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Ðîçä³ë ²
Він прокинувся. Навколо було ще темно. Він про-

кинувся легко, навіть не помітивши. Не поворухнув-

шись, зразу розплющив очі й побачив, що ще ніч. Зви-

чайно люди, щойно прокинувшись у темряві, силку-

ються орієнтуватись, обмацують круг себе руками, 

дослухаються. А він одразу визначив і себе, і місце, і 

час. Після кількох годин сну він вільно взявся за пере-

рване пасмо свого повсякденного життя, усвідомив 

собі, що він Дик Форрест, посідач великих маєтків; що 

він учора заснув, а перед тим, уже сонний, заклав сір-

ника між сторінками “Місто при дорозі” й погасив 

свою електричну робочу лампу.

Десь зовсім близько дзюрчав і тихенько бринів

сонний фонтан. Раптом здалеку долинули якісь звуки, 

і на лиці в нього з’явилася задоволена усмішка. Звуки 

були ледве чутні й такі далекі, що тільки гостре вухо 

могло їх вчути. Він зразу пізнав горловий рев Короля 

Поло — свого шортгорнського бугая, тричі чемпіона 

з-поміж усіх бугаїв Сакраменто на всіх ярмарках Ка-

ліфорнійського штату. Усмішка ще якийсь час трива-

ла йому на лиці. Він з хвилину думав ще про нові 

тріумфи, що судилися Королю Поло на виставках ро-

гатої худоби на сході. Він покаже їм, що бугай, наро-

джений і викоханий у Каліфорнії, нічим не поступиться 

щонайкращим бугаям, вигодованим кукурудзою в 
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Айові або привезеним зі славнозвісної батьківщини 

шортгорнів.

За мить, коли посмішка зійшла йому з лиця, він у 

темряві простяг руку й натиснув першу кнопку. Їх 

було три ряди. М’яке затінене світло загорілось у ве-

ликій матовій кулі під стелею і розіллялось по спаль-

ному портику. Замість стін з трьох сторін були мідяні 

густі сітки від мух, а на четвертій — бетонна стіна 

будинку з французькими вікнами, що правили за 

двері.

Він натиснув другу кнопку в ряду. Яскраве світло 

впало на невеличку площу бетонної стіни, освітило 

годинник, барометр, градусник Цельсія і Фаренгейта, 

що висіли в один ряд. Кинувши туди один тільки по-

гляд, він прочитав: час — пів на п’яту, тиск повітря 

— 29,80, що було цілком нормально для цієї широти 

в цей сезон, температура за Фаренгейтом — 36°. На-

тиснув знову ту саму кнопку — і всі вимірювальні 

прилади часу, температури й повітря поринули в тем-

ряву.

Від третьої кнопки засвітилась його робоча лампа. 

Вона стояла так, що світло падало згори і ззаду й не 

било в очі. Натиснувши на першу кнопку, він погасив 

світло, що лилося зі стелі, взяв з низенького столика 

кипу коректур і, запаливши цигарку, з олівцем у руці, 

взявся правити.

Приміщення було справжньою відпочивальнею 

ділової людини. “Усе для праці” було основним тоном 

обстави, хоч було тут і не без комфорту, навіть не зо-

всім спартанського. Стояло ліжко залізне, сіре, ема-

льоване, одного тону зі стіною. У ногах на бильці ви-

сіла, як додаткове укривало, вовча шкура з хвостами. 
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Перед ліжком стояла пара капців на розісланій пух-

натій шкурі гірської кози.

На столику лежали чепурненько розкладені кни-

ги, журнали та всілякі записники. Тут були також 

сірники, цигарки, попільнички, термос. Фонограф 

стояв на рухомій підставці, приробленій до стіни, що 

посувалася на завісах. Під барометром та термо-

метрами з дерев’яних круглих рамок усміхалось мо-

лоде жіноче личко. Між барометром та таблицею для 

штепселів з кобури стирчав держачок автоматичного 

кольта 44.

Рівно о шостій, коли вже сірий світанок почав про-

сотуватися крізь мідяну сітку, Дик Форрест, не від-

риваючи очей від коректури, простяг руку й натиснув 

кнопку в другому ряду. За п’ять хвилин у портику 

з’явився китаєць, нечутно ступаючи у своїх м’яких 

капцях. У руці він ніс невеличку мідяну блискучу 

тацю, а на ній стояли склянка, мисочка, маленький 

срібний кавничок і такий самий маленький срібний 

глечичок для вершків.

— Добридень, О-Маю, — привітав його Дик Фор-

рест з усмішкою, що відбилася йому в очах.

— Добридень, пане господарю, — відповів О-Май, 

звільняючи на столику місце для таці та наливаючи 

каву й вершки.

Побачивши, що господар уже взявся до кави й три-

має в одній руці склянку, а другою працює далі над 

коректурою, він не дожидався дальших розпоряджень 

і, вгледівши рожевого легенького мереживного чепчи-

ка, що недбало лежав на підлозі, підняв його й ви-

йшов. Він щез через французьке вікно безгучно, немов 

тінь.
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Рівно о шостій п’ятнадцять він з’явився знову з 

тацею, тільки цього разу з більшою. Дик Форрест від-

сунув коректуру і, взявши книжку “Як розводити 

жаб”, почав снідати. Сніданок був хоч і простий, але 

дуже споживний. Кава, виноград, варені ріденькі 

яйця в гарячій склянці зі шматочком масла, і шмат 

свинячої грудинки з власних свиней і свого власного 

соління.

Сонце вже підбилося вгору і крізь густу сітку ки-

дало на ліжко проміння. З надвірного боку на сітці 

висіло багато хатніх мух. Занадто ранні як на цю пору 

року, вони трохи замліли від нічного холоду. Сніда-

ючи, Форрест спостерігав, як жовті хижі оси полюва-

ли на них. Вони були витриваліші за бджіл, краще 

виносили холод і тепер уже літали, чигаючи на мух. 

Ці руді хижаки майже без промаху налітали на без-

боронну жертву й зникали з нею, дарма що літ їх було 

далеко чути. Коли Форрест, допивши свою каву, за-

клав сірником “Як розводити жаб” і взявся знову до 

своїх коректур, на сітці не лишилося вже жодної 

мухи.

Минув деякий час. Здалеку долинув чистий, ніж-

ний спів польового жайворонка, цього першого спів-

ця ранку. Тоді чоловік, відсунувши аркуші, глянув на 

годинника. Була сьома. Він склав коректуру, і почали-

ся ділові розмови, за допомогою штепселів на таблиці, 

якими він уміло орудував.

— Привіт! О-Джой, — почав Дик. — Містер Таєр 

встав?.. Гаразд. Не турбуйте його. Не думаю, щоб він 

снідав у ліжку, але все-таки пошукайте його… Це так, 

і покажіть йому, як вживати окріп, може, він не знає… 

Так, гаразд… Візьміть ще хлопця, як тільки знайдете 
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його. За доброї години їх завжди ціла юрба… Звісно… 

Вважайте. До побачення.

— Містер Ганлей? Так? — спитав він, вкладаючи 

другого штепселя. — Я думав про цю дамбу в Бакеї. 

Мені потрібні цифри: скільки стане нарінок, а скільки, 

щоб ламати скелю. Я гадаю, що нарінок коштуватиме 

центів на 6—10 дорожче на одному ярді. Цей останній 

схил пагорба забере його силу-силенну… Виробіть 

цифри… Ні, ми не можемо почати за два тижні.. Так, 

так, нові трактори, коли їх доставлять, стануть орати 

замість коней, а якщо їх затримають — відправимо 

назад… Ні, вам треба в цій справі побачитися з місте-

ром Івреном. Усього найкращого.

— Містер Давсон? — викликав він третього. — Ха-

ха-ха, тридцять шість у мене на портику зараз. У рів-

нині, мабуть, усе біліло від морозу. Але гадаю, що це 

останній цього року… Авжеж, вони заприсягались. 

Трактори мусили б бути два дні тому… викличте 

станційного агента. Між іншим зловіть ви Ганлея. Я 

забув йому сказати, щоб запровадив пастки для щу-

рів, разом із мухоловками… Так, слухаю. Цього ранку 

дюжини зо дві висіли в мене на сітці… Так… Проща-

вайте!

Форрест спустив ноги з ліжка, сунув їх у капці і, як 

був у піжамі, пройшов крізь французьке вікно у ванну, 

яку вже приготував для нього О-Май. Хвилин за два-

надцять, уже поголившись, він знову читав у ліжку 

свою книгу про жаб, а О-Май, як і завжди ретельний, 

масажував йому ноги.

Це були стрункі ноги добре збудованої людини на 

п’ять футів, десять дюймів, вагою 180 фунтів. Глянув-

ши на них, можна було побачити, як багато пригод 
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вони зазнали. Ліве стегно було позначене рубцем на 

десять дюймів, а між п’яткою та підйомом на тій самій 

нозі з дванадцять невеличких шрамів, кожен зав-

більшки з півдолара. Коли О-Май м’яв і тягнув ліве 

коліно трохи дужче, Форрест мимоволі дриґав ногою. 

На правій гомілці також темніло декілька шрамів, а 

під самим коліном навіть кістка здавалась видовба-

ною. Між коліном і пахом був слід старої тридюймо-

вої рани, а навколо неї маленькі шрами від швів.

О-Май уже вдягав свого хазяїна в ліжку й натягав 

на нього шкарпетки й черевики, коли знадвору доли-

нуло веселе ржання. Зразу заклавши в книжку сірни-

ка, Форрест перегнувся на бік і пильно глянув туди, 

звідки чути було ржання. Поміж пурпурових хвиль 

рано розквітлих бузкових кущів, дорогою, за ковбоєм, 

що мальовничо їхав верхи, виступав великий кінь. У 

золотому вранішньому промінні він рудів і вилиску-

вав, а жмути білої шерсті над копитами хвилювали 

білою піною за кожним його кроком. Він тряс гривою, 

перебігав очима навкруги, і сурми його любовного по-

клику лунали по весняній землі.

Дик водночас і зрадів, і збентежився: зрадів, по-

бачивши чудового жеребця серед бузкових огорож, а 

збентежився, щоб кінь не збудив його молодої жінки, 

що усміхалася з дерев’яних рамок на стіні. Він три-

вожно глянув на затінений виступ будинку, що був від 

нього через двір футів на двісті завдовжки. Жалюзі на 

її спальному портику були спущені, і тепер не підня-

лись. Жеребець заржав знову. Зграя диких канарок 

пурхнула з кущів і квіток, і здалося, неначе раннє сон-

це кинуло зелено-золотий сніп свого проміння.

Форрест дивився на жеребця, а уява малювала 

йому майбутніх шайрських жеребців, прекрасних і 
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дужих, без найменшої вади. Кінь зник у бузкових ха-

щах, а він повернувся до того, що було перед ним.

— Ну, а як хлопчик, О-Маю? — обізвався він до 

китайця, — що виявилось?

— Добрий хлопець, я гадаю, — була відповідь. — 

Молодий ще, і все йому нове. Доволі повільно працює. 

Проте, мабуть, будуть з нього люди.

— Будуть люди? А чому ви так думаєте?

— Я будив його тричі, а цього ранку вчетверте. 

Спить, як те немовля, а прокидається з усмішкою, точ-

нісінько як ви. Це дуже добре.

— А я хіба усміхаюсь, як прокидаюсь? — спитав 

Форрест.

О-Май енергійно закивав головою.

— Чимало вже років і чимало разів я буджу вас. І 

завжди, розплющуючи очі, ви всміхаєтесь. І очі всмі-

хаються, і уста всміхаються, і лице всміхається, і весь 

ви всміхаєтесь: враз, швидко. Це дуже добре. Людина, 

що так прокидається, — розумна людина. Я вже знаю. 

І новий хлопчик такий самий. Може, зовсім навіть не-

забаром буде непоганий хлопець. Самі побачите. Його 

звуть Чов-Гам. А як ви його зватимете тут?

Дик Форрест задумався.

— Які вже назви в нас є? — спитав він.

— О-Джой, О-Вел, А-Мі та я — О-Май, — протріс-

котів китаєць. — О-Джой каже, щоб назвати хлопчика…

Він спинився, нерішучо й запитливо глянув на 

свого господаря. Форрест кивнув головою.

— О-Джой каже, щоб назвати його О-Гел!

— Ого! — засміявся Форрест, зрозумівши жарт. — 

О-Джой штукар! Ім’я непогане, тільки не личить: тут 

є господиня. Треба вигадати якусь іншу назву.

— О-Го! Ось вам і гарна назва.
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