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Довжелезний потяг з пульманівськими вагонами, 

пишаючись своїм стрімким рухом, мчав на схід. Ки-

нувши погляд з його віконця, можна було хіба що роз-

гледіти, як навколо тікають удалечінь не озорі техась-

кі прерії. Неосяжна, суціль вкрита зеленою травою 

рівнина, сумовиті, непривабливі мескітові деревця й 

кактуси, острівці каркасних будиночків, прозорі, тен-

дітні гайки миготіли, зникаючи десь за обрієм, пада-

ючи у порожнечу...

У Сан-Антоніо до вагона зайшла пара молодят, 

просто з-під вінця. Обличчя чоловіка, червоне від за-

смаги, свідчило, що його не один день пряжило сонце 

й обдував вітер. Цегляно-червоного кольору руки без-

перестанку рухалися, намагаючись знайти собі місце 

на тлі нового чорного костюма. Час від часу він з бла-

гоговінням оглядав своє вбрання. Влаштувавши на-

решті руки на колінах, молодий сів статечно, немов 
очікуючи черги у цирульні. На інших пасажирів він 
поглядав боязко і нерішуче.
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Наречену навряд чи можна було назвати гарнень-
кою, як, утім, і занадто юною. На ній дуже мило сиділа 
блакитна кашемірова сукня, прикрашена смужками з 
вельвету й оксамиту і незліченною кількістю ґудзиків. 
Вона увесь час совалась і крутила головою, обдивля-
ючись свої пишні рукави з буфами, котрі явно не да-
вали їй спокою. Було видно, що вона сильно потерпає 
від спеки і покірно чекає ще більших страждань.

Рум’янець збентеження, викликаний нескром ними 
поглядами, якими зустріли її появу в купе деякі паса-
жири, здавався на її простому незворушному обличчі 
чимось дивним і недоречним.

Схоже було, що наречені по-справжньому щасливі.
— Чи їздила ти колись у таких ось салон-вагонах? 

— запитав він, захоплено посміхаючись.
— Ні, — відказала вона, — ніколи. Правда, чудово?
— Неймовірно! А невдовзі ми підемо тринькати 

гроші у вагон-ресторан. Візьмемо найкращий обід у 
світі. І всього за долар.

— Ого! — вигукнула наречена. — Цілий долар? Це 
для нас забагато, Джеку.

— Ні, — хоробро відповів він, — в усякому разі, не 
сьогодні. Сьогодні ми живемо на широку ногу.

Трохи згодом він уже торочив їй щось про потяги.
— Бачиш-но, з одного кінця Техасу в інший з ти-

сяча миль, а наш потяг біжить навпростець через 
штат і робить усього чотири зупинки.

Наречений пишався потягом так, немов сам був 
його господарем. Раз у раз він звертав її увагу на роз-
кішне оздоблення вагона, і вона, не приховуючи по-
диву і захоплення, прикипала очима до візерунчасто-
го оксамитового покриття кольору морської хвилі, до 
начищених до блиску міді, срібла, дзеркал, лискучого 
темного дерева, що відсвічувало, немов олія, розлита 
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поверхнею води. Бронзова статуетка в кутку підтри-
мувала перегородку між купе, а стеля де-не-де була 
прикрашена олійним розписом і сріблом.

Молоде подружжя сприймало все, що їх оточувало, 
як відгомін весільних урочистостей, відправлених сьо-
годні вранці в Сан-Антоніо. Саме така обстановка па-
сувала до їхнього нового становища. Надто помітно це 
було по чоловіку, котрий аж світився від чудового на-
строю, що робило вираз його обличчя трохи дурнува-
тим і смішним. Так, принаймні, здавалося провіднико-
ві-негру, який здалеку кидав на них косі погляди, трохи 
зверхньо посміхаючись. А часом просто починав пере-
дражнювати їх, причому робив це, майстерно й тонко 
зображуючи всі відомі йому прикмети пихи і зарозу-
мілості й не даючи їм здогадатися, що насміхається з 
них. Словом, він знущався над молодятами на всі лади, 
наче якийсь святенник, але ті так мало про це здогаду-
валися, що невдовзі забули і про нього, і про те, що їх 
прискіпливо роздивляються нечисленні попутники. 
Так уже судилося нареченим — здаватися в подібній 
ситуації на диво смішними й кумедними.

— За розкладом в Єллоу-Скай потяг прибуває о 
третій сорок дві, — ніжно зазираючи в очі дружини, 
повідомив він.

— Невже? — cпитала вона, ніби не була цього певна.
Люб’язній дружині, вважала вона, належить диву-

ватися всьому, що каже чоловік. Вийнявши з кишені 

маленький срібний годинник, вона стала серйозно й 

уважно вдивлятися в цифер блат, від чого обличчя но-

воспеченого чоловіка засвітилося радістю.

— Я купив його у Сан-Антоніо в одного приятеля, 

— радісно заявив він.

— Уже сімнадцять хвилин на першу, — мовила 

вона, з якимось боязким і незграбним кокетством, 
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звівши на нього очі. Один із пасажирів помітив цю 

нехитру гру і, в’їдливо розсміявшись, під моргнув са-

мому собі в одне з численних дзеркал.

Нарешті пара вирушила у вагон-ресторан. Негри-

офіціанти у сліпучо-білих костюмах, вишикувані у 

два ряди, зустріли їхню появу з цікавістю, а ще з не-

зворушністю людей, які багато-чого завбачують на-

перед. Офіціант, якому випала честь обслуговувати 

цю пару, здавалося, насправді тішився, не спускаючи 

з них очей. Він оглядав обох мало не з батьківською 

теплотою, а обличчя його так і променіло прихильніс-

тю. Не звиклі до такого протекційного ставлення, 

хлопець і дівчина зітхнули з полегшенням, лише коли 

нарешті повернулися назад у купе.

Зліва, вздовж довгого червоного укосу, на багато 

миль тяглася смужка туману — там несла свої води 

стрімка Ріо-Гранде. Потяг наближався до неї під ку-

том, на вершині якого був Єллоу-Скай. Відстань ско-

рочувалася, а занепокоєння молодого зростало. Його 

цегляно-червоні руки виділялися тепер ще різкіше. А 

думками він був так далеко, що іноді не помічав, як 

дружина нахиляється і звертається до нього...

Щиро кажучи, Джек Поттер уже мало-помалу до-

ходив думки, що хмари відплати збираються над ним 

і повисають важкою олив’яно-сірою плитою. Він, міс-

цевий шериф, людина, яку знали, любили і боялися в 

цих краях, персона, можна сказати, визначна, вирушив 

до Сан-Антоніо побачитися з дів чиною, котру, як йому 

здавалося, він покохав, і там після звичайних у цих 

випадках умовлянь мало не змусив її вийти за нього 

заміж, причому не запитавши думки Єллоу-Ская. І ось 

тепер йому доведеться відрекомендувати свою наре-

чену містові, а воно нічого не знає і не підозрює.
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