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П Р О ЛОГ

Жінка з Естер-стрит
1969

Варя

Варі тринадцять.
З нового у неї три додаткові дюйми 1 зросту і темна чор-

на латочка між ногами. Груденята вже завбільшки з долоню, 
а пипочки схожі на дрібні рожеві монетки в десять центів. 
Волосся сягає талії і має світло-каштановий відтінок — не 
чорне, як у її брата Деніела, не лимонні Саймонові кучері 
й не яскрава Кларина бронза. Уранці вона заплітає його у дві 
французькі коси; їй подобається, як вони гойдаються над 
поясом, наче кінські хвости. Крихітний носик не схожий на 
носи інших, принаймні вона так думає. Коли їй виповнить-
ся двадцять, він виросте до належного розміру — завбільш-
ки з яструбиний дзьоб: нагадуватиме материн. Але не зараз.

Вони вчотирьох тиняються районом: Варя, найстарша, 
Деніел, котрому одинадцять, дев’ятирічна Клара і семирічний 

1 Дюйм — 2,54 см. (Тут і далі прим. пер.)
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Саймон. Деніел прокладає шлях, ведучи їх уздовж Клін-
тон-стрит, до Делансі-стрит, а потім повертає на Форсайт- 
стрит. Вони обходять по периметру парк Сари Д. Рузвельт, 
тримаючись у затінку дерев. Уночі тут збираються хуліга-
ни, але цього вівторкового ранку немає нікого, крім кількох 
зграйок юнаків, що сплять після протестів минулого тижня, 
притискаючись щоками до трави.

На Естер-стрит діти замовкають. Вони мусять пройти 
повз «Швейну майстерню Ґолда», якою володіє їхній бать-
ко, і сподіваються, що він навряд чи їх побачить, — Сол 
так занурюється в роботу, наче підшиває не пруг на чоло-
вічих штанях, а тканину всесвіту; утім, він однаково за-
грожує чарам цього задушливого липневого дня й загад-
ковій, наче міраж, персоні, у пошуках якої діти прийшли 
на Естер-стрит.

Попри наймолодший вік, швидкості Саймонові не треба 
позичати. Він убраний у джинсові шорти, які дісталися йому 
в спадок від Деніела — братові у цьому віці вони були як-
раз, але навколо Саймонової худенької талії висять мішком. 
В одній руці він несе китайський наплічничок на зав’язках. 
Усередині шурхотять доларові купюри, а монети деренчать, 
виспівуючи свою дзвінку мелодію.

— Де це місце? — питає хлопчик.
— Гадаю, простісінько тут, — озивається Деніел.
Діти розглядають старий будинок — зиґзаґ пожежної дра-

бини і темні прямокутні вікна на п’ятому поверсі, де, як ка-
жуть, живе та, до кого вони прийшли.

— Як ми потрапимо всередину? — цікавиться Варя.
Ця споруда навдивовижу схожа на їхній будинок, от тіль-

ки вона кремова, а не коричнева, і має п’ять поверхів за-
мість семи.

— Припускаю, що ми подзвонимо у двері, — уїдливо про-
понує Деніел. — У дзвінок квартири на п’ятому поверсі.
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— Ага, — погоджується Клара, — а номер у квартири який?
Деніел витягає із задньої кишені зіжмакану квитанцію. 

Піднявши від неї погляд, хлопчик шаріється.
— Точно не знаю.
— Деніеле! — Варя спирається на стіну будинку і розма-

хує рукою перед обличчям.
На вулиці майже дев’яносто градусів 1, доволі спекотно, 

щоб голова почала свербіти від поту, а спідничка прилипла 
до стегон.

— Зачекай, — просить її брат. — Дай-но мені секунду поду-
мати.

Саймон сідає на асфальт; наплічник здувається між нога-
ми, мов медуза. Клара витягає з кишені іриску. Однак, перш 
ніж вона встигає розгорнути цукерку, вхідні двері відчиня-
ються і з них виходить юнак. Він одягнений у розстебнуту 
сорочку з візерунком у вигляді індійських огірків, а на носі 
має окуляри з фіолетовими скельцями.

Хлопець киває Ґолдам:
— Заходите?
— Так, — озивається Деніел, — заходимо.
Він підводиться (всі інші рушають слідом), заходить до-

середини й дякує юнакові у фіолетових окулярах, перш ніж 
зачиняться двері. Це Деніел — їхній безстрашний, трохи ку-
медний лідер, який усе і придумав.

Минулого тижня, стоячи в черзі за кошерною китай-
ською їжею у Шмульки Бернштайна, де сподівався взяти 
тарт із теплим яєчним заварним кремом, який полюбляв 
навіть у спекотну погоду, він почув розмову двох хлоп-
чиків. Черга була довга, вентилятори кружляли на межі 
своїх можливостей, отож Деніелові довелося нахилитися 

1 Приблизно тридцять два градуси за шкалою Цельсія.
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вперед, аби почути, що хлопці говорили про жінку, кот-
ра тимчасово оселилася на самому вершечку будинку на 
Естер-стрит.

Поки Деніел повертався назад, до 72-го будинку на Клін-
тон-стрит, серце мало не вистрибувало з грудей. У спальні 
Клара з Саймоном грали на підлозі у лілу 1, а Варя читала на 
своєму горішньому ліжку. Зоя, чорно-біла кицька, лежала 
на батареї у квадратній рамі сонячних променів.

Деніел виклав усім свій план.
— Я не розумію. — Варя підперла брудною ногою стелю. — 

Що саме робить ця жінка?
— Я ж сказав, — Деніел був гіпернетерплячий, — вона 

має силу.
— Яку? — перепитала Клара, пересуваючи свою фішку на 

гральному полі. Першу частину літа вона витратила на те, 
щоб із сяким-таким успіхом вивчити фокус Гудіні 2 з гум-
кою та колодою карт.

— З того, що я почув, — пояснив Деніел, — виходить, що 
вона може передбачити долю. Що станеться у вашому жит-
ті — буде воно гарним чи поганим. Але є й інше. — Він об-
хопив руками одвірок і нахилився всередину. — Вона може 
сказати, коли ви помрете.

Клара підвела погляд.
— Це просто смішно, — кинула Варя. — Ніхто не може 

цього сказати.
— А раптом може? — відповів запитанням на запитан-

ня брат.
— Тоді я не хочу цього знати.
— Чому?

1  Стародавня індійська настільна гра, заснована на філософському по-
нятті ліла, є інструментом спостереження за закономірностями випадко-
вих подій у житті.

2  Американський фокусник, ілюзіоніст.
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— Тому. — Варя відклала книжку і сіла, звісивши ноги 
з боку ліжка. — Раптом це погані новини? Раптом вона ска-
же, що ти помреш іще до того, як виростеш?

— Тоді краще знати це наперед, — озвався Деніел. — Тоді 
ти зможеш устигнути все зробити.

На мить запала тиша. Потім Саймон розреготався, та так, 
що його пташине тільце смикалося від сміху, поки обличчя 
старшого брата заливалося рум’янцем.

— Я серйозно, — сказав він. — Я йду. Не можу залишати-
ся жодного дня у цій квартирі. Відмовляюся. То хто, в біса, 
йде зі мною?

Напевно, нічого б не сталося, якби тоді не була середина 
літа, коли півтора місяця задушливої нудьги вже залишилися 
позаду, а ще півтора чекали попереду. Кондиціонера у квар-
тирі немає, а цього літа — літа 1969-го — здається, наче щось 
відбувається з усіма довкола, тільки не з ними. Люди накурю-
ються на Вудстоку 1 і співають «Pinball Wizard» 2 та дивляться 
«Опівнічного ковбоя» 3, котрого нікому з Ґолдів дивитися не 
дозволяють. Вони бунтують біля Стоунволла 4, таранять двері 
вирваними з корінням паркувальними лічильниками, роз-
трощують вікна й музичні автомати. Їх убивають наймото-
рошнішим чином, який годі й уявити, за допомогою хіміч-
них вибухів та зброї, що стріляє чергами з п’ятсот п’ятдесяти 
набоїв, їхні обличчя з жахливою невідкладністю передають 

1  Музичний фестиваль, що відбувся 15—17 серпня 1969 року в Бете-
лі (штат Нью-Йорк) і знаменував початок сексуальної революції й руху 
«шістдесятників».

2  Пісня гурту «The Who» з альбому 1969 року.
3  Драматичний фільм Джона Шлезінгера за однойменним романом 

Лео Герліхая 1969 року. Стрічку удостоєно трьох премій «Оскар». Спочат-
ку фільм не дозволяли дивитися дітям до 17 років.

4  Серія безладів і демонстрацій проти поліційного рейду 1969 року 
в гей-барі Стоунволл-інн на Кристофер-стрит (Гринвіч-Віллідж, Нью-
Йорк). Вважають, що бунти ознаменували початок масового руху за дотри-
мання прав людини відносно ЛГБТ у США і в усьому світі.
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у телевізор, що стоїть у Ґолдів на кухні. «Вони ходять грьоба-
ним Місяцем», — каже Деніел, який саме почав вживати такі 
слова, однак лише на безпечній відстані від матері. Джейм-
сові Ерлу Рею 1 винесли вирок, це саме сталося з Сірханом 
Сірханом 2, а Ґолди увесь цей час грали в дартс або рятували 
Зою з відчиненої труби позаду духовки, котру вона, схоже, 
вважала за свою законну домівку.

Утім, необхідну для цього паломництва атмосферу ство-
рило ще дещо: цього літа всі вони — брати й сестри, якими 
більше ніколи не будуть. Наступного року Варя поїде зі сво-
єю подругою Авівою до Катскільських гір 3. Деніел занурить-
ся в таємні ритуали із сусідськими хлопчаками, покинувши 
на призволяще Клару і Саймона. Однак 1969-го вони досі 
єдине ціле, деталі якого пасують одне до одного так, наче не 
можуть належати чомусь іншому.

— Я піду, — сказала Клара.
— І я теж, — погодився Саймон.
— То як ми призначимо їй зустріч? — поцікавилася Варя, 

яка в тринадцять років уже знала, що нічого не буває задур-
но. — Скільки вона бере за свої послуги?

Деніел насупився.
— Я дізна́юся.

Ось так усе почалося: як таємниця, виклик, пожежний 
вихід, яким вони користувалися, щоб обдурити незграбну 
матір, яка завжди, побачивши, що вони байдикують у спаль-
ні, змушувала їх вивісити білизну або витягнути з труби кляту 

1  Американець, засуджений за вбивство американського борця за 
громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

2  Палестинець, антисіоніст, убивця Роберта Кеннеді, кандидата на 
пост президента США.

3  Гори в США, відроги Аппалачів, розташовані в штаті Нью-Йорк, на 
північний захід від Нью-Йорка і на північний захід від Олбані.
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кішку. Малі Ґолди порозпитували знайомих. Власник крам-
нички фокусів у Чайнатауні чув про жінку з Естер-стрит. 
Вона мандрує країною, розповів він Кларі, і робить свою ро-
боту. Перш ніж дівчинка пішла, господар крамнички витяг-
нув угору палець, зник у чорному проході, а тоді повернув-
ся з великим квадратним фоліантом, що називався «Книга 
пророцтв». На обкладинці було зображено дванадцять роз-
плющених очей, оточених якимось символами. Клара за-
платила шістдесят п’ять центів і дорогою додому пригорта-
ла книжку до себе.

Дехто з інших мешканців 72-го будинку на Клінтон-стрит 
теж знав про жінку. Пані Блуменштайн розповіла Саймоно-
ві, що якось у п’ятдесятих зустрічала її на легендарній ве-
чірці. Сусідка випустила свого шнауцера на горішню схо-
динку, де сидів хлопчик, і пес негайно наклав купку лайна 
завбільшки з пістолетну кулю, яку пані Блуменштайн і не 
подумала прибрати.

— Вона ворожила мені по долоні. Сказала, що я про-
живу довге життя, — згадувала пані Блуменштайн, на-
хиляючись уперед, щоб підкреслити свої слова. Саймон 
затамував подих: сусідчине дихання було таким затхлим, 
наче вона видихала те саме дев’яносторічне повітря, яке 
вдихнула ще немовлям. — І знаєш, дорогенький, вона 
мала рацію.

Родина індусів із шостого поверху називала жінку рішіка, 
провидиця. Варя загорнула шматок приготованого Ґерті ку-
геля 1 у фольгу і понесла його Рубі Сінґх, своїй однокласни-
ці з сорок другої школи, а натомість отримала тарілку куря-
тини з приправами у масляному соусі. Сонце спускалося до 
небокраю, і дівчатка їли на пожежних сходах, розмахуючи 
ногами під ґратками.

1  Традиційна страва в кухні східноєвропейських євреїв.
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Рубі знала про жінку все.
— Два роки тому, — почала вона, — мені було одинадцять, 

і моя бабуся захворіла. Один лікар сказав, що справа у серці. 
Він повідомив нам, що вона помре за три місяці. Але інший 
лікар сказав, що її організм достатньо міцний, щоб одужа-
ти. Він гадав, що вона проживе ще два роки.

Унизу, перетинаючи Ривінґтон, завищало таксі. Рубі по-
вернула голову, щоб краєм ока глипнути на Істр-Ривер 1, зе-
ленувато-коричневу від бруду та нечистот.

— Індуси помирають удома, — пояснила вона. — Вони 
повинні бути в родинному колі. Навіть таткові родичі з Ін-
дії хотіли приїхати, та що ми могли їм сказати? Залишай-
тесь у нас на два роки? Тоді тато почув про рішіку. Він пі-
шов до неї, і вона назвала йому день — день, коли даді 2 
мала померти. Ми поставили ліжко даді у вітальні, голо-
вою на схід. Ми запалили лампу і влаштували всеношну: 
молилися і співали гімни. Татові брати прилетіли з Чанді-
гарха 3. Ми з кузенами сиділи на підлозі. Нас було близь-
ко двадцяти, а може, більше. Коли даді померла шіст-
надцятого травня, як і сказала рішіка, ми всі заплакали 
з полегшення.

— Ви не розлютилися?
— Чому раптом ми мали розлютитися?
— Через те, що та жінка не врятувала вашої бабусі, — по-

яснила Варя. — Через те, що вона не вилікувала її.
— Рішіка дала нам змогу попрощатися. Ми ніколи не 

зможемо віддячити їй за це. — Рубі з’їла останній шматочок 
куґеля, а потім склала фольгу навпіл. — Хай там як, вона не 

1  Протока в штаті Нью-Йорк, США.
2  Так у індійців називають батькову матір.
3  Також відоме як Прекрасне місто — місто в Індії, столиця штатів 

Пен джаб і Хар’яна; не входить до складу цих штатів, а є союзною тери-
торією Індії.
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могла вилікувати даді. Вона знає, що буде, ця рішіка, але не 
може нічого зупинити. Вона не Бог.

— А де вона тепер? — поцікавилася Варя. — Деніел чув, 
що вона зупинилася в будинку на Естер-стрит, але він не 
знає, у якому саме.

— Я теж не знаю. Вона щоразу зупиняється в іншому міс-
ці. Заради власної безпеки.

Усередині квартири Сінґхів пролунав пронизливий гур-
кіт і хтось заволав на хінді.

Рубі підвелася, струшуючи зі спіднички крихти.
— Що ти маєш на увазі, коли кажеш «заради власної без-

пеки»? — перепитала Варя, теж підводячись.
— Завжди є люди, які переслідують таких жінок, — пояс-

нила Рубі. — Хтозна, що вони знають.
— Рубіно! — гукнула дівчинку матір.
— Я мушу йти. — Рубі застрибнула у вікно й поштовхом 

зачинила його за собою, залишивши Варю спускатися по-
жежними сходами на четвертий поверх.

Варя здивувалася, що чутки про жінку поширилися так 
далеко, але ще не всі про неї знали. Коли вона згадала про 
провидицю в розмові з чоловіками за прилавком у крамнич-
ці Каца, з укритими татуюваннями з числами руками, вони 
налякано витріщилися на неї.

— Дітлахи, — озвався один із робітників, — чому вам рап-
том закортіло вплутуватися в такі справи?

Його голос був різким, наче Варя образила його особисто. 
Прихопивши свій сендвіч, вона схвильовано пішла і більше 
ніколи не торкалася цієї теми.

Зрештою ті самі хлопці, чию розмову Деніел підслухав 
спочатку, дали йому адресу жінки. Тими вихідними він по-
бачив їх на пішохідній доріжці Вільямсбурзького моста, де 
вони смалили травичку, зіпершись на бильця. Вони були 
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старші за нього — можливо, чотирнадцятирічні, — і Деніел 
змусив себе зізнатися, що розвішував вуха, перш ніж запи-
тати, чи відомо їм іще щось.

Схоже, хлопців це не займало. Вони залюбки повідоми-
ли йому номер багатоквартирного будинку, де, за чутками, 
мешкала жінка, утім не знали, як домовитися з нею про зу-
стріч. Подейкують, розповіли вони Деніелу, що з собою тре-
ба приносити пожертву. Дехто стверджував, що це готівка, 
але інші казали, що жінка вже має всі необхідні гроші, тому 
до справи слід підходити творчо. Один хлопчина приніс за-
кривавлену білку, яку знайшов на узбіччі, підняв щипцями 
і привіз у зав’язаному пластиковому мішку. Проте Варя по-
яснила, що такий подарунок не потрібен нікому, навіть про-
видиці, тож урешті-решт вони зібрали свої кишенькові гроші 
у наплічник із зав’язками, сподіваючись, що цього вистачить.

Коли Клари не було вдома, Варя витягнула з-під її ліжка 
«Книгу пророцтв» і залізла до себе. Вона лягла долілиць і взя-
лася пізнавати слова: гаруспіція (ворожіння на печінці прине-
сених у жертву тварин), серомантія (ворожіння на формах во-
ску), лозоходство (ворожіння на прутиках). У прохолодні дні 
вітерець із вікна куйовдив родинне дерево і старі фотографії, 
які дівчинка приклеїла до стіни біля ліжка. За допомогою до-
кументів вона відстежувала загадкову, таємничу роботу генів: 
родинні риси пурхали туди, потім сюди і знову туди — циба-
ті ноги дідуся Льва перескочили Сола й дісталися Деніелу.

Лев разом зі своїм батьком, торговцем тканинами, прибув 
до Нью-Йорка на пароплаві після того, як його матір убили 
під час погромів 1905-го 1. На Елліс-Айленді 2 їх перевірили 

1  Єврейські погроми у Києві та інших українських містах у жовтні 
1905 року.

2  Острів, розташований у східній частині США y Верхній затоці 
Нью-Йорка. З 1892 року на острові почала функціонувати імміграційна 
служба федерального уряду.
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