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Я мала вигляд дівчини, яку можна зустріти у міському 
автобусі: вона читає книжку з бібліотеки про рослини 

чи географію, світло-каштанове її волосся, можливо, при-
крашає сіточка. Ви могли б прийняти мене за студентку 
медичного училища або друкарку, зауважили б мої боязкі 
руки, постукування ногою, закушену губу. На вигляд ні-
чого особливого. Мені легко уявити цю дівчину, дивну, 
молоду й невиразну версію мене самої, яка носить немод-
ну шкіряну сумочку і з невеличкого пакетика їсть арахіс, 
перекочуючи кожен горішок між пальцями в рукавичках, 
втягує щоки й тривожно вдивляється у вікно. Вранішнє 
сонячне сяйво освітило моє схудле обличчя, яке я намага-
лася сховати за допомогою компактної пудри відтінку занад-
то рожевого для моєї блідої шкіри. Я була худорлява, пласка 
мов дошка, з різкими й невпевненими рухами, не гнучкою 
поставою. Обличчя поцятковане блідими блискучими шра-
мами від вугрів, які приховували будь-яке захоплення чи 
божевілля, що ховалися під цим холодним і вбивчим ново-
англійським зовнішнім виглядом. Якби носила окуляри, то 
могла б видатися розумною, але я була надто нетерплячою, 
щоб справді такою бути. Можна було подумати, що я полюб-
ляю спокій замкнених кімнат, знаходжу затишок у нудній 
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тиші, мій погляд повільно рухається паперами, стінами, 
важкими завісами, думки ніколи не відходять від того, що 
побачили очі, — книжка, стіл, дерево, — але я шкодувала 
про тишу. Я шкодувала про спокій. Ненавиділа майже все. 
Я була дуже нещасна і весь час сердита. Намагалася кон-
тролювати себе, а це лише зробило мене ще незграбнішою, 
нещаснішою і злішою. Я була достоту як Жанна д’Арк або 
Гамлет, але народилася не в тому житті — в житті нікого, 
заброди, невидимої істоти. Краще й не скажеш: тоді я не 
була собою. Була кимось іншим. Я була Ейлін.

Тоді — а було це п’ятдесят років тому — я була двоє-
душницею. Подивіться-но на мене. Я носила важкі вов-
няні спідниці нижче колін і товсті панчохи. Завжди засті-
бала куртки та блузки на всі ґудзики, якомога вище. Я не 
була дівчиною, дивлячись на яку чоловіки звертали шиї. 
Але в моїй зовнішності не було нічого поганого чи жахли-
вого. Я була молода й симпатична — звичайна, гадаю. Та 
в той час думала, що я найгірша: потворна, огидна, непри-
датна для світу. У такому стані видавалося смішним при-
вертати до себе увагу. Я рідко носила ювелірні прикраси, 
ніколи не використовувала парфуми, не фарбувала нігті. 
Іноді носила каблучку з невеличким рубіном. Ця каблучка 
належала моїй матері.

Мої останні дні в образі сердитої маленької Ейлін при-
пали на кінець грудня у бридкому холодному місті, де я на-
родилася і зросла. Була зима, випав сніг, добрих три- чотири 
фути. Він лежав у кожному дворі, укрив кожне підвікон-
ня — справжній потоп. Упродовж дня верхній шар снігу 
танув, і в риштаках з’являлася вода — тоді доводилося 
нагадувати собі, що життя час від часу дарує радість і сон-
це сяє. Але пополудні сонце зникало і все знову замерза-
ло, утворюючи на снігу шар криги настільки товстий, що 

вночі він міг утримати вагу дорослої людини. Щоранку 
я розкидала сіль з відерця на вузьку доріжку перед дверима, 
що вела від ґанку на вулицю. Бурульки звисали з балки 
над  вхідними дверима, і я стояла там, уявляючи, що вони 
падають і пробивають мої груди, розрізаючи товстий хрящ 
плеча, мов кулі, або розбивають мій мозок на шматочки. 
Хідник розчистили лопатами сусіди — родина, якій не 
довіряв мій батько, бо вони лютерани, а він католик. Але 
він нікому не довіряв. Батько був наляканий і божевільний, 
як старі п’яниці. Отож на Різдво ці сусіди-лютерани зали-
шили біля наших вхідних дверей білий плетений кошик 
вощених яблук, загорнутих у плівку, коробку шоколад-
них цукерок і пляшку хересу. Я пам’ятаю напис на картці: 
«Благо слови Боже вас обох».

Хто насправді знав, що відбувалося вдома, коли я на 
роботі? Наш дім — триповерховий будинок у колоніаль-
ному стилі з коричневого дерева з облущеною червоною 
оздобою. Я уявляю, як батько смоктав отой херес, запа-
ливши стару сигару від плити й відчуваючи дух Різдва. 
Кумедна картина. Зазвичай він пив джин. Часом пиво. Він 
був п’яничкою, як я вже сказала. Просто був такий як є. 
Коли щось ставалося, його було легко відволікти й заспо-
коїти: я просто давала йому пляшку і виходила з кімнати. 
Звичайно, його пияцтво справило на мене вплив як на 
молоду людину. Я стала напруженою і наїжаченою. Таке 
трапляється, коли людина живе з алкоголіком. Моя істо-
рія в цьому розумінні зовсім не унікальна. За багато років 
я жила з багатьма пияками, і кожен навчив мене, що хви-
люватися марно, запитувати «чому?» даремно і самогуб-
ство — намагатися їм допомогти. Вони такі як є, не кращі 
й не гірші. Тепер я живу самотою. Щасливо. Навіть ра-
дісно. Я надто стара, щоб перейматися справами інших 
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Він заіржавів і знерухомів. Усе в будинку було як оте кріс-
ло — брудне, зламане, застигле.

Пригадую, мені подобалося, що взимку сонце рано сідало 
за обрій. У темряві я почувалася спокійніше. А батько бояв-
ся пітьми. Це може видатися милим, та насправді не так. 
Вночі він запалював плиту й духовку і пив, спостерігаючи, 
як блакитні язики полум’я звиваються під слабким світлом 
згори. Йому завжди було холодно, так він казав. І однаково 
був ледь одягненим. Того вечора — саме з нього я почну 
розповідь — я побачила, що він сидить босоніж на сходах 
і п’є херес, тримаючи недопалок сигари між пальцями.

— Бідолашна Ейлін, — мовив він саркастично, коли 
я увійшла.

Він ставився до мене дуже презирливо, вважав жалю-
гідною і непривабливою, безцеремонно кажучи мені це 
у вічі. Я мріяла одного дня знайти його розпластаного під 
сходами, зі скрученою шиєю, але щоб він іще дихав. «Час 
настав», — сказала б я так знуджено, як тільки могла, 
дивлячись, як він помирає. Я ненавиділа його, але була 
дуже шаноблива. У будинку нас було лише двоє: тато і я. 
У мене є сестра, яка досі жива, наскільки я знаю, але ми не 
спілкувалися понад п’ятдесят років.

— Привіт, тату, — відповіла я, проходячи повз нього 
сходами.

Він не був надто кремезним чоловіком, але мав широкі 
плечі й довгі ноги, що надавало йому величного вигляду. 
Рідке сиве волосся лягало навколо тім’я. Його обличчя 
видавалося на десятиліття старшим, ніж було насправді, 
він мав широко розплющені скептичні очі та вічно невдо-
волений погляд. Тепер мені здається, що він нагадував 
хлопців із в’язниці, де я працювала, — чутливий і сердитий. 
Руки повсякчас тремтіли, байдуже, скільки випив. Він 

людей. І я більше не витрачаю часу на роздуми про майбут-
нє, нервуючи через речі, які ще не відбулися. Але коли я бу-
ла молода, то непокоїлася весь час, а надто про власне 
майбутнє, і головне стосовно батька — як довго йому за-
лишилося жити, що він може зробити, що я знайду увече-
рі, коли повернуся з роботи.

Наш будинок ніколи не був затишний. Після того як 
мати померла, ми не розкладали й не викидали її речі, ні-
чого не змінювали, і без її прибирання будинок став брудним 
і запилюженим, повним безглуздих оздоб і захаращеним 
речами, які лежали повсюди. І все ж дім здавався абсолют-
но порожнім. Він скидався на покинутий будинок, чиї влас-
ники одного вечора втекли геть, наче євреї або роми. Ми 
майже не використовували кімнату для відпочинку, або 
їдальню, або спальні на горішньому поверсі. Усе просто 
лежало собі, збираючи пилюку: журнал, кинутий на підло-
кітник дивана багато років тому, вазочка з цукерками, пов-
на мертвих мурашок. Усе в будинку було схоже на фотогра-
фії будинків у пустелі, знищеній ядерними випробуваннями. 
Думаю, ви можете уявити все до дрібниць.

Я спала на мансарді, в ліжку, яке купив мій батько для 
якогось літнього кемпінгу, де він так і не побував, років 
десять тому. Мансарда була незавершеним, холодним 
і запилюженим місцем, у яке я відступила, коли мама за-
хворіла. Спати у моїй дитячій спальні поруч із її кімнатою 
було неможливо. Вона завивала, і плакала, і вигукувала 
моє ім’я всю ніч. Мансарда була тихою. Не так багато шу-
му долинало туди з нижніх поверхів. У мого батька було 
крісло, яке він перетягнув із кімнати для відпочинку на 
кухню. У ньому і спав. Спинка цього крісла відкидалася 
назад, якщо потягти важіль, — воно було чудове, коли 
батько його тільки-но купив. Тепер важіль уже не працював. 
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який мала вигляд. Очі мої невеликі й зелені, і в них — а над-
то у той час — ви б не побачили особливої доброти. Я не 
з тих жінок, які постійно намагаються зробити людей ща-
сливими. Не стратег. Якби ви побачили мене тоді, зі шпиль-
кою у волоссі, у мишачого кольору вовняному пальті, то 
подумали б, що я — просто незначний персонаж у цій сазі: 
чесний, спокійний, понурий і неважливий. Я мала вигляд 
сором’язливий та ніжний і часом прагнула бути саме такою. 
Та я лаялася, червоніла, пітніла доволі часто і в той день 
гримнула дверима ванної кімнати, штовхнувши їх підошвою 
й ледь не зірвавши завіси. Я видавалася нудною, безживною, 
нечулою і спокійною, але насправді була люта, у мені кипі-
ли пристрасті й думки, які могли народитися тільки у розу-
мі вбивці. Сховатися за понурим виразом обличчя, звичним 
для мене, було легко. Я дійсно думала, що всіх обдурила. 
І не дуже й читала книжки про квіти або хатнє господарю-
вання. Мені подобалися книжки про жахливі речі: вбивства, 
хвороби, смерть. Я пам’ятаю, як обирала одну з найтовсті-
ших книжок у публічній бібліотеці — зі стародавньої єги-
петської медицини, — щоб дізнатися про жахливу практи-
ку витягування мозку померлого через ніс, наче ниток із 
клубка. Мені подобалося думати, що мій мозок так само 
згорнутий у черепі. Думка про те, що мої мізки можна роз-
плутати, випрямити і таким чином заспокоїти та привести 
до ладу, втішала мене. Я часто відчувала, що в моєму моз-
ку є щось химерне настільки, що вирішити це може лише 
лоботомія — мені потрібен новий розум або цілком нове 
життя. Часом я критично оцінювала себе. Крім книжок, 
я любила читати журнал «Нешнл Джеоґрефік», який от-
римувала поштою. Це була справжня розкіш, і я почува-
лася особливою. Статті, у яких описували наївні віру вання 
первісних людей, зачаровували мене. Надто їхні криваві 

 постійно потирав підборіддя, що стало червоним, витягну-
тим і зморщеним. Батько торкався його легенько, як ви б 
погладжували голову хлопчика, називаючи його маленьким 
негідником. Єдине, про що він шкодував у житті, за його 
словами, — це про те, що так і не зміг відростити справж-
ню бороду, мовби міг змусити її рости, але не вдалося. Таким 
він і був — засмучений, зарозумілий і нелогічний. Я не 
думаю, що він бодай колись дійсно любив своїх дітей. Обруч-
ка, яку він продовжував носити роками після смерті мами, 
давала можливість припустити, що він любив її хоча б трохи. 
Проте я підозрюю, що він був не здатний до любові, справж-
ньої любові. Він був жорстокий. Уявити, що в дитинстві 
батьки сильно його били, — єдиний шлях до прощення, 
який я поки що знайшла. Не ідеально, але спрацьовує.

Це не історія про те, наскільки жахливий був мій батько, 
зрозумійте, будь ласка. Оплакування його жорстокості — 
взагалі не тема моєї оповіді. Але я таки пам’ятаю цей день 
на сходах, як він зиркнув, коли обернувся поглянути на 
мене, наче йому було погано навіть від самого мого вигля-
ду. Я стояла на сходах, дивлячись униз.

— Збігай, — прохрипів він, — у «Ларднер».
«Ларднер» — то горілчана крамниця. Він випустив із 

рук порожню пляшку хересу, і вона покотилася вниз, схо-
динка за сходинкою.

Тепер я дуже раціональна, навіть спокійна, але тоді мит-
тєво скаженіла. Я мала виконувати його накази, що сипа-
лися повсякчас, як служниця, покоївка. Тоді я не могла 
бодай комусь сказати «ні».

— Гаразд, — мовила я.
Батько хрюкнув і затягнувся недопалком сигари.
Коли я була збурена, то знаходила заспокоєння у догля-

ді за власною зовнішністю. Власне, я була одержима тим, 


