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I
У далекому 1860 році немовлята завжди з’яв лялися на 

світ удома. А тепер, кажуть, верховні боги медицини зве-
ліли, щоб перші крики новонароджених лунали серед  
болегамівної атмосфери шпиталю, і краще не простого, а 
якнайвишуканішого. Отож, молоді містер і місіс Роджер 
Баттон випередили моду років на п’ят десят, коли одного 
літнього дня 1860 року вирішили, що їхній первісток на-
родиться у шпиталі. Але чи мала ця хронологічна помил-
ка якийсь вплив на ту неймовірну історію, яку я збираюсь 
вам розповісти, ми ніколи не дізнаємось.

Я розкажу вам, що трапилось, а ви вирішуйте самі.
Становищу сім’ї Роджера Баттона — і суспільному, і 

фінансовому — в довоєнному Балтиморі можна було по-
заздрити. Вони були родичами і Сих, і Тих, а це, як знав 
кожен уродженець Півдня, давало їм право належати до 
вельможного панства, яке осіло в Конфедерації1. З чарів-
ною давньою традицією — народженням немовлят — 
вони зіткнулися вперше, і містер Баттон, цілком природ-
но, хвилювався. Він сподівався, що в них народиться 
хлопчик, якого вони пізніше відправлять до Єльського 

1 Конфедерація, або Конфедеративні Штати Америки, — са-
мопроголошена держава на Півдні Сполучених Штатів Америки, 
що виникла внаслідок відокремлення південних рабовласниць-
ких штатів. Уряд США не визнав відокремлення, і це призвело 
до Громадянської війни (1861—1865). (Тут і далі — прим. ред.) 
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коледжу в Коннектикуті — закладу, де сам містер Баттон 
чотири роки був відомий під доволі банальним прізвись-
ком — “Скнара”.

Вересневого ранку, коли мала статися знаменна подія, 
він схвильовано встав із ліжка о шостій, вбрався, попра-
вив бездоганно зав’язану на шиї краватку й поквапився 
вулицями Балтимора до шпиталю — перевірити, чи по-
родила нічна темрява нове життя.

Десь за сотню ярдів від Мерилендського приватного 
шпиталю для дам і джентльменів він побачив доктора 
Кіна, сімейного лікаря, який спускався сходами з ґанку, 
потираючи руки так, наче обмивав їх водою — як мусять 
робити всі лікарі згідно з неписаними правилами свого 
фаху.

Містер Роджер Баттон, голова компанії з гуртового 
продажу залізних виробів “Роджер Баттон і Ко”, кинувся 
до доктора Кіна, забувши про всяку гідність, якої споді-
вались від джентльмена з Півдня в ті колоритні часи.

— Докторе Кін! — гукнув він. — Агов, докторе Кін!
Доктор, почувши його, обернувся й зупинився — коли 

містер Баттон підійшов ближче, його суворе лікарське 
обличчя набуло дивного виразу.

— Що сталось? — задихано крикнув містер Баттон. 
— Що таке? Як вона? Хлопчик? Хто? Що…

— Говоріть нормально! — урвав його доктор Кін. Він 
виглядав трохи роздратованим.

— Вона вже народила? — благально запитав містер 
Баттон.

Доктор Кін спохмурнів.
— Гм, народила, можна й так сказати.
І знову якось дивно зиркнув на містера Баттона.
— З моєю дружиною все гаразд?
— Так.
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— Хлопчик чи дівчинка?
— Та досить вже! — розлючено крикнув доктор Кін. 

— Прошу піти й самому подивитися. От нахабство!
Останнє слово він сказав так різко, що з трьох складів 

став один, а тоді, відвернувшись, пробурмотів:
— Ви що, думаєте, такий випадок сприятиме моїй 

професійній репутації? Ще раз таке станеться — і мені 
кінець, і кожному на моєму місці!

— Що сталося? — нажахано вигукнув містер Баттон. 
— Трійнята?

— Ні, не трійнята! — відрізав доктор. — Йдіть і самі 
гляньте. І знайдіть собі іншого лікаря. Я допоміг вам 
з’явитися на світ, молодий чоловіче, і сорок років 
піклувався  про вашу родину, але тепер з мене досить! Я 
більше не хочу бачити ні вас, ні ваших родичів! Проща-
вайте!

Після цих слів він різко обернувся й, не кажучи біль-
ше ні слова, сів у свій фаетон, який стояв біля хідника, та 
рвонув геть.

Містер Баттон заціпеніло стояв на місці й тремтів 
усім тілом. Що за трагедія їх спіткала? У нього зненаць ка 
зникла всяка охота заходити до Мерилендського приват-
ного шпиталю для дам і джентльменів — йому коштува-
ло неймовірних зусиль змусити себе піднятися сходами 
і переступити поріг.

За столом у густому мороку вестибюля сиділа мед-
сестра. Проковтнувши свій сором, містер Баттон піді-
йшов до неї.

— Доброго ранку, — привітно глянула вона на нього.
— Доброго ранку. Я... я — містер Баттон.
Після цих слів обличчя дівчини спотворила гримаса 

жаху. Вона підхопилася, ледве стримавшись, щоб не ки-
нутися геть із вестибюля.
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— Я хочу побачити свою дитину, — сказав містер 
Баттон .

Медсестра зойкнула.
— Ох… авжеж! — скрикнула вона. — Нагору. Йдіть 

нагору. Йдіть же!
Вона тицьнула пальцем на сходи, і містер Баттон, об-

ливаючись холодним потом, повернувся й, спотикаю-
чись, почвалав на другий поверх. Нагорі він звернувся 
до другої медсестри, яка підійшла до нього з мискою в 
руках.

— Я — містер Баттон, — видушив він із себе. — Хочу 
побачити свою…

Дзень! Миска впала на підлогу й покотилася до схо-
дів. Дзень! Застрибала зі сходинки на сходинку, немов 
відчувши жах, що його сіяв довкола цей джентльмен.

— Я хочу побачити свою дитину! — мало не завере-
щав містер Баттон. Здавалось, він от-от знепритомніє.

Дзень! Миска докотилася до першого поверху. Мед-
сестра нарешті оговталась і окинула містера Баттона по-
глядом, сповненим щирої зневаги.

— Ну гаразд, містере Баттон, — прошипіла вона. — 
Нехай уже! Але якби ви знали, що ми пережили сьогодні 
вранці! Це просто нестерпно! Шпиталь не матиме ні 
крихти репутації після…

— Швидше! — прохрипів містер Баттон. — Я вже не 
можу цього терпіти!

— Тоді йдіть за мною, містере Баттон.
Він поплентався за нею. У кінці довгого коридору 

вони дійшли до кімнати, звідки долинали стогони й кри-
ки — до покою, який пізніше називатимуть “кімнатою 
плачу”. Увійшли всередину.

— І де ж тут моя дитина? — роззявив рота містер 
Баттон .

— Он там! — сказала медсестра.
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Містер Баттон простежив поглядом за її вказівним 
пальцем і ось що він побачив. В одному з ліжечок скоцюр-
бився старий чоловік років сімдесяти, закутаний у важку 
білу ковдру. Його поріділе волосся майже посивіло, а з 
підборіддя стирчала довга попеляста борідка, яку віте-
рець, що віяв із вікна, колихав не до ладу то туди, то сюди. 
Він глянув на містера Баттона затуманеними, вицвілими 
очима, в яких зблиснули збентеження й подив.

— Я що, по-вашому, божевільний? — гнівно крикнув 
містер Баттон: його страх перетворився на лють. — Що 
це за такий дурнуватий жарт?

— Для нас це ніякий не жарт, — різко відповіла мед-
сестра. — І я не знаю, божевільний ви чи ні, але в тому, що 
це ваша дитина, ніяких сумнівів нема.

Чоло містера Баттона знову вкрилося холодним по-
том. Він заплющив очі, знову розплющив. Ні, жодної по-
милки не сталося — він бачив перед собою сімдесятиріч-
ного чоловіка — сімдесятирічне немовля, дитя, чиї ноги 
звисали з ліжечка, в якому воно лежало.

Старий чоловік глянув спокійно на містера Баттона, 
на медсестру, а тоді раптом заговорив надтріснутим, ста-
речим голосом.

— Ви — мій батько? — запитав він.
Містер Баттон із медсестрою аж підскочили.
— Бо якщо так, — жалібно продовжував старий чо-

ловік, — то я б хотів, щоб ви забрали мене звідси — чи 
принаймні сказали їм посадити мене в зручне крісло-гой-
далку.

— Звідки ви, заради Бога, взялися? Хто ви такий? — 
випалив містер Баттон.

— Я не можу сказати вам, хто я такий, — пропхинь-
кав той, — бо я лише кілька годин як народився, але моє 
прізвище — Баттон, це точно.

— Брехня! Ви — шахрай!
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Старий чоловік втомлено глянув на медсестру.
— Гарно ви зустрічаєте своє новонароджене дитя, — 

проскімлив він. — Чому ви не скажете йому, що це не-
правда?

— Це неправда, містере Баттон, — строго сказала 
медсестра. — Це ваша дитина й вам доведеться щось із 
нею робити. Просимо вас якомога швидше забрати її до-
дому, ще сьогодні.

— Додому? — недовірливо перепитав містер Баттон.
— Так, бо ми не можемо його тут тримати. Справді не 

можемо.
— От і добре, — проскімлив старий чоловік. — Гарне 

місце для хлопчака, який полюбляє трохи тиші. Через усі 
ті крики й виття я ока не міг склепити. Просив що-небудь 
поїсти, — тут його голос перетворився на обурений писк, 
— а вони принесли мені пляшку з молоком!

Містер Баттон упав у крісло біля сина й затулив лице 
руками.

— О Господи! — пробубонів він, охоплений жахом. 
— Що скажуть люди? Що мені робити?

— Забирайте його додому, — не відступала мед сестра, 
— і то негайно!

Перед очима стражденного чоловіка чітко вималюва-
лася гротескна картина — як він іде людними вулицями 
міста, а поруч із ним гордо ступає ота почвара.

— Не можу, не можу, — простогнав він.
Люди перепинятимуть його, а що він їм скаже? До-

ведеться знайомити їх із цим… із цим сімдесятилітнім 
старцем: “Цей мій син, який народився сьогодні вранці”. 
А тоді старий ще тісніше закутається в свою ковдру й 
вони побредуть далі, повз людні крамниці, невільничий 
ринок (з розпачу містер Баттон подумав: “От якби мій син 
був темношкірий!”), повз розкішні маєтки житлового 
кварталу, повз притулок для літніх людей…
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— Ходімо! Опануйте себе! — скомандувала мед-
сестра.

— Послухайте, — зненацька обізвався старий чоловік, 
— якщо ви думаєте, що я піду додому в цій ковдрі, то ви 
помиляєтесь.

— Немовлят завжди загортають у ковдру.
Злісно закректавши, старий чоловік підніс догори не-

велику білу пелюшку.
— Дивіться! — голос його затремтів. — Ось що вони 

мені приготували.
— Немовлятам завжди таке одягають, — пхикнула 

медсестра.
— Що ж, — сказав старий чоловік, — за дві хвилини це 

немовля лишиться без нічого. Від цієї ковдри в мене все 
свербить. Могли б дати під спід звичайне простирадло.

— Не скидайте! Не скидайте! — пролопотів містер 
Баттон. І обернувся до медсестри. — Що мені робити?

— Йдіть до міста й купіть своєму сину якусь оде жину.
У коридорі містера Баттона наздогнав синовий голос :
— І ціпок, тату. Я хочу ціпок.
Містер Баттон люто захряснув за собою двері…

II

— Доброго ранку, — нервово сказав містер Баттон до 
продавця в крамниці “Чесапік Драй Ґудз”. — Я хочу купи-
ти одяг для своєї дитини.

— А скільки вашій дитині, сер?
— Годин шість, — не задумуючись, бовкнув містер 

Баттон.
— Товари для немовлят у кінці.
— Я не думаю… я сумніваюсь, що це те, що мені треба. 

Це… це дуже велика дитина. Винятково… гм... велика.
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— Там є і найбільші розміри.
— А де одяг для хлопців? — запитав містер Баттон, 

відчайдушно перестрибнувши на іншу тему. Продавець 
явно пронюхав його ганебну таємницю.

— Тут.
— Гм… — затнувся він. Думка про те, щоб одягти сво-

го сина в дорослий одяг, була йому огидна. От якби йому 
вдалося знайти великого хлопчачого костюма, він би від-
різав ту довжелезну, жахливу бороду, зафарбував сивину, 
й так зумів би приховати найгірше, зберігши бодай дріб-
ку самоповаги — вже не кажучи про своє становище в 
балтиморському товаристві.

Та гарячково оглянувши хлопчачий відділ, він не 
знайшов там костюма, що підійшов би новонародженому 
Баттону. У цьому він, звичайно, звинуватив крамницю 
— за таких обставин уся вина лежить тільки на ній.

— Скільки вашому синові? — поцікавився продавець.
— Йому… шістнадцять.
— Ой, тоді перепрошую. Мені почулося шість годин. 

Одяг для підлітків — у сусідньому ряді.
Бідолашний містер Баттон уже пішов було геть. А тоді 

раптом зупинився, обличчя йому проясніло, і він тиць-
нув пальцем на вбраного манекена у вітрині.

— Он той! — вигукнув він. — Хочу купити он той кос-
тюм на манекені.

Продавець витріщився на нього.
— Але ж то не дитячий костюм, — заперечив він. — 

Точніше, дитячий, але для маскараду. Він би й на вас був 
добрий!

— Загорніть його, — нервово відповів клієнт. — Саме 
це я й шукав.

Приголомшений продавець мовчки його послухав.
Повернувшись до шпиталю, містер Баттон увійшов до 

дитячої кімнати й мало не пожбурив пакунок у свого сина.
— Ось твій одяг! — гаркнув він.
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