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Усі шість місяців від того листопадового дня, коли похо-
вали його дружину Нолу, Артур Мозес обідає з нею що-
денно. Він добирається до цвинтаря автобусом, а дістав-
шись туди, неквапом простує до її ділянки: хай коли він 
дійде, вона буде там. Вона буде там, там, там.

Сьогодні він затримується біля надгробка Аделаїди 
Марш — від Ноли двома рядами вище, десятьма каменями 
далі. Аделаїда народилася третього квітня 1897 року, а по-
мерла вісімнадцятого листопада 1929 року. Артур поволі 
підраховує. Тридцять два. Тоді він підраховує ще раз: 
уважає-бо, що якось недобре стояти коло могили людини, 
обмірковуючи, скільки їй виповнилося на момент смер-
ті, — і помилитися на рік. Чи й більше. Математика ніко-
ли не давалась Артурові, навіть письмові обчислення: сам 
себе він називає «цифровий невіглас». Грошовими спра-
вами опікувалася Нола. Тепер уже він сам. У всякому 
разі, намагається. Витягає здоровезний калькулятор і з го-
ловою поринає в кожну дію — навіть радіо не вмикає — 
проте зазвичай виходять якісь неоковирно астрономічні 
суми. Іноді йде до банку, і там йому допомагають — але ж 
це ганьба і бентега. «Всяк має свій талант», — казала Нола, 
і вона мала рацію. Артурів хист — працювати на землі. 
Колись він садівникував, та вже давно на пенсії. Він досі 
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доглядає красивий трояндовий садочок перед будинком, 
а от поратися на городі за будинком уже покинув.

Та все правильно: саме тридцять два виповнилось Аде-
лаїді Марш, коли вона померла. Не так відчайдушно мало, 
як дітлахам, котрі тут поховані — а проте зовсім небагато. 
У розквіті, можна так сказати. У розпалі сімейних справ 
(«Кохана матінка», — каже камінь) — і що ж? Так, смерть — 
але яка саме? Може, під час пологів? Він вирішує, що 
вона дбала про свою сім’ю і добре почувалась аж до дня 
смерті, — а тоді загинула внаслідок нещасного випадку чи 
раптового удару. А ще він уявляє, що вона мала руде во-
лосся, яке заколювала нагору — а на обличчя вибивалися 
тоненькі пасма — їй подобалось, і чоловікові теж. Він від-
чуває, що йому це відомо.

Це з ним усе частіше стається така штука. Частіше й час-
тіше, коли він стоїть біля могили з капелюхом у руці, час-
точка людського життя долинає до нього, немов аромат 
здоби від пекарні, що він проминає щодня дорогою до 
зупин ки. Артур удивляється у злегка прим’яту землю 
навколо надгробка — аж ось вона, її улюблена біла сукня 
з мереживом, і трошки різні очі — такі світло-карі, що 
майже жовтуваті. Чайного кольору. Виявляється, голос 
жінка мала високий і дзвінкий і дещо соромилася співати 
чоловікові — одначе таки співала. Ввечері, коли вони ля-
гали спати. Того вечора, коли їй судилося померти, вона 
лежала поруч із чоловіком і наспівувала пісню з фільму 
«Бузоквий час»: «Жанін, у сні моїм — бузковий час».

І ще: вона мала вузеньку каблучку з діамантом, то була 
бабусина обручка, й Аделаїда носила її на шиї на тонкому 
золотому ланцюжку. Їй каблучка була замала — до того ж 
хотілося мати ту прикрасу ближче до серця. Кісточки паль-
ців їй почервоніли від хлорки, спина боліла від нахилу до 
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ванни, коли вона бралася мити малюків — однак тут вона 
нікому не поступалася. Їй це подобалося: намокле куче-
ряве волоссячко обліпило голівку, щічки розжеврілися 
від теплої води. Їй подобалося, що дітей можна притуляти 
до себе довго-довго, як немовлят, коли витягаєш їх із води 
і береш на руки, загортаючи в синій рушник — ніби вели-
кий птах ховає пташат під крилами. Ні. Рушник був не 
синій. А якого ж кольору?

Якого ж кольору?
Нічого не приходить. На сьогодні все. Артур знову на-

тягає капелюха на голову, схиляє її над могилою Аделаїди 
Марш і рушає далі. Горас Ньютон. Естел Мак-Нейл. Ірен 
Саттер. Еймос Геммер.

Дійшовши до Нолиної могили, Артур розкладає скла-
даний стільчик і обережно сідає. Ніжки стільця трохи 
вгрузають у землю, коли він умощується, запевняючись, 
що той під ним не соватиметься. Тепер він розкладає на 
колінах свій обід. Сьогодні в меню бутерброд з яєчним 
салатом — справжні яйця і справжній майонез, біс із ним, 
із тим лікарем. Та й щедро присолений — як гуляти, то 
на всю губу.

Лікар часто ловить його на ошуканстві — проте не завж-
ди. Одного разу Артур умолотив цілий яблучний пиріг із 
ванільним морозивом, а наступного дня лікар і каже: «Арту-
ре, я тішуся — ваші справи поліпшуються. Так тримати! 
Доживете до ста років».

Артурові вісімдесят п’ять. Мабуть, він таки воліє дожи-
ти до ста, навіть без Ноли. Хоча без неї й зовсім не те. Геть 
усе не те. Навіть такі прості речі, як милуватися нарциса-
ми, як оце зараз — хтось висадив махрові нарциси коло 
сусіднього надгробка. Утім, роздивлятися їх без Ноли — 
зовсім не те: це ніби бачити лише половинку квітки.
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Весна прийшла — земля м’якшає. Земля м’якшає, а брунь-
ки — ніби крихітні вагітні жінки. От би Нола була як весна — 
поверталася б знов і знов. Навіть не треба бути разом, йому 
вистачило б її присутності на Землі. Нехай би перевтіли-
лася в немовля, що народилося десь у далекій сім’ї, і він би 
навіть ніколи її не побачив. Йому бодай просто би знати, 
що її повернули на місце. Де там вона тепер? То не місце 
для Ноли Коррін, Королеви Краси.

Артур чує ґав’яче каркання — й роззирається в пошуку 
птаха. Той сів на надгробок за кілька метрів і чепурить пір’я.

— Кар! — відказує Артур, підхоплюючи розмову, однак 
ґава летить геть.

Артур випростується й завважує, яке нині чисте небо: 
майже бірюзове. Простягає руку до потилиці і стискає 
м’язи — так приємно. Він масує собі шию й роззирається 
навсібіч: кілометри й кілометри могил, і жодної душі навко-
ло. Від того він почувається багатієм.

Артур відкушує шматок бутерброда. Тоді підводиться 
зі стільця й стає на коліно перед Нолиною могилою, кла-
де на неї руку і заплющує очі. Трохи поплакав — по тому 
сідає назад і доїдає бутерброд.

Він складає стілець і вже збирається йти, аж тут бачить 
дівчину, що сидить на землі, притулившись до дерева спи-
ною. Жорстке темне волосся, бліда шкіра, великі очі. Джин-
си подерті, як ото любить молоднеча, футболка на ній 
висить, мов на вішаку. Вдягнула б куртку чи принаймні 
светра — надворі не спека. І мала б бути в школі.

Артур її тут уже зустрічав. Вона сидить у різних місцях, 
не біля конкретної могили. На нього ніколи не зважає. 
Втуплюється просто перед собою і длубається в нігтях. 
Ото й усе. Чотирнадцять? П’ятнадцять? Сьогодні він нама-
гається помахати їй — та, побачивши його, дівчина затуляє 
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рота рукою, ніби перелякалася. Схоже, вона готова тіка-
ти — тож Артур відвертається.

Медді вже куняла, коли побачила, що той старий дивить-
ся на неї й махає. Від того вона схопилася за обличчя, а він 
відвернувся і поплентався геть зі своїм складаним стіль-
чиком. Йому здалося, що вона злякалася, та то вона не 
навмисно. Завжди щось іде не так. Як побачить його зно-
ву — спитає, хто там похований. Мабуть, дружина, гадає 
вона — хоча хто знає.

Медді дивиться, як старий усе меншає, віддаляючись. 
Бачить, як він підходить до зупинки біля воріт і стоїть 
непорушно, дивлячись уперед. Він не витягає шию, ви-
глядаючи автобус. Він не з тих, хто тиснутиме на кнопку 
ліфта сто разів поспіль, думає Медді. Він просто чекатиме.

Вона витягає телефон і клацає жмутик трави зі шма-
точком кори. Розв’язує шнурки, стягає черевика і фото-
графує його на траві. Підходить до ближчої могили і знімає 
серцевинку лілеї з букета, що в’яне на плиті: ледь вигнуті 
тичинки, посередині витягнулася маточка.

Позирає на годинник: за двадцять друга. Вона сидітиме 
тут до кінця занять, відтак піде додому. Ввечері зустрі-
неться з Андерсоном, коли той повернеться з роботи. Ан-
дерсон такий вродливий, аж у голові паморочиться. Вони 
зустрілись у «Волмарті», де він працює на складі. Вона 
вже прошкувала на вихід, а він вийшов із вбиральні — 
і питає з усмішкою, чи вона часом, бува, не Кеті Перрі. Де 
там! Медді всміхнулась у відповідь. Він збирався вийти 
за хотдогом і запросив її із собою. Їй було лячно, однак 
вона погодилася. Вони не вельми й побалакали, але домо-
вилися зустрітися ввечері. Три місяці тому вже. Щось їй 
про нього відомо: він служив у війську, він любить собак, 
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він грає на гітарі — трохи. Одного разу приніс їй подарунок: 
перлину на золотому ланцюжку, і Медді її тепер не знімає.

Вона зісковзує далі стовбуром дерева і дивиться на 
простір, обмежений її колінами. Усі ці могили. Клац.

Більшість людей уважають цвинтарі сумними. А як на 
неї, то вони заспокійливі. От би її маму тут поховали — 
замість кремації. Якось один радіоведучий сказав, що 
міста мертвих — місця надто залюднені. І тут вона відчула, 
як буває, коли ключ підходить до шпарини. Вони таки 
залюднені.

Коли вони востаннє бачилися з Андерсоном, Медді спро-
бувала йому про це розказати. Вони сиділи у майже пусто-
му «Макдональдсі», і вона говорила стиха. Розповіла йому 
про старого, що його постійно там зустрічає, і про те, як він 
розмовляє з мертвими. Додала ще й слова того радіоведу-
чого. Розказала, що на цвинтарі з мертвими почуваєшся так 
спокійно. Навіть чудово. Що думаєш, Андерсоне?

— Гадаю, ти просто збіса ненормальна, — відповів хлопець.
Їй від тих слів у спині похололо. Спочатку вона посиді-

ла за столиком без руху, споглядаючи, як він наминає кар-
топлю. А тоді відказала: «Точняк!» — і вичавила з себе щось 
схоже на смішок. Потім спитала:

— Можна в тебе кілька картоплин з’їсти?
— Хочеш кілька — то купи кілька, — відрубав він і про-

стягнув їй кілька доларів.
Але ж було й те кольє. А ще: невдовзі після їхньої першої 

зустрічі він надіслав їй віршика: «Нехай же милая почує,/ 
Як за нею я сумую!» А якось він розцілував її всю від чола 
до п’яток. Такою довгою доріжкою: цьом, цьом, цьом. Як 
вона згадала про це наступного вечора — аж не могла при-
ховати тремтіння.

— Їж ото, — проказав батько.
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То була дуже балакуча для них вечеря: він до неї щось 
говорив. Кожен із них мав гіркий досвід запитань, на які 
дістаєш не відповідь, а відсіч. «Як робота, тату?» — «Робо-
та як робота». — «Що в школі, Медді?» — «Таке». — «Як 
тобі ця курка?» — «Нічо». — «Подивимося сьогодні “Гру 
престолів”?» — «Ну подивися».

Вона знову зиркає на годинник — і підводиться, щоб десь 
пересісти.

Діставшись додому, Артур витягає пошту зі скриньки, не-
се її на кухню роздивитися, тоді все засовує до смітника: 
суцільний рекламний непотріб. Дарма тільки зір псував, 
переглядаючи.

Він наливає собі горня холодної кави з кавника на пли-
ті й сідає коло кухонного столу, схрестивши свої довгі ноги. 
Вони з Нолою пили каву цілий день. І завмирає на півковт-
кові, раптом замислившись: а чи не це їй зашкодило? Її 
колись попереджали щодо надлишку кофеїну.

Він допиває каву, споліскує чашку й вішає її догори дном 
сушитися. Ця пісочна філіжанка із зеленою смужкою у ньо-
го на всі випадки: для кави, для води, зрідка для ковточка 
«Джека Деніелса», навіть для проносного. Нола в усьому 
любила різноманіття, а от йому байдуже, який там посуд. 
Чи одяг. Хай роблять свою справу — та й по всьому.

А ось і кіт Ґордон — незграбно рухається до нього, одначе 
шукає Нолу. Досі. «Її нема», — каже йому Артур і поплескує 
себе по коліну, запрошуючи кота застрибнути. Іноді Ґордон 
погоджується, та зазвичай чалапає далі. Артур чув, що слони 
здатні горювати — схоже, і коти теж. Домашні рослини також, 
як уже на те пішло. Іронія долі: з ними йому не щастить. Він 
позирає на узамбарську фіалку на підвіконні. Безнадійно. 
Завтра він її викине. Він таке щодня повторює — що зробить 
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це завтра. Дружині подобалися хвилясті пелюстки. «Ди-
ви-но», — показала вона йому, принісши вазон додому, і тро-
хи підняла пальцем квітку, ніби підборіддя.

Повечерявши тушкованкою, що нагадує собачий корм, 
Артур рушає нагору, до нерівно заправленого ліжка. Вона 
тішилася б, що він таке робить — постіль заправляє. Диво-
вижа, але він і сам тішиться. Чоловік не завжди знаходить 
у своїм житті місце для поцінування певних речей, які ви-
даються жіночою парафією, — однак декотрі з них дають 
задоволення. Хоча б сидіння унітазу. Піднімати. Є й інші 
похмурі радощі у тому, щоб робити те, до чого він не звик. 
Курити сигару просто за кухонним столом. Бастурма на 
вечерю. Що забажаєш по телевізору — коли завгодно.

Артур лягає і міркує про ту дівчину. Засмучений, що 
налякав її. Помахав — а вона вже смикається. Здається, він 
останнім часом краще розуміє мертвих, аніж живих — та її, 
здається, теж трошки розуміє. Якщо знов її побачить — 
крикне: «Я не хотів тебе налякати!» А вона, мабуть, крикне: 
«А я й не налякалася! Не налякалась, ага, попався?» Уявляє 
собі, як вона неквапно підходить, заклавши пальці в ремінь, 
щоб згаяти час. Вони можуть побалакати. Він зазнайомив 
би її з кількома тамтешніми — як вони йому малюються — 
якщо вона не вирішить, що старий збожеволів. Може, вона 
так і не вирішить — з її вигляду схоже, в неї свої дивацтва. 
Може, він спитає, чи не болить їй те кільце в носі, що телі-
пається як коза.

Наступного ранку Артур так розіспався, що, коли він встає, 
уже час обідати. Він примощується на краєчку ліжка і ви-
мальовує ногами в повітрі абетку — так йому порадив 
лікар, щоб зарадити артритові. Хай йому грець, якщо це 
теж не допомагає.
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Він спускається на кухню. З-під дверей дме протяг. 
Отже, надворі холодно й вітряно. Диковина, як на травень. 
Та хіба тепер можна покладатися на погоду? Менше з тим. 
Він нагодує Ґордона і рушить. Обіцянка є обіцянка, навіть 
якщо про неї знаєш тільки ти.

Артур зазирає до шухляди по консервний ніж — і не 
може його відшукати. Нема на кого нарікати — він тут 
сам-один. Перекопує вміст шухляди, занурюється глиб-
ше — і з глибоких глибин витягає Пана й Пані Гамбургер. 
Боже! Вона їх берегла. Він удивляється в пластикові фігур-
ки, такі веселенькі під шаром бруду: рожевощока Пані 
Гамбургер із довгими віями, вбрана в червону сукню у жов-
тий горошок, Пан Гамбургер у темному костюмчику, ка-
пелюх на макітрі. Він у довжелезних чорних черевиках, 
як у Мікі-Мауса, вона на масивних червоних підборах. 
Колись у Пані Гамбургер були справжні сережки-кільця, 
та вже загубилися. Тоненькі білі ручки подружжя Гамбур-
герів — схожі на потовщені йоржики для люльки — спле-
тені, вони ніби готові щомиті зійти з підставки.

П’ятдесят п’ятий? П’ятдесят шостий? То було десь по 
Корейській війні, Артур певен. Згадує вечір, коли ця шту-
ка з’явилася: було надто спекотно, щоб готувати, то вони 
зайшли в закусочну «Тік-Ток», і дорогою додому він купив 
дружині цю фігурку. Нола ще довго обирала між Паном 
і Пані Гамбургер і Паном і Пані Хотдог.

Перед виходом на вечерю вони тоді посварилися, при-
гадав він. Вони ніколи особливо не сварилися, та то був 
просто жах. Не пригадує, з якої причини, але пам’ятає 
певно. Вона на нього кричала, аж вищала — ще не чув від 
неї такого голосу — навіть жили на шиї нап’ялися. Згадує, 
як він тоді подумав: ніколи не бачив її потворною, але 
тієї миті Нола таки мала потворний вигляд. Недобре, що 
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він так про неї подумав — та що вдієш? У кожного бувають 
думки, яких потім соромишся. Ти ж не можеш їм заборо-
нити виринати. Але от озвучувати їх усі не слід. Ось де 
притичина. Це те, що творить цивілізованість — принайм-
ні те, що від неї лишилося.

Артур ставить фігурку на кухонний стіл, відходить і стає 
струнко, щоб віддати їй шану. Нола з її фігурками. Її та-
рілочки в квіточках, її поштовий папір із пташечками та 
яблуньками. Вона була міщанка, отак. Та хто її не любив?

«Так. Панно Гарріс», — проказує пан Лайонс, учитель 
англійської, коли Медді заходить до класу. Більше він 
нічого не додає, та вона сама знає решту. Він знає, що во-
на вчора прогуляла. Знає, що не хворіла. Він відкидається 
на стільці, схрещує ноги й дивиться, як вона сідає.

Пана Лайонса звати Роял. Як на Медді, страшенно ку-
медно. От би його спитати, як так сталося. Роял. Він сивий 
і гладкуватий. Медді подобаються тілисті люди — вони 
видаються спочутливими. Гладкуватий, шкіра жах яка 
бліда, а кільця ланцюжка від годинника покривлені, на-
че хворі зуби. Йому на такі речі начхати. Йому не начха-
ти на слова. Від нього вона взнала своє улюблене слово 
«гірайт» — це по-валлійськи, означає тугу за домом, куди 
ти не можеш повернутися (а може, його ніколи й не було). 
Це про ностальгію, зажуру і смуток за втраченими міс-
цями. Те слово було в історії, що він її вголос читав кла-
сові — й коли підвів очі, у них стояли сльози. Після дзвін-
ка ніхто з нього не сміявся, просто дивина. Їй теж ніхто 
нічого не завважив. Не те щоб вони мали щось казати. 
Медді з тих дівчат, які обідають на самоті, вдаючи, ніби 
бутерброд — це щось суперзахопливе. То раніше так було. 
Тепер вона тікає з обіду.




