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На пагорбі примостився пофарбований у біле старезний буди-
нок з еркерними вікнами та дерев’яною балюстрадою, обви-
тою трояндами й отруйним дубом. Пагони троянд відірвали 
деякі дошки на обшивці, і вони тепер безладно теліпаються 
серед заростей. На гравійній доріжці перед домом валяють-
ся позеленілі гільзи. Із машини виходить Мартін Альвестон — 
кремезний чоловік у фланелевій сорочці та «левайсах» — і, не 
озирнувшись на Тертл, яка й досі сидить у кабіні, підіймається 
на ґанок, глухо гупаючи берцями по дошках. Відчиняє роз-
сувні двері зі скла й заходить. Тертл сидить іще якийсь час, 
слухаючи цокання двигуна, а тоді йде за ним.

Одне з вікон у вітальні затулене металевим листом із фанер-
ною підбивкою. На ньому почеплено мішені для стрільби, роз-
сип дірок від куль на яких настільки щільний, що здається, ніби 
хтось приклав до центрів тих мішеней десятикаліберник і паль-
нув. Кулі, що позастрягали в листі, відбивають світло й мерехтять, 
немов вода на дні колодязя.

Мартін відкриває бляшанку бобів «Буш», ставить її на пли-
ту, запалює сірник нігтем великого пальця і підносить до кон-
форки. Та пахкає і поволі розгорається, кидаючи жовтогарячий 
відсвіт на обшиті дошками стіни, нелаковані шафки і заляпані 
жиром щуроловки.

Задні двері кухні не замикаються, від замка і ручки на них самі 
лиш дірки. Мартін відчиняє двері ногою й виходить на недобу-
дований задній ґанок, поміж голих балок якого кишать ящірки 
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і буяють зарості ожини, де-не-де витикуються пагони хвощу та 
пухнасті стеблинки щириці, що видає кислуватий дух. Ставши 
на двох балках, Мартін знімає із цвяха сковороду, почеплену там, 
аби єноти начисто її вилизали. По тому повертає іржаву руч-
ку крана, пускає на чавун струмінь води і протирає сковороду 
жмутом трави. Повертається на кухню, ставить на плиту мокру 
пательню, яка одразу ж починає шипіти і плюватися бризками. 
Відчиняє холодильник оливкового кольору, у якому вже давно 
не працює лампочка, дістає два стейки, загорнуті в коричневий 
папір, витягує напоясний ніж Вінклера, витирає його об джинси, 
наштрикує на нього м’ясо і кидає смажитись.

Тертл заскакує на кухонну стойку, збиту із шорстких секвоє-
вих дощок. Навколо цвяхів і досі видно круглі сліди від ударів 
молотком. З наваленої на стойку купи бляшанок дістає «зіґ-за-
уер», відводить кожух і дивиться на кулю в патроннику. Зводить 
пістолет і розвертається, щоб подивитися на татову реакцію. Той 
стоїть, спершись великою рукою на шафку, і стомлено усміха-
ється, не підводячи на неї погляду.

Коли Тертл було шість років, він надягнув на неї рятуваль-
ний жилет, аби той пом’якшував віддачу, сказав не чіпати гарячі 
відстріляні гільзи й дав їй «ругер-22» із ковзним затвором, по-
садивши її за кухонним столом і підклавши під гвинтівку згор-
нутий рушник. Певно, дідусь почув постріли, коли повертався 
з алкомаркету, бо зайшов він у махровому халаті поверх джинсів 
і шкіряних капцях із крихітними шкіряними китичками. Став-
ши у дверях, спитав:

— Марті, якого біса?
Тато сидів на стільці біля Тертл і читав Юмове «Дослідження 

про принципи моралі». Поклавши книжку на коліна, він звер-
нувся до дочки:

— Біжи до себе, дрібното.
Тертл пішла нагору скрипучими сходами без поруччя і при-

східців. Щаблі на тих сходах були вирізані зі сучкуватих секвоє -
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вих дощок, що без належної обробки позадиралися, стрин-
гери потріскані й деформовані, грубо обтесані. Між ними 
і щаблями прозирали цвяхи, які, здавалося, от-от зламають-
ся від натяжки. Чоловіки знизу мовчали; дідусь дивився на 
неї, Мартін водив пальцем по золочених літерах на корінці 
книжки. Проте навіть нагорі, лежачи на фанерному лежаку 
і вкрившись військовим спальником, вона все одно чула їх, 
чула, як дідусь сказав:

— Марті, трясця його матері, не годиться так виховувати дів-
чинку.

На що тато, витримавши довгу мовчанку, зрештою відповів:
— Це мій дім, Деніеле, не забувай про це.
Вони їдять стейки в майже цілковитій тиші, на дно високих 

склянок із водою поволі спадає осад. На столі між ними ле-
жить колода карт, на коробці якої намальовано блазня. Один 
бік його обличчя викривлений у скаженій посмішці, а дру-
гий — супиться. Скінчивши, Тертл відштовхує тарілку, батько 
дивиться на неї.

Як на чотирнадцять років, вона висока, навіть довготелеса, 
з довгими руками і ногами, широкими, але худими стегнами та 
плечима, довгою й жилавою шиєю. Очі — найразючіша її риса: 
сині, мигдалюваті, на надміру худорлявому обличчі з широки-
ми гострими вилицями і нерівним зубатим ротом. У неї брид-
ке обличчя, Тертл це знає, хоча й незвичайне. Її волосся густе 
й біляве, посмуговане вигорілими на сонці пасмами. Шкіра вся 
всіяна мідно-рудим ластовинням. На долонях, руках і стегнах 
плетиво синіх вен.

Мартін каже:
— Дрібното, покажи-но мені список слів.
Вона дістає з ранця синій зошит і розгортає на сторінці із 

вправами на запам’ятовування слів, заданими на цей тиждень 
і акуратно списаними з дошки. Мартін кладе руку на зошит, під-
тягує його ближче до себе. Починає читати список.
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— «Вапоризація», — каже він, зводячи на неї погляд. — «Ва-
ріативність».

І так до кінця переліку. Врешті каже:
— Ось, перше речення. «Я пропуск, мені подобається працю-

вати з дітьми».
Перевертає зошит і підштовхує до доньки. Вона читає:

— 1. Я ____________, я працюю з дітьми.

Переглядає список слів, клацаючи пальцями ніг об підлогу. 
Тато дивиться на неї, та відповіді вона не знає. Каже:

— «Припускаю», мабуть, отут підійде «припускаю».
Тато зводить брову, вона записує:

1. Я припускаю, я працюю з дітьми.

Він притягує до себе зошит і дивиться на нього.
— Так, — каже, — а зараз поглянь на речення номер два.
Підштовхує зошит до неї. Тертл дивиться на речення номер два:

2. Я __________, що спізнюсь на вечірку.

Тертл чує, як він сопе своїм зламаним носом. Їй несила тер-
піти це сопіння, бо ж вона любить його. Вдивляється в його об-
личчя, у кожну деталь, думаючи: «Сучко ти така, ти ж можеш, 
сучко ти така».

— Глянь, — каже він, — глянь-но. — І, взявши олівець, двома 
вправними розчерками викреслює припускаю і вписує педіатр. 
Затим підштовхує зошит до неї і каже: — Дрібното, а що треба вста-
вити в друге речення? Ми ж це проходили. Це слово треба сюди.

Тертл утуплюється в сторінку, яка наразі є річчю щонаймен-
шої важливості в цій кімнаті, адже думки її зайняті його роздра-
тованістю. Він переламує олівець навпіл, кладе обидва шматки 
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перед зошитом. Вона схиляється над сторінкою, думаючи: «Ду-
репа, дурепа, дурепа. Безголова». Батько чеше щетину.

— Гаразд.
Сидить зморено схилений, везяє пальцем по калюжці кро-

ві на тарілці.
— Гаразд, під три чорти це все, — каже він і шпурляє зошит 

через кімнату. — Під три чорти його. На сьогодні досить, до-
сить… Що з тобою?

Відтак повторює, похитуючи головою:
— Ні, під три чорти все. Годі, годі на сьогодні.
Тертл сидить мовчки, волосся розсипалося по обличчю. 

Мартін відкриває рот і пересмикує щелепою, начеб розми-
наючи її.

Він кладе перед донькою «зіґ-зауер». Затим притягує до себе 
колоду карт, бере в руку. Підходить до забитого вікна, стає пе-
ред понівеченими мішенями, витрушує колоду з коробки, ви-
тягує пікового валета, підносить до рівня голови, крутить у руці 
й зрештою повертає ребром. Тертл сидить, поклавши руки на 
стіл, і дивиться на пістолет. Батько каже:

— Не будь сучкою, дрібното. — Він стоїть нерухомо. — Ти по-
водишся як сучка. Невже ти намагаєшся бути сучкою?

Тертл підводиться зі стільця, розправляє плечі й прицілюєть-
ся правим оком. Знає, що приціл наведено правильно, коли край 
мушки тоненький як лезо; коли ж дуло пістолета піднято зависо-
ко, вона побачить характерний відблиск на вершечку. Перевіряє, 
щоб мушка здавалася тоненькою прямою лінією: «Ось так, ось 
так, мала». Повернута у профіль карта не грубша за ніготь. Тертл 
кладе палець на спусковий гачок, глибоко вдихає, видихає, та-
ким чином уповільнюючи дихання, і тисне. Лунає постріл. Верхня 
частина карти летить геть, крутячись, як насінина клена. Тертл 
стоїть нерухомо, відчуваючи тремтіння в руках. Батько хитає 
головою, злегка усміхається, водячи великим пальцем по сухих 
губах, намагаючись приховати усмішку. Витягує ще одну карту.
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— Не будь сучкою, дрібното, — каже він і чекає наступного 
пострілу.

Вона стоїть нерухомо, тож він додає:
— Ну ж бо, дрібното, трясця його матері.
Вона торкається гачка великим пальцем. Існує спосіб правиль-

но тримати пістолет, і Тертл перевіряє дотиком, чи все гаразд. 
Край заднього прицілу затуляє обличчя Мартіна, світна зелена 
цяточка на мушці завбільшки з його око. Тертл веде поглядом 
за мушкою, на якусь мить верхня її грань перетинається з його 
синім оком. Усередині у дівчини щось стріпується, мов риби-
на, яку висмикнули з води. Сама вона не рухається, тримаючи 
палець на гачку і думаючи: «Сучка, суко, не дивися на нього, не 
дивися на нього». Коли батько й бачить, що вона робить, то не 
подає знаку. Вона обачно наводить приціл на тремтющу, розми-
ту карту. Видихає, уповільнює подих і стріляє. Карта лишається 
на місці. Вона схибила. Бачить слід на дошці, на відстані доло-
ні від батькової голови. Відпускає палець і опускає пістолет. На 
віях мерехтить піт.

— Цілься краще, — каже Мартін.
Донька й далі стоїть без руху.
— То ти спробуєш іще раз чи як?
Тертл зводить курок і піднімає пістолет від стегна до рівня 

очей. Приціли порівнялись, смужки світла між ними мають од-
накову ширину, мушка настільки рівна, що на її вершечку мож-
на поставити монетку на ребро. Карта злегка смикається вго-
ру-вниз. Це через серцебиття. Тертл думає: «Не дивись на нього, 
не дивися на його обличчя. Дивись на мушку, дивися на верхній 
край мушки». У тиші опісля пострілу вона дуже поволі відпускає 
гачок, аж доки не чує, як він клацає. Мартін крутить у руці не-
ушкоджену карту, наче оглядаючи її. Каже:

— Саме так я і думав.
Він кидає карту на підлогу, іде до столу, сідає напроти Тертл, 

перевертає книжку, що лежить розгорнута сторінками вниз, 
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і схиляється над нею. На забитому вікні позаду нього розсип від 
куль такий щільний, що утворив дірку завбільшки з четвертак.

Вона стоїть і дивиться на нього ще три удари серця. Потім 
дістає магазин, виймає кулю, затискає її в руці, відтягує кожух 
і кладе пістолет, магазин і кулю на стіл, біля брудної тарілки. 
Куля котиться, описуючи дугу й видаючи глухувате гудіння. 
Мартін змочує палець і перегортає сторінку. Дочка стоїть і че-
кає, коли ж він нарешті гляне на неї, одначе цього не стається. 
Вона думає: «Невже це все?», а потім іде нагору, до своєї кімна-
ти із темними стінами, обшитими нелакованими дошками, крізь 
раму і віконниці західного вікна якої всередину пробиваються 
пагони отруйного дуба.

Того вечора Тертл чекає на своєму лежаку з фанери, вкрив-
шись військовим спальником і вовняною ковдрою, і слухає, 
як у кухні щури гризуть брудні тарілки. Іноді чує дзень-дзень-
дзень — то на гірці брудного посуду став на задні лапки щур, 
аби почухати шию. Вона чує, як Мартін ходить із однієї кімнати 
в іншу. На стіні кімнати висять її «AR-10» виробництва «Льюїс 
Мешін енд Тул», гвинтівка «Новеске AR-15» і дробовик двана-
дцятого калібру «ремінґтон-870» — кожне призначене для різних 
цілей. Її одяг охайно складений у шафі, шкарпетки — у скрині 
в ногах ліжка. Одного разу вона не склала ковдру, і Мартін спа-
лив її на подвір’ї, приказуючи:

— Лише тварини руйнують власні домівки, дрібното, лише 
тварини руйнують власні, бляха, домівки.

Уранці Мартін виходить зі своєї кімнати, затягуючи пасок на 
штанях, а Тертл відчиняє холодильник і дістає з нього лоток яєць 
та пляшку пива. Кидає пиво Мартіну. Він відкриває його об край 
стійки і п’є. Його фланелева сорочка розстебнута. М’язи живота 
рухаються в такт ковткам. Тертл розбиває кілька яєць, виливає 
їхній вміст собі до рота, а шкаралупи викидає у  двадцятилітрове 
сміттєве відро.
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— Ти не зобов’язаний проводжати мене, — каже вона, при-
криваючи рот.

— Я знаю, — озивається Мартін.
— Ти не повинен цього робити.
— Знаю, що не повинен, — відповідає він.
Він проводжає її на автобус: батько й донька прямують сте-

жиною, протоптаною серед лепешнякової луки. Обабіч сте-
жини — колючі, ще не розкриті суцвіття чортополоху. В одній 
руці Мартін тримає пляшку, а другою застібає сорочку. Вони 
виходять на всипану жорствою зупинку, облямовану аронни-
ком й амарилісом, і чекають автобуса. Серед жорстви де-не-
де проростають каліфорнійські маки. Тертл відчуває сморід 
гнилих водоростей, що долітає з пляжу трохи нижче, пере-
мішаний із родючим запахом естуарію1 за двадцять метрів 
від них. Блідо-зеленкувата вода затоки Бакгорн, збурюючись, 
плещеться об скелі. Трохи поодаль океан набуває блідо-голу-
бого відтінку, і цей колір настільки зливається із безхмарною 
блакиттю неба, що лінія обрію зовсім розчиняється.

— Лишень поглянь на це, дрібното, — каже Мартін.
— Ти не зобов’язаний чекати тут зі мною, — відповідає Тертл.
— Споглядати щось таке дуже корисно для душі. Дивишся 

собі й думаєш: «Хай йому грець. Вивчати — значить наближа-
тися до істини». Живеш ти так на краю світу і вважаєш, що коли 
дивишся на це все, то дізнаєшся щось про життя. Минають роки, 
а ти все вважаєш так. Розумієш, до чого я?

— Так, тату.
— Минають роки, а ти й далі гадаєш, ніби те, що ти робиш, є 

якоюсь важливою екзистенційною працею: ти стримуєш темря-
ву спогляданням. А тоді одного дня усвідомлюєш, що й сам не 
знаєш, на що це ти, в дідька, дивишся. Ця річ невимовно дивна 

1 Естуарій — гирло річки, що впадає в океан. (Тут і далі прим. пер., 
якщо не зазначено інше.)
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й ні на що не схожа, вона така, як є, а все твоє розумування було 
звичайнісінькою марнотою, і кожна думка, яка будь-коли захо-
дила тобі в голову, не містила непоясненності всього, його об-
ширу і байдужості. Роками дивишся на океан і думаєш, ніби це 
має якесь значення, та це не означає геть анічогісінько.

— Ти не зобов’язаний приходити аж сюди, тату.
— Боже, ото так баба, — каже Мартін. — Я їй подобаюся. Це 

видно по її очах. От придивися якось. У тому погляді криється 
непідробна симпатія.

Автобус чахкає, об’їжджаючи підніжжя Бакгорн-гіл. Мар-
тін пустотливо усміхається й піднімає пляшку, вітаючи дебе-
лу водійку автобуса, вдягнену в комбінезон «Каргарт» і робочі 
черевики. Вона повертає йому невдоволений погляд. Тертл за-
ходить в автобус і рушає проходом. Водійка глипає на Мартіна, 
який шкіриться, приклавши до серця руку з пляшкою. Він каже:

— Ти неймовірна жінка, Марджері. Просто неймовірна.
Марджері зачиняє двері з гумовою облямівкою, і автобус 

поволі рушає. Тертл виглядає з вікна і бачить Мартіна, який ма-
хає їй на прощання рукою. Сідає на вільне місце. До неї повер-
тається Еліс і каже, спершись підборіддям на спинку сидіння:

— Твій тато, він такий крутий.
Тертл відвертається й витріщається у вікно.
Другий урок веде Анна. Вона бігає сюди-туди перед класом, 

її зібране у хвіст волосся мокре. Позаду її столу висить гідро-
костюм, із нього в пластикове відро крапає вода. Триває пере-
вірка самостійної з правопису, Тертл схилилася над своїм арку-
шем і вказівним пальцем клацає ручкою — тренується тиснути 
на гачок рівно посередині. У дівчаток тоненькі, слабкі голоси. 
Коли випадає нагода, Тертл обертається й читає по губах, що 
вони кажуть.

— Джуліє, — звертається Анна до Тертл, — чи не озвучиш ти 
для класу правопис і визначення слова «синекдоха»? А потім за-
читай нам своє речення, будь ласка.
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Хай навіть вони перевіряють самостійну з правопису, хай на-
віть це робота дівчинки, якою вона захоплюється, — щоправда, 
по-своєму: позираючи на неї скоса і гризучи пальці, — хай навіть 
вона бачить слово «синекдоха», виведене акуратним почерком 
тієї дівчинки, написане блискучою гелевою пастою, Тертл не 
може зробити цього. Вона починає:

— СЕ-НЕ…
Спиняється, не спроможна подолати цей лабіринт букв. По-

вторює:
— СЕ-НЕ…
Анна лагідно промовляє:
— Так, Джуліє, це справді важке слово — СИ-НЕК-ДО-ХА, си-

некдоха. А хто скаже нам, що воно означає?
Руку підносить Рілк — ота інша, симпатична дівчинка, — 

склавши рожеві губи у захоплене «О».
— Синекдоха — фігура мовлення, що переносить назву ча-

стини на ціле. Наприклад, «невдоволення короною».
Вони з Тертл обмінялися роботами, Рілк цитує з пам’яті, не 

дивиться на аркуш Тертл, бо той чистий-чистісінький, у ньому 
заповнено лише перший рядок: «1. Припускати — думати. При-
клад: Я припускаю, що спізнюсь на вечірку». Тертл не знає, що 
значить «переносить назву частини на ціле». Ця фраза видається 
їй безглуздою, так само як і «підданство короні».

— Дуже добре, — каже Анна. — Це одне зі слів грецького по-
ходження, як і…

— О! — Рука Рілк злітає вгору. — «Ієрархія».
Тертл сидить на синьому пластиковому стільці, покусуючи 

пальці. Від неї тхне мулом зі Слотергауз-кріку, вдягнена вона 
в подерту футболку і «левайси», підкочені до блідих литок, укри-
тих засохлими вавками. Під одним нігтем у неї рудуваті залишки 
моторного мастила. Її пальці пахнуть оцим доісторичним арома-
том. Їй подобається втирати мастило у сталь голіруч. Закінчив-
ши перевіряти роботу Тертл, у якій напроти кожного рядка стоїть 
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