленим, як то й належиться, а я 
їм і кажу: «Ви не смієте. Вона прийшла сю
ди своєю волею, хвора й без нічого, а він 
дав їй притулок і годував, і доглядав, і до
поміг, як народжувалося те дитя, і пропот 
відника до неї привів; навіть шлюб із нею 
взяв перед її смертю. Проповідник і пови
туха—  обоє тому свідки». А старший брат 
відказує: «Він не мав права одружуватися 
з нею. Вона вже мала чоловіка. Ми вже до 
нього добралися». —  «Добре, —  я на те. —  
Він, одначе, взяв цього хлопця, коли ніхто 
по нього не приходив. Він виховує його, 
вдягає та годує вже добрих два роки». То
ді найстарший витяг із кишені гаманець 
лиш наполовину і зараз упустив його назад. 
«Маємо намір і це залагодити як слід, от 
лиш побачимо того хлопця,—  каже. —  Він 
нам кревний. Ми хочемо його забрати, 
й таки заберемо». І тоді, не вперше вже, 
я подумав: негаразд ведеться на цім світі, 
стократ гірше, ніж годилося б. Я й кажу: 
«Це за тридцять миль звідсіля. Мабуть, не 
відмовитесь переночувати цю ніч у нас, 
і коні відпочинуть». А старший зиркнув на 
мене та й каже: «Коні анітрохи не потоми
лися. Ми тут не баритимемось».—  «Тоді і 
я з вами поїду», —  кажу йому. А він мені: 
«Зробіть нам таку ласку», —  відказує.

Ми їхали до пізньої ночі. Отже, я гадав, 
уночі мені трапиться нагода, хоч мені й не 
було чим їхати. Але як ми порозпрягали 
коней і полягали на землю, старший брат 
усе не лягав: «Щось не спиться»,—  каже 
він. «Посиджу трохи». Тож-бо нічого з того 
не вийшло, і я теж ліг, а потім зійшло сон
це і було вже пізно, а десь, як добре роз
виднилося, ми добулися до тієї поштової 
скриньки з прізвищем, що її неможливо 
не помітити, і до того порожнього дому, де 
не було нікого видно ані чути, аж долинуло 
цюкання сокири, ми обійшли поза хатою, і 
він глянув з-понад стосу дров, і побачив те,



чого, либонь, цілих три роки чекав щоразу, 
коли сонце викочувалося на небо. Бо він 
навіть не спинився, а лиш кинув маленько
му хлоп’яті: «Тікай. Тікай на поле до діда. 
Тікай», —  і пішов просто на старшого бра
та і вже звів сокиру, і вже почав опускати, 
та мені саме пощастило перехопити його 
руку, а старший брат у цю мить схопив йо
го за плечі, і ми відірвали його від землі і 
тримали чи то намагалися тримати.

«Перестань, Джексоне! —  гукнув я.—  
Перестань! У них закон!»

І тут щось дрібнесеньке почало брикати
ся й дряпати мене за ноги: це було те 
хлоп’ятко; без звуку, воно просто метуши
лося круг мене й обох братів і било нас, 
куди лиш могло дістати, цурпалком дере
вини, що її порубав Фентрі. «Злови його 
й тягни до брички», —  крикнув старший 
брат. Тоді молодший упіймав його; вдержа
ти малюка було не легше, ніж самого Фент
рі, бо він брикався й виривався, все ще 
мовчки, навіть коли молодший уже поніс 
його, а Фентрі шарпався й кидався за двох, 
поки молодший із хлоп'ям не зник йому 
з-перед очей. По тому він ураз зів'яв. То 
було так, наче всі кістки обернулися йому 
на воду, і коли ми зі старшим братом опу
стили його, то здавалося, наче він і зроду 
не мав тих кісток, —  так знеможено при
хилився він спиною до дров, що їх сам на
рубав,—  засапаний, з бризками піни в кути
ках рота.

«Такий закон, Джексоне, —  кажу я. —  її 
чоловік ще живий».

«Знаю, —  відказує він. Мова його була 
лиш трохи голосніша за шепіт. —  Я чекав 
цього. Тим-то, мабуть, це мене так і ошеле
шило. Тепер уже все гаразд».

«Прикро, що так сталося, —  каже той 
брат. —  Ми довідалися тільки минулого 
тижня; Але він —  наш кревний. І ми хочемо 
забрати його додому. Ви повелися з ним 
добре. Дякуємо вам. І його мати дякує 
вам. Ось вам», —  каже він. Дістав з кише
ні гаманець і тиць його Фентрі в руку. Тоді 
обернувся й пішов. А за хвилю я  почув, як 
бричка розвертається і з'їжджає схилом. 
І ось уже її не стало чути зовсім. А Фент
рі —  я не знаю, чи він взагалі що з того 
розчув.

«Такий закон, Джексоне, —  кажу я. —  Але 
закон має два кінці. Поїдемо до міста, по
балакаємо з капітаном Стівенсом. Я поїду 
з тобою».

Тоді він підвівся й сів, спроквола й не
гнучко. Він уже не дихав так тяжко і ви
глядав тепер краще, тільки очі були йому 
сторопілі якісь. Потім звів руку із затисну- 
тим у кулаці гаманцем і почав ним витира
ти собі обличчя, наче то була носова хус
тинка; здається, він перед тим навіть і 
гадки не мав, що тримає щось у руці, бо 
зненацька опустив її, може, з п’ять секунд 

О* дивився на гаманець, а тоді струснув його —  
“  не кинув, а просто сруснув, мовби жменю

багнюки, на яку оце роздивлявся, що воно 
таке, і встав, і пішов через подвір'я до лі
су, ступаючи рівно й поволі і виглядав зда
леку вже не багато більшим за те мале 
хлоп’я —  і так зайшов аж у ліс.

«Джексоне!» —  гукнув я навздогін. Та він 
навіть не озирнувся.

А я залишився на ту ніч у Руфуса Пруйта 
і позичив у нього мула; сказав, що приїхав 
сюди просто так на розглядини, бо не дуже 
мені хотілося з кимось розмовляти, а на 
ранок припнув мула до тієї хвіртки й подав
ся стежиною, і спершу й не примітив на га
лереї старого Фентрі.

А коли таки примітив, він уже так жваво 
мотнувся, що я навіть не добрав, що то 
він тримає в руках, аж воно як не бабах
не—  і я почув, як шріт заторохтів по листі 
мені над головою, а Пруйтів мул так від
чайдушно зашарпався, наче хотів зірватися 
з припони чи повіситися на хвіртці.

І ось одного дня, може, за півроку по 
тому, як той Бак-Рикало осів у цьому краї, 
щоб підбити підсумок своїм пиятикам, бій
кам і дурисвітству, він сидів на цій веранді, 
п’яний як чіп, і сипав прокляття за проклят
тям на втіху півдесяткові дружків, яких він 
не раз був лупцював до безпам’яття нечес
ними, а то часом і чесними прийомами,—  
тепер же вони реготали за кожним разом, 
коли він умовкав, щоб звести подих. А я 
ненароком зиркнув у бік дороги і побачив 
там Фентрі верхи на мулі.

Він просто сидів собі, —  курява тридцяти 
отих миль закоржавіла на спітнілій спині 
мула, —  і дивився на Торпа. Чи довго вже 
він тут пробув, сидячи отак ні пари з уст 
і лиш дивлячись на Торпа, —  не знаю; але 
потім він завернув мула й поїхав дорогою 
назад до узгір'їв, яких йому не слід було 
ніколи залишати. Тільки що, може, правду 
воно мовиться: од грому та кохання схова
тися годі. Тоді я не знав, чого-то він так ди
вився. Я не пов’язував тих двох імен. Я по
чував, що ім'я Торпа було мені знайоме, 
але діялося то двадцять років тому, і я за
був, аж тут раптом чую про невдалий ваш 
суд. Звісно, що він би й не подумав голо
сувати за Букрайтове звільнення... Темно. 
Ходімте вечеряти.

Але до міста залишалося тільки двадцять 
дві милі, і ось ми вже на шляху, вкритому 
жорствою; ми б могли бути вдома за чо
тири з половиною години, бо інколи спрома
галися витискати тридцять —  тридцять п’ять 
миль на годину, і дядько Гевін сказав, що 
колись усі дороги в Міссісіпі вимостять 
бруківкою, як мемфіські вулиці, і кожна ро
дина в Америці матиме авто. Тепер ми їха
ли швидко.

—  Звісно, що він би й не подумав,—  
сказав дядько Гевін.—  Отакі вони —  скром
ні та непоборні трудівники землі, і доля їх
ня —  витривати, витривати і ще раз витри- 
вати і завтра, і позавтра, і післяпозавтра...



Звісно, що він би й не подумав голосувати 
за Букрайтове звільнення.

—  А я голосував би, —  заперечив я. —  
Я б його виправдав. Бо ж Бак Торп був ли
хий чоловік. Він...

—  Ні, ти б не голосував, *—  сказав дядь
ко Гевін. Однією рукою він стискав мені 
коліно, дарма що ми й так їхали швидко; 
жовтий сніп світла рівно лягав на жовту 
дорогу, жуки залітали, кружляючи, в той 
світляний сніп, і випливали геть з нього. —  
Тут ішлося не про Бака Торпа, дорослого 
чоловіка. Цього на Букрайтовому місці він

застрелив би не вагаючись, як і Букрайт. 
А річ у тім, що у спідлемому й озвірілому 
тілі Букрайтової жертви ще лишалося 
щось, —  не дух, може, але бодай згадка, —  
від маленького того хлоп'яти, того Джек
сона і Лонгстріта Фентрі, хоч людина, в яку 
виросло хлоп’я, зовсім про це й не знала, 
і тільки Фентрі це знав. То й ти б не ви
правдав Букрайта. Ніколи цього не забувай. 
Ніколи.

З англійської переклав 
Еміль ХОМЕНКО

золотим КРАЙ

І

Якби він мав тридцять років, то не потре
бував би двох таблеток аспірину та пів
склянки чистого джину, щоб витримати гол
частий доторк душу і збутися тремтіння 
рук перед тим, як сяде голитись. Але й те, 
що в тридцять років він не міг би доз
волити собі так багато пити щовечора, як 
тепер п'є, а як і пив би, то вже напевно— не 
в товаристві таких чоловіків та жінок, що 
з ними тепер, у сорок вісім років, бував 
щовечора, бував, навіть знаючи в останні 
години, коли дзенькали розбивані чарки і 
пронизливий вереск п’яних жінок перекри
вав удари барабанів та виття саксофонів, —  
у ті години, коли він трохи перебирав міру 
як щодо кількості споживаного питва, так і 
щодо суми сплачуваних чеків, —  що через 
шість чи вісім годин він пробудиться зов
сім не зі сну, а з якогось безсонного пи- 
яцького очманіння, в якому замре оглуш
ливе буйне ревище минулого вечора і не
мов без ніякого проміжку на спочинок чи 
їду знов оживе знайома обстава його спаль
ні. Стояки ліжка вирізняться в ранковому 
світлі, що падає крізь вікна, зарослі буген- 
вілеєю, а за тими вікнами перед його набо
лілими й перевтомленими очима постане 
видовище, яке можна б назвати пам’ятни
ком майже двадцяти п’яти років праці й 
жадання, спритності й зичливості долі, ба 
навіть духовного гарту —  протилежне узбіч
чя каньйону, поцятковане білими віллами, 
ледь помітними з-поза вирощених оливко
вих гаїв, або ж обмережане понурими ря
дами кипарисів, схожих на фасади східних 
храмів —  імена їхніх власників, обличчя й 
навіть голови були повсюдно знані, не ви
ключаючи й найдальших закутків Сполуче
них Штатів, і Америки, і цілого світу, де

імен Ейнштейна, Руссо й Ескулапа зроду-ві
ку не вимовлялося.

Пробудившись, він не відчував ніякої 
млості. Він ніколи не пробуджувався хворий, 
і спиртне йому не вадило —  не тільки тому, 
що він пив занадто довго й регулярно, 
але й тому, що навіть після тридцяти років 
життя в добробуті почувався ще досить 
здоровим. Походив-бо він із занадто здо
рового роду: тридцять чотири роки тому 
чотирнадцятилітнім хлопцем сів він на бу
фер товарняка, що їхав на захід, і втік із 
маленького глухого містечка в Небрасці, 
в яке батько вклав увесь свій досвід і жит
тя і яке названо його іменем— таки містеч
ка, хоча лише в тому розумінні, що тінь 
завжди більша від того, хто її відкидає. 
Містечко й досі нагадувало поселення піо
нерів, яким він запам'ятав його в п’ять чи 
шість літ: щораз довша тінь маленького 
аванпоста, критих дерном хатин на розлогій 
пустельній рівнині, де його батько, теж 
Айра Юїнг, перший заповзявся вирощувати 
на цій землі пшеницю впродовж кожних шес
ти днів, у недільних проміжках поміж ними 
віддаючись молитві —  навесні та влітку на
дворі, а взимку й восени у смердючому 
присмерку завіяних снігом хатин. Айра 
Юїнг-молодший пройшов відтоді довгий 
шлях— від голого, без жодної деревини 
села, звідки він утік нічним товарняком, аж 
до цього будинку вартістю в сто тисяч до
ларів, де він оце нежить і чекає, коли вже 
зможе встати, піти до ванної та взяти в рот 
дві таблетки аспірину. Вони, його мати й 
батько, силкувалися якось пояснити це йо
му —  щось про духовний гарт, про волю 
витривати. У чотирнадцять років він не міг 
відповісти їм логічно й розважливо, ані по- ^  
яснити, чого він хоче: він міг тільки втекти. ^  
І втікав він зовсім не від батькової суворос-



ті чи гніву. Втікав він від самої тієї околиці, 
що на ній не росло жодної деревини, що 
в її напівпустельності ввижалася йому вся 
занапащена батькова й материна молодість, 
змарноване їхнє життя, від того наче ост
рівця безлюдної землі, де природа дозво
ляла на коротку пору зеленіти приземкува
тій жалюгідній пшениці, перед тим як зно
ву покриє ту землю одвічним неподолан
ним снігом, так, немовби (і це не звучало, 
як обіцянка, ані як погроза) то було по
хмуре провіщення неминучої долі всього 
живого. І навіть не від того втікав він, бо 
він зовсім і не втікав: знйкнути, відійти—  
це був єдиний аргумент, до якого чотир
надцятилітній хлопець міг удатися з сякою- 
такою надією на успіх.

Наступні десять років він то працював 
поденником, то блукав по тихоокеанському 
узбережжю аж до Лос-Анджелеса на Пів
дні. У  тридцять років він був уже одруже
ний на лос-анджелеській дівчині, дочці сто
ляра, мав сина й дочку, і володів часткою 
нерухомого майна. У  сорок вісім ві'н ви
трачав п’ятдесят тисяч доларів на рік, воло
дів закладом, що його збудував влас
ними руками і неушкодженим провів через 
рік тисяча дев'ятсот двадцять дев’ятий. 
Своїм дітям він дав усі вигоди, яких його 
батько не тільки не спромігся б уявити, 
але які й засудив би категорично в теорії —  
та й слушно, як тепер виявилося і як під
тверджувала це газета, що ЇЇ шофер-філіп- 
пінець (котрий щоранку переносив його 
в дім, роздягав і вкладав у ліжко) дістав із 
кишені господаревого плаща й поклав на 
журнальний столик.

Коли двадцять років тому помер його 
батько, Айра Юїнг уперше від часу втечі 
приїхав до Небраски, забрав матір, і тепер 
вона жила тут у своєму власному будинку, 
тільки не такому розкішному, бо вона від
мовилася (якось наче сором’язливо, але 
твердо й рішуче, хоч він цього й не помі
тив) від чогось кращого чи вишуканішого. 
То був будинок, де вони всі тоді - жили, але 
першого ж року він з дружиною та дітьми 
перебрався кудись-інде. Ще за три роки він 
знову перебрався —  в той будинок на Бе- 
верлі-Гілс, де були самі вілли; саме в цьо
му домі він зараз і пробудився. Але жодно
го разу за ці дев'ятнадцять років Айра Юїнг 
не забув (навіть протягом останніх п’яти 
років, коли вранці вставав, страшенно на
пружуючи силу волі, ту саму силу, яку пе
редав у спадок йому батько і яка допомог
ла Айрі-старшому осісти на рівнині Небрас
ки й вигребти там нору, щоб жінці було де 
породити дітей, поки він вирощує пшени
цю) дорогою на роботу заїхати на десять 
хвилин до матері (хоч це було двадцять 
миль убік). Жила вона в цілковитій тиші й 
супокої, якими тільки міг він її забезпечи
ти. Він так подбав про її побут, що вона 
зовсім не потребувала грошей, готівки: він 
оформив їй кредит у найближчій продо

вольчій крамниці та в різника, ї садівник- 
японець, який приходив щодня поливати й 
доглядати квіти, міг робити для неї закуп
ки, тож бо вона рахунків і не бачила, 
і єдиною причиною, чому в домі не мали 
служниці, було те, що навіть у сімдесят ро
ків вона вперто трималася давньої звички 
сама собі варити й про себе дбати.

Отож здавалося, що батько таки мав 
слушність. Бували дні, коли, лежачи в ліж
ку, як оце зараз, і чекаючи, поки набереть
ся досить сили волі, щоб підвестися, взяти 
аспірин і випити джину (здебільшого це 
бувало після того, як звечора напередодні 
він перебирав міру і коли шести-семи годин 
забуття йому не вистачало, щоб знову мог
ти розрізняти реальність та ілюзії), він ба
чив, відчував, чи то йому ввижався —  зав
дяки тій давній міцній і суворій крові кемп- 
белітів, що Айра-старший мусив був йому 
заповісти, —  образ батька, що звідкілясь із- 
гори дивиться на нього, блудного сина, і на 
те, чого він домігся. Коли воно й справді так 
було, то, дивлячись у ці два останні ранки 
на дві бульварні газетки, які філіппінець 
виймав з кишені господаревого плаща й 
клав на журнальний столик, Айра-старший 
напевне міг силою тієї самої давньої крові 
відчути, що за нього відомщено —  не тіль
ки за той день тридцять чотири роки то
му, а й за всі ці тридцять чотири роки.

Зібравшись на силі, напруживши свою во
лю й тіло, Айра-молодший підвівся нареш
ті й пошпурив газету на підлогу, аж вона 
розгорнулася й лягла в нього під ногами. Та 
він на неї й не глянув. Він просто стояв со
бі, сам, у шовковій піжамі, високий і ху
дорлявий (навіть тепер, попри свій спосіб 
життя, живота він майже не мав), тоді як 
його батька висушили довгі роки тяжкої пра
ці й безнастанних змагань з химерною і не
поступливою землею, —  стояв і не дивився 
ні на що, а біля ніг його волали чорні лі
тери заголовка над рядом п'яти чи шести 
маснуватих фотографій, з яких навперемін 
то виступало обличчя його дочки, то блиска
ли її довгі білі ноги: «ЕЙПРЕЛ JIEJ1IP РОЗ
КРИВАЄ ПОДРОБИЦІ ОРГІЇ».

Ворухнувшись урешті, він наступив ногою 
на газету й босий пішов до ванної. Дивив
ся він тепер на свої руки, що тремтіли й 
смикалися, поки він клав дві таблетки на 
скляну поличку, ставив склянку на підстав
ці й відкорковував пляшку джину, спираю
чись при тому рукою на стіну, щоб не ро
зілляти напою. Але на газету він таки не 
глянув; не глянув і тоді, коли, поголившись, 
повернувся в спальню й підійшов до ліжка, 
біля якого стояли його капці— він навіть від
сунув її вбік, коли взувався. Може —  а чи 
то й напевно,—  він і не потребував на неї 
дивитись, Про суд писалося третій день у 
газетах, так що вже цілих два дні з кожної 
газети, яку він брав до рук, кидалося йому 
в око доччине обличчя — ■ тверде, ясне й 
непроникне. Либонь, він і вві сні її не за



бував, бо прокидався з думкою, що треба 
пам'ятати про неї, так само як прокидався, 
чуючи за плечима ще не зовсім завмерле 
пияцьке ревище вечірніх восьми годин, не
мовби й зовсім не було проміжку на відпо
чинок та забуття.

Однак, незважаючи на все це, коли він 
спускався іспанськими сходами, одягнений 
у темно-оранжевий светр з високим одворо
том поверх сірого фланелевого піджака, 
вигляд у нього був спокійний і стриманий. 
Майстерно зроблена залізна балюстрада й 
мармурові сходинки збігали півколом до 
великої, мов клуня, вітальні з кахляною 
підлогою. З-поза неї долинали голоси дру
жини й сина, що розмовляли на терасі, там, 
де звичайно снідали. Син називався Войд. 
Вони з дружиною дали імена своїм обом ді
тям, перебуваючи в стані, так би мовити, 
взаємно презирливого перемир'я —  його 
жінка хлопця назвала Войд (з яких мірку
вань, він так ніколи й не дізнався), а він, 
своєю чергою, назвав дівчинку (дитина, що 
її жіноче вже обличчя дивилось на нього 
з кожної газети, яку він брав до рук у ці 
два дні, вміщене під або над ім'ям Ейпрел 
Лелір) Саманта, як звалася і його мати.

Йому було чути, як вони розмовляють —  
дружина, з якою вже років десять його 
зв'язувала сама лише буденність, та й тієї 
не вельми, і син, якого два роки тому раз 
привезли під самі двері дому якісь незна
йомці, п’янрго й без пам'яті; батько, що 
мусив його роздягти й укласти в ліжко, по
бачив тоді на синові замість чоловічої бі
лизни бюстгальтер і жіноче трико. Кілько
ма хвилинами пізніше, —  на звук ударів, 
певно, —  вбігла Войдова мати й побачила, 
як чоловік лупцює все ще непритомного 
сина жмутом рушників, що їх служниця 
вимочувала в мисці з крижаною водою. 
Бив він сина тяжко, з понурою і розваже
ною люттю. Чи хотів протверезити його, чи 
просто віддухопелити —  він і сам, либонь, 
не знав. В усякому разі, жінка пристала 
на цю другу думку. Розлючений своїм при
крим відкриттям, він пробував сказати їй 
щось про жіночу білизну, але вона навіть 
не слухала й сама скажено напалася на ньо
го, наче та мегера. Від того дня син нама
гався бачитися з батьком тільки в присут
ності матері (що, до речі, було не дуже 
важко й матері, й синові), і щоразу при 
тім ставився до батька зі злістю раба, ви
являючи улесливе нахабство, напівкотяче й 
напівжіноче.

Він вийшов на терасу, і голоси змовкли. 
Сонце, пробиваючись крізь рідкувату, висо
ку, мало не хмарну каліфорнійську млу, ос
вітлювало терасу якось по-зрадницькому 
тьмяно. Тераса з її висушеними на сонці 
теракотовими плитками впиралася в Дику 
стіну каньйону, голу, а проте без земля
ного покриву, на якій всуціль стелився квіт
частий килим, розбуялий тисячобарвний 
парадокс, наче замість коренитись' в' ґрунті

й рости з нього, квітки ті живилися самим 
повітрям, наче їх поклав хтось на часину 
на безплідному скелястому крутосхилі, щоб 
потім повернутись і забрати. Син, Войд, 
майже голий, у самих шортах кольору соло
ми та солом’яних пляжних капцях сидів, роз
кинувшись у плетеному кріслі —  тіло його 
засмагло на сонці й злегка пахло противо- 
лосяним засобом, яким він змащував руки, 
груди й ноги; на брунастих колінах у нього 
лежала розгорнута газета. Була то найви
щого рангу місцева газета, але й на ній чор
нів заголовок у півсторінки, і, навіть не зу
пиняючись, навіть не встигши усвідомити, 
куди він дивиться, Айра й тут побачив зна
йоме ім’я. Він пройшов на своє місце. Фі
ліппінець, який укладав його щовечора 
в ліжко, зараз у білій служницькій курт
ці, підсунув йому крісло. Обік склянки 
мандаринового соку й порожньої чашки 
лежав акуратний стосик листів з телегра
мою зверху. Він сів і взяв телеграму; на 
дружину він глянув, аж коли вона озвала
ся.

—  Телефонувала місіс Юїнг. Вона сказа
ла, щоб по дорозі в місто ти заїхав до неї.

Він завмер; його руки, що розкривали 
телеграму, також завмерли. Ще мружачись 
трохи проти сонця, він дивився в обличчя 
по той бік столу —  гладка, мертва космети
ка, тонкі губи й ніздрі і блідо-голубі мстиві 
очі, дбайливо викладене платинове волос
ся, що виглядало так, наче його пензлем 
перенесли на череп з аркушів срібла, яких 
вживають, розписуючи вікна.

—  Що? Телефонувала? —  здивувався 
він. —  Сюди?

—  А чом би й ні? Хіба я коли заперечу
вала, щоб котрась із твоїх жінок телефону
вала тобі сюди?

Нерозкрита телеграма зібгалася раптом 
у нього в руці.

—  Ти знаєш, що я маю на увазі, —  ска
зав він гостро.—  Вона до мене зроду не 
телефонувала. В неї не було потреби. Без 
цього обходилась. Коли це по дорозі 
в місто я забував заїхати до неї?

—  Звідки мені знати? —  відповіла во
на. —  Може!, ти такий самий зразковий син, 
як колись був зразковим чоловіком, а те
пер є батьком?

Голос її ще не був різкий і навіть не ду
же гучний, і важко було сказати, чи швид
ко вона дихає, бо сиділа вона зовсім непо
рушно й застигло під покровом свого без
доганно викладеного, майже неприродного 
волосся, дивлячись на Айру з виразом блі
дої і розлюченої мстивості. Вони дивились 
одне на одного через цей розкішний стіл —  
двоє людей, які двадцять років тому відра
зу, природно й без крихти вагання вдали
ся б одне до одного за порятунком, які, 
можливо, зробили б так ще десять років 
тому.
• —  Ти знаєш, що я маю на увазі, —  сказав 
він знову гостро, тамуючи в собі тремтін



ня, викликане —  в чому він не сумнівався —  
спожитим учора алкоголем. —  Вона газет 
не читає. Вона їх навіть не бачить. Це ти їй 
послала?

—  Я? Що послала?
—  Та газету, хай тобі чорт! —  скрикнув 

він. —  Це ти їй послала. Тільки не бреши.
—  А що, як і послала? —  закричала й во- 

на. —  Хто твоя мати така, що не повинна 
знати про це? Хто вона така, що ти хочеш 
приховати це від неї? Ти хоч що-небудь зро
бив, щоб я цього не знала? Щоб цього 
взагалі не сталося? Чому ти не думав про 
це всі ті роки, коли пиячив, коли так про
сякнув алкоголем, що не міг ані знати, ані 
завважувати нічого, ані поцікавитись, чим 
там стала Саманта...

—  Міс Ейпрел Лелір з кіно, коли ваша 
ласка, —  докинув Войд.

На нього ніхто не звернув уваги —  вони 
дивилися одне на одного через стіл.

—  А-а,— сказав він стримано й незворуш
но, ледь ворухнувши губами. —  То й це моя 
вина, так? Це я зробив свою дочку повій
ницею? Може, ти мені скажеш, що це я й 
сина зробив п..?

—  Замовкни! —  скрикнула вона.
Тепер вона захекалась.
Обоє люто дивилися одне на одного че

рез чепурно оздоблений стіл.
—  Ну, ну,—  озвався Войд.—  Не втручай

теся в її кар’єру. Після всіх цих років, коли 
нарешті вона доскочила ролі, в якій може...

Він змовк. Батько обернувся й подивився 
на сина. Войд розкинувся в кріслі й дивився 
на нього з тим своїм прихованим, трохи не 
жіночим, нахабством. Раптом воно стало й 
зовсім жіноче; приглушено верескнувши, 
він кинувся навтіки, але вже було запізно: 
Айра стояв над ним, схопивши його рукою 
не за горло, а просто за лице, аж рот Вой- 
дові зморщився й заслинив у батьковій 
грубій долоні. Тоді й мати скочила наперед 
і спробувала вирвати сина з Айрових рук, 
але чоловік її відкинув, а коли вона підбіг
ла вдруге, він її теж схопив f затис, хоч 
як вона борсалася.

—  Ану-ну! —  вигукнув він. —  Кажи, що 
хотів!

Та Войд нічого не міг сказати, бо батько
ва рука замкнула йому рота, а ще більше 
його скував жах. Його тіло повисло тепер 
у повітрі, звиваючись і тіпаючись, поки він 
видушував із себе плаксивий, моторошний 
кавкіт, а батько все тримав його однією ру
кою, а другою —  жінку, яка не переставала 
верещати. Врешті Айра відкинув Войда на 
терасу; той крутнувся раз і стояв уже на 
ногах —  пригинцем він позадкував до фран
цузького вікна, затуляючи лице рукою й 
кленучи батька. Потім він зник. Айра тепер 
дивився на дружину й тримав її, аж поки 
вона заспокоїлась; обоє вони засапалися, 
майстерна косметична карта на її виду роз
валювалася, мов паперова маска, наліплена

акуратно на шкіру. Айра відпустив дружи- 
ну.

— Ти п’янюга, —  мовила вона. —  Безпро
світний п'янюга. І ти ще дивуєшся, чого твої 
діти...

—  Авжеж, —  спокійно відповів він. —  
Нехай і так. Але не в цьому річ. Цього вже 
не повернеш. Річ у тому, що тепер робити. 
Мій батько знав би. Він це раз і зробив. —  
Говорив він сухйм, невимушеним і приєм
ним голосом; вона стояла, ще відсапую
чись, але вже втихомирена, і дивилась на 
нього. —  Я пам’ятаю. Мені було тоді літ 
десять. Завелися в нас у стодолі пацюки. 
Ми все перепробували —  тер'єрів, отруту. 
Тоді одного дня батько каже: «Ходімо». 
Ми пішли до стодоли й позатуляли всі 
шпарки, всі дірки. І підпалили. Як це тобі 
подобається?

Потім зникла і вона. Він хвильку постояв, 
і досі мружачись, відчуваючи легке, рит
мічне пульсування в очах від доторку лагід
ного й рівномірного сонячного світла та не
винного буйноцвіття КВІТОК. '

—  Філіппе! —  покликав він.
З’явився філіппінець, смагляволиций і 

байдужий, з гарячим кавником, якого він 
поставив обік порожньої чашки та склянки 
мандаринового соку на льоду.

—  Дай мені випити, —  сказав Айра.
Філіппінець зиркнув на господаря й за

ходився коло столу —  пересунув чашку, пе
реставив кавника, пересунув ще раз чаш
ку —  а Айра весь цей час не зводив з нього 
погляду.

—  Ну? Ти чув, що я сказав?
Філіппінець випростався й подивився на

господаря.
—  Ви наказали, щоб я нічого вам не да

вав, поки ви не вип'єте мандаринового со
ку й кави.

—  Ти даси мені випити чи ні?— закричав 
Айра.

—  Гаразд, сер, —  відповів філіппінець.
Він вийшов. Айра подивився йому вслід.

Таке вже траплялося не раз: він добре 
знав, що бренді йому не бачити, поки не по
кінчить з мандариновим соком і кавою, хо
ча звідки філіппінець підглядав за ним, ні
як не міг зрозуміти. Він сів знову, розгорнув 
пожмакану телеграму й прочитав, тримаю
чи в другій руці склянку соку. Телеграма 
була від секретаря: «ВЧОРА ВВЕЧЕРІ ДІЙ
ШЛИ ЗГОДИ ПЕРЕД ІНТЕРВ’Ю КРАПКА 
ТРИДЦЯТЬ ВІДСОТКІВ ПЕРША СТОРІНКА 
КРАПКА ДОМ ОВЛЕНО Щ О ДО  ВАС СУДІ 
СЬОГОДНІ КРАПКА ЧЕКАЮ КОНТОРІ АБО 
ТЕЛЕФОНОМ ».

Він перечитав телеграму ще раз, усе не 
випускаючи склянки з руки. Тоді поставив 
склянку,, поклав телеграму, підвівся, підняв 
з під^рги газету, куди її кинув, утікаючи, 
Войд, і пррчитав заголовок у півсторінки: 
«ЛЕЛІР —  ДОЧКА Ш АНОВАНОЇ МІСЦЕ
ВОЇ РОДИНИ. Вона заявила, що справжнє



TV ім'я —  Саманта Юїнг, її батько —  Айра 
Юїнг, власник контори продажу нерухомо
го майна».

Прочитав він це спокійно, тоді спокійно 
сказав уголос:

—  Це той японець підсунув їй газету. Це 
той клятий садівник.

Айра повернувся до столу. За хвильку 
з’явився філіппінець із бренді й содовою, 
одягнений цього разу у куртку з виразної 
імітації твіду, і доповів, що машина готова.

і і

Мати його жила в Глендейлі, в бунгало, 
яке він, одружившись, найняв, а пізніше 
й купив. Тут народились його син і дочка, 
в цьому бунгало поміж заростів перцевих 
дерев, квітучих кущів та винограду, що за 
ними доглядав той самий японець. За бу
динком розкинувся пагорб, прочесаний і 
вилизаний у кладовище з кипарисів та мар- 
муру, умовне, наче декорація, й увінчане 
електричним освітленням червоних ламп, 
які в імлистій долині Сан-Фернандо горіли 
розпорошеними тьмяними рубінами, немов 
по той бік вершини пагорба було не небо, 
а пекло. Порівняно з його довгим спортив
ним автомобілем, що в ньому філіппінець 
читав газету, будинок здавався маленьким. 
Але іншого вона не хотіла, так само, як не 
хотіла служниці; машини або телефону, —  
ця висока, худорлява, ледь згорблена жін
ка, яку навіть Каліфорнія й дозвільне жит
тя не зробили огряднішою, і яка вічно си
діла на одному з тих стільців, що затяла
ся привезти аж із Небраски. Спершу вона 
погодилася, щоб небраські меблі стояли на 
складі, оскільки в них не було потреби (ко
ли Айра з дружиною й дітьми перебрався 
з цього будинку в інший —  не в той, що 
тепер, а в проміжний, —  він купив і нову 
обстанову, залишивши матері перший бу
динок повністю умебльованим). Але кот
рогось дня, Айра навіть не пригадує, котро
го саме, він виявив, що один стілець вона 
принесла зі складу в будинок. Пізніше, від
чувши в ній якийсь неспокій, він запропо
нував, що забере з будинку ці меблі, а на
томість привезе їй зі складу, але вона від
мовилася, воліючи, щоб небраські меблі 
лишалися там, де й були. Сидячи отак 
з плетеною шаллю на плечах, вона здавала
ся ще більш чужорідною в цьому домі й 
цій кімнаті, аніж її син у світлому дорого
му, вишуканому костюмі, із своєю пляжною 
засмагою та трохи театральною сивизною 
на скронях. Вона мало змінилася за ці 
тридцять чотири роки, так само, як і Айра 
Юїнг-старший, бо син добре пам’ятав його: 
той, коли помер, виглядав майже так само, 
як живий. У  міру того, як гурт дернових 
*атин на небраському пограниччі перетво
рився на селище, а далі й на місто, зростав 
тільки легендарний образ батька, досягши

розмірів велетня, котрий у якомусь безпо
воротно минулому, хоч і близькому, часі 
вийшов голіруч на титанічну боротьбу з 
безжалісною землею і витривав у тій бо
ротьбі й навіть, можна сказати, переміг. 
Цей образ, як і в міста, був тінню, що роз
міром набагато перевищувала сухоребру 
гудзувату постать самого батька, та й мате
рі теж, наскільки син пам’ятав їх обох із 
тої пори. То були двоє людей, що впивали
ся повітрям, що потребували їсти й спати, 
як і він, що привели його на цей світ, а про
те були чужі йому, наче з іншої раси, двоє 
людей, що стояли біч-о-біч у безнадійній 
самотині, немов прибульці з іншої планети, 
і то не як чоловік та жінка, а як кревні 
брат і сестра, навіть як двійко близнят, 
породжених у тих самих пологових муках, 
бо вони відчували якийсь дивний супокій 
завдяки цьому духовному гартові й волі 
та силі витривати.

—  Скажи мені ще раз, що це таке, —  
мовила мати.—  Я спробую зрозуміти.

—  Отже, це Казімура показав тобі ту 
кляту газету? —  спитав він.

Мати нічого не відповіла —  вона не диви
лась на нього.

—  Ти казав, що вона вже два роки зні
мається в кіно. І що це задля того вона му
сила змінити ім'я, і що вони всі там му
сять міняти імена.

—  Так. їх там називають статистками. 
Майже два роки. Бозна навіщо.

—  А тепер ти мені кажеш, що це... що це 
все було задля того, щоб потрапити в кар
тину...

Він почав говорити, а тоді приборкав свою 
нетерплячку, квапливу нетерплячку, може, 
з болю чи розпачу, а може, з люті стримав 
свій голос, тон, стишився:

—  Я сказав, що, може, й задля того. 
Я знаю тільки, що той чоловік має якесь 
відношення до фільмів, до розподілу ролей. 
.1 що поліція застукала їх трьох у зачиненій 
кімнаті, його, Саманту і ще одну дівчину, 
і обидві дівчини були голі. Вони кажуть, що 
він теж був голий, а він каже, що ні. Він 
у суді заявив, що його ошукали, заманули 
в пастку, що вони хотіли шантажем приму
сити його, аби він дав їм ролі у фільмі, що 
його спокусили туди і влаштували все так, 
щоб поліція вломилася, саме як вони по
роздягаються догола, і що одна з них по
дала знак з вікна. Може, й так. А може, 
вони просто собі бавилися, і їх безневинно 
на тому застукано.

Він сидів непорушний і завмерлий, і тіль
ки лице йому здригнулося, скорчилося 
в подобу гіркої усмішки —  наче від болю
чого страждання, а чи то просто був усміх, 
просто лють. Мати все не дивилася на ньо
го.

—  Але ж ти казав мені, що вона вже 
знімалася в картинах. І що це задля того 
мусила вона змінити...



—  Я сказав: статисткою. —  Він знову му
сив стримати себе, свої розшарпані, ладні 
вибухнути нерви, приборкати шалений по
рив нетерплячки. —  Як ти не можеш зрозу
міти, що змінити ім’я —  цього ще замало, 
аби зніматись у фільмі! І що як туди потра
пиш, то це не значить, що там і залишишся? 
І що мало бути жінкою, щоб там залиши
тись? І що їх приїжджають туди цілі табу
ни з кожним поїздом? І то дівчата, молодші 
й гарніші від Саманти, готові на будь-що, 
аби тільки зніматись у кіно. Отож і вона 
так само, як бачиш. Тільки що ті навіть на 
таке готові, про що вона й не думала. Але 
що про це говорити! Вона собі сама так 
постелила, я тільки можу допомогти їй із 
цього вибратись. Бруду з неї змити я не 
годен. Та й ніхто не годен. Але я спізню
юсь, мушу вже їхати. —  Він підвівся, дивля
чись згори на матір. —  Мені сказали, що ти 
дзвонила мені вранці. Це через неї?

—  Ні, —  відказала вона. Тепер вона по
дивилася вгору на нього. її гудзуваті руки 
легенько заворушились. —  Ти колись хотів 
дати мені служницю.

—  Так. П'ятнадцять років тому я гадав, 
що ти її заслужила. То ти вже передумала? 
Прислати тобі...

Тепер вона перестала дивитись на нього, 
хоч її руки не перестали ворушитись.

—  То було п’ятнадцять років тому. Це 
тобі обійшлося б не менш, як по п’ятсот до
ларів у рік. Тобто всього...

Айра засміявся, коротко й шорстко.
—  Хотів би я бачити лос-анджелеську 

служницю за п'ятсот доларів у рік! Але що...
Він перестав сміятись, дивлячись згори 

на матір.
—  Тобто всього було б не менш, як п’ять 

тисяч доларів, —  сказала вона.
Він дивився згори на матір. Хвильку по

мовчавши, озвався:
—  Ти знову просиш у мене грошей?
Вона не відповіла, навіть не ворухнулася,

а її руки й далі тихо торкалися одна одної.
—  A -а, ти хочеш виїхати. Хочеш утекти 

від цього. Я теж хочу! —  закричав він, не 
в силі стриматись цим разом.—  Я теж хо
чу! Але ти не вибирала мене, коли хотіла 
дитини, —  і я теж не вибирав своїх двох. 
! я мушу терпіти їх так само, як ти мусиш 
терпіти нас усіх. На це нема ради.

Він уже стримав себе, стояв, відсапую
чись і силою волі заспокоюючи себе, хоч 
голос його звучав ще гостро:

—  Куди ти втечеш? Куди сховаєшся від 
цього?

—  Додому, —  відказала вона.
—  Додому?— повторив він —  повторив 

з якимсь подивом, перше ніж зрозумів 
це. —  Ти повернешся туди? Там, де ті зими, 
сніги й усе таке? Таж ти не дожила б там 
і до першого різдва, як. ти цього не розумі
єш!

Вона не ворушилася і не. дивилася на 
нього.

—  Дурниці,— сказав він. —  Це пройде, 
За місяць ще зо два таких скандали набі
жить, і про цей ніхто вже, крім нас, не па
м'ятатиме. А грошей тобі не треба. Ти ро
ками просиш у мене грошей, але ж тобі 
їх не треба. Колись і я сам так бідкався за 
гроші, тож заприсягся, що коли вже мене 
на щось більше не стане, то бодай забезпе
чу тобі таке життя, щоб на гроші й диви
тись не потребувала. Але я мушу їхати, 
у мене справи сьогодні в конторі. Завтра 
побачимося.

Була вже перша година.
—  До суду, —  сказав він філіппінцеві, 

сідаючи в машину. —  Боже, як мені кортить 
напитись!

Бін їхав, заплющивши очі проти сонця. 
Секретар уже скочив на підніжку, поки він 
устиг збагнути, що машина під'їхала до 
будинку суду. Секретар, також простоволо
сий, мав на собі куртку з чистого твіду 
й чорний светр з високим коміром; чорне 
було й волосся, прилизане до черепа. Він 
розгорнув перед Айрою верстку газетної 
сторінки з порожнім місцем під заголов
ком: «БАТЬКО ЕЙПРЕЛ ЛЕЛІР». Нижче сто
яв напис: «АЙРА ЮЇНГ, ПРЕЗИДЕНТ КОМ
ПАНІЇ ПРОДАЖ У НЕРУХОМОГО МАЙНА, 
БУЛЬВАР ВІЛШІР, БЕВЕРЛІ-ГІЛС».

—  То ви тільки тридцять ВІДСОТКІВ змог
ли дістати? —  спитав Айра.

Секретар був молодий; хвильку він ди
вився на Айру, його брав якийсь нетерпля
чий сказ.

—  Хай йому всячина, тридцять відсот
ків —  це тридцять відсотків. Вони збираю
ться надрукувати тисячу зайвих примірни
ків і розішлють нашим клієнтам. Газета ро
зійдеться по всьому узбережжю і на схід, 
аж до Рено. Чого ще ви хочете? Ми ж не 
можемо примусити їх, щоб умістили ПІД 
вашим портретом: «Далі дивіться рекламу 
на чотирнадцятій сторінці»!

Айра знову сидів із заплющеними очима, 
чекаючи, поки голова його заспокоїться.

—  Гаразд, —  сказав він. —  То вони вже 
готові?

—  Так. Вам треба тільки ввійти досереди
ни. Вони наполягали, щоб це зробити все
редині, —  кожен, мовляв, гляне й побачить, 
що це справді суд.

—  Гаразд, —  сказав Айра.
Він вийшов з машини. Напіврозплющивши 

очі, Айра у супроводі секретаря піднявся 
сходинками і ввійшов до будинку. На ньо
го чекали репортер і фотограф, але він їх 
ще не бачив: він тільки відчув, що його 
оточила юрба роззяв, здебільшого жінок, 
як він знав, і ще до нього долинав голос 
секретаря та полісмена, які розчищали йо
му дорогу в коридорі, що вів до судової 
зали.

—  Ось тут буде добре, —  сказав секре
тар.

Айра зупинився. Сутінь не так дошкуля
ла очам, хоч. він їх ще не повністю розплю



щив. Він просто стояв, чуючи, як секретар 
із полісменом відтискають назад жінок. 
Хтось узяв його під руку й повернув. Він 
слухняно скорився. Зблиснула й сяйнула 
магнієва стрічка, полоснувши його наболілі 
очі, немов лезом. Він устиг помітити бліді 
обличчя, що дивилися на нього з обох бо
ків вузького затлумленого проходу. Міцно 
заплющивши очі, він обернувся, ступаючи 
наосліп, але його зупинив голос чергового 
репортера:

—  Хвилинку, шефе. Задля певності клац
немо ще разок.

Цього разу його очі були міцно заплю
щені. Магній зблиснув, обмив їх, і в його 
гострому кислому запаху він обернувся й 
пішов наосліп назад, знов у супроводі сек
ретаря, вийшов на подвір'я й сів у маши
ну. Цим разом він нічого не наказував йо
му, а тільки мовив:

—  Оце б зараз напитись!
їхав він, як і перше, заплющивши очі, поки 

машина обганяла потік транспорту, що 
плив за місто, потім помчала рівніше, по
тужна й міцна; так вони їхали довгенько, 
аж поки нарешті Айра відчув, що машина 
вийшла на дорогу, обсаджену пальмами, 
і сповільнила швидкість. За хвилину машина 
зупинилась. Швейцар відчинив йому двер
цята, звернувшись до нього на ім’я. Хлоп
чина при ліфті теж назвав його на ім'я і 
зупинив ліфт на потрібному поверсі, навіть 
не чекаючи вказівок.

Айра пройшов коридором, постукав 
в одні двері й уже почав діставати ключа 
з кишені, коли це двері прочинилися, від
слонивши жінку в пляжному халаті поверх 
купального костюма. В неї теж було фарбо
ване волосся, в цієї кароокої жінки, що 
відчинила перед ним двері, щоб його впу
стити, а тоді їх зачинила, дивлячись на ньо
го з ясною й погідною усмішкою, як може 
тільки жінка років сорока обдаровувати 
чоловіка, з яким не одружена й від якого 
по довгому часі любого й близького спів
життя в неї не лишилося ніяких таємниць 
тілесних і майже ніяких розумових. Що
правда, вона була колись одружена й роз
велася; мала вона й дитину, чотирнадцяти
літню дочку, яка тепер навчалася його 
коштом в інтернаті.

Мружачись, Айра подивився на неї, ко
ли вона замикала двері.

—  Ти бачила газети?— спитав він.
Вона поцілувала його, не раптово й не 

палко, а так, наче продовжувала той рух, 
яким замикала двері, немовби огорнула 
його власним теплом.

—  Я не годен цього зрозуміти! —  закри
чав він раптом.— Маючи такі можливості... 
Після всього, що я зробив для них...

—  Ну, ну, заспокойся, —  мовила вона. —  
Візьми плавки. Поки ти передягнешся, я 
приготую тобі випити. Щось з’їси? Я можу 
замовити ленч.

—  Ні. Я не хочу ніякого ленчу... Після 
всього, що я зробив для них...

—  Ну, заспокойся. Надягни плавки, поки 
я приготую тобі випити. На пляжі сьогодні 
буде розкіш.

У спальні на ліжку лежали його плавки 
й халат. Він переодягся, повісив свій костюм 
у шафу, де висів і її одяг, де вже висів ще 
один його костюм і вечірнє вбрання. Коли 
він повернувся до вітальні, на нього вже 
чекало питво. Вона піднесла сірники до йо
го сигарети й приглядалась, як він сідає та 
бере склянку, приглядалась усе з тією са
мою лагідною, нейтральною усмішкою. Те
пер і він почав приглядатись до неї, як 
вона скинула халата й стала навколішки пе
ред баром, наповнюючи срібну флягу, 
в пляжному костюмі, модному о тій порі, 
такому, які були того літа на десятьох ти
сячах воскових жіночих манекенів у десяти 
тисячах вітрин, такому, які носило сто тисяч 
молоденьких дівчат на каліфорнійських пля
жах. Він приглядався до неї, як вона стояла 
навколішки —  спина й плечі доволі зграбні 
й пружні (навіть, правду кажучи, занадто 
мускулясті —  бо вона безнастанно й пиль
но дбала про фігуру), —  але все-таки це 
була сорокалітня жінка. «Та мені молодої 
й не треба, —  подумав він. —  Усі ці молоді 
дівчата, молоді жіночки, їхні тіла —  хай би 
їх і зовсім не було на землі, хоч би вони 
й здиміли!» Він висушив склянку ще до то
го, як вона встигла наповнити флягу.

—  Налий мені ще одну, —  попросив він.
—  Добре, *—  відказала вона. —  Ось тіль

ки приїдемо на пляж.
—  Ні. Зараз.
—  Виберімся перше на пляж. Уже майже 

третя. Чи ж так не краще?
—  Але ти не думаєш, що мені не можна 

зараз більше пити?
—  Звісно, не думаю, —  відповіла вона, 

ховаючи флягу в кишеню халата і дивля
чись на нього знову з тією своєю теплою, 
легкою і загадковою усмішкою. —  Я просто 
хочу скупатися, поки вода ще не прохоло
ла.

Вони вийшли до машини. Філіппінець і це 
знав: він придержав для неї дверцята, по
ки вона сіла за кермо, а сам умостився 
ззаду. Машина рушила. Вела вона вправно.

—  Відхились на спинку й заплющ очі, —  
сказала вона Айрі. —  Може, трохи відпочи
неш, поки доїдемо до пляжу. Тоді скупає
мось і вип'ємо.

—  Не хочу я відпочивати, —  відказав 
він.— Мені й так добре.

А проте він таки знову примружив очі, 
і знову машина рівно мчала, потужна й 
міцна, здійснюючи свою денну поїздку че
рез простори цього міста. Якби він час від 
часу розплющував очі, то бачив би місто в 
яскравому й лагідному сонячному світлі, 
що цідилося крізь імлу, —  розкидане нав
мання на цій неродючій землі, немов на
трушені на всі боки клапті барвистого папе-



ру, що дивом-дивним ростуть, ніякого ко
ріння не потребуючи: будинки стоять світ
лі, гарні й барвисті, без підмурівків і фун
даментів, заглиблені на лічені дюйми, 
наскільки земля дала проникнути в себе, 
сама легша, ніж навіть порох, і у свою чер
гу лише злегка прикріплена до суцільного 
й одвічного підгрунтя лави, земля, що її 
одна добра злива може назавжди змити 
з очей і з пам’яті людської, так як пожеж
ний шланг змиває геть усе з риштака,—  
місто майже незліченного багатства, що йо
му судилося вирости на невеликому шматку 
субстанції, вартість якої обраховують 
у мільярдах, але яку можна цілковито зни
щити у хвилю недбальства таку коротку, 
що й сірника за той час не погасиш.

—  Ти бачився сьогодні з матір'ю,—  оз
валася жінка. —  Вона...

—  Так.—  Очей Айра не розплющував.—  
Той клятий японець показав їй газету. Вона 
знову просила грошей. Я хоч довідався, 
нащо вони їй. Вона хоче втекти, поверну
тися до Небраски. Я сказав їй, що теж хо
чу... Коли б вона поїхала туди, то й до різ- 
два б не дотягла. Перший же зимовий мі
сяць убив би її. Може, й зими на це не 
треба було б.

Вона й далі вела машину, й далі стежила 
за дорогою, але сиділа якось цілком непо
рушно.

—  Так он воно що,—  промовила вона.
—  Що воно?— Очей він усе ще не роз

плющував.
—  Та навіщо добивалася вона в тебе 

увесь цей час грошей, готівки. Ти не даєш 
їх, а вона однаково раз по раз просить.

—  То це... —  Він розплющив очі й глянув 
на неї в профіль. І раптом випростався на 
сидінні. —  Ти гадаєш, що вона весь цей час 
хотіла туди повернутися? Що всі ці роки 
вона просила з мене грошей саме задля 
цього?

Вона швидко зиркнула на нього, тоді зно
ву перевела погляд на дорогу.

—  А задля чого ж іще? Хіба* їй на щось 
інше гроші потрібні?

—  Повернутися? —  проказав він ще 
раз. —  До тих морозів, до того міста, того 
життя, де перша зима напевне б... І вона ж 
це мусить знати! Ти що, думаєш, вона хо
тіла померти?..

—  Цить, —  урвала його жінка. —  Тс-сс. 
Не кажи так. Ні про кого не кажи так.

Вони вже відчули запах моря і мчали 
тепер униз, до узбережжя. Свіжий соло
ний вітер обвівав їх, несучи з собою дале
кий гуркіт прибою. Тепер уже їм видно бу
ло його, море, —  темну блакить води, що 
піною накочувалась на білястий вигин пля
жу, порябілого від людей.

—  Через клуб нема чого їхати, —  сказа
ла вона. —  Я поставлю машину тут, і ми 
підемо прямо до води.

^  Філіппінця вони залишили в машині, а 
CM самі зійшли вниз, на пляж. Там було вже

людно, берег здавався барвистим і весе
лим. Жінка знайшла вільне місце й розсте
лила свого халата.

—  Ну, тепер вип’ємо, —  сказав Айра.
—  Перше скупайся, —  відказала вона.
Він подивився на неї. Тоді повільно скинув

халата, а вона розстелила його поруч зі 
своїм. Він невідривно дивився на неї.

—  Не збагну, чи це ти, щоразу хитріша 
за мене, чи то я просто здаюся на твою 
волю..

Вона зміряла його ясним і теплим, ніжним 
і загадковим поглядом.

—  Може, те й те. А  може, ні те, ні те. 
Іди скупайся. Поки вийдеш з води, я при
готую тобі флягу й сигарету.

Коли він повернувся з води, мокрий, за
хеканий, —  серце йому колотилося важко 
й швидко, —  вона вже тримала напоготові 
рушника. Він ліг на розстелених халатах, 
а вона припалила сигарету й відіткнула 
флягу. Потім і собі лягла, спершись на лі
коть. Усміхаючись до нього, заходилася ви
тирати рушником воду йому з волосся й че
кала, коли серце його трохи вгамується. 
Поміж ними й водою, до води й назад, 
с к іл ь к и  сягало око, раз по раз проходили 
люди —  молодь, юнаки в плавках, дівчата 
теж майже так само одягнені, бронзові й 
нескуті тіла. Коли він лежав там, йому зда
валося, що вони проходять понад краєм 
світу, неначе вони та рід їхній були єдині 
мешканці землі, призвісники нової, ще не 
баченої раси —  вічно юні чоловіки й жінки, 
прекрасні, як боги й богині, і всі з дитин
ним розумом, а він з його сорока вісьмо
ма роками —  це позабутий останній паро
сток іншої раси й породи. Він швидко озир
нувся й глянув на жінку обік себе —  на 
це спокійне обличчя, розумні, усміхнені 
очі, зернясту вже шкіру й скроні, волосся, 
при корені природної барви, ноги з міріа
дами тоненьких голубих прожилок під шкі
рою.

—  Ти гарніша за будь-яку з них! —  ви
гукнув він. —  Для мене ти гарніша за будь- 
яку з них!

Ill
Японець-садівник у капелюсі стукав у 

шибку, махав рукою й робив усякі гримаси, 
аж поки місіс Юїнг-старша таки вийшла до 
нього. В руках він тримав пополудневу га
зету з заголовком жирними літерами: «ЛЕ- 
Л!Р ВЛАШТОВУЄ В СУДІ СКАН ДАЛ».

—  Візьміть оце й прочитайте, поки я пу
щу воду, —  сказав японець.

Але вона відмовилася —  вона просто сто
яла в лагідному погожому світлі сонця, 
оточена стобарвним і мало не дошкульним 
цвітінням квітів, і дивилася спокійно на за
головок, не торкаючись газети. Ото й тіль
ки.

—  Сьогодні я, мабуть, не переглядатиму



газети, —  сказала. —  Але все одно дякую 
вам.

Місіс Юїнг повернулася до вітальні. За 
винятком одного стільця, тут усе було так 
само, як того дня, коли вона вперше поба
чила цю кімнату, коли син привіз її сюди 
й сказав, що це тепер її дім і що невістка 
та онуки —  це тепер її родина. Дуже мало 
що тут зазнало змін, і про те, що тут змі
нилося, її син нічого не знав, та й ті зміни 
сталися так давно, що вона вже й не пам'я
тала, коли востаннє клала монету в сховок. 
За сховок їй правила китайська ваза на по
личці каміна. Скільки зібрано було грошей, 
місіс Юїнг знала до цента, а проте взяла 
вазу й, сівши на стілець, привезений ще з 
Небраски, висипала собі на поділ монети 
разом із заяложеним залізничним розкла
дом. Розклад був перегнутий на тій сторін
ці, де вона розгорнула його п’ятнадцять ро
ків тому, коли ходила по нього пішки до 
залізничної каси в місті. То було так давно, 
що кружальце олівцем довкіл назви най
ближчої вузлової станції до Юїнга, штат 
Небраска, тепер уже зовсім стерлося. Але 
ніяких кружалець їй, власне, й не було по
трібно: відстань вона знала з точністю до 
півмилі, так само як знала ціну квитка до 
останнього цента. На початку двадцятих 
років, коли залізниці опинилися в скруті й 
пасажирські квитки стали дешевшати, жо
ден маклер не стежив так пильно за рухом 
цін на зерно та на акції комунальних під
приємств, як вона за цінами на квитки та 
залізничними оголошеннями. Потім ціни 
нарешті усталилися, і вартість квитка, як ви
явилося, на тринадцять доларів перевищу
вала суму, що вона спромоглася заощади
ти, і то в той момент, коли джерело її до
ходу вичерпалося. Джерелом тим були її 
онук та онука.

Коли одного дня двадцять років тому мі
сіс Юїнг вступила в цей дім, перший погляд 
її на двійко дітлахів був сповнений деякого 
остраху і водночас жадливості. Вона, може, 
й стане залежною від них до кінця своїх 
днів, але дурно хліба не їстиме. Ні, вона 
не пробуватиме зробити з них другого Ай
ру та Саманту Юїнг, досить їй помилки 
з рідним сином, котрий через неї втік 
з дому.' Тепер вона порозумнішала й бачи
ла, що нема дітям сенсу проходити крізь 
ті самі знегоди, яких зазнали їхні батьки: 
вона тільки візьме те, що було вартісного 
в ЇЇ з чоловіком тяжкому житті, чого їх на
вчило те життя, збережеш, попри все, 
честь, і мужність, і гордощі, і передасть усе 
це дітям. І зовсім нема їм потреби терпіти 
якісь там злигодні, тяжкий труд і розпуку. 
Вона передбачала, що в неї виникнуть пев
ні тертя з молодою невісткою, але сподіва
лася підтримки з боку сина. Через рік вона 
навіть і з чеканням примирилась, бо ж діти 
були ще малюки. Вона й не тривожилася —  
вони ж таки були Юїнги: перший раз збли
зька приглянувшись до и.их двох дрібнень

ких облич, ще з неусталеними обрисами, 
вона сказала, що вони ще маленькі, отож 
і не схожі ні на кого. Вона не ремствувала, 
що доводиться чекати. А що син збирає
ться переїздити, вона й не знала, поки він 
не сказав їй, що купив інший будинок і що 
цей буде в її користуванні, скільки вона 
житиме. Вона дивилась, як вони вибирали
ся, і не казала нічого —  ще не пора була. 
Цілих п'ять років та пора не приходила, 
і весь цей час вона дивилась, як її син ро
бить гроші, щодалі швидше й швидше, що
далі легше й легше, загрібаючи зі зневаж
ливою легкістю те, чого хіба жалюгідні 
крихти перепадали її чоловікові, котрий 
тяжко здобував їх, не поступаючись, проте, 
ані дрібкою честі, гідності й гордощів, і як 
він з такою самою легкістю й витрачає ті 
гроші, розтринькує. На цей час вона вже 
махнула на сина рукою й давно вже зро
зуміла, що вона та невістка— непримирен
ні й вічні моральні вороги.

Сталося це на п’ятому році їх спільного 
життя. Одного дня в синовій господі во
на побачила, як онук з онукою беруть гро
ші з материного гаманця на столі. Невістка 
навіть не знала, скільки в неї там грошей. 
Коли свекруха сказала їй про крадіжку, во
на розсердилася й стала вимагати доказів. 
Стара в очі звинуватила дітей, а ті спокійно 
все заперечили. Отоді, власне, й стався 
в неї розрив із родиною сина —  онуків сво
їх опісля вона бачила тільки тоді, коли їх 
зрідка привозив до неї Айра, сам приїж
джаючи кожного дня.

Були в неї ще з Небраски декілька дола
рів дрібною монетою —  вони збереглися 
протягом цих п’яти років, бо ж грошей тут 
вона не потребувала. І от якось вона по
клала на видноті одну монету, саме коли 
поруч були діти, і не встигла й оглянутися, 
як від грошей не стало й сліду.

Наступного ранку вона спробувала пого
ворити про дітей з сином. Пам’ятаючи про 
розмову з невісткою, вона підступила до 
справи манівцями й завела мову про гроші 
взагалі.

—  Справді, —  погодився син. —  Я роблю 
гроші. Роблю їх швидко, поки змога. Я хо
чу дати своїм дітям розкіш і вигоди, про 
які мій батько і не мріяв, щоб дитина їх 
мала.

—  Ото ж бо,—  сказала вона.—  Занадто 
легко гроші тобі дістаються. Цей край за
надто легкий для нас, Юїнгів. Може, він 
і нічого для тих, хто живе тут цілими поко
ліннями, не знаю. Але не для нас.

—  Проте мої діти народилися вже тут.
—  Вони тільки перше покоління. Попе

реднє покоління побачило світ у небрась- 
кій хатині, критій дерном, на пшеничному 
пограниччі. Ще попереднє— в міссурійській 
рубаній хатині. А ще попереднє —  у форті 
в Кентуккі, коли облогою стояли індіанці. 
Світ ніколи не був прихильний до Юїнгів. 
Може, господь так і хотів.



—  Але віднині він буде інакший! —  уро
чистим тоном промовив син.—  ! для нас із 
тобою також. А головне для них.

І це вже було по всьому. Коли син пі
шов, вона спокійно сіла на тому єдиному 
небраському стільці, який принесла зі скла
ду —  першому стільці, що його купив для 
н§ї Айра Юїнг-старший, збудувавши хату. 
На тому стільці вона заколисувала до сну 
маленького Айру, а чоловік її, Айра-стар- 
ший, сидів на іншому стільці, якого власно
руч зробив із бочки з-під борошна, сам 
спокійний і непоступливий, заживаючи свій 
чесно зароблений сутінковий спочинок по
між двома днями роботи. «Таки вже по 
всьому»,—  спокійно сказала вона собі.

Наступна її акція була напрочуд просто- 
лінійна. У цьому було щось від чисто піо
нерського пристосуванства, коли відразу й 
без ніяких розмов вдавались до того, що 
скупуваті обставини підкинуть. їй наче впер
ше в житті випала нагода скористатися 
з того, що вона здобула, коли віддавала 
свою молодість і силу зрілих літ розлеглим 
просторам’ Небраски, і це не заради того, 
щоб вижити, а заради того, щоб померти. 
Нічого парадоксального чи нечесного вона 
в цьому не бачила. Вона почала випікати 
тістечка й печиво з продуктів, купованих 
на синів кредит, і продавала їх онукам за 
ті дрібняки, які вони діставали від батька 
чи то тягали з материного гаманця. Той 
нужденний свій набуток вона ховала у ва
зу, де лежав і залізничний розклад, і при
глядалася, як поволі він росте. Однак за 
кілька років діти переросли тістечка й печи
во, і їй залишилось тільки стежити, як що
далі дешевшають залізничні квитки. Нареш
ті ціна їх усталилася, на тринадцять доларів

перевищуючи суму її заощаджень. Але й 
тоді вона не відступилася, навіть тоді.

Багато років тому син хотів дати їй служ
ницю, а вона відмовилась. Місіс Юїнг спо
дівалася, що коли прийде час, слушна на
года, то син уже ж не відмовить їй бодай 
у тринадцяти доларах із тих грошей, які 
вона йому зекономила. А він усе-таки від
мовив. «Може, ще не прийшла слушна го
дина*—  міркувала вона. —  Може, я надто 
поспішила. Не розважила як слід ,— дода
вала вона подумки, дивлячись на купу дріб
них монет у себе на колінах.—  А може, це 
він не розважив гаразд, коли сказав «ні». 
Може, якби він мав час...»

Вона підвелася, висипала дрібняки назад 
у вазу й поставила її знов на поличку, гля
нувши при тім на годинника. Була тільки 
четверта, до вечері ще дві години. Сонце 
підбилося високо. Підійшовши до вікна, во
на побачила, як миготять та іскряться про
ти сонця краплі води від розбризкувана. 
Сонце ще було високо, день —  у розповні. 
Гори височіли стримані й сіруваті проти яс
ного неба, а під ними лежало стобарвне 
місто —  той край, та земля, які щороку на
роджували тисячі нових вір, панацей і па
тентованих ліків, але жодної хвороби, кот
ра б викрила їхню фальшивість. А над тією 
землею стояли сонячні дні, не зіпсовані 
дощами чи негодами, однакові й монотон
ні у своїй красі та безмежжі, незмірні в 
своєму погідному минулому й нескінченні 
в своєму погідному мабутньому.

—  Залишуся тут і житиму безвік, —  про
мовила вона сама до себе.

З англійської переклав 
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