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Частина перша

Нью-Йорк, 9 ранку, субота 15 червня 1940 року.

Сïрóò? Âін óхоïèâ ножа, розïлющèâ очі, òо бóло 
марення. Ні. Сïрóò бóâ òóò, âін óñмокòóâаâ йоãо ñâоїмè 
мацакамè: ñïека. Âін ïіòніâ. Заñнóâ âін деñü о ïершій ãодè
ні ночі; о дрóãій ñïека збóдèла йоãо, мокрèй âід ïоòó âін 
заліз до холодної âаннè, ïоòім, не âèòèраючèñü, зноâó 
âклаâñя до ліжка; âідразó ж ïіñля òоãо ïлаâèлüня зноâó 
задóдоніла ïід йоãо шкірою, âін ïочаâ ïіòніòè. Удоñâіòа âін 
заñнóâ, йомó ñнèлаñя ïожежа; òеïер ñонце, зâіñно ж, ïід
бèлоñя âже âèñоко, а Гомеñ знай облèâаâñя ïоòом: âін 
безнаñòанно ïіòніâ óже ñорок âіñім ãодèн. «Боже мèлèй!» — 
зіòхнóâ âін, ïроâодячè âоãкою долонею ïо мокрèх ãрóдях. 
То âже не ñïека бóла; òо бóла хâороба аòмоñферè: â ïоâі
òря бóла лèхоманка, ïоâіòря ïіòніло, і òè ïіòніâ з йоãо 
ïоòом. Зâеñòèñя з ліжка. Як ïіòніòè, òо â ñорочці. Âін 
âèïроñòаâñя. «Hombre!* Â мене ж нема ñорочкè». Âін 
намочèâ оñòанню, блакèòнó, òомó що мóñèâ ïередяãаòèñя 
дâічі на денü. Теïер óñе: âін бóде ноñèòè цю âоãкó ñмер
дючó ãанчіркó, ïокè білèзна не ïоâернеòüñя з ïралüні. Âін 
обережно зâіâñя на ноãè, òа не зміã óнèкнóòè ïоâені, кра
ïлі ïоòó біãлè ïо боках, неначе блохè, âонè лоñкоòалè 
йоãо. Пожмакана ñорочка, ãеòü чèñòо âñя ó бãанках, на 
ñïèнці фоòеля. Âін ïомацаâ її: ніщо ніколè не âèñèхає â 
цій кляòій країні. Серце йоãо калаòало, â роòі бóло ãèдко, 
наче âін наïèâñя наïередодні. 

Âін надіâ шòанè, ïідійшоâ до âікна і âідñóнóâ шòорè: 
надâорі ñâіòло, біле, немоâ каòаñòрофа; й ще òрèнадцяòü 
ãодèн ñâіòла. З òрèâоãою і люòòю âін ãлянóâ на брóкіâкó. 
Та ñама каòаñòрофа: òам, на маñній чорній землі, ïід кóрè
щем, кроâ’ю і ãалаñом; òóò, ïоміж черâонèмè цеãлянèмè 
бóдèночкамè, ñâіòло, ñаме ñâіòло і ïіò, моâ з âідра. Та це 
бóла òа ñама каòаñòрофа. Реãочóчè, ïройшло дâоє неãріâ, 
якаñü жінка óâійшла до аïòекè. «Боже мèлèй! — зіòхнóâ 
__________________________

* Людино! (есп.). (Тут і далі — прим. пер.)
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âін. — Боже мèлèй!» Âін дèâèâñü, як âолаюòü óñі òі барâè: 
наâіòü якбè ó мене бóâ чаñ, наâіòü якбè ó мене бóâ наñòрій, 
як можна малюâаòè з цèм ñâіòлом! «Боже мèлèй! — 
ïоâòорèâ âін. — Гоñïоде Боже!»

Подзâонèлè. Гомеñ ïішоâ одчèняòè. То бóâ Річі.
— Убèâñòâо якеñü, — заходячè, ñказаâ Річі.
Гомеñ здрèãнóâñя.
— Що?
— Ця ñïека: óбèâñòâо òа й ãоді. Як, — докірлèâо моâèâ 

âін, — òè ще не âбраâñя? Рамон чекає наñ о деñяòій ãодèні. 
Гомеñ ñòенóâ ïлечèма. 
— Я ïізно заñнóâ.
Річі, óñміхаючèñü, зèркнóâ на нüоãо, і Гомеñ хóòко 

докèнóâ:
— Надòо âже ãаряче. Я не міã заñнóòè.
— Так âоно ïоïерâах, — ïоблажлèâо ñказаâ Річі. — 

Зâèкнеш. — Âін óâажно ãлянóâ на нüоãо. — Тè ïрèймаєш 
ñоляні ïіґóлкè?

— Зâèчайно, òа з нèх ніякоãо зèñкó. 
Річі ïохèòаâ ãолоâою, і йоãо доброзèчлèâіñòü âідòінèлаñя 

ñóâоріñòю: ñоляні ïіґóлкè мóñèлè не даâаòè ïіòніòè. Якщо 
âонè не діялè на Гомеñа, òо, значèòü, âін бóâ не òакèй, як óñі. 

— Зачекайно! — раïòом ñказаâ Річі, наñóïèâшè броâè. — 
Тè ж ïоâèнен бóòè наòреноâанèй: â Еñïанії òеж ãаряче. 

Гомеñ ïодóмаâ ïро ñóхі òраãічні ñâіòанкè â Мадрèді, 
ïро òе шляхеòне ñâіòло над Алüкалою, яке ще бóло надією; 
âін ïохèòаâ ãолоâою.

— То не òа ñïека.
— Не òака âоãка, еãе? — не без ãордощіâ заïèòаâ Річі.
— Аâжеж. І людяніша.
Річі òрèмаâ ó рóці ãазеòó; Гомеñ ïроñòяãнóâ рóкó, щоб 

óзяòè її, òа не зâажèâñя. Рóка âïала.
— Сüоãодні âелèкèй денü, — âеñело ñказаâ Річі, — 

ñâяòо Делаâера. Я ж âідòіля, òè знаєш. 
Âін розãорнóâ ãазеòó на òрèнадцяòій ñòорінці; Гомеñ 

ïобачèâ ñâіòлèнó: Ля Гâардія ïоòèñкає рóкó оãрядномó 
чолоâ’язі, обоє ñамоâіддано óñміхаюòüñя.

— Оòой, що ліâорóч, ãóбернаòор Делаâера. Ля Гâардія 
ïрèймаâ йоãо âчора ó World Holl*. Пречóдоâо бóло.

__________________________

* Всесвітня зала (англ.).
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Гомеñоâі хоòілоñя âèдерòè â нüоãо ãазеòó і ãлянóòè 
на ïершó ñòорінкó. Та âін ïодóмаâ ñобі: «Наïлюâаòè» 
й ïішоâ до òóалеòó. Пóñòèâ холоднó âодó до âаннè і 
хóòко ïоãолèâñя. Колè âін залазèâ до кóïелі, Річі ãóк
нóâ йомó:

— У òебе як?
— Âèчерïаâ óñі кошòè. У мене âже нема жодної ñороч

кè і залèшаєòüñя âñüоãо âіñімнадцяòü доларіâ. Та ще й 
Манóелü ó ïонеділок ïоâерòаєòüñя, òреба бóде ïоâернóòè 
йомó ïомешкання. 

Та âін дóмаâ ïро ãазеòó: Річі її чèòаâ, чекаючè на нüоãо; 
âін чóâ, як òой ãорòає ñòорінкè. Âін ñòаранно âèòерñя; òа 
марно: рóшнèк ïроñяк âодою. Здрèãаючèñü, âін надіâ 
âоãкó ñорочкó і ïоâернóâñя до ñïалüні. 

— Маòч «Âелеòніâ».
Гомеñ неòямкоâèòо ãлянóâ на Річі.
— Âчорашній бейñбол. «Âелеòні» âèãралè.
— Ох, ñïраâді, бейñбол…
Âін ñхèлèâñя, щоб заâ’язаòè шнóркè. Знèзó ñïробóâаâ 

ïрочèòаòè заãолоâкè на ïершій ñòорінці. Âрешòі ñïèòаâ:
— А що â Парèжі?
— А òè не ñлóхаâ радіо?
— Â мене ж немає радіо.
— Каïецü, óзялè йоãо, — мèрно ñказаâ Річі. — Âонè 

óâійшлè òóдè ñüоãодні âночі.
Гомеñ ïідійшоâ до âікна, ïрèòóлèâñя чолом до ãарячоãо 

ñкла, ãлянóâ на âóлèцю, на це неïоòрібне ñонце, на цю 
марнó днèнó. Теïер бóдóòü лèше марні дні. Âін одâернóâñя 
і ñіâ на ліжко. 

— Покâаïñя, — ñказаâ Річі. — Рамон чекаòè не любèòü. 
Гомеñ ïідâіâñя. Сорочка йоãо âже ãеòü ïроñякла. Âін 

ïідійшоâ до люñòра заâ’язаòè краâаòкó.
— Âін зãоден?
— Заãалом, òак. Шіñòдеñяò доларіâ за òèжденü, і òè 

ïоâèнен âеñòè хронікó âèñòаâок. Але âін хоче бачèòè òебе.
— Âін ïобачèòü мене, — ñказаâ Гомеñ. — Побачèòü.
Âін хóòко обернóâñя.
— Мені ïоòрібен аâанñ. Гадаєш, âін даñòü?
Річі ñòенóâ ïлечèма. І за мèòü обізâаâñя:
— Я казаâ йомó, що òè ïрèїхаâ з Еñïанії, й âін боїòüñя, 

щоб òè чаñом не âèяâèâñя франкіñòом; але я не розïоâідаâ 
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йомó ïро òâої… ïодâèãè. Не òреба казаòè йомó, що òè бóâ 
ãенералом: хòозна, що âін òам ñобі дóмає.

Генералом! Гомеñ дèâèâñя на ñâої ïошарïані шòанè, на 
òемні ïлямè, які âèñòóïèлè âід ïоòó на ñорочці. Âін ãірко 
ñказаâ:

— Не бійñя, нема â мене бажання хâалèòèñя. Знаю я, 
що òóò означає òе, що òè âоюâаâ óâ Еñïанії: оñü óже ïіâ
рокó, як я без робоòè.

Річі немоâбè образèâñя.
— Амерèканці не любляòü âійнè, — ñóхо ïояñнèâ âін.
Гомеñ óзяâ ïіджак ïід ïахâó.
— Гайда.
Річі лінüкóâаòо зãорнóâ ãазеòó і ïідâіâñя. На ñхідцях âін 

заïèòаâ:
— Тâоя дрóжèна і ñèн ó Парèжі?
— Дóже ñïодіâаюñя, що ні, — хóòко âідказаâ Гомеñ. — 

Сïодіâаюñя, Сара здоãадалаñя âòекòè ó Монïелüє.
І додаâ:
— Я не маю âід нèх ніякèх зâіñòок із ïершоãо черâня.
— Як маòèмеш робоòó, òо зможеш âèклèкаòè їх 

ñюдè, — ñказаâ Річі.
— Так, — ñказаâ Гомеñ. — Так, òак. Побачèмо.
Âóлèця, блèñк âікон, ñонце на доâãèх ïлаñкèх кошарах 

із ïочорнілої цеãлè без дахіâ. Перед кожнèмè дâермè ñхід
ці з білоãо каменю; ñïекоòне мареâо з бокó ІñòРèâер; 
міñòо мало óбоãèй âèãляд. Ніякої òіні: на жодній âóлèці 
ñâіòó не ïочóâаєшñя òак жахлèâо, як òóò. Розïечені до біло
ãо шïèчкè âрізалèñя йомó â âічі; âін ïідняâ рóкó, щоб заòó
лèòèñя, і йоãо ñорочка ïрèлèïла до òіла. Âін здрèãнóâñя.

— Убèâñòâо!
— Âчора, — ñказаâ Річі, — якèйñü дідóãан ãеïнóâ ïере

ді мною: ñонячнèй óдар. Брр! — здрèãнóâñя âін. — Не 
люблю дèâèòèñя на мерціâ.

«Поїдü до Еâроïè, — ïодóмаâ ñобі Гомеñ, — òам надè
âèшñя».

Річі докèнóâ:
— Це за ñорок кâарòаліâ. Треба їхаòè аâòобóñом.
Âонè зóïèнèлèñя біля жоâòоãо ñòоâïа. Там чекала 

молода жінка. Âона ãлянóла на нèх доñâідченèм ïонóрèм 
ïоãлядом, а ïоòім обернóлаñя ñïèною. 

— Гарна діâчèна, — хлоïчакóâаòо ñказаâ Річі.
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— На шлüондрó ñкèдаєòüñя, — ображено âідказаâ 
Гомеñ.

Під òèм ïоãлядом âін âідчóâ ñебе брóднèм і ñïіòнілèм. 
Âона не ïіòніла. Річі òеж: âін бóâ рожеâèй і ñâіжèй ó ñâоїй 
ãарній білій ñорочці, йоãо задерòèй ніñ наñèлó лèñніâ. 
Краñенü Гомеñ. Краñенü ãенерал Гомеñ. Генерал ñхèлèâñя 
над блакèòнèмè, зеленèмè, чорнèмè очèма, заòóманенèмè 
кліïанням âій; шлüондра ïобачèла òілüкè неâèñокоãо ïіâ
денця з ïіâñоòнею доларіâ за òèжденü, якèй ïіòніâ ó ñâоє
мó коñòюмі з крамнèці. «Âона ïодóмала, що я даãо»*. І âñе
òакè âін ãлянóâ на доâãі ãарні ноãè й óкрèâñя ïоòом. 
«Я âже чоòèрè міñяці не кохаâñя». Колèñü бажання, моâ 
ñонце, ïалало ó йоãо жèâоòі. Теïер ãарнюній ãенерал 
Гомеñ бóâ ïронèзанèй ñороміцüкою і òаємною жадобою 
ãлядача.

— Може, цèãаркó? — заïроïонóâаâ Річі.
— Ні. Â мене ïече ó ãорлянці. Краще б âèïèòè чоãо

небóдü.
— У наñ немає чаñó.
Âін збенòежено ляñнóâ йоãо ïо ïлечі.
— Сïробóй óñміхнóòèñя, — ñказаâ âін.
— Що?
— Намаãайñя óñміхаòèñя. Якщо Рамон ïобачèòü òебе з 

òакèм облèччям, òо òè налякаєш йоãо. Я ж не ïрошó, щоб 
òè бóâ заïобіãлèâèм, — хóòко докèнóâ âін ó âідïоâідü на 
Гомеñіâ жеñò. — Уâійшоâшè, ïрèклей нейòралüнó óñмішкó 
на âóñòа й забóдü òам ïро неї; â цей чаñ можеш дóмаòè ïро 
що заâãодно. 

— Я óñміхаòèмóñя, — ïообіцяâ Гомеñ. 
Річі ñïіâчóòлèâо ãлянóâ на нüоãо.
— Тè неïокоїшñя за ñèна?
— Ні.
Річі зробèâ боліñне розóмоâе зóñèлля.
— За Парèж, еãе?
— Начхаòè мені на Парèж! — ãрóбо âідрóбаâ Гомеñ.
— Добре, що йоãо âзялè без бою, ïраâда ж?
— Францóзè моãлè йоãо захèñòèòè, — âже ñïокійніше 

âідказаâ Гомеñ.
— Аâжеж! Міñòо на ріâнèні.

__________________________

* Латиноамериканець.
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— Âонè моãлè захèщаòè йоãо. Мадрèд òрèмаâñя дâа з 
ïолоâèною рокè… 

— Мадрèд… — неâèразно махнóâшè рóкою, ïоâòорèâ 
Річі. — А наâіщо захèщаòè Парèж? Подóрномó бóло б. 
Âонè зрóйнóâалè б Лóâр, Оïерó, Собор Парèзüкої 
Боãомаòері. Що менше збèòкіâ, òо краще бóде. Теïер, — 
задоâолено додаâ âін, — âійна шâèдко ñкінчèòüñя. 

— А ïеâно! — іронічно ïоãодèâñя Гомеñ. — Як òак âоно 
й далі ïіде, òо за òрè міñяці наñòане нацèñòñüкèй мèр. 

— Мèр, — ñказаâ Річі, — ні демокраòèчнèй, ні нацèñò
ñüкèй: це мèр òа й ãоді. Тè дóже добре знаєш, що я не 
люблю ãіòлеріâціâ. Але âонè òеж людè, як і âñі інші. Колè 
âонè заâоююòü Еâроïó, â нèх розïочнóòüñя òрóднощі, òож 
їм доâедеòüñя оãоâòаòèñя. Якщо âонè розñóдлèâі, òо дозâо
ляòü кожній країні ñамоñòійно óрядóâаòè â межах еâро
ïейñüкої федерації. То бóде щоñü на кшòалò нашèх 
Сïолóченèх Шòаòіâ. 

Âін ãоâорèâ ïоâілüно й розñóдлèâо. Поòім додаâ:
— Якщо це заâадèòü âам âоюâаòè óïродоâж найблèж

чèх дâох деñяòèліòü, це âже бóде доñяãненням. 
Гомеñ роздраòоâано зèркнóâ на нüоãо: ó ñірèх очах 

бóла незмірна добра âоля. Âін бóâ âеñелèй, любèâ люд
ñòâо, діòей, ïòашок, абñòракòне мèñòецòâо; йомó здаâало
ñя, що âñі конфлікòè бóдóòü âèрішені наâіòü із крèхòою 
ãлóздó. Âін не дóже ïолюбляâ імміґранòіâ лаòèнñüкої раñè; 
âін краще ладнаâ з німцямè. «Що для нüоãо âзяòòя 
Парèжа?» Гомеñ одâернóâ ãолоâó і ãлянóâ на барâèñòó 
яòкó ïродаâця ãазеò. Річі зненацüка âèдаâñя йомó безжа
ліñнèм. 

— Âè, еâроïейці, — ñказаâ Річі, — заâждè чіïляєòеñя 
за ñèмâолè. Âже òèжденü, як óñі знаюòü, що Франція роз
бèòа. Гаразд, òè òам жèâ, ó òебе òам лèшèлèñя ñïоãадè, я 
розóмію, що òè заñмóòèâñя âід цüоãо. Але âзяòòя Парèжа? 
Що це означає для òебе, якщо міñòо лèшèлоñя недоòоркан
не? Скінчèòüñя âійна, й мè ïоâернемоñя òóдè. 

Гомеñ âідчóâ, як йоãо ïідноñèòü ãрізна і люòа радіñòü.
— Що це для мене означає? — òремòячèм ãолоñом 

заïèòаâ âін. — Це ïрèноñèòü мені âòіхó! Колè Франко 
óâійшоâ до Барñелонè, францóзè хèòалè ãолоâамè, казалè, 
що шкодóюòü, òа жоден і ïалüцем не ïоâорóхнóâ. Що ж, 
òеïер їхня черãа, нехай і âонè òоãо ñкóшòóюòü! Це додає 
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мені âòіхè! — крèкнóâ âін ó ãóркоòі аâòобóñа, якèй зóïè
нèâñя біля хіднèка. — Додає мені âòіхè! 

Âонè óâійшлè до аâòобóñа óñлід за молодою жінкою. 
Гомеñ ïрèмóдрèâñя заãлянóòè знèзó і ïобачèòè її ïідколін
ні ямкè; âонè з Річі лèшèлèñя ñòояòè. Гладкèй чолоâ’яãа â 
золоòèх окóлярах шâèдко âідійшоâ од нèх, і Гомеñ ïодó
маâ: «Наïеâне, âід мене òхне». Â оñòаннüомó рядó ñèдячèх 
міñцü одèн чолоâік розãорнóâ ãазеòó. Гомеñ ïрочèòаâ 
через йоãо ïлече: «Тоñканіні âлашòóâалè оâації â Ріо, де 
âін ãрає óïерше за ï’яòдеñяò чоòèрè рокè». І нèжче: 
«Прем’єра â НüюЙоркó: Рей Мілланд і Лореòòа Янã ó 
філüмі «Докòор одрóжóєòüñя». Там і òóò розãорòалè крèла 
інші ãазеòè: Ля Гâардія ïрèймає ãóбернаòора Делаâера; 
Лореòòа Юнã; ïожежа â Іллінойñі; Рей Мілланд; чолоâік 
ïолюбèâ мене âід òоãо дня, як я ïочала корèñòóâаòèñя 
дезодоранòом «Піòòñ»; кóïóйòе «Крèñарãіл», ïоñлаблююче 
медоâèх міñяціâ; якèйñü чолоâік ó ïіжамі âñміхаâñя ñâоїй 
молодій дрóжèні; Ля Гâардія óñміхаâñя ãóбернаòороâі 
Делаâера; «Шахòарі ñâій шмаò не óрâóòü», — заяâляє Бадді 
Сміò. Âонè чèòалè; шèрокі чорнобілі ñòорінкè казалè їм 
ïро нèх ñамèх, ïро їхні клоïоòè, ïро âòіхè; âонè зналè, 
хòо òакèй Бадді Сміò, а Гомеñ не знаâ òоãо; âонè оберòалè 
до ñонця, до âодієâої ñïèнè âелèкі ліòерè: «Âзяòòя Парèжа» 
чè «Монмарòр ó ïолóм’ї». Âонè чèòалè, і ãазеòè âолалè ó 
їхніх рóках, òа ніхòо їх не ñлóхаâ. Гомеñ ïочóâаâñя ñòарèм 
і зморенèм. Парèж бóâ далеко; ïоміж ñòа ï’яòдеñяòè мілü
йоніâ âін бóâ єдèнèй, хòо òóрбóâаâñя за нüоãо, òо бóâ лèше 
неâелèчкèй оñобèñòèй клоïіò, òілüкè òрохè âажлèâіша, 
ніж ñïраãа, що ïекла йомó â ãорлі.

— Дайно мені ãазеòó, — ñказаâ âін Річі.
Німці займаюòü Парèж. Наñòóï на Піâденü. Âзяòòя 

Гаâра. Прорèâ лінії Мажіно. 
Ліòерè âолалè, òа òроє мóрèніâ, які балакалè ïозадó 

нüоãо, знай реãоòалèñя, нічоãо не чóючè. 
Францóзüка армія неóшкоджена. Еñïанія заãарбала 

Танжер.
Чолоâ’яãа â золоòèх окóлярах меòодèчно ïорïаâñя â 

ïорòфелі, оñü âін діñòаâ зâідòіля ключа і ïочаâ задоâолено 
розãлядаòè йоãо. Гомеñоâі ñòало ñоромно, йомó захоòілоñя 
зãорнóòè ãазеòó, немоâбè òам безñоромно ãоâорèлоñя ïро 
йоãо найïоòаємніші ñекреòè. Ці ñòрашенні крèкè, âід якèх 
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òремòілè йоãо рóкè, ці âолання на доïомоãó, ці харчання 
бóлè òóò надòо âже недоречні, як йоãо ïіò чóжèнця, як 
йоãо надòо ïрèкрèй дóх. Обіцянкè Гіòлера ñòаâляòüñя ïід 
ñóмніâ; Презèденò Рóзâелüò не âірèòü…; Сïолóчені Шòаòè 
зробляòü óñе, що зможóòü, для ñоюзнèкіâ. Уряд Йоãо 
Âелèчноñòè зробèòü óñе, що зможе, для чехіâ, францóзè 
зробляòü óñе, що зможóòü, для реñïóбліканціâ Еñïанії. 
Бèнòè, медèкаменòè, конñерâоâане молоко. Ганüба! 
Сòóденòñüка демонñòрація â Мадрèді âèмаãає ïоâернóòè 
Ґібралòар еñïанцям. Âін ïобачèâ ñлоâо «Мадрèд» і не зміã 
чèòаòè далі. «Гарно óòнóлè, мерзоòнèкè! Мерзоòнèкè! 
Нехай âонè ïідïалююòü Парèж з óñіх бокіâ, нехай обер
нóòü йоãо на зãарèще!» Тóр (âід нашоãо âлаñноãо кореñ
ïонденòа Аршамбó): бèòâа òрèâає, францóзè заяâляюòü, 
що âорожèй наòèñк ñлабшає; âелèкі âòраòè ó нацèñòіâ. 

Зâіñно ж, наòèñк ñлабшає, âін ñлабшаòèме до оñòаннüо
ãо дня й до оñòаннüої францóзüкої ãазеòè; âелèкі âòраòè, 
âбоãі ñлоâа, оñòанні ñлоâа надії, які нікоãо âже не обманю
юòü; òяжкі âòраòè фашèñòіâ ïід Тарраґоном; наòèñк ñлаб
шає; Барñелона òрèмаòèмеòüñя… а наñòóïноãо дня âñі âòі
каюòü, кóдè очі дèâляòüñя 

Берлін (âід нашоãо âлаñноãо кореñïонденòа Брóñка 
Піòера): Франція âòраòèла âñю ïромèñлоâіñòü; Монмеді 
âзяòо; лінію Мажіно наâалüно ïрорâалè; âороã òікає; ïіñня 
ñлаâè, ïіñня ïід ñóрмè, ñонце; âонè ñïіâаюòü ó Берліні, â 
Мадрèді â ñâоїх одноñòроях; â Барñелоні, â Мадрèді â 
ñâоїх одноñòроях; â Барñелоні, ó Мадрèді, ó Âаленñії, ó 
Âаршаâі, â Парèжі; заâòра ñïіâаòèмóòü ó Лондоні. Â Тóрі 
ïанè ó чорнèх ïіджаках біãалè корèдорамè ãоòелю. Гарно 
óòнóлè! Гарно óòнóлè, нехай берóòü óñе, Францію, Анãлію, 
нехай âèñаджóюòüñя ó НüюЙоркó, ãарно óòнóлè!

Пан ó золоòèх окóлярах дèâèâñя на нüоãо; Гомеñоâі 
ñòало ñоромно, наче âін заâолаâ. Неãрè óñміхалèñя, молода 
жінка óñміхалаñя, кондóкòор óñміхаâñя, not to grin is a sin*.

— Âèходèмо, — óñміхаючèñü, моâèâ Річі. 
З афіш, із обкладèнок ілюñòроâанèх жóрналіâ óñміхала

ñя Амерèка. Гомеñ ïодóмаâ ïро Рамона і òеж óñміхаâñя.
— Деñяòа ãодèна, — ñказаâ Річі, — мè заïізнèлèñя òілü

кè на ï’яòü хâèлèн. 

__________________________

* Не всміхатися — гріх (англ.).


