Siu et tworu «Piknik na uzbiczczi» rozhortaje sia na Zemli czerez trynadcia rokiw
pisla prylotu newidomych prybulciw. Dejaki
uczeni robla dotepne prypuszczennia
szczodo mety inop anetnoho wizytu —
mowlaw, ce buw takyj sobi pikniczok na
uzbiczczi mi ga aktycznych tras. Usi zayszky «smittia», jake za yszy y prybulci,
staju predmetom poluwannia i poszukiw,
doslidiw i neszczas .

Perek

y z rosij koji A. Sahan i B. Szczawur kyj

Ty powynen zrobyty dobro zi z a, tomu szczo bilsze joho nema z
czoho zrobyty.
R. P. Warren

Z interwju, jake speciälnyj korespondent Harmont koho radiö wziaw u doktora Waentyna Pilmana z nahody prysud ennia ostanniomu Nobeliw koji premiji z fizyky za 19..
rik
— Napewno, waszym perszym serjoznym widkryttiam, doktore Pilman, slid wwa aty
tak zwanyj radiänt Pilmana?
— Hadaju, ni. Radiänt Pilmana — ce ne persze, ne serjozne i, w asne, ne widkryttia. I
ne zowsim moje.
— Wy, mabu , artujete, doktore. Radiänt Pilmana — poniattia, widome ko nomu
szkolarewi.
— Ce mene ne dywuje. Radiänt Pilmana i bu o widkryto wpersze same szkolarem. Na
al, ja ne pamjataju, jak joho zwa y. Podywi sia u Stetsona w joho «Istoriji Wizytu» — tam
use ce detalno rozkazano. Widkryw radiänt upersze szkolar, opublikuwaw koordynaty
wpersze student, a nazwa y radiänt czomu mojim imjam.
— Tak, iz widkryttiamy traplaju sia podeko y dywowy ni reczi. Ne moh y b wy pojasnyty naszym s uchaczam, doktore Pilman…
— Pos uchajte, zemlacze. Radiänt Pilmana — ce zowsim prosta sztuka. Ujawi sobi,
szczo wy rozkruty y we ykyj g obus i wzia ysia sma yty w nioho z rewolwera. Dirky na g obusi la
na pewnu p awnu krywu. Usia su toho, szczo wy nazywajete mojim perszym
serjoznym widkryttiam, polahaje u prostomu fakti: wsi szis Zon Wizytu roztaszowuju sia
na powerchni naszoji p anety tak, niby chto daw po Zemli szis postriliw iz pisto eta, szczo
znachody sia de na liniji Zemla — Deneb. Deneb — ce alfa suzirja ebedia, a toczka na
neboschyli, z jakoji, tak by mowyty, strila y, i nazywaje sia radiäntom Pilmana.
— Diakuju wam, doktore. Dorohi harmontci! Nareszti nam do puttia pojasny y, szczo
take radiänt Pilmana! Do reczi, pozawczora wypowny osia riwno trynadcia rokiw wid dnia
Wizytu. Doktore Pilman, mo e, wy ska ete swojim zemlakam kilka sliw z cioho prywodu?
— Szczo same jich cikawy ? Majte na uwazi, w Harmonti mene todi ne bu o…
— Tym cikawisze diznatysia, szczo wy poduma y, ko y wasze ridne misto wyjawy osia objektom naszestia inop anetnoji nadcywilizaciji…
— Czesno ka uczy, peredusim ja podumaw, szczo ce hazetna sensacija. Wa ko bu o
sobi ujawyty, szczo w naszomu staromu ma komu Harmonti mo e trapytysia szczo
scho e. Schidnyj Sybir, Uhanda, Piwdenna At antyka — ce szcze kudy ne jsz o, a e Harmont!
— Odnacze wreszti-reszt wam dowe osia powiryty.
— Ureszti-reszt — tak.
— I szczo ?
— Meni raptom spa o na dumku, szczo Harmont i reszta pja Zon Wizytu… wtim, darujte, todi bu o widomo tilky czotyry… Szczo wsi wony lahaju na du e h ade ku krywu.

Ja obczys yw koordynaty radiänta i pos aw jich u «Nejczur».
— I was aniskilky ne schwyluwa a dola ridnoho mista?
— Baczyte, todi ja w e wiryw u Wizyt, a e nijak ne mih prymusyty sebe powiryty panicznym korespondencijam pro pa ajuczi kwarta y, pro czudowy k, jaki wybirkowo po yraju starych i ditej, pro krowopro ytni boji mi newraz ywymy prybulciamy ta nadzwyczajno wraz ywymy, prote neodminno dob esnymy koroliw kymy tankowymy czastynamy.
— Wy ma y raciju. Pamjataju, nasz brat urnalist todi bahato nap utaw… Odnak powernimosia do nauky. Widkryttia radiänta Pilmana bu o perszym, a e, mabu , ne ostannim
waszym wneskom u znannia pro Wizyt?
— Perszym i ostannim.
— A e wy, poza sumniwom, uwa no ste y we cej czas za chodom mi narodnych
doslid
u Zonach Wizytu…
— Tak… Czas wid czasu ja hortaju «Dopowidi».
— Wy majete na uwazi «Dopowidi Mi narodnoho Instytutu Pozazemnych Kultur»?
— Tak.
— I szczo , na waszu dumku, je najwa ywiszym widkryttiam za wsi ci trynadcia
rokiw?
— Sam fakt Wizytu.
— Pereproszuju?
— Sam fakt Wizytu je najwa ywiszym widkryttiam ne tilky za mynuli trynadcia rokiw, a j za we czas isnuwannia ludstwa. Ne tak u e wa ywo, chto bu y ci prybulci. Nesuttiewo, zwidky wony prybu y, nawiszczo prybu y, czomu tak nedowho probu y i kudy
podi ysia potim. Wa ywo te, szczo teper ludstwo twerdo znaje: wono ne samotnie u Wseswiti. Pobojujusia, szczo Instytutu Pozazemnych Kultur u e niko y bilsze ne poszczasty
zrobyty bilsz fundamentalne widkryttia.
— Ce straszenno cikawo, doktore Pilman, a e ja, w asne, maw na uwazi widkryttia
techno ogicznoho poriadku. Widkryttia, jaki moh a by wykorystaty nasza zemna nauka i
technika. Ad e ci yj riad wydatnych wczenych wwa aje, szczo znachidky u Zonach Wizytu
zdatni zminyty we chid naszoji istoriji.
— N-nu, ja ne na u do prychylnykiw cijeji toczky zoru. A szczo stosuje sia konkretnych znachidok, to ja ne fachiwe .
— Odnak wy w e dwa roky je konsultantom Komisiji OON z prob em Wizytu…
— Tak. A e ja ne maju odnoho stosunku do wywczennia pozazemnych kultur. U
KOPROWI ja razom zi swojimy ko egamy predstawlaju mi narodnu naukowu hromad kis , ko y zachody mowa pro kontrol za wykonanniam riszennia OON stosowno internaciönalizaciji Zon Wizytu. Hrubo ka uczy, my ste ymo, szczob inop anetnymy dywamy,
zdobutymy w Zonach, rozporiad awsia tilky Mi narodnyj Instytut.
— A chiba na ci dywa zazichaje szcze chto ?
— Tak.
— Wy, mabu , majete na uwazi sta keriw?
— Ja ne znaju, szczo ce take.
— Tak u nas u Harmonti nazywaju widczajduchiw, kotri na swij strach i ryzyk pronykaju u Zonu i tiahnu zwidty wse, szczo jim wdaje sia znajty. Ce spraw nia nowa profesija.
— Rozumiju. Ni, ce poza naszoju kompetencijeju.
— Szcze b pak! Cym zajmaje sia policija. A e bu o b cikawo diznatysia, szczo same
wchody do waszoji kompetenciji, doktore Pilman…

— Isnuje postijnyj wytik materiäliw iz Zon Wizytu do ruk bezwidpowidalnych osib i
organizacij. My zajmajemosia rezultatamy cioho wytoku.
— Czy ne mo na trochy konkretnisze, doktore?
— Dawajte kraszcze pohoworymo pro mystectwo. New e s uchacziw ne cikawy
moja dumka pro neperewerszenu Gwadi Miu er?
— O, zwyczajno! A e ja chotiw by spoczatku pokinczyty z naukoju. Was jak uczenomu ne korty samomu zajniatysia inop anetnymy dywamy?
— Jak wam skazaty… Mo ywo.
— Ot e, mo na spodiwatysia, szczo harmontci odnoho czudowoho dnia pobacza
swoho znamenytoho zemlaka na wu yciach ridnoho mista?
— Ne wykluczeno.

Naperedodni stojimo ce my z nym u schowyszczi — w e wweczeri, za yszaje sia tilky
speciwky poskydaty, i mo na zakotytysia u «Bor cz», pryjniaty w organizm krap ynudruhu micnoho. Ja stoju prosto tak, stinu pidpyraju, swoje widrobyw i w e trymaju napochwati sygaretku, kuryty chocze sia dyko — dwi hodyny ne kuryw, a win use moroczy sia
zi swojim dobrom: odyn sejf zawanta yw, zamknuw i zapeczataw, teper druhyj zawanta uje
— bere z transportera «poro niaky», ko en zusibicz ohladaje (a wono wa ke, sobaka, szis
z po owynoju ki o, mi inszym) i z krektanniam akuratno powertaje na po yciu.
Skilky w e czasu win iz cymy «poro niakamy» bje sia, i, jak na mene, bez odnoji
korysti dla ludstwa. Na joho misci ja dawnym-dawno by w e plunuw i czym-nebu inszym
zajniawsia za ti sami hroszi. Chocza, z inszoho boku, jak podumaty, «poro niak» dijsno
sztuka zahadkowa i jaka ma ozrozumi a, czy szczo. Skilky ja jich na sobi peretiahaw, a wse
odno, szczorazu jak pobaczu — ne mo u, czudujusia. Usioho u nij dwa midnych dysky
jak czajne bludce zawbilszky, milimetriw pja zawtowszky, i widsta mi dyskamy milimetriw czotyrysta, i, krim cijeji widstani, niczoho mi nymy nema. Tobto zowsim niczoho, poro nio. Mo na tudy propchnuty ruku, mo na j ho owu, jakszczo ty he oczmaniw wid zdywuwannia, — poro necza i poro necza, samisi ke powitria. I popry wse szczo mi nymy,
zwisno, je, sy a jaka , jak ja ce rozumiju, bo ni prytysnuty jich, ci dysky, odyn do odnoho,
ni roztiahty jich nikomu szcze ne wdawa osia.
Ni, druzi moji, wa ko ciu sztuku opysaty, jakszczo chto ne baczyw, nadto w e wona
prosta na wyhlad, osob ywo ko y prydywyszsia j powirysz, nareszti, w asnym oczam. Ce
wse odno szczo sklanku komu-nebu opysuwaty abo, ne daj Bo e, czarku: tilky palciamy
woruszysz i czortychajeszsia wid pownoho bezsylla. Harazd, wwa atymemo, szczo wy wse
zrozumi y, a jak chto ne wtoropaw, wi mi instytut ki «Dopowidi» — tam u wsich wypuskach statti pro ci «poro niaky» z fotografijamy…
Zaha om, Kyry o bje sia z cymy «poro niakamy» w e maj e rik. Ja w nioho wid samoho poczatku, a e dosi ne wtoropaju, czoho win wid nych domahaje sia, chocza, czesno
ka uczy, i zrozumity osob ywo ne prahnu. Nechaj win spoczatku sam zrozumije, sam rozbere sia, o todi ja joho, mo e, pos uchaju. A poky meni zrozumi o odne: treba jomu chocz
by szczo tam bu o jakoho-nebu «poro niaka» rozpanachaty, kys otamy joho protrawyty,
pid presom rozczawyty, rozp awyty u peczi. I o todi win use zrozumije, bude jomu czes i
chwa a, i wsia switowa nauka a zdryhne sia wid zadowo ennia. A e narazi, naskilky ja rozumiju, do cioho szcze du e da eko. Niczoho win narazi ne domihsia, zamuczywsia tilky
he -czysto, siryj jakyj staw, mowczaznyj, i oczi jomu zroby
jak u chworoho psa, nawi
slozia sia. Buw by na joho misci chto inszyj, napojiw by ja joho w drabadan, zawiw by do
asnoji diwachy, szczoby rozworuszy a, a wranci znowu by napojiw i znowu do diwachy,
do inszoji, i buw by win u mene czerez ty de jak nowe kyj — wucha storczma, chwist
pisto etom. Tilky o Kyry owi ci liky ne pidchodia — ne warto i proponuwaty, ne ta poroda.
Stojimo, znaczy , my z nym u schowyszczi, dywlu ja na nioho, jakyj win staw, jak
jomu oczi pozapada y, i szkoda meni joho sta o, sam ne znaju jak. I todi ja zwa ywsia. Tobto nawi ne sam ja zwa ywsia, a naczebto mene chto za jazyk potiahnuw.
— S uchaj, — ka u, — Kyry e…

A win jakraz stoji , trymaje w rukach ostannioho «poro niaka», i z takym wyhladom,
nacze tak by w nioho i wliz.
— S uchaj, — ka u, — Kyry e! A jakby ty maw pownoho «poro niaka», ha?
— Pownoho «poro niaka»? — perepytuje win i browy chmury , niby ja z nym potarabar ky zahoworyw.
— Aw , — ka u. — Cia twoja hidromagnitna pastka, jak jiji… objekt simdesiat simbe. Tilky z ajnom jakymo useredyni, z syne kym.
Baczu, pocza o do nioho dochodyty. Zwiw win na mene oczi, prymru ywsia, i zjawywsia w nioho tam, za sobaczoju slozoju, jakyj prob ysk rozumu, jak win sam luby wyowluwatysia.
— Strywaj, — ka e win. — Powna? Taka ot sama sztuka, tilky powna?
— Ehe .
— De?
Use, wylikuwawsia mij Kyry o. Wucha storczma, chwist pisto etom.
— Chodimo, — ka u, — pokurymo.
Win wawo zapchaw «poro niak» u sejf, hriuknuw dwerciatamy, zamknuw na try z
po owynoju oberty, i pisz y my z nym nazad u aboratoriju. Za poro nioho «poro niaka»
Ernest daje czotyrysta monet hotiwkoju, a za pownoho ja b iz nioho, suczoho syna, wsiu
joho pohanu krow wypyw, a e choczete wirte, choczete — ni, a ja pro ce nawi ne podumaw, bo Kyry o u mene prosto o yw, znowu staw jak struna, a bryny we , i po schodach
skacze czerez czotyry schodynky, zakuryty ludyni ne daje. Zaha om, use ja jomu rozpowiw: i jakyj win, i de
, i jak do nioho najkraszcze pidibratysia. Win widrazu wytiah
kartu, widszukaw cej gara , palcem joho prytysnuw, podywywsia na mene i, zrozumi a ricz,
widrazu wse pro mene wtiamyw, ta j czoho tut bu o ne wtiamyty…
— Nu ty dajesz! — ka e win, a sam usmichaje sia. — Nu szczo , treba jty. Dawaj
prosto zawtra wranci. O dewjatij ja zamowlu perepustky i «ka oszu», a o desiatij b ahos owywszy wyjdemo. Dawaj?
— Dawaj, — ka u. — A chto tretij?
— A nawiszczo nam tretij?
— E, ni, — ka u. — Ce tobi ne piknik z diwczatamy. A jakszczo szczo-nebu iz toboju
trapy sia? Zona, — ka u. — Poriadok maje buty.
Win
usmichnuwsia, znyzaw p eczyma:
— Jak choczesz! Tobi wydnisze.
Szcze b pak ne wydnisze! Zwyczajno, ce win udaw iz sebe we ykodusznoho, dla mene
starawsia: tretij zajwyj, zbihajemo wdwoch, i wse bude szyto-kryto, nichto pro tebe ne zdohadaje sia. A e ja znaju, instytut ki wdwoch u Zonu ne chodia . U nych takyj poriadok:
dwoje sprawu robla , a tretij dywy sia i, ko y joho potim zapytaju , — rozpowis .
— Osobysto ja wziaw by Ostina, — ka e Kyry o. — Ta ty joho, napewno, ne zachoczesz. Czy mo e buty?
— Ni, — ka u. — Tilky ne Ostina. Ostina ty inszym razom wi mesz.
Ostin — ch ope nepohanyj, smi ywis i bojahuztwo u nioho w potribnij proporciji,
e win, po-mojemu, w e widmiczenyj. Kyry owi cioho ne pojasnysz, a e ja baczu: ujawyw
czo owik sobi, naczebto Zonu znaje i rozumije do kincia, — ot e, skoro hrobane sia. I proszu du e. Tilky bez mene.
— Nu dobre, — ka e Kyry o. — A Tender?
Tender — ce joho druhyj aborant. Niczoho czo owiczok, spokijnyj.
— Zastaryj, — ka u ja. — I dity w nioho…
— Niczoho. Win u Zoni w e buwaw.

— Zhoda, — ka u. — Nechaj bude Tender.
owom, win za yszywsia sydity nad kartoju, a ja pohopkaw nawproste u «Bor cz»,
bo erty choti osia nesy a i w horlanci peresoch o.
Dobre. Zjawlaju ja wranci, jak zaw dy, na dewjatu, pokazuju perepustku, a u prochidnij czerhuje cej bambu uwatyj ser ant, kotromu ja torik zacidyw, ko y win z pjanych
oczej cziplawsia do Huty.
— Zdorow, — win meni ka e. — Tebe, — ka e, — Rudyj, po wsiomu Instytutu szukaju …
Tut ja joho tak czemne ko ob amuju:
— Ja tobi ne Rudyj, — ka u. — Ty meni w pryjateli ne szyjsia, szwed ka ho ob e.
— Hospody, Rudyj! — ka e win zdywowano. — Ta tebe usi tak prozywaju .
A ja pered Zonoju nakruczenyj, ta szcze j twerezyj na dodaczu — wziaw ja joho za
portupeju i w usich podrobyciach wyk aw, chto win takyj je i czomu wid swojeji materi
zjawywsia. Win plunuw, powernuw meni perepustku i w e bez usich cych ni nostej:
— Redriku Szuchart, — ka e, — wam nakazano nehajno zjawytysia do upownowa enoho widdi u bezpeky kapitana Hercoga.
— Oto bo, — ka u ja. — Ce insza sprawa. Wczysia, ser ante, w ejtenanty wybjeszsia.
A sam dumaju: ce szczo szcze za nowyna? Jakoho ce czorta ja znadobywsia kapitanu
Hercogu u s bowyj czas? Dobre, jdu zjawlatysia. U nioho kabinet na tretiomu powersi,
harnyj kabinet, i graty tam na wiknach, jak u policiji. Sam Wi y sydy za swojim sto om,
pachkaje swojeju lulkoju i rozwody na maszynci pysanynu, a w kutku ryje sia w zaliznij
szafi jakyj ser antyk, nowyj jakyj , ne znaju ja joho. U nas w Instytuti cych ser antiw bilsze, ni u dywiziji, i wsi taki niwroku sobi, rumjani, krow z mo okom, — jim u Zonu chodyty
ne treba, i na switowi prob emy jim naczchaty.
— Zdrastujte, — ka u ja. — Wyk yka y?
Wi y dywy sia na mene jak na poro nie misce, widsuwaje maszynku, k ade pered
soboju towste eznu papku i poczynaje jiji hortaty.
— Redrik Szuchart? — ka e.
— Win samyj, — widpowidaju, a samomu smiszno — sy nema. Nerwowyj takyj smiszok pidstupaje.
— Skilky praciujete w Instytuti?
— Dwa roky, tretij.
— Sk ad simji?
— Sam ja, — ka u. — Syrota.
Todi win powertaje sia do swoho ser antyka i suworo jomu nakazuje:
— Ser ante ummer, jdi w archiw i prynesi sprawu nomer sto pjatdesiat.
Ser antyk kozyrnuw i wszywsia, a Wi y zakryw papku i pochmuro tak zapytuje:
— Znowu za stare wziawsia?
— Za jake take stare?
— Sam znajesz, za jake. Znowu na tebe materiä pryjszow.
Tak, dumaju.
— I zwidky materiä ?
Win nachmurywsia i poczaw rozdratowano hamse yty swojeju lulkoju po popilnyczci.
— Ce tebe ne obchody , — ka e. — Ja tebe po starij dru bi popered aju: ky ciu
sprawu, ky nazaw dy. Ad e wdruhe schopla — szis ma misiaciamy ne widbudeszsia. A z
Instytutu tebe wypru nehajno i nazaw dy, rozumijesz?

— Rozumiju, — ka u. — Ce ja rozumiju. Ne rozumiju tilky, jaka ce nawo ocz na
mene nastuka a…
Prote win u e znowu dywy sia na mene o owjanymy oczyma, pachkaje poro nioju
lulkoju i znaj sobi hortaje papku. Ce, znaczy , powernuwsia ser ant ummer zi sprawoju
nomer sto pjatdesiat.
— Diakuju, Szucharte, — ka e kapitan Wi y Hercog na prizwy ko Kaban. — Ce wse,
szczo ja chotiw zjasuwaty. Wy wilni.
Nu, piszow ja do rozdiahalni, natiahnuw speciwoczku, zakuryw, a sam we czas dumaju: zwidky ce ba amkannia? Jakszczo z Instytutu, to ce wse brechnia, nichto tut pro
mene niczoho ne znaje i znaty ne mo e. A jakszczo papircia z policiji prys y… znowutaky, szczo wony tam mo
znaty, krim mojich starych spraw? Mo e, Sterwjatnyk popawsia? Cia nawo ocz, szczob sebe wyhorodyty, koho choczesz potopy . A e i Sterwjatnyk
pro mene teper niczoho ne znaje… Dumaw ja, dumaw, niczoho korysnoho ne prydumaw i
wyriszyw — naczchaty! Wostannie ja chodyw u Zonu wnoczi try misiaci tomu, chabar
maj e we u e zbuw i hroszi maj e wsi wytratyw. Na hariaczomu ne wpijma y, a teper di ka
mene wi mesz, ja s kyj.
tut, ko y ja w e pidnimawsia schodamy, mene osiny o, ta tak osiny o, szczo ja powernuwsia u rozdiahalniu, siw i znowu zakuryw. Wychody o, szczo w Zonu meni siohodni
jty ne mo na. I zawtra ne mo na, i pislazawtra. Wychody o, szczo ja znow u cych lahawych
ab na zamitci, ne zabu y wony mene, a jakszczo j zabu y, to jim chto nahadaw. I teper u e
bajdu e, chto same. Bo oden sta ker, jakszczo win he ne zwychnuwsia, na harmatnyj
postri do Zony ne pidijde, ko y znaje, szczo za nym ste . Meni zaraz u najtemniszyj zakut
zalizty treba. Jaka, mowlaw, Zona? Ja tudy, mowlaw, i z perepustkamy ne chod u kotryj
misia ! Czoho wy, rozumijesz, pryczepy ysia do czesnoho aboranta?
Obmizkuwaw ja wse ce i niby nawi po ehsza o, szczo w Zonu meni siohodni jty ne
treba. Tilky jak use ce podelikatnisze powidomyty Kyry owi?
Ja jomu skazaw napriamky:
— U Zonu ne jdu. Jaki budu rozporiad ennia?
Spoczatku win, zwyczajno, wytriszczyw na mene oczi. Potim, mabu , szczo dopetraw: uziaw mene za liko , zawiw u swij kabinetyk, posadyw za swij sto yk, a sam prymostywsia porucz na pidwikonni. Zakury y. Mowczymo. Potim win obere no tak mene pytaje:
— Szczo trapy osia, Rede?
Nu szczo ja jomu ska u?
— Ni, — ka u, — niczoho ne trapy osia. Wczora ot u poker dwadcia monet prosadyw — dobriacze cej Nunan hraje, projda…
— Strywaj, — ka e win. — Ty szczo, peredumaw?
Tut ja nawi zakrektaw wid natuhy.
— Ne mo na meni, — ka u jomu kri zuby. — Ne mo na meni, rozumijesz? Mene
szczojno Hercog do sebe wyk ykaw.
Win obmjak. Znow u nioho neszczasnyj wyhlad zrobywsia, i znow u nioho oczi sta y
jak u chworoho pudela. Peredychnuw win tak sudomno, zakuryw nowu sygaretu wid nedopa ka staroji i tycho ka e:
— Mo esz meni powiryty, Rede, ja nikomu ani s owa ne skazaw.
— Ky , — ka u. — Chiba pro tebe jde sia?
— Ja nawi Tenderu szcze niczoho ne skazaw. Perepustku na nioho wypysaw, a samoho nawi ne spytaw, pide win czy ni…
Ja mowczu, palu. Smich i hrich, niczoho czo owik ne rozumije.
— A szczo tobi Hercog skazaw?

— Ta niczoho osob ywoho, — ka u. — Nastukaw chto na mene, ot i wse.
Podywywsia win na mene jako dywno, ziskoczyw z pidwikonnia i poczaw pochodaty po swojemu kabinetyku wzad-wpered. Win po kabinetyku bihaje, a ja syd u, dym puskaju i pomowczuju. Szkoda meni joho, zwisno, i prykro, szczo tak po-durnomu wse
wyjsz o: wylikuwaw, nazywaje sia, ludynu wid me ancholiji. A chto wynen? Sam ja j wynen. Prynadyw dytiatko prianykom, a prianyk-to w zanaczci, a zanaczku serdyti dia ky
stere … Tut win perestaje bihaty, zupyniaje sia bila mene i, dywlaczy kudy ubik, nijakowo pytaje:
— S uchaj, Rede, a skilky wona mo e kosztuwaty — pownyj «poro niak»?
Ja spoczatku joho ne zrozumiw, podumaw spoczatku, szczo win joho szcze de kupyty rozrachowuje, ta tilky de joho takoho kupysz, mo e, win usioho odyn takyj na switi,
ta j hroszej u nioho na ce by ne wystaczy o: zwidky w nioho hroszi — w inozemnoho fachiwcia, ta szcze rosijanyna? A potim mene nacze obpek o: szczo ce win, paskudnyk, hadaje
— ja czerez ze ene ki wsiu ciu bodiahu rozwiw? Ach ty, dumaju, merzotnyk, ta za koho
ty mene wwa ajesz?.. Ja w e rota rozkryw, szczob obk asty joho w boha, w serce, w
peczinku. I osiksia. Bo sprawdi, a za koho jomu mene szcze wwa aty? Sta ker — win sta ker
i je, jomu b tilky ze ene kych pobilsze, win za ze ene ki yttiam torhuje. Ot i wychody o,
szczo wczora ja, znaczy , wudoczku zakynuw, a siohodni prymanku wod u, cinu nabywaju.
Meni nawi zacipy o wid takych dumok, a win na mene dywy sia pylno, oczej ne zwody , i w oczach joho ja baczu ne prezyrstwo nawi , a rozuminnia, czy szczo. I todi ja spokijno
jomu pojasnyw.
— Do gara a, — ka u, — szcze nichto niko y z perepustkoju ne chodyw. Tudy szcze
trasa ne prowiszena, ty ce znajesz. Teper powertajemosia my nazad, i twij Tender poczynaje wychwalatysia, jak machonu y my prostisi ko do gara a, wzia y szczo treba i widrazu
nazad. Nibyto na sk ad chody y. I ko nyj dopetraje, — ka u, — szczo zazda ehi my zna y,
po szczo jdemo. A ce oznaczaje, szczo chto nas nawiw. A w e chto z nas trioch nawiw —
tut komentariw ne treba. Rozumijesz, czym ce meni pachne?
Zakinczyw ja swoju promowu, dywymosia my odyn odnomu w oczi i mowczymo. Potim win raptom p esnuw do oneju do do oni, ruky poter i badiorcem takym proho oszuje:
— Nu szczo , ni to ni. Ja tebe rozumiju, Rede, i zasud uwaty ne mo u. Pidu sam.
Jako obijde sia. Ne wpersze…
Rozste yw win na pidwikonni kartu, wpersia rukamy, zhorbywsia nad neju, i wsia joho
badioris prosto-taky na oczach wyparuwa . Czuju — burmocze:
— Sto dwadcia metriw… nawi sto dwadcia dwa… I szczo tam szcze u samomu gara i… Ni, ne wi mu ja Tendera. Jak ty hadajesz, Rede, mo e, ne warto Tendera braty? Wsetaky w nioho dwoje ditej…
— Odnoho tebe ne wypustia , — ka u ja.
— Niczoho, wypustia … — burmocze win. — U mene wsi ser anty znajomi… i ejtenanty. Ne podobaju sia meni ci wanta iwky! Trynadcia rokiw prosto neba stoja , a wse
jak nowe ki… Za dwadcia krokiw benzowoz — ir awyj, jak reszeto, a wony niby szczojno
z konwejera… Och u e cia Zona!
Pidniaw win ho owu wid karty i wtupywsia u wikno. I ja te wtupywsia u wikno. Szyby
w naszych wiknach hrubezni, swyncewi, a za szybamy — Zona-matusia, o wona, pa yceju
dokynuty, wsia jak na do oni z trynadciatoho powerchu…
Tak ot hlanesz na neji — zemla jak zemla. Sonce siudy jak i na wsiu inszu zemlu swity , i niczoho niby na nij ne zminy osia, wse nibyto jak trynadcia rokiw tomu. Tatu , nebi czyk, podywywsia b i niczoho osob ywoho ne pomityw by, chiba szczo zapytaw by:
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czoho ce zawod ne dymy , strajk, czy szczo?.. owta poroda konusamy, kaupery na soneczku widswiczuju , rejky, rejky, rejky, na rejkach parowozyk iz p atformamy… Industriälnyj pejza , odnym s owom. Tilky ludej nema. Ni ywych, ni mertwych. On i gara
wydno: dow ezna sira kyszka, worota narozchryst, a na asfaltowanij p oszczadci wantaiwky stoja . Trynadcia rokiw stoja , i niczoho jim ne roby sia. Ce win prawylno pro wanta iwky zauwa yw — kumekaje. Boro Bo e mi dwoma maszynamy zapertysia, jich treba
storonoju obmynaty… Tam odna triszczyna je w asfalti, jakszczo tilky widtodi koluczkoju
ne zaros a… Sto dwadcia dwa metry — ce zwidky win rachuje? A! Napewno, ce win wid
krajnioji tyczky rachuje. Prawylno, widtila bilsze j ne bude. Wse-taky prosuwaju sia oczkaryky poma ku… Dywy, do samoho widwa u dorohu prowisy y, ta jak sprytno prowisy y! O wona, ta kanawka, de S yzniak hrobanuwsia, wsioho za dwa metry wid jichnioji
dorohy… A kazaw Mas ak S yzniakowi: «Trymajsia, durniu, wid kanaw podali, a to j chowaty ne bude czoho…» Jak u wodu dywywsia — nema szczo chowaty… Ad e iz Zonoju tak:
iz chabarom powernuwsia — dywo, ywyj powernuwsia — szczastia, patrulna kula — taan, a wse insze — dola…
Tut ja pohlanuw na Kyry a i baczu: win za mnoju skosa sposterihaje.
I ob yczczia w nioho take, szczo ja cijeji myti znow use perehraw. Nu jich, dumaju,
wsich pid try czorty, szczo wony, zresztoju, aby, zrobyty mo ? Win by mih i wzahali
niczoho ne kazaty, a e win skazaw.
— aborante Szuchart, — ka e. — Z oficijnych — pidkresluju: z oficijnych! — d ere
ja diznawsia, szczo ohlad gara a mo e prynesty we yku korys nauci. Je propozycija ohlanuty gara . Premiälni garantuju. — A sam cwite jak makiw cwit.
— Z jakych ce oficijnych d ere ? — pytaju ja i te jomu usmichaju , jak dure .
— Ce konfidencijni d ere a, — widpowidaje win. — A e wam ja mo u powidomyty…
— Tut win perestaw usmichaty i nasupywsia. — Ska imo, wid doktora Duh asa.
— A, — ka u, — wid doktora Duh asa… Wid jakoho ce Duh asa?
— Wid Sema Duh asa, — ka e win sucho. — Win zahynuw mynu oho roku.
Meni muraszky po ti u zabiha y. Tak i tak tebe! Chto pered wychodom howory pro
taki reczi? Chocz ki ok jim, oczkarykam, na ho owi teszy — niczoho ne tiamla … Ty nuw
ja nedopa ok u popilnyciu i ka u:
— Dobre. De twij Tender? Dowho my joho szcze czekaty budemo?
Odnym s owom, bilsze my na ciu temu ne howory y. Kyry o podzwonyw u PPS, zamowyw « etiuczu ka oszu», a ja wziaw kartu j podywywsia, szczo u nych tam namalowano.
Niczohe ko namalowano, w normi. Fotograficznym sposobom — zwerchu i z we ykym
zbilszenniam. Nawi rubczyky wydno na skati, jakyj walaje sia bila worit gara a. Naszomu
by bratowi sta keru taku kartu… A wtim, jaka do czorta z neji korys wnoczi, ko y zadnyciu
zirkam pokazujesz i w asnych ruk ne wydno…
A tut i Tender zajawywsia. Czerwonyj, zachekawsia. Do ka w nioho zachwori a, po
likaria bihaw. Wybaczaje sia za zapiznennia. Nu, my joho i wszanuwa y podarunoczkom
— u Zonu jty. Sperszu win nawi zachekuwatysia zabuw, serdesznyj. «Jak u Zonu? — ka e.
— Czomu — ja?» Odnak, poczuwszy pro podwijni premiälni i pro te, szczo Red Szuchart
tako ide, ok yhaw i zadychaw znowu.
Ot e, spusty
my do «buduaru», Kyry o zhaniaw po perepustky, pokaza y my jich
szcze odnomu ser antu, i wydaw nam cej ser ant po speckostiumu. Oce korysna ricz. Pe-

1 Kauper — aparat dla nagriwannia powitria, szczo podaje sia w domennu picz.

refarbuwaty b joho z czerwonoho u jakyj hodiaszczyj kolir — ko en sta ker za takyj kostium pjatsot monet widstibne, okom ne zmorhne. Ja w e dawno prysiahsia, szczo umudriusia jako i pocuplu odyn neodminno. Na perszyj pohlad — niczoho osob ywoho, kostium takyj jak wodo aznyj i szo om jak u wodo aza, z we ykym wiknom speredu. Nawi ne
jak wodo aznyj, a radsze jak u lotczyka-reaktywnyka czy, ska imo, w kosmonawta. ehkyj,
zrucznyj, nide ne tysne, i wid speky w niomu ne potijesz. U takomu kostiumczyku j u woho mo na, i haz czerez nioho nijakyj ne pronykaje. Nawi kula, ka , ne bere. Aw , i
woho , i ipryt jakyj-nebu , i kula — ce wse zemne, lud ke. U Zoni niczoho cioho nema, u
Zoni ne cioho treba bojatysia. Zaha om, szczo tam kazaty, j u speckostiumach tako mru
harne ko. Insza sprawa, szczo bez nych mer y by, mo e, szcze harnisze. Wid «paluczoho
puchu», napryk ad, ci kostiumy na sto widsotkiw riatuju . Czy wid pluwkiw «czortowoji
kapusty»… Dobre.
Natiah y my speckostiumy, peresypaw ja hajky z miszeczka u kyszeniu na stehni, i
powo ok ysia my czerez uwe instytut kyj dwir do wychodu w Zonu. Tak tut u nych ce
zawedeno, szczob usi baczy y: o , mowlaw, idu heroji nauky yttia swoje k asty na wiwtar
w imja ludstwa, znannia i swiatoho duchu, ami . I dijsno — w usi wikna a do pjatnadciatoho powerchu ry a spiwczut ywi powystromla ysia, ne wystaczaje tilky chustynok i
orkestru.
— Szyrsze krok, — ka u ja Tenderu. — Puzo wtiahny, s abosy a komando! Wdiaczne
ludstwo tebe ne zabude!
Podywywsia win na mene, i baczu ja, szczo jomu ne do artiw. I prawylno — jaki w e
tut arty!.. A e ko y w Zonu wychodysz, to w e odne z dwoch: abo p acz, abo artuj, — a ja
zrodu-wiku ne p akaw. Pohlanuw ja na Kyry a. Niczohe ko trymaje sia, tilky hubamy woruszy , nacze mo sia.
— Mo yszsia? — pytaju. — Mo ysia, — ka u, — mo ysia! Szczo dali u Zonu — to
cze do neba…
— Szczo? — pytaje win.
— Mo ysia! — kryczu. — Sta keriw u raj bez czerhy propuskaju !
A win raptom usmichnuwsia i pop eskaw mene do oneju po spyni: ne bijsia, mowlaw,
zi mnoju ne propadesz, a jak i propadesz, to pomyrajemo, mowlaw, odyn raz. Ni, smisznyj
win ch ope , jij-Bohu.
Zda y my perepustky ostanniomu ser antu — cioho razu, jak wyniatok, ce ejtenant
wyjawywsia, ja joho znaju, u nioho bateczko cwyntarnymy ohoro amy w Reksopoli
torhuje, — a « etiucza ka osza» w e tut jak tut, pidihna y jiji ch opci z PPS i postawy y bila
samoji prochidnoji. Wsi w e tut jak tut: i «szwydka dopomoha», i po nyky, i nasza doesna hwardija, bezstraszni riatuwalnyky, — kupa widhodowanych edaciuh zi swojim
wertolotom. Oczi b moji na nych ne dywy ysia!
Pidnia ysia my na «ka oszu», Kyry o staw za keruwannia i ka e meni:
— Nu, Rede, komanduj.
Ja bez usiakoho pospichu pryspustyw «b yskawku» na hrudiach, wytiahnuw iz-za pazuchy flahu, siorbnuw jak slid, kryszeczku zagwyntyw i zapchaw flahu nazad za pazuchu.
Ne mo u bez cioho. Kotryj raz u Zonu jdu, a bez cioho — ni, ne mo u. Wony obydwa na
mene dywla sia i czekaju .
— Tak, — ka u. — Wam ne proponuju, bo jdu z wamy wpersze i ne znaju, jak na was
dije spyrtne. Poriadok u nas bude takyj. Use, szczo ja skazaw, wykonuwaty wmy i bezzastere no. Jakszczo chto zabary sia czy tam poczne zapytannia stawyty — bytymu po
czomu baczu, wybaczaju napered. Ot ja, napryk ad, tobi, pane Tender, naka u: sta na
ruky i jdy. I tijeji myti ty, pane Tender, majesz zad swij hrubyj zaderty i wykonuwaty,

szczo tobi skazano. A ne wykonajesz — do ku swoju chworu, mo ywo, i ne pobaczysz
bilsze. Zrozumi o? Ta ja w e poturbujusia, szczob ty pobaczyw.
— Ty, Rede, ho owne, nakazaty ne zabu , — sypy Tender, a sam we czerwonyj, u e
potije i hubamy plamkaje. — Ja na zubach pidu, ne te szczo na rukach. Ne nowaczok.
— Wy dla mene obydwa nowaczky, — ka u. — A w e nakazaty ja ne zabudu, bu
spokijnyj. Do reczi, ty «ka oszu» wodyty wmijesz?
— Umije, — ka e Kyry o. — Dobre wody .
— Dobre to dobre, — ka u. — Todi z Bohom. Opustyty zabra a! Ma yj wpered po
tyczkach, wysota try metry! Bila dwadcia siomoji tyczky — zupynka.
Kyry o pidniaw «ha oszu» na try metry i daw ma yj wpered, a ja nepomitno powernuw ho owu i tyche ko dmuchnuw czerez liwe p ecze. Dywlusia — hwardijci-riatuwalnyky u swij wertolit poliz y, po nyky zwe ysia szanob ywo, ejtenant u dweriach prochidnoji czes nam, dure , widdaje, a nad usima nad nymy — zdorowennyj p akat, u e
wycwi yj: « askawo prosymo, panowe prybulci!» Tender naci ywsia buw jim usim pa-pa
zrobyty, ta ja joho tak u bik stusonuw, szczo jomu wsi ci ceremoniji wmy iz ho owy wy eti y. Ja tobi poka u — proszczatysia. Ty w mene poproszczajeszsia, morda twoja towstozada!..
Pop yw y.
Praworucz u nas buw Instytut, liworucz — Czumnyj kwarta , a my jsz y wid tyczky do
tyczky po samij seredyni wu yci. Och i dawno w e po cij wu yci nichto ne chodyw i ne
jizdyw! Asfalt uwe porepawsia, triszczyny pozarosta y trawoju, a e ce szcze bu a nasza
trawa, lud ka. A ot na trotuari liworucz ros a w e czorna koluczka, i po cij koluczci bu o
wydno, jak czitko Zona sebe poznaczaje: czorni zarosti bila samoji brukiwky nacze kosoju
stia o. Ni, prybulci ci wse-taky prystojni ch opci bu y. Napaskudy y, zwisno, bahato, a e
sami swojemu ajnu okres y czitku me u. Ad e nawi «paluczyj puch» na nasz bik iz
Zony — ni-ni, chocza, zdawa
by, joho witer jak pryjde sia kruty …
Budynky w Czumnomu kwartali ob up eni, mertwi, odnak szyby u wiknach maj e
wsiudy cili, brudni tilky i tomu niby slipi. A ot unoczi, ko y propowzajesz mymo, du e dobre wydno, jak useredyni tam swity sia, nacze spyrt hory , jazyczkamy takymy ho ubuwatymy. Ce «wi myn cho ode » iz pidwaliw dychaje. A zaha om tak o pohlanesz — kwarta
jak kwarta , budynky jak budynky, remontu, zwyczajno, potrebuju , a e niczoho osob ywoho w nych nema, ludej tilky ne wydno. O u ciomu cehlanomu budynku, mi inszym,
meszkaw nasz uczytel aryfmetyky na prizwy ko Koma. Zanuda win buw i newdacha, druha
inka wid nioho pisz a pered samisi kym Wizytom, a w do ky bilmo na oci bu o, tak my
jiji, pamjataju, do sliz zadra niuwa y. Ko y panika pocza asia, win z usima inszymy z cioho
kwarta u w samij bi yzni do samoho mosta bih — usi szis ki ometriw bez perepoczynku.
Potim dowho na czumku chworiw, szkira z nioho zliz a, nihti. Maj e wsi, chto w ciomu
kwartali yw, na czumku perechwori y, tomu-to cej kwarta i nazywaje sia Czumnym.
Dechto pomer, a e zdebilszoho stari, ta j to ne wsi. Ja, napryk ad, hadaju, szczo wony ne
wid czumky pomer y, a wid strachu. Straszno bu o du e.
A o u tych trioch kwarta ach ludy slipnu y. Teper ci kwarta y tak i zwu sia: Perszyj
Slipyj, Druhyj Slipyj… Ne do kincia slipnu y, a tak, szczo scho e na kuriaczu slipotu. Mi
inszym, rozpowidaju , szczo poslip y wony naczebto ne wid spa achu tam jakoho-nebu ,
chocza spa achy, ka , te bu y, a poslip y wony wid sylnoho hurkotu. Zagrymi o, ka ,
iz takoju sy oju, szczo widrazu poslip y. Likari jim: ta ne mo e cioho buty, zhadajte dobre!
Ni, zatia ysia na swojemu: du e sylnyj hrim, wid jakoho j poslip y. I pry ciomu nichto, krim
nych, hromu ne czuw…
Tak, niby tut niczoho j ne sta osia. On kiösk stoji sklanyj, cilisi kyj. Dytiaczyj wizok

u worotiach — nawi bi yzna u niomu naczebto czysta… Anteny o tilky pidwe y — obros y
jakymo wo ossiam, scho ym na maczu u. Oczkaryky naszi na ci anteny dawno w e zuby
hostria : cikawo, baczte, jim podywytysia, szczo ce za maczu a — nide takoji bilsze nemaje,
tilky w czumnomu kwartali i tilky na antenach.
A ho owne — tuteczky, zowsim poriad, pid samymy wiknamy. Torik zdohada ysia:
spusty y z wertolota jakir na sta ewomu trosi, zaczepy y odnu maczu u. Szczojno win potiah — raptom «psz-sz-sz»! Dywymosia — wid anteny dym, wid jakoria dym, i sam tros u e
dymy sia, ta ne prosto dymy sia, a z otrujnym takym syczanniam, niby hrymucza zmija.
Nu, pi ot, darma szczo ejtenant, szwydko dopetraw, szczo do czoho, tros wykynuw i sam
dra a daw… On win, cej tros, wysy , do samoji zemli maj e zwysaje i we maczu oju obris…
Tak potyche ko-po ehe ko dop yw y my do kincia wu yci, do poworotu. Kyry o podywywsia na mene: zwertaty? Ja jomu machnuw: najmenszyj chid! Powernu a nasza «kaosza» j pisz a jaknajpowilnisze ponad ostannimy metramy lud koji zemli. Trotuar b cze,
cze, o u e j ti «ka oszi» na koluczky wpa a… Use, Zona! I widrazu takyj moroz po
szkiri. Szczorazu u mene cej moroz, i dosi ja ne znaju, czy to ce tak Zona mene zustriczaje,
czy to nerwy u sta kera rozchody ysia. Szczorazu dumaju: powernusia i spytaju, w inszych
buwaje te same czy ni, i szczorazu zabuwaju.
Nu dobre, powzemo potyche ko nad ko ysznimy horodamy, dwyhun pid nohamy
hude riwno, spokijno — jomu szczo z toho, joho ne zaczepla . I tut mij Tender ne wytrymaw. Ne wstyh y my szcze do perszoji tyczky dijty, jak uziawsia win patiakaty. Nu, jak
zazwyczaj nowe ki mo otia u Zoni: zuby u nioho k acaju , serce ychomany , sebe pohano
pamjataje, i soromno jomu, i strymatysia ne mo e. Jak na mene, ce w nych szczo jak ponos, wid ludyny ne za
, a lle sobi ta lle. I czoho tilky wony ne mo otia ! To poczne pejza nachwaluwaty, to wi me sia wys owluwaty swoji mirkuwannia z prywodu prybulciw, a
to i wzahali szczo wid sprawy da eke — o jak Tender zaraz: zawiw pro swij nowyj kostium
i w e spynytysia ne mo e. Skilky win zap atyw za nioho, ta jaka szers tonka, ta jak jomu
krawe gudzyky miniaw…
— Zamowkny, — ka u.
Win sumno tak na mene podywywsia, hubamy poplamkaw — i znowu: skilky szowku
na pidk adku pisz o. A horody w e zakinczuju sia, pid namy w e h yniaste pustyryszcze,
de ranisze mi ke zwa yszcze bu o, i widczuwaju ja — witercem tut tiahne. Szczojno ne bu o
nijakoho witru, a tut raptom potiahnu o, py owi czortyky pobih y, i naczebto ja szczo
czuju.
— Mowczy, swo oto! — ka u ja Tenderowi.
Ni, nijak ne mo e zupynytysia. Teper pro kin kyj wo os zawiw. Nu, todi wybacz.
— Stij, — ka u Kyry owi.
Win nehajno halmuje. Reakcija dobra, mo ode . Beru ja Tendera za p ecze, powertaju joho do sebe i z rozmachu — do oneju jomu po zaboro u. Torochnuwsia win, bido acha, nosom u sk o, oczi zapluszczyw i zamowk. I jak tilky win zamowk, ja rozczuw: «Tr-rr… Tr-r-r… Tr-r-r…». Kyry o na mene dywy sia, zuby zcip eni, rot wyszczyrenyj. Ja rukoju
jomu pokazuju, — stij, mowlaw, stij, zarady Boha, ne woruszy . A e win tak samo cej trisk
czuje, i, jak u wsich nowaczkiw, u nioho widrazu dumka — dijaty, robyty szczo-nebu .
— Zadnij chid? — szepocze.
Ja jomu widczajduszno ho owoju telipaju, ku akom pered samym szo omom triasu
— cy , mowlaw. Ech, mamo ridna! Z cymy nowaczkamy ne znajesz, kudy j dywytysia —
czy to w po e dywytysia, czy to na nych. I tut ja pro wse zabuw. Ponad kupoju staroho smittia, nad bytym sk om i hanczirjam riznym popowz o jake tremtinnia, dry annia jake , nu
jak hariacze powitria opiwdni nad zaliznym dachom, perebra osia czerez pahorb i pisz o,

pisz o nam nawperejmy, poriad iz samoju tyczkoju, nad dorohoju zatryma osia, postoja o
z piwsekundy — czy ce meni zda osia tilky? — i wtiah osia w po e, za kuszczi, za zohnyli
parkany, tudy, do cwyntaria starych maszyn.
Ma jichniu, oczkarykiw, u czortowu duszu, treba , doduma ysia, de dorohu prowisyty: po wyjimci! Nu, i ja te choroszyj — kudy ce moji oczi durnuwati dywy ysia, ko y ja
jichnioju kartoju zachopluwawsia?
— Dawaj ma yj wpered, — ka u ja Kyry owi.
— A szczo ce bu o?
— A chren joho znaje!.. Bu o — i nema, i diakuwaty Bohu. I stu y pelku, bu aska.
Ty zaraz ne ludyna, zrozumiw? Ty zaraz — maszyna, wa il mij, szestirnia…
Tut ja spochopywsia, szczo mene, scho e, samoho s owesnyj ponos zmahaty poczynaje.
— Use, — ka u. — Ani s owa bilsze.
Siorbnuty b zaraz! Wytiahnuty z-za pazuchy ridne ku, zgwyntyty kowpaczok, ne
kwaplaczy , hor eczko na ny ni zuby pok asty i ho owu zaderty, szczob same po osia,
szczob u samisi ku horlanku, projnia o by, slozu wytoczy o… A potim flahoju poko ychaty
i szcze raz pryk astysia… Barach o ci skafandry, ot szczo ja wam ska u. Bez skafandra ja,
jij-Bohu, stilky pro yw i szcze stilky pro ywu, a bez dobriaczoho kowtka u taku o my …
Nu ta hodi!
Witere naczebto wszczuch, i niczoho pohanoho dowko a ne czuty, tilky dwyhun
hude spokijno tak, son ywo. A nawko o sonce, a nawko o speka… Nad gara em marewo…
Use nibyto normalno, tyczky odna za druhoju mymo prop ywaju . Tender mowczy , Kyry o mowczy — szlifuju sia nowaczky. Puste, ch opci, u Zoni te dychaty mo na, jakszczo
wmijuczy… A ot i dwadcia sioma tyczka — zalizna erdyna i czerwonyj kruh na nij z nomerom 27. Kyry o na mene hlanuw, kywnuw ja jomu, i nasza «ka osza» zupyny asia.
Kwitoczky zakinczy ysia, pisz y jahidky. Teper najho ownisze dla nas — ci kowytyj
spokij. Pospiszaty nema kudy, witru nema, wydymis dobra, wse jak na do oni. On kanawa
prochody , de S yzniak hrobanuwsia, — pistriawe tam szczo wydnije sia, mo e, hanczirja
joho. Paskudnyj buw ch opaka, upokij, Hospody, joho duszu, adibnyj, durnyj, brudnyj,
tilky taki o zi Sterwjatnykom i zwjazuju sia, takych Sterwjatnyk Barbryd za werstu baczy
i pid sebe pidhribaje… A zaha om ka uczy, Zona ne pytaje, pohanyj ty czy choroszyj, i spasybi tobi, wychody , S yzniacze: durnem ty buw, nawi imeni twoho spraw nioho nichto ne
pamjataje, a rozumnym ludiam pokazaw, kudy jty ne mo na… Tak. Zwyczajno, najkraszcze
distatysia by nam teper do asfaltu. Asfalt riwnyj, na niomu wse pomitnisze, i triszczyna tam
cia znajoma. Tilky ot ne podobaju sia meni ci horboczky! Jakszczo po priamij do asfaltu
jty, prochodyty dowede sia jakraz pomi nymy. Acz stoja , nacze usmichaju sia, czekaju .
Ni, promi wamy ja ne pidu. Druha zapowi sta kera: czy praworucz, czy liworucz use powynno buty czysto na sto krokiw. A ot czerez liwyj horboczok perebratysia mo na…
Prawda, ne znaju ja, szczo tam za nym. Na karti nibyto niczoho ne bu o, a e chto kartam
wiry ?..
— S uchaj, Rede, — szepocze meni Kyry o. — Dawaj strybnemo, ha? Na dwadcia
metriw uhoru i widrazu wnyz — o my j bila gara a, ha?
— Mowczy, durniu, — ka u ja. — Ne zawa aj, mowczy.
Uhoru jomu. A dowbane tam tebe na dwadciaty metrach? Kistok todi ne zberesz. Abo
«komaryna ysyna» de-nebu tut zjawy sia — ne te szczo kistok, mokroho miscia ne yszy sia. Oto w e meni ci ryzykowi, ne terpy sia jomu, baczysz ty: dawaj strybnemo… Ot e,
jak do pahorba jty — zrozumi o, a tam postojimo, podywymosia. Zapchaw ja ruku w kyszeniu, wytiah meniu hajok. Pokazaw jich Kyry owi na do oni j ka u:

— Ch opczyka-mizynczyka pamjatajesz? Prochody y u szkoli? Tak ot zaraz bude wse
nawpaky. Dywysia! — I kynuw ja perszu hajeczku. Neda eko kynuw, jak treba. Metriw na
desia . Hajeczka projsz a normalno. — Baczyw?
— Nu? — ka e.
— Ne nu, a baczyw, ja pytaju?
— Baczyw.
— Teper najtychsze wedy «ka oszu» do cijeji hajeczky i zupyny za dwa metry wid
neji. Zrozumiw?
— Zrozumiw. Grawikoncentraty szukajesz?
— Szczo treba, te j szukaju. Strywaj, ja szcze odnu kynu. Slidkuj, kudy wpade, i oczej
z neji bilsze ne spuskaj.
Kynuw ja szcze odnu hajku. Samo soboju, tako projsz a normalno i lah a bila perszoji.
— Dawaj, — ka u.
Zruszyw win «ka oszu». Ob yczczia w nioho spokijne i szczas ywe zroby osia: wydno,
wse zrozumiw. Wony usi, oczkaryky, taki. Jim ho owne — nazwu prydumaty. Poky ne
prydumaw, dywytysia na nioho szkoda, jo op jo opom. Nu a ko y prydumaw jakyj-nebu
grawi-koncentrator — tut jomu nacze wse zrozumi o staje, i widrazu jomu yty ehsze.
Projsz y my perszu hajku, projsz y druhu, tretiu. Tender zitchaje, z nohy na nohu peremynaje sia i raz za razom pozichaje wid nerwowosti z takym sobi sobaczym pryskuluwanniam — nesterpno jomu, bido asi. Puste, ce jomu na korys . Pja ki o win siohodni
skyne, ce kraszcze wid bu -jakoji dijety… Kynuw ja czetwertu hajeczku. Jako wona ne
tak projsz a. Ne mo u pojasnyty, u czomu sprawa, prote widczuwaju — ne tak, i widrazu
chap Kyry a za ruku.
— Stij, — ka u. — Ani rusz…
A sam wziaw pjatu j kynuw wyszcze i podali. O wona, « ysyna komaryna»! Hajeczka
whoru po eti a normalno, wnyz — te niby normalno pisz a bu a, a e na piwdorozi jiji nacze
chto ubik sipnuw, ta tak sipnuw, szczo wona w h ynu pisz a i z oczej szczez a.
— Baczyw? — ka u ja poszepky.
— U kino tilky baczyw, — ka e, a sam we upered podawsia, tak i dywysia z «ha ojidi»
hepne. — Ky szcze odnu, ha?
Smich i hrich. Odnu! Chiba tut odnijeju obijdeszsia? Ech, nauka!.. Dobre, rozkydaw
ja szcze wisim hajok, poky « ysynu» ne poznaczyw. Czesno ka uczy, i semy b staczy o, a e
odnu ja nawmysno dla nioho kynuw, u same oserdia, chaj pomy uje sia na swij koncentrat.
Hachnu a wona u h ynu, niby ce ne hajeczka wpa a, a pjatypudowa hyria. Hachnu a — i
tilky dirka u h yni. Win nawi kreknuw wid zadowo ennia.
— Nu hodi, — ka u. — Potiszy , i dosta. Siudy dywysia. Kydaju prochidnu, oczej z
neji ne spuskaj.
Korotsze, obijsz y my «komarynu ysynu» i pidnia ysia na horboczok. Horboczok cej
— jak kit napaskudyw, ja joho do siohodnisznioho dnia wzahali ne prymiczaw. Tak… Nu
zawys y my nad horboczkom, do asfaltu rukoju podaty, krokiw dwadcia . Misce czystiusi ke — ko nu trawynku wydno, ko nu triszczynku. Zdawa osia b, nu szczo? Kydaj hajku,
i z Bohom.
Ne mo u kynuty hajku.
Sam ne rozumiju, szczo zi mnoju dije sia, a e hajku kynuty nijak ne zwa usia.
— Ty szczo, — ka e Kyry o, — czoho my stojimo?
— Strywaj, — ka u. — Zamowkny, zarady Boha.
Zaraz, dumaju, kynu hajeczku, spokijne ko projdemo, jak po mas u prop ywemo,

trawynka ne woruchne sia, — piwchwy yny, a tam i asfalt… I tut raptom mene jak u pit
kyne! Nawi oczi za o, i w e znaju ja, szczo hajeczku tudy ne kydatymu. Liworucz — bu
aska, chocz dwi. I doroha tudy dowsza, i kaminczyky jaki ja tam baczu ne du e pryjemni,
e tudy ja hajeczku kynuty berusia, a priamo — nizaszczo. I kynuw ja hajeczku liworucz.
Kyry o niczoho ne skazaw, powernuw «ka oszu», pidwiw do hajky i tilky todi podywywsia
na mene. I wyhlad u mene, napewno, buw ne du e, bo win widrazu widwiw oczi.
— Puste, — ja jomu ka u. — Krywoju dorohoju b cze bude. — I kynuw ostanniu
hajeczku na asfalt.
Dali sprawa pisz a prostisze. Znajszow ja swoju triszczynku, czystoju wona wyjawy, luba moja, nijakym drantiam ne zaros a, koloru ne pereminy a, dywywsia ja na neji i
tycho radiw. I dowe a wona nas do samych worit gara a kraszcze za wsilaki tam tyczky.
Ja nakazaw Kyry owi znyzytysia do piwtora metriw, lih na ywit i zadywywsia u rozczyneni worota. Spoczatku pisla soncia niczoho ne bu o wydno — czorno i czorno, potim
oczi zwyk y, i baczu ja, szczo w gara i widtodi niczoho naczebto ne zminy osia. Toj samoskyd jak stojaw na jami, tak i stoji , ci ese kyj stoji , bez dirok, bez plam, i na cementnij
doliwci nawko o wse jak ranisze — tomu, napewno, szczo «wi mynoho cho odciu» w jami
nazbyra
nebahato, ne wyp eskuwawsia win widtodi odnoho razu. Odne meni tilky ne
spodoba osia: w samij h ybyni gara a, de kanistry stoja , srib sia szczo . Ranisze cioho
ne bu o. Nu dobre, srib sia tak srib sia, ne powertatysia teper czerez ce! Ad e ne jako
osob ywo srib sia, a
, samu krychtu, i spokijno tak, nibyto nawi ahidno… Pidwiwsia ja, obtrusyw ywit i rozzyrnuwsia. Hen wanta iwky na majdanczyku stoja , sprawdi,
jak nowe ki, — widtodi jak ja wostannie tut buw, wony, po-mojemu, szcze nowiszi sta y, a
benzowoz — toj zowsim, bidaka, pror awiw, skoro rozwaluwatysia poczne. On i skat walaje sia, kotryj u nych na karti…
Ne spodobawsia meni cej skat. Ti wid nioho jaka nenormalna. Sonce nam u spynu,
a ti do nas prostiah asia. Nu ta dobre, do neji da eko. Zaha om, niczoho, praciuwaty
mo na. Tilky szczo ce tam use-taky srib sia? Czy ce wwy aje sia meni? Zaraz by zakuryty, prysisty tychese ko i podumaty — czomu nad kanistramy srib sia, czomu porucz
ne srib sia… Ti czomu taka wid skata… Sterwjatnyk Bar-bryd pro tini szczo rozpowidaw, dywowy ne szczo , a e bezpeczne… Z tiniamy tut buwaje. A ot szczo ce tam use-taky
srib sia? Nu he tobi pawutynnia w lisi na derewach. Jakyj ce pawuczok jiji tam spliw?
Och, odnoho razu ja szcze uczkiw-pawuczkiw u Zoni ne baczyw. I najhirsze, szczo «poro niak» mij same tam, krokiw za dwa wid kanistr, wy uje sia. Treba meni bu o todi
joho pocupyty, nijakoho k opotu zaraz ne maw by. A e nadto w e wa kyj, sterwo, bo pownyj — pidniaty ja joho szcze mih, a e na horbu perty, ta szcze j wnoczi, ta nawkaraczky… A
chto «poro niakiw» odnoho razu ne tiahaw, nechaj sprobuje: ce wse odno szczo pud wody
bez wider nesty… Tak ity, aboszczo? Treba jty. Ch ebnuty b zaraz… Powernuwsia ja do
Tendera i ka u:
— Zaraz my z Kyry om pidem u gara . Ty za yszajeszsia tut za wodija. Do keruwannia
bez moho nakazu ne torkajsia, szczo b tam ne trapy osia, chocz zemla pid toboju zajme sia.
Jakszczo zlakajeszsia — na tomu switi znajdu.
Win meni serjozno pokywaw — ne zlakajusia, mowlaw. Nis u nioho — jak ta s ywka,
dobriacze ja jomu wrizaw… Nu, spustyw ja tychese ko awarijni b ok-trosy, podywywsia
szcze raz na ce sriblinnia, machnuw Kyry owi i poczaw spuskatysia. Staw na asfalt, czekaju,
poky win spusty sia po inszomu trosu.
— Ne kwapsia, — ka u jomu. — Ne kwapsia. Mensze py u.
Stojimo my na asfalti, «ka osza» bila nas pohojduje sia, trosy pid nohamy sowaju sia.
Tender makitru czerez pery a wystromyw, na nas dywy sia, i w oczach u nioho rozpacz.

Treba jty. Ja ka u Kyry owi:
— Jdy za mnoju krok u krok, na dwa kroky pozadu, dywy meni u spynu, ne owy
gaw.
I piszow. Na porozi zupynywsia, oh ediwsia. Wse-taky do czoho prostisze praciuwaty wde , ani unoczi! Pamjataju ja, jak
aw o na ciomu samomu porozi. Temno, nacze
w nehra u wusi, z jamy «wi myn cho ode » jazyky wysuwaje, ho ubi, jak spyrtowe poumja, i szczo prykro — niczoho, nawo ocz, ne oswitluje, nawi temnisze czerez ci jazyky
zdaje sia. A zaraz — szczo! Oczi do pi my zwyk y, wse jak na do oni, nawi u najtemniszych
zakutach pyluku wydno. I sprawdi, srib sia tam, nytky jaki sriblasti tiahnu sia wid kanistr do steli — du e na pawutynnia scho e. Mo e, pawutynnia i je, a e kraszcze wid nioho
podali. O tut ja j napartaczyw. Meni b Kyry a bila sebe postawyty, zaczekaty, poky j u
nioho oczi do piwtemriawy zwyknu , i pokazaty jomu ce pawutynnia, palcem u nioho
ty nuty. A ja zwyk odyn praciuwaty — w samoho oczi pryzwyczaji ysia, a pro Kyry a ja j
ne podumaw.
Stupyw ja wseredynu, i priamo do kanistr. Prysiw nad «poro niakom» nawpoczipky,
do nioho pawutyna nibyto ne pryczepy asia. Uziawsia ja za odyn kine i ka u Kyry owi:
— Nu, berysia, ta ne wypusty — wa kyj…
Pidniaw ja na nioho oczi, i hor o meni perechopy o: ni s owa ne mo u skazaty. Choczu kryknuty: stij, mowlaw, zamry! — i ne mo u. Ta j ne wstyh by, napewno, — nadto w e
szwydko wse trapy osia. Kyry o stupaje czerez «poro niak», powertaje sia zadom do kanistr i wsijeju spynoju — u ce sriblinnia. Ja tilky oczi zapluszczyw. Use w meni zawmer o,
niczoho ne czuju — czuju tilky, jak pawutynnia rwe sia. Iz s abkym takym suchym triskotom, nacze zwyczajne pawutynnia uskaje, a e, zwyczajno, ho osnisze. Syd u ja z zapluszczenymy oczyma, ni ruk, ni nih ne czuju, a Kyry o ka e:
— Nu, szczo? — ka e. — Wzia y?
— Wzia y, — ka u.
Pidnia y my «poro niak» i pones y do wychodu, bokom idemo. Wa ennyj, pad o, nawi udwoch tarabanyty ne ehko. Wyjsz y my na soneczko, zupyny ysia bila «ka oszi», Tender do nas w e apy prostiahnuw.
— Nu, — ka e Kyry o, — raz, dwa…
— Ni, — ka u, — strywaj. Postawymo spoczatku.
Postawy y.
— Powerny , — ka u, — spynoju.
Win bez jedynoho s owa powernuwsia. Dywlusia ja — niczoho w nioho na spyni
nema. Ja i tak i siak — nema niczoho. Todi ja powertaju i dywlusia na kanistry. I tam niczoho nema.
— S uchaj, — ka u ja Kyry owi, a sam use na kanistry dywlusia. — Ty pawutynnia
baczyw?
— Jake pawutynnia? De?
— Dobre, — ka u. — Szczas ywyj nasz Boh. — A sam pro sebe dumaju: se, wtim, poky
newidomo. — Dawaj, — ka u, — berysia.
Zakynu y my «poro niak» na «ka oszu» i postawy y joho na popa, szczob ne kotywsia. Stoji win, ho ub syzyj, — nowe kyj, czyste kyj, na midi soneczko wyhraje, i synia
naczynka mi midnymy dyskamy tumanno tak miny sia, strumenysto. I wydno teper, szczo
ne «poro niak» ce, a same szczo na zrazok posudyny, na zrazok sklanoji banky z synim
syropom. Pomy uwa ysia my nym, wyder ysia na «ka oszu» sami i bez zajwych sliw — u
zworotniu pu .
afa cym uczenym! Po-persze, wde praciuju . A po-druhe, chodyty jim wa ko ysze

w Zonu, a iz Zony «ka osza» sama weze — je w neji takyj prystrij, kursograf, aboszczo, jakyj
wede «ka oszu» tocznisi ko tym samym kursom, jakym wona siudy jsz a. P ywemo my nazad, powtoriujemo wsi manewry, zupyniajemosia, powysymo trochy — i dali, i nad usima
mojimy hajkamy prochodymo, chocz bery j zbyraj jich nazad u miszok.
Nowaczky moji, zwyczajno, widrazu pidnes ysia duchom. Ho owamy krutia szczosy y, strachu w nych maj e ne yszy osia — sama cikawis i radis , szczo wse szczas ywo
obijsz osia. Wzia ysia terewenyty. Tender rukamy zamachaw i hrozy sia, szczo ot zaraz poobidaje — i widrazu nazad u Zonu, dorohu do gara a pidwiszuwaty, a Kyry o wziaw mene
za rukaw i dawaj pojasniuwaty meni pro cej swij grawikoncentrat, pro «komarynu ysynu»
tobto. Nu, ja jich ne widrazu, prawda, a e wkorotyw. Spokijne ko tak rozpowiw jim, skilky
durniw hrobanu osia na radoszczach na zworotniomu szlachu. Mowczi , ka u, i dywi sia
jak slid po bokach, bo bude z wamy jak iz Lindonom-Korotunom. Podija o. Nawi ne zapyta y, szczo trapy osia z Lindonom-Korotunom. I dobre. U Zoni znajomoju dorohoju sto raziw szczas ywo projdesz, a u sto perszyj hrobaneszsia. P ywemo u tyszi, a ja pro odne dumaju: jak budu skruczuwaty nakrywoczku. Tak i siak ujawlaju sobi, jak perszyj kowtok
zroblu, a pered oczyma ni-ni ta pawutynka i zb ysne.
Odnym s owom, wybra ysia my iz Zony, zahna y nas iz «ka oszeju» razom u «woszebyjku», czy, wys owlujuczy po-naukowomu, u sanitarnyj angar. My y nas tam u trioch
kypjatkach i trioch uhach, oprominiuwa y jakoju hydotoju, obsypa y czymo i znowu
my y, potim wysuszy y i skaza y: «Hulajte, ch opci, wilni!» Tender iz Kyry om potiah y
«poro niak». Ludu zbih osia dywytysia — ne propchajeszsia, i szczo charakterno: wsi tilky
dywla sia i wydaju witalni wyhuky, a wziatysia i dopomohty wtom enym ludiam tiahty —
odnoho smi ywcia ne znajsz osia… Harazd, mene ce wse ne obchody . Mene teper niszczo
ne obchody …
Stiahnuw ja z sebe speckostium, kynuw joho prosto na pid ohu — akeji-ser anty
pidberu , — a sam ruszyw u duszowu, bo mokryj ja buw uwe wid ho owy do nih. Zamknuwsia w kabinci, wydobuw flahu, widkrutyw kryszeczku i prysmoktawsia do neji, nacze k op. Syd u na awoczci, w kolinach poro nio, u ho owi poro nio, u duszi poro nio,
znaj sobi kowtaju micne, jak wodu. ywyj. Widpusty a Zona. Widpusty a, pohanka. Sterwa
ridne ka. Pid a. ywyj. Ni chrena nowaczkam cioho ne zrozumity. Nikomu, krim sta kera,
cioho ne zrozumity. I teczu meni po szczokach slozy — czy to wid micnoho, czy to sam ne
znaju wid czoho. Wysmoktaw flahu nasucho — sam mokryj, flaha sucha. Odnoho ostannioho kowtka, zwyczajno, zabrak o. Nu dobre, ce poprawne. Teper use poprawne. ywyj.
Zakuryw sygaretu, syd u. Widczuwaju — widchodyty poczaw. Premiälni w ho owu
pryjsz y. Ce u nas w Instytuti postaw eno czitko. Prosto chocz zaraz idy j otrymuj konwertyk. A mo e, i siudy prynesu , prosto u duszowu.
Poczaw ja potyche ko rozdiahatysia. Zniaw hodynnyk, dywlusia — a w Zoni my
probu y pja hodyn iz chwy ynamy, panowe moji! Pja hodyn. Mene a peresmyknu o.
Tak, panowe moji, w Zoni czasu nemaje. Pja hodyn… A jakszczo podumaty, szczo take dla
sta kera pja hodyn? Ta plunuty j rozterty. A dwanadcia hodyn ne choczesz? A dwi doby
ne choczesz? Ko y za nicz ne wstyh, ci yj de u Zoni
ysz ry om u zemlu i w e ne moyszsia nawi , a niby jak marysz, i sam ne znajesz, ywyj ty czy mertwyj… A na druhu nicz
sprawu zrobyw, pidibrawsia z chabarem do kordonu, a tam patruli-ku emetnyky, aby,
wony tebe nenawydia , jim tebe nawi aresztowuwaty nijakoho zadowo ennia nema,
wony tebe boja sia do smerti, szczo ty zaraznyj, wony tebe zamoczyty adni, i wsi kozyri u
nych na rukach; idy potim, dowo , szczo zamoczy y tebe nezakonno… I znaczy , znowu
ry om u zemlu — mo ytysia do switanku i znowu do temriawy, a chabar porucz
, i ty

nawi ne znajesz, czy to win prosto
, czy to win tebe tyche ko wbywaje. Czy jak Maakuwatyj Ischak — zastriah na switanku na wydnoti, zbywsia z dorohy i zastriah mi
dwoma kanawamy — ni wprawo, ni wliwo. Dwi hodyny po niomu strila y, poci yty ne
moh y. Dwi hodyny win mertwym prykydawsia. Diakuwaty Bohu, nabryd o jim, powiry y,
pisz y nareszti. Ja joho potim pobaczyw — ne wpiznaw, z ama y joho, nacze j ne bu o ludyny…
Uter ja slozy i wkluczyw wodu. Dowho mywsia. Hariaczoju mywsia, cho odnoju mywsia, znowu hariaczoju. My a ci yj szmatok zmy yw. Potim nabryd o. Wykluczyw dusz i
czuju — tarabania u dweri, i Kyry o wese o repetuje:
— Ahow, sta kere, wylizaj! Ze ene kymy pachne!
Ze ene ki — ce dobre. Widczynyw ja dweri, stoji Kyry o ho yj, w odnych trusach,
wese yj, bez odnoji me ancholiji, i konwert meni prostiahaje.
— Trymaj, — ka e, — wid wdiacznoho ludstwa.
— Naczchaty meni na twoje ludstwo! Skilky tut?
— Jak wyniatok i za heroj ku powedinku u nebezpecznych obstawynach — dwa
ok ady!
Ehe. Tak yty mo na. Jakby meni tut za ko noho «poro niaka» po dwa ok ady p aty y, ja b Ernesta dawnym-dawno podali pos aw.
— Nu jak, zadowo enyj? — pytaje Kyry o, a sam siaje, rot do wuch.
— Mo e buty, — ka u. — A ty?
Win niczoho ne skazaw. Obchopyw mene za szyju, prytys do spitni ych swojich hrudej, widsztowchnuw i znyk u susidnij kabini.
— Hej! — kryczu ja jomu wslid. — A Tender szczo? Pidsztanyky, mabu , pere?
— Szczo ty! Tendera tam korespondenty otoczy y, ty b na nioho podywywsia, jakyj
win powa nyj… Win jim tak use kompetentno wyk adaje….
— Jak, — ka u, — wyk adaje?
— Kompetentno.
— Dobre, — ka u, — ser. Nastupnoho razu prychoplu s ownyk, ser. — I tut mene
niby strumom udary o. — Strywaj, Kyry e, — ka u. — Anu wyjdy siudy.
— Ta ja w e ho yj, — ka e.
— Wyjdy, ja ne baba!
Nu, win wyjszow. Uziaw ja joho za p eczi, powernuw spynoju. Ni, zda osia. Czysta
spyna. Ciwky potu zasoch y.
— Naszczo tobi moja spyna zda asia? — pytaje win.
Pryhostyw ja joho kopancem pid ho yj zad, pirnuw do sebe w duszowu i zamknuwsia.
Nerwy, czort jich zabyraj. Tam wwy osia, tut wwy aje sia… Do czorta wse ce! Napjusia
siohodni jak ziuzia. Riczarda b obderty, ot szczo! Ce treba, parszywe , jak hraje… Nu ni z
jakoju kartoju joho ne wi mesz. Ja w e i peresmykuwaty probuwaw, i karty pid sto om
chrestyw, i po-wsiakomu…
— Kyry e! — kryczu. — U «Bor cz» siohodni pryjdesz?
— Ne w «Bor cz», a w «Borszcz», skilky raziw tobi kazaty…
— Ky ! Napysano — «Bor cz». Ty do nas zi swojimy poriadkamy ne li . To pryjdesz
czy ni? Riczarda b obderty…
— Och, ne znaju, Rede. Ty , prosta twoja dusza, i ne rozumijesz, jaku my sztuku prytiah y…
— A ty chocz rozumijesz?
— Ja, wtim, tako ne rozumiju. Ce prawda. A e teper, po-persze, zrozumi o, dla czoho

ci «poro niaky» s uhuwa y, a po-druhe, jakszczo odna moja idejka projde… Napyszu stattiu i tobi jiji personalno pryswiaczu: Redriku Szuchartu, poczesnomu sta kerowi, z b ahohowinniam i wdiacznistiu pryswiaczuju.
— Otut mene i zaprotoria na dwa roky, — ka u ja.
— Zate w nauku wwijdesz. Tak ciu sztuku j nazywatymu — «banka Szucharta». Zwuczy ?
Poky my tak patiaka y, ja perewdiahsia. Zapchaw poro niu flahu u kyszeniu, pereliczyw ze ene ki i piszow sobi.
— Szczas ywo tobi za yszatysia, sk adna twoja dusza…
Win ne widpowiw — woda sylno szumi a.
Dywlusia — w korydori pan Tender w asnoju personoju, czerwonyj we i nadutyj, jak
twij indyk. Nawko o nioho jurma — tut i spiwrobitnyky, i korespondenty, i para ser antiw
zatesa ysia (szczojno z obidu, w zubach d ubaju sia), a win znaj sobi ba abony : «Ta technika, kotru my majemo u rozporiad enni, — ba abony , — daje maj e stowidsotkowu garantiju uspichu i bezpeky…» Tut win mene pobaczyw i widrazu deszczo wsochsia — usmichaje sia, rucze koju machaje. Nu, dumaju, treba drapaty. Rwonuw ja kihti, prote ne
wstyh. Czuju — tupotia pozadu.
— Pane Szuchart! Pane Szuchart! Dwa s owa pro gara !
— Komentariw ne maju, — widpowidaju ja i perechod u na bih. A e di ka ysoho
wid nych widirweszsia: odyn, z mikrofonom, — praworucz, druhyj, z fotoaparatom, — liworucz.
— Czy baczy y wy u gara i szczo nezwyczajne? Bukwalno dwa s owa!
— Bez komentariw! — ka u ja, namahajuczy trymatysia do objektywa poty yceju.
— Gara jak gara …
— Diakuju wam. Jakoji wy dumky pro turbop atformy?
— Czudowoji, — ka u ja, a sam naciluju tocznisi ko u nu nyk.
— Szczo wy dumajete pro metu Wizytu?
— Zwerni sia do wczenych, — ka u. I szmyh — za dweri.
Czuju — szkriabaju sia. Todi ja jim czerez dweri ka u:
— Nastij ywo rekomenduju, — ka u, — rozpytajte pana Tendera, czomu w nioho nis
jak buriak. Win czerez skromnis zmowczuje, a ce bu a nasza najzachop ywisza pryhoda.
Jak wony rwonu korydorom! Nacze koni, Jij-Bohu. Ja wyczekaw chwy ynu — tycho.
Wypnuwsia — nikoho. I piszow sobi, poswystujuczy. Spustywsia u prochidnu, pokazaw
bowdurowi perepustku, dywlusia — win meni czes widdaje. Herojewi dnia, tak by mowyty.
— Wilno, ser ante, — ka u. — Ja wamy zadowo enyj.
Win oszkirywsia, niby ja jomu bozna-jak po estyw.
— Nu, ty, Rudyj, mo ode , — ka e. — Pyszajusia, — ka e, — takym znajomstwom.
— Szczo, — ka u, — bude tobi u twojij Szweciji pro szczo diwkam rozpowidaty?
— Pytajesz! — ka e. — Wony u mene okropom pisiatymu !
Ni, niczohe kyj win ch opaka. Ja, jakszczo czesno, takych ros ych i rumjanych ne
lublu. Diwky wid nych bez pamjati, a czoho, pytaje sia? Ne u zrosti sprawa… Jdu ce ja po
wu yci ta rozmirkowuju, u czomu tut sprawa. Soneczko swity , bezludno nawko o. I zachoti osia meni raptom prosto zaraz Hutu pobaczyty. Prosto tak. Podywytysia na neji, za
ruku potrymaty. Pisla Zony ludyni tilky odne j za yszaje sia — za ruku diwczynku potrymaty. Osob ywo jakszczo zhadajesz usi ci rozmowy pro ditej sta keriw — szczo z nymy
roby sia… Ta w e jaka zaraz Huta, meni zaraz dla poczatku plaszku micnoho, ne mensze.
Promynuw ja awtomobilnu stojanku, a tam i kordon. Stoja dwi patrulni maszyny w

usij swojij krasi, szyroki, owti, pro ektoramy ta ku emetamy, aby, naji aczy , nu j, zwisno, ho ubi kasky — wsiu wu yciu zahorody y, ne propchajeszsia. Ja jdu, oczi opustyw,
kraszcze meni zaraz na nych ne dywytysia, wde meni na nych kraszcze ne dywytysia
zowsim: je tam dwa-try ry a, tak ja boju jich upiznaty, skanda we ykyj bude, jakszczo ja
jich upiznaju. Pota any o jim, Jij-Bohu, szczo Kyry o mene do Instytutu zmanyw, ja jich,
hadiw, szukaw todi, pryszyw by i ne zdryhnuwsia…
Prochod u ja czerez ciu jurmu p eczem upered, zowsim projszow u e, i tut czuju:
«Hej, sta kere!» Nu, mene ce ne obchody , idu dali, tiahnu z paczky sygaretku. Nazdohaniaje chto zzadu, bere za rukaw. Ja ciu ruku iz sebe strusyw i w piwoberta wwicz ywe ko
tak zapytuju:
— Jakoho czorta cziplajeszsia, mistere?
— Poczekaj, sta kere, — ka e win. — Dwa pytannia.
Zwiw ja na nioho oczi — kapitan Kwoterb ad. Staryj znajomyj. Zowsim zsochsia, owtyj staw jakyj .
— A, — ka u, — zdorowi bu te, kapitane. Jak wasza peczinka?
— Ty, sta kere, meni zuby ne zaba akuj, — ka e win serdyto, a sam tak i swerd
mene oczyma. — Ty meni kraszcze ska y, czomu widrazu ne zupyniajeszsia, ko y tebe k yczu ?
I w e tut jak tut dwi ho ubi kasky w nioho za spynoju — apy na koburach, oczej ne
wydno, tilky szcze epy pid kaskamy worusza sia. I de w nych u Kanadi takych nabyraju ?
Na rozplid jich nam prys y, czy szczo?.. Wde ja patruliw, zaha om ka uczy, ne bojusia,
ta ot obszukaty, aby, mo , a ce meni w danyj moment ni do czoho.
— Ta chiba wy mene k yka y, kapitane? — ka u. — Wy jakoho Sta kera…
— A ty, znaczy , u e j ne sta ker?
— Ko y z waszoji asky widsydiw — pokynuw, — ka u. — Zawjazaw. Diakuju wam,
kapitane, oczi w mene todi rozpluszczy . Jakby ne wy…
— Szczo u peredzonnyku robyw?
— Jak szczo? Ja tam praciuju. Dwa roky w e.
I, szczob zakinczyty ciu nepryjemnu rozmowu, wyjmaju ja swoje poswidczennia i pokazuju joho kapitanu Kwoterb adu. Win uziaw moju kny eczku, pohortaw, ko nu storinku, ko nu peczatku prosto-taky obniuchaw, ma o ne ob yzaw. Powertaje meni knyeczku, a sam zadowo enyj, oczi rozhori ysia, i nawi zarumjanywsia.
— Wybacz, — ka e, — Szucharte. Ne spodiwawsia. Znaczy , — ka e, — ne projsz y
dla tebe moji porady darma. Szczo , ce czudowo. Choczesz — wir, choczesz — ne wir, a ja
szcze todi prypuskaw, szczo z tebe ludy maju wyjty. Ne dopuskaw ja, szczob takyj ch ope …
I piszow, i piszow. Nu, dumaju, wylikuwaw ja szcze odnoho me ancholika sobi na hoowu, a sam, zwyczajno, s uchaju, oczi zniczeno opuskaju, pidtakuju, rukamy rozwod u i
nawi , meni pryhaduje sia, ni koju soromjaz ywo tak panel ko upaju. Ci byczary w kapitana za spynoju pos ucha y-pos ucha y, zanudy o jich, mabu , dywlu — potupoti y he ,
de weselisze. A kapitan znaj meni wse pro perspektywy splitaje: nawczannia, mowlaw, —
swit o, neuctwo — ma bezproswitna, Hospo , mowlaw, czesnu praciu luby i cinuje, —
odnym s owom, pustome
win ciu b ud ywu ha u-ba u, kotroju nas swiaszczenyk u
tiurmi szczonedili trujiw. A meni wypyty chocze sia — nijakoho terpciu nema. Niczoho,
dumaju, Rede, ce ty, bratyku, tako wytrymajesz. Treba, Rede, terpy! Ne zmo e win dowho
w takomu samomu tempi, ot u e i zadychatysia poczaw… Tut, na moje szczastia, odna z
patrulnych maszyn pocza a sygna yty. Kapitan Kwoterb ad ozyrnuwsia, kriaknuw iz
prykristiu i prostiahaje meni ruku.

— Nu szczo , — ka e. — Radyj buw z toboju poznajomytysia, czesnyj czo owicze
Szucharte. Iz zadowo enniam perechy yw by z toboju ke yszok na czes takoho znajomstwa. Micnoho, szczoprawda, meni ne mo na, likari ne radia , a e pywka by ja z toboju
wypyw. Ta ot baczysz — s ba! Nu, szcze zustrinemosia, — ka e.
Bo e borony, dumaju. A e ruczku jomu tysnu i prodow uju czerwonity i robyty ni koju — wse, jak jomu chocze sia. Potim win piszow nareszti, a ja
ne stri oju — u
«Bor cz».
U «Bor czi» w cej czas poro nio. Ernest stoji za stijkoju, ke ychy protyraje i dywy sia
jich na swit o. Dywowy na, mi inszym, ricz: ko y ne pryjdesz — wiczno ci barmeny ke ychy protyraju , niby w nych wid cioho za
poriatunok duszi. O tak i stojatyme chocz
ci yj de — wi me ke ych, prymru sia, podywy sia na swit o, pochuchaje na nioho i dawaj terty: potre-potre, znowu podywy sia, teper u e czerez dence, i znowu terty…
— Zdorow, Erni! — ka u. — Hodi tobi joho morduwaty, dirku protresz!
Podywywsia win na mene kri ke ych, proburczaw szczo , nacze ywotom, i, ne kauczy zajwoho s owa, na ywaje meni na czotyry palci micnoho. Ja wydersia na taburet,
kowtnuw, zamru ywsia, ho owoju pokrutyw i znowu kowtnuw. Cho odylnyk pok acuje, z
muzycznoho awtomata donosy sia jake tyche tyr ykannia, Ernest sope u nastupnyj keych — dobre, spokijno… Ja dopyw, postawyw ke ych na stijku, j Ernest bez zatrymky naywaje meni szcze na czotyry palci prozoroho.
— Nu szczo, po ehsza o? — burczy . — Widtanuw, sta kere?
— Ty sobi znaj try, — ka u. — Znajesz, odyn ter-ter i z oho ducha wyk ykaw. yw
potim na szyroku nohu.
— Ce chto takyj? — pytaje Erni z nedowiroju.
— Ta buw takyj barmen tut, — widpowidaju. — Szcze do tebe.
— Nu to j szczo?
— Ta niczoho. Ty hadajesz, czomu Wizyt buw? Ter win, ter… Ty hadajesz, chto nas
widwidaw, ha?
— Pustomela ty, — ka e meni Erni zi schwa enniam.
Wyjszow win na kuchniu i powernuwsia z tari koju — sma enych sosysok prynis. Tari ku postawyw peredi mnoju, pidsunuw ketczup, a sam — znowu za ke ychy. Ernest swoju
sprawu znaje. Oko w nioho trenowane, widrazu baczy , szczo sta ker iz Zony, szczo chabar
bude, i znaje Erni, czoho sta kerowi pisla Zony treba. Swoja ludyna — Erni. B ahodijnyk.
Dojiwszy sosysky, ja zakuryw i poczaw prykydaty, skilky Ernest na naszomu bratowi
zaroblaje. Jaki ciny na chabar u Ewropi — ja ne znaju, a e krajem wucha czuw, szczo «poro niak», napryk ad, ide tam
ne za dwi z po owynoju tysiaczi, a Erni daje nam usioho
czotyrysta.
«Batarejky» tam kosztuju ne mensze sta, a my otrymujemo wid sy y po dwadcia .
Napewno, j use insze w tomu samomu dusi. Szczoprawda, pereprawyty chabar do Ewropy
te , zwisno, hroszej wartuje. Tomu na apu, ciomu na apu, naczalnyk stanciji garantowano
w nych na utrymanni… Oto , jakszczo podumaty, ne tak u e bahato Ernest i wtowcze —
procentiw pjatnadcia -dwadcia , ne bilsze, a jakszczo popade sia — desia rokiw katorhy
jomu zabezpeczeno…
Tut moji b ahoczestywi rozdumy pererywaje jakyj wwicz ywyj typ. Ja nawi ne czuw,
jak win uwijszow. Wyhulkuje win bila moho prawoho liktia i pytaje:
— Dozwo yte?
— Nema pyta ! — ka u. — Proszu.
Ma kyj takyj, chude kyj, z hostre kym nosykom i pry kra-watci-mete yku. Fotka
joho naczebto meni znajoma, de ja joho w e baczyw, a e de — ne pamjataju. Zaliz win na

taburet porucz i ka e Ernestowi:
— Burbon, bu aska! — I widrazu do mene: — Darujte, zdaje sia, ja was znaju. Wy
w Mi narodnomu Instytuti praciujete, tak?
— Tak, — ka u. — A wy?
Win sprytno wychopluje z kyszeni wizytiwku i k ade peredi mnoju. Czytaju: «A ojiz
Makno, pownowa nyj agent Biuro emigraciji». Nu, zwisno, znaju ja joho. Cziplaje sia do
ludej, szczoby wony z mista pojicha y. Komu du e treba, szczoby my wsi z mista pojicha y.
Nas, rozumijesz, u Harmonti i tak za edwe po owyna za yszy asia wid ko ysznioho, tak jim
treba zowsim misce wid nas oczystyty. Widsunuw ja kartku nihtem i ka u jomu:
— Ni, — ka u, — diakuju. Ne cikawlusia. Mriju, znajete, pomerty na ba kiwszczyni.
— A czomu? — wawo pytaje win. — Wybaczte za neskromnis , a e szczo was tut
utrymuje?
Tak jomu widwerto i ska y, szczo mene tut trymaje.
— Ajak e! — ka u. — So odki spohady dytynstwa. Perszyj poci unok u mi komu
sadu. Matusia, tatu . Jak upersze buch om nallawsia u ciomu o bari. Lubyj serciu policej kyj widdi ok… — Tut ja wytiahuju z kyszeni swij zaszmarkanyj nosowyk i pryk adaju
do oczej. — Ni, — ka u. — Nizaszczo!
Win posmijawsia, yznuw swoho burbonu i zamys eno tak ka e:
— Nijak ja was, harmontciw, ne mo u zbahnuty. yttia w misti wa ke. W ada na
wij kowym organizacijam. Postaczannia nikudysznie.
Pid bokom — Zona, ywete jak na wu kani. Bu -jakoji myti mo e abo epidemija jaka
rozhulatysia, abo szczo hirsze… Ja rozumiju — stari. Jim wa ko zniatysia z ob ytoho miscia. A e wy… Skilky wam rokiw? Rokiw dwadcia dwa, dwadcia try, ne bilsze… Wy zrozumijte, nasze Biuro — organizacija b ahodijna, odnoho zysku my ne majemo. Prosto
chocze sia, szczob ludy pisz y z cioho dyjawol koho miscia i wkluczy ysia u spraw nie
yttia. My bo nadajemo pidjomni, pracew asztowujemo na nowomu misci… mo odych —
takych, jak wy, — zabezpeczujemo mo ywistiu nawczatysia… Ni, ne rozumiju!
— A szczo, — ka u ja, — nichto ne chocze jichaty?
— Ta ni, ne te szczoby nichto… Dechto pohod uje sia, osob ywo ludy z rodynamy.
Ta ot mo
, stari… Nu szczo wam u ciomu misti? Ce dira, prowincija…
I tut ja jomu wydaw:
— Pane A ojize Makno! — ka u. — Wse prawylno. Misteczko nasze — dira. Zaw dy
bu o diroju i zaraz dira. Tilky zaraz, — ka u, — ce dira w majbutnie. Czerez ciu diru my
takoho u wasz parszywyj swit nakaczajemo, szczo wse zminy sia. yttia bude insze, prawylne, ko en matyme wse, szczo treba. Ot wam i dira. Czerez ciu diru znannia jdu . A ko y
znannia bude, my j bahatymy wsich porobymo, i do zirok po etymo, i kudy choczesz distanemo . O taka w nas tut dira…
Na ciomu misci ja urwaw, bo pomityw, szczo Ernest dywy sia na mene z we yczeznym
zdywuwanniam, i meni zroby osia nijakowo. Ja wzahali ne lublu czu i s owa powtoriuwaty,
nawi jakszczo ci s owa meni, ska imo, podobaju sia. Tym bilsze, szczo w mene ce jako
kostrubato wychody . Ko y Kyry o howory , zas uchaty mo na, rota zabuwajesz zakrywaty. A ja niby j te same wyk adaju, a e wychody jako ne tak. Mo e, tomu, szczo Kyry o
niko y Ernestowi pid pry awok chabar na sk adaw. Nu dobre…
Tut mij Erni spochopywsia i kwap ywo na yw meni widrazu palciw na szis : oczuniaj,
mowlaw, ch opcze, szczo ce z toboju siohodni? A hostronosyj pan Makno znowu yznuw
swoho burbonu i ka e:
— Tak, zwisno… Wiczni akumulatory, «synia panaceja»… A e wy j sprawdi wiryte,
szczo bude tak, jak wy skaza y?

— Ce ne wasz k opit, u szczo ja tam nasprawdi wiriu, — ka u ja. — Ce ja pro misto
kazaw. A dla sebe ja tak ska u: czoho ja u was tam, u Ewropi, ne baczyw? Nu hy waszoji
ne baczyw? De batraczysz, weczir te ewizor dywyszsia, nicz pryjsz a — do obryd oji baby
pid kowdru, wybladkiw p odyty. Strajky waszi, demonstraciji, polityka rozdowbana… U
hrobu ja waszu Ewropu baczyw, — ka u, — zaniuchanu.
— Nu czomu neodminno Ewropa?..
— A, — ka u, — wsiudy odne j te same, a w Antarktydi szcze na dodaczu zymno.
I o szczo dywowy no: howoryw ja jomu i wsima peczinkamy wiryw u te, szczo howoryw. I Zona nasza, hadyna sterwozna, wbywcia, stokrat mylisza meni w ciu my bu a, ni
usi jichni Ewropy j Afryky. I pjanyj ja szcze ne buw, a prosto ujawy osia meni na my , jak
ja we rozmaczu enyj z roboty powertajusia u stadi takych samych kretyniw, jak mene w
jichniomu metro tysnu zusibicz i jak meni wse ostobisi o i niczoho meni ne chocze sia.
— A wy szczo ska ete? — zwertaje sia hostronosyj do Ernesta.
— U mene sprawa, — wahomo widkazuje Erni. — Ja wam ne szmarkacz jakyj-nebu !
Ja wsi swoji hroszi u ciu sprawu wk aw. Do mene inko y sam komendant zachody , genera ,
ne chwist sobaczyj. Czoho ja widsila pojidu?..
Pan A ojiz Makno wziawsia jomu szczo utowkmaczuwaty z cyframy, a e ja, joho w e
ne s uchaw. Siorbnuw ja jak slid iz ke ycha, wyhrib iz kyszeni kupu dribnych hroszej, zliz
iz taburetky i szczonajpersze zapustyw muzycznyj awtomat na pownu kotuszku. Je tam
odna taka pise ka — «Jakszczo ne wpewnenyj, ne powertajsia». Du e wona na mene dobre dije pisla Zony… Nu, awtomat, znaczy , hrymy i zawywaje, a ja zabraw swij ke ych i
piszow u kut do «odnorukoho bandyta» stari rachunky zwodyty. I po etiw czas, nacze ptaszeczka…
Protry kuju oce ja ostannij nikel, i tut uwaluju sia pid hostynnyj dach Riczard Nunan
iz Hutalinom. Hutalin u e pid muchoju — kruty bi kamy i szukaje, komu by daty u wucho,
a Riczard Nunan ni no trymaje joho popid ruku i widwolikaje anekdotamy. Harna paroczka! Hutalin zdorowennyj, czornyj, jak oficer kyj czobit, kuczeriawyj, ruczy ka do kolin, a Dik — ma kyj, kruh kyj, ro ewe kyj we , dobryj, chiba szczo ne swity sia.
— A! — kryczy Dik, pobaczywszy mene. — Ot i Red tut! Chody do nas, Rede!
— Pr-rawylno! — rewe Hutalin. — W usiomu misti je ysze dwoje ludej — Red i ja!
Wsi reszta — swyni, dity satany. Rede! Ty te s ysz satani, a e ty wse taky ludyna…
Ja pidchod u do nych zi swojim ke yszkom, Hutalin zhribaje mene za kurtku, sad aje
za sto yk i ka e:
— Sidaj, Rudyj! Sidaj, s uha satany! Lublu tebe. Sp aknemo pro hrichy lud ki. Hirko
sp aknemo!
— Sp aknemo, — ka u. — Kowtnemo sliz hricha.
— Bo pryjde de , — zwiszczaje Hutalin. — Bo zahnuzdanyj w e ki blidyj, i w e
wk aw nohu u stremeno wersznyk joho. I marni mo ytwy zaprodanciw satany. I wriatuju sia ysze ti, szczo powstanu na nioho. Wy, dity lud ki, koho satana spokusyw, chto satanyn kymy ihraszkamy hraje sia, chto satanyn kych skarbiw za adaw, — wam ka u: slipi!
Spamjatajtesia, merzotnyky, poky ne pizno! Roztopczi dyjawol ki cia ky! — Tut win raptom zamowk, nacze zabuw, jak bude dali. — A wypyty meni tut dadu ? — zapytaw win u e
inszym ho osom. — Czy de ce ja?.. Znajesz, Rudyj, mene znowu z roboty poper y. Ahitator,
ka . Ja jim pojasniuju: spamjatajtesia, sami slipi, u prirwu padajete ta inszych slipciw za
soboju tiahnete! Smiju sia. Nu, ja daw kerujuczomu po pysku i piszow. Posadia teper. A
za szczo?
Pidijszow Dik, postawyw na sti plaszku.
— Siohodni ja p aczu! — kryknuw ja Ernestu.

Dik na mene skosyw oczi.
— Use zakonno, — ka u. — Premiju budemo propywaty.
— U Zonu chody y? — pytaje Dik. — Szczo wynes y?
— Pownyj «poro niak», — ka u ja. — Na wiwtar nauky. I powni sztany na dodaczu.
Ty roz ywatymesz czy ni?
— «Poro niak»!.. — tu ywo hudy Hutalin. — Za jakoho «poro niaka» yttiam
swojim ryzykuwaw! ywyj yszywsia, a e u swit prynis szcze odyn dyjawol kyj wyrib. A jak
ty mo esz znaty, Rudyj, skilky horia i hricha…
— Zasochny, Hutalin, — ka u ja jomu suworo. — Pyj i wese ysia, szczo ja ywyj powernuwsia. Za szczastia, ch opci!
Dobre pisz o za szczastia. Hutalin zowsim rozkys — sydy , p acze, tecze u nioho z
oczej, jak iz wodoprowidnoho krana. Puste, ja joho znaju. Ce w nioho stadija taka — ob ywatysia sli my i propowiduwaty, szczo Zona, mowlaw, je dyjawol ka spokusa, wynosyty z
neji niczoho ne mo na, a szczo w e wynes y — powernuty nazad i yty tak, niby Zony wzahali nema. Dyjawo owe, mowlaw, dyjawo u. Ja joho lublu, Hutalina. Ja wzahali dywakiw
lublu. U nioho ko y hroszi je, win u perszoho-lipszoho chabar skupowuje, ne torhujuczy ,
za skilky prosia , a potim unoczi tarabany cej chabar nazad, u Zonu, i tam zakopuje… Oto
rewe w e, Bo e borony! Nu niczoho, win szcze rozijde sia.
— A szczo ce take — «pownyj poro niak»? — pytaje Dik. — Prosto «poro niak» ja
znaju, a ot szczo take pownyj? Wpersze czuju.
Ja jomu pojasnyw. Win ho owoju pochytaw, hubamy poplamkaw.
— Tak, — ka e. — Ce cikawo. Ce, — ka e, — szczo nowe ke. A z kym ty chodyw?
Z rosijanynom?
— Tak, — widpowidaju. — Z Kyry om i z Tenderom. Znajesz, nasz aborant.
— Namorduwawsia z nymy, napewno…
— Niczoho podibnoho. Ci kom prystojno tryma ysia ch opci. Osob ywo Kyry o. Pryrod enyj sta ker, — ka u. — Jomu b doswidu pobilsze, pospich iz nioho cej ch opczaczyj
zbyty, ja by z nym szczodnia u Zonu chodyw.
— I szczonoczi? — pytaje win iz pjanym smiszkom.
— Ty ce poky , — ka u. — arty artamy…
— Znaju, — ka e win. — arty artamy, a za take mo na j u mordu zarobyty. Wwa aj,
szczo ja tobi wynen dwa lapasy…
— Komu dwa lapasy? — strepenuwsia Hutalin. — Kotryj tut?
Schopy y my joho za ruky, edwe wsadowy y. Dik jomu sygaretu w zuby wstromyw i
zapalnyczku pidnis. Zaspokoji y. A narodu tym czasom szczorazu bilszaje. Stijku w e oblipy y, bahato sto ykiw zajniati. Ernest swojich diwok huknuw, bihaju wony, roznosia
komu szczo — komu pywa, komu koktejli, komu czystoho. Ja dywlu , ostannim czasom u
misti bahato neznajomciw zjawy osia — wse bilsze jaki mo okososy u strokatych szarfach
do pid ohy. Ja skazaw pro ce Dikowi. Dik kywnuw.
— Ajak e, — ka e. — Poczynaje sia we yka budowa. Instytut try nowi budiwli zak adaje, a krim cioho, Zonu zbyraju sia stinoju obhorodyty — wid k adowyszcza do staroho
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ranczo . Dobri czasy dla sta keriw zakinczuju sia…
— A ko y wony u sta keriw bu y? — ka u. A sam dumaju: ot tobi j majesz, szczo szcze
za nowyny? Ot e, teper ne pidrobysz. Nu szczo , mo e, ce j do kraszczoho — spokusy
mensze. Chodytymu u Zonu wde , jak poriadnyj, — hroszi, zwisno, ne ti, ta zate znaczno
2 Ranczo — na zachodi SSZA — twarynny ka ferma.

bezpecznisze: «ka osza», speckostium, te-se, i na patruli naczchaty… Pro yty mo na j na
zarp atniu, a wypywatymu na premiälni. I taka mene nu ha wzia a! Znowu ko nu kopijku
rachuwaty: ce mo na sobi dozwo yty, cioho ne mo na sobi dozwo yty, Huti na ko nu
hanczirku hroszi zbyraj, u bar ne chody, chody w kino… I siro wse, siro. Szczode siro, i
szczoweczora, i szczonoczi.
Syd u ja tak, dumaju, a Dik nad wuchom hude:
— Wczora u hoteli zajszow ja w bar dri knuty nicznyj kowpaczok — sydia jaki
nowi. Widrazu wony meni ne spodoba ysia. Pidsidaje odyn do mene i poczynaje ba aczku
zda eku, daje zrozumity, szczo win mene znaje, znaje, chto ja, de praciuju, i natiakaje,
szczo mo e dobre op aczuwaty riznomanitni pos uhy…
— Szpyk, — ka u ja. Ne du e mene cikawy o wse ce, szpykiw ja tut nabaczywsia i
rozmow pro pos uhy nas uchawsia.
— Ni, my yj mij, ne szpyk. Ty pos uchaj. Ja troszky z nym poha akaw, — obere no,
zwyczajno, durnyka takoho sk ejiw. Joho cikawla dejaki predmety w Zoni, i pry ciomu —
predmety serjozni. Akumulatory, «slota», «czorni bryzky» ta insza bi uterija jomu ne potribni. A na te, szczo jomu potribno, win tilky natiakaw.
— To szczo jomu treba? — pytaju ja.
— «Wi myn cho ode », naskilky ja zrozumiw, — ka e Dik i dywno jako na mene
dywy sia.
— Ach, «wi myn cho ode » jomu potriben! — ka u ja. — A «smer ampa» jomu,
buwa, ne potribna?
— Ja u nioho te tak zapytaw.
— Nu?
— Ujawy sobi, potribna.
— Nawi tak? — ka u ja. — Nu to nechaj sam i rozdobude wse ce. Ce raz plunuty!
«Wi mynoho cho odciu» hen powni pidwa y, bery widro ta zaczerpuj. Pochoron za w asnyj koszt.
Dik mowczy , dywy sia na mene spid oba i nawi ne posmichaje sia. Szczo za czort,
najniaty win mene chocze, czy szczo? I tut do mene dijsz o.
— Strywaj, — ka u. — Chto ce takyj buw? «Cho ode » zaboroneno nawi w Instytuti wywczaty…
— Prawylno, — ka e Dik nekwapno, a sam use na mene dywy sia. — Doslid ennia,
jaki stanowla potencijnu nebezpeku dla ludstwa. Zrozumiw teper, chto ce?
Niczoho ja ne rozumiw.
— Prybulci, czy szczo? — ka u.
Win rozrehotawsia, pop eskaw mene po ruci ta j ka e:
— Dawaj-no kraszcze wypjemo, prosta ty dusza!
— Dawaj, — ka u, a e zlusia. Jakoho chrena — znajsz y sobi prostu duszu, suczi dity!
— Hej, — ka u, — Hutaline! Hodi spaty, dawaj wypjemo.
Ni, spy Hutalin. Pok aw swoju czornu makitru na czornyj sto yk i spy , ruky do piohy zwisyw. Wypy y my z Dikom bez Hutalina.
— Nu dobre, — ka u. — Prosta ja tam dusza czy sk adna, a pro cioho typa ja widrazu
by donis kudy treba. W e jak ja ne lublu policiji, a sam by piszow i donis.
— Uhu, — ka e Dik. — A tebe b u policiji zapyta y: a czomu, w asne, cej typ same do
was zwernuwsia? Ha?
Ja pochytaw ho owoju.
— Wse odno. Ty, za yri yj kabany ku, u misti tretij rik, a w Zoni odnoho razu ne
buw, «wi myn cho ode » tilky w kino baczyw, a podywywsia b ty na nioho w naturi, ta

szczo win z ludynoju roby — ty by widrazu u sztany nak aw. Ce, lubczyku, straszna sztuka,
jiji z Zony wynosyty ne mo na… Sam znajesz, sta kery — ludy mu ykuwati, jim tilky kapustu i podawaj, ta pobilsze, a e na take nawi pokijnyj S yzniak ne piszow by. Sterwjatnyk
Babryd na take ne pide… Ja nawi ujawyty sobi bojusia, komu i dla czoho mo e znadobytysia «wi myn cho ode »…
— Szczo , — ka e Dik, — use ce prawylno. Tilky meni, rozumijesz, ne chocze sia,
szczob jakoho czudowoho ranku znajsz y mene u li eczku i skaza y: nak aw na sebe ruky.
Ja ne sta ker, prote czo owik tako rizkyj ta di owyj i yty, rozumijesz, lublu. Dawno ywu,
zwyk u e…
Tut Ernest raptom zawo aw iz-za stijky:
— Pane Nunan! Was do te efonu!
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— Ot dyjawo , — ka e Dik zlisno. — Znowu, napewne, rek amacija . Wsiudy znajdu .
Wybacz, — ka e, — Rede.
Pidwody sia win i jde do te efonu. A ja za yszajusia z Hutalinom i z plaszkoju, j
oskilky wid Hutalina korysti nijakoji nema, to berusia ja do plaszky serjozno. Czort by pobraw ciu Zonu, nide wid neji riatunku nema. Kudy ne pidesz, iz kym ne zahoworysz —
Zona, Zona, Zona… Dobre, zwyczajno, Kyry owi nosytysia, szczo iz Zony prolle sia wicznyj
myr i Bo a b ahoda . Kyry o — harnyj czo owjaha, nichto joho durnem ne nazwe, nawpaky
— rozumacha, a e win pro yttia ni czorta ne znaje. Win nawi ujawyty sobi ne mo e,
skilky wsiakoji swo oty kruty sia nawko o Zony. O teper, bu aska: «wi myn cho ode »
komu znadobywsia. Ni, Hutalin chocz i a konawt, chocz i psychowanyj win na religijnomu grunti, ta inko y podumajesz-podumajesz, ta j ska esz: mo e, sprawdi za yszyty dyjawo owe dyjawo u? Ne czipaj ajna…
Tut wsidaje sia na Dikowe misce jakyj szmarkacz u strokatomu szarfi.
— Pan Szuchart? — pytaje.
— Nu? — ka u.
— Mene zwaty Kreon, — ka e. — Ja z Malty.
— Nu, — ka u. — I jak tam u was na Malti?
— U nas na Malti nepohano, a e ja ne pro ce. Mene do was naprawyw Ernest.
Tak, dumaju. Swo ota wse-taky cej Ernest. Ni alu w niomu nema, niczoho. O sydy
ch opczyna — smahlawe kyj, czyste kyj, krasunczyk, ne ho ywsia, mabu , szcze ni razu i
diwku szcze ni razu ne ci uwaw, a Ernestowi bajdu e, jomu b tilky pobilsze narodu w Zonu
zahnaty, odyn iz trioch iz chabarem powerne sia — w e kapusta…
— Nu i jak po ywaje dobryj staryj Ernest? — zapytuju.
Win ozyrnuwsia na stijku i ka e:
— Po-mojemu, win nez e po ywaje. Ja b iz nym pominiawsia.
— A ja b ni, — ka u. — Wypyty choczesz?
— Diakuju, ja ne pju.
— Nu, zapa y, — ka u.
— Wybaczte, a e ja i ne palu tako .
— Chaj tebe czort wi me! — ka u ja jomu. — Tak nawiszczo tobi todi hroszi?
Win poczerwoniw, perestaw usmichaty i tycho tak ka e:
— Napewne, — ka e, — ce tilky mene stosuje sia, pane Szucharte, czy ne tak?
— Szczo prawda, te prawda, — ka u ja i na ywaju sobi na czotyry palci. W ho owi,
treba ziznatysia, w e trochy szumy , i w tili taka pryjemna kajfowis : zowsim widpusty a
3 Rek amacija — skarga, pretenziji, newdowo ennia czymo .

Zona. — Zaraz ja pjanyj, — ka u. — Hulaju, jak baczysz. Chodyw u Zonu, powernuwsia
ywyj i z hroszyma. Ce ne czasto buwaje, szczoby ywyj, i w e zowsim ridko, szczoby z
hroszyma. To dawaj widk ademo serjoznu rozmowu…
Tut win schopluje sia, ka e «wybaczte», i ja baczu, szczo powernuwsia Dik. Stoji bila
swoho stilcia, i z ob yczczia joho ja rozumiju — szczo trapy osia.
— Nu, — pytaju, — znowu twoji ba ony wakuum ne trymaju ?
— Tak, — ka e win. — Znowu.
Sidaje, na ywaje sobi, pid ywaje meni, i baczu ja, szczo ne w rek amaciji sprawa. Na
rek amaciji win, treba skazaty, poplowuje — toj szcze pracelub.
— Dawaj, — ka e, — wypjemo, Rede. — I, ne czekajuczy na mene, perechylaje odnym duchom usiu swoju porciju i na ywaje nowu. — Ty znajesz, — ka e win, — Kyry o
Panow pomer.
Kri chmil ja joho ne widrazu zrozumiw. Pomer tam chto to j pomer.
— Szczo , — ka u, — wypjemo za upokij duszi…
Win hlanuw na mene kruh ymy oczyma, i tilky todi ja widczuw, nemow use w mene
wseredyni obirwa osia. Pryhaduju, ja pidwiwsia, wpersia u stilnyciu i dywlusia na nioho
zwerchu wnyz.
— Kyry o?!. — A w samoho pered oczyma sribne pawutynnia, i znowu ja czuju, jak
wono potriskuje, rozrywajuczy . I czerez ce motoroszne potriskuwannia Dikiw ho os do ynaje do mene niby z inszoji kimnaty:
— Rozryw sercia. U duszowij joho znajsz y, go ogo. Nichto niczoho ne rozumije. Pro
tebe pyta y, ja skazaw, szczo z toboju wse harazd…
— A czoho tut ne rozumity? — ka u. — Zona…
— Ty sia , — ka e meni Dik. — Sia i wypyj.
— Zona… — powtoriuju ja i ne mo u zupynytysia. — Zona… Zona…
Niczoho nawko o ne baczu, krim sribnoho pawutynnia. We bar zap utawsia u pawutynni, ludy chodia , a pawutynnia tyche ko potriskuje, ko y wony joho zaczipaju . A w
centri maltije stoji , ob yczczia u nioho zdywowane, dytiacze — niczoho ne rozumije.
— Malucze, — ka u ja jomu ahidno, — skilky tobi hroszej treba? Tysiaczi wystaczy ? Na! Bery, bery! — Pchaju ja jomu hroszi i w e kryczu: — Jdy do Ernesta i ska y jomu,
szczo win swo ota i pokydiok, ne bijsia, ska y! Win bojahuz!.. Ska y i widrazu jdy na stanciju, kupy sobi kwytok i prostisi ko na swoju Maltu! Nide ne zatrymujsia!..
Ne pamjataju, szczo ja tam szcze kryczaw. Pamjataju, opynywsia ja pered stijkoju,
Ernest postawyw peredi mnoju boka oswi ajuczoho i pytaje:
— Ty siohodni niby z hroszyma?
— Tak, — ka u, — z hroszyma…
— Mo e, bor ok widdasy? Meni zawtra podatok p atyty.
I tut ja baczu — w ku aci u mene paczka hroszej. Dywlu ja na ciu kapustu ze enu i
burmoczu:
— Ty dywy, ne wziaw, znaczy , Kreon Maltij kyj… Hordyj, znaczy … Nu, wse reszta
— dola.
— Szczo ce z toboju? — pytaje druh Erni. — Perebraw krape ynu?
— Ni, — ka u. — Zi mnoju, — ka u, — wse harazd. Chocz zaraz u dusz.
— Iszow by ty dodomu, — ka e druh Erni. — Perebraw ty krape ynu.
— Kyry o pomer, — ka u ja jomu.
— Ce kotryj Kyry o? Szo udywyj, czy szczo?
— Sam ty szo udywyj, swo oto, — ka u ja jomu. — Z tysiaczi takych, jak ty, odnoho
Kyry a ne zrobyty. Pasku ty, — ka u. — Torhasz smerdiuczyj. Smertiu torhujesz,

mordo. Kupyw nas usich za ze ene ki… Choczesz, zaraz usiu twoju awoczku rozdowbaju?
I tilky ja zamachnuwsia jak slid, raptom mene chapaju i tiahnu kudy . A ja w e niczoho ne tiamlu i tiamyty ne choczu. Kryczu szczo , widbywajusia, nohamy koho kopaju,
potim otiamywsia — syd u w tua etnij, we mokryj, morda rozkwaszena. Dywlusia na sebe
u dzerka o i ne wpiznaju, i szczoka posipuje sia, niko y cioho ranisze ne bu o. A iz za u —
hamir, triszczy tam szczo , posud bje sia, diwky wereszcza , i czuju — Hutalin rewe, jak
bi yj wedmi pid czas paruwannia: «Pokajtesia, parazyty! De Rudyj? Kudy Rudoho podi y,
dyjawo owe simja?..» I policej ka syrena zawywaje.
Jak wona zawy a, tut meni w mozku wse niby kryszta ewe zroby osia. Wse pamjataju,
wse znaju, wse rozumiju. I w duszi w e bilsze niczoho nema — sama kry ana zlis . Tak,
dumaju, ja tobi zaraz w asztuju weczore . Ja tobi poka u, szczo take sta ker, torhasz ty
smerdiuczyj. Wytiah ja z kysze ky dla hodynnyka «slotu», nowe ku, ni razu ne w ywanu,
paru raziw stysnuw jiji mi palciamy dla rozhonu, dweri w za proczynyw i kynuw jiji tyche ko u pluwalnyciu. A sam wikoneczko u nu nyku rozczynyw — i nadwir. Du e meni,
zwyczajno, choti osia podywytysia, jak use ce wyjde, a e treba bu o rwaty kihti. Ja ciu
«slotu» perenoszu pohano, meni wid neji krow z nosa jde.
Perebih ja czerez dwir i czuju: zapraciuwa a moja «slota» na pownu kotuszku. Spoczatku zawy y i zahawka y sobaky po wsiomu kwarta u — wony perszymy «slotu» czuju .
Potim zawereszczaw chto u kabaku, tak szczo meni nawi wucha zak o na widdali. Ja
tak i ujawyw sobi, jak tam narode zametuszywsia, — chto w me ancholiju wpaw, chto w
dyke bujstwo, chto wid strachu ne znaje, kudy poditysia… Straszna sztuka — «slota». Teper w Ernesta ne skoro pownyj kabak nabere sia. Win, merzotnyk, zwyczajno, zdohadaje sia pro mene, ta meni naczchaty… Use. Nema bilsze sta kera Reda. Wystaczy z mene.
Dosy meni samomu na smer chodyty ta inszych durniw cijeji sprawy nawczaty. Pomyywsia ty, Kyry e, dru e mij lubyj. Probacz, ta tilky, wychody , ne ty prawyj, a Hutalin prawyj. Nema czoho tut ludiam robyty. Nema w Zoni dobra.
Pereliz ja czerez parkan i pop entawsia potyche ku dodomu. Huby kusaju, p akaty
chocze sia, a ne mo u. Poperedu poro necza, niczoho nema. Nudota, budni. Kyry e, druziako mij jedynyj, jak ce my z toboju? Jak ja teper bez tebe? Perspektywy meni maluwaw,
pro nowyj swit, pro zminenyj swit… A teper szczo? Zap acze za toboju chto u da ekij Rosiji, a ja ot i zap akaty ne mo u. I ja u wsiomu wynen, parazyt, ne chto-nebu , a ja! Jak ja,
skotyna, smiw joho w gara westy, ko y u nioho oczi do temriawy ne zwyk y? Wse yttia
wowkom yw, use yttia pro odnoho sebe dumaw… I ot nadumawsia nareszti oszczas ywyty, podarunoczkom uszanuwaty. Jakoho czorta ja wzahali jomu pro cej «poro niak»
skazaw?.. I ko y zhadaw ja pro ce — wzia o mene za horlanku, chocz i sprawdi wowkom
wyj. Ja, mabu , i zawyw — ludy wid mene czoho szarachatysia pocza y, a potim raptom
naczebto po ehsza o — dywlusia: Huta jde.
Ide wona meni nazustricz, moja kra eczka, diwczynka moja, ide, ni kamy swojimy
toczenymy perestupaje, spidnyczka nad kolinkamy chy ytaje sia, z usich pidwori na neji
wytriszczaju sia, a wona jde jak po sznuroczku, ni na koho ne dywy sia, i czomu ja widrazu
zrozumiw, szczo ce wona mene szukaje.
— Dobryde , — ka u, — Huto. Kudy ce ty, — ka u, — priamujesz?
Wona ohlanu a mene, widrazu wse pomity a — i mordu moju rozbytu, i kurtku mokru, i ku aky u sadnach, a e niczoho pro ce ne skaza a, a ka e tilky:
— Dobryde , Rede. A ja same tebe szukaju.
— Znaju, — ka u. — Chodimo do mene.
Wona mowczy , widwernu asia i wbik dywy sia. Ach jaka u neji ho owo ka, szyjka
— jak u koby ky mo ode koji, hordoji, a e pokirnoji w e swojemu chaziajinowi. Potim

wona ka e:
— Ne znaju, Rede. Mo e, ty zi mnoju bilsze zustriczatysia ne zachoczesz.
Mene za serce widrazu chapnu o — szczo szcze? A e ja spokijno jij tak ka u:
— Szczo ja tebe ne rozumiju, Huto. Ty meni wybacz, ja siohodni trochy toj, mo e,
tomu pohano tiamlu… Czoho ce ja raptom z toboju ne zachoczu zustriczatysia?
Beru ja jiji popid ruku, i jdemo my ne pospiszajuczy do moho domu, i wsi, chto tilky
szczo na neji wytriszczawsia, teper kwap ywo ry a chowaju . Ja na cij wu yci wse yttia
ywu, Reda Rudoho tut usi czudowo znaju . A chto ne znaje, toj u mene skoro znatyme, i
win ce widczuje.
— Maty we abort robyty, — ka e raptom Huta. — A ja ne choczu.
Ja szcze kilka krokiw zrobyw, persz ni zrozumiw, a Huta prodow uje:
— Ne choczu ja nijakych abortiw, ja dytynu choczu wid tebe. A ty — jak zawhodno.
Mo esz na wsi czotyry witry, ja tebe ne trymaju.
uchaju ja jiji, jak wona postupowo rozpaluje sia, sama sebe nakruczuje, s uchaju i
potyche ko ba diju. Niczoho do puttia zbahnuty ne mo u. U ho owi jaka duris kruty sia:
odnijeju ludynoju bilsze — odnijeju ludynoju mensze.
— Wona meni towcze, — ka e Huta, — dytyna, mowlaw, wid sta kera, czoho tobi
wyrodkiw p odyty? Projda win, ka e, ne bude u was ni simji, niczoho. Siohodni win na woli
— zawtra u tiurmi. A tilky meni bajdu e, ja na wse adna. Ja j sama mo u. Sama narod u,
sama wychowaju, sama ludynoju zroblu. I bez tebe obijdusia. Tilky ty do mene bilsze ne
pidcho — na porih ne puszczu…
— Huto, — ka u, — diwczynko moja! Ta poczekaj ty… — A sam ne mo u, smich
mene bere jakyj nerwowyj, idiöt kyj. — astiwko moja, — ka u, — czoho ty mene enesz, a j sprawdi?
Ja rehoczu jak ostannij dure , a wona zupyny asia, utknu asia meni u hrudy i rewy .
— Jak my teper budemo, Rede? — ka e wona kri slozy. — Jak my teper budemo?

Redrik Szuchart
aw za mohylnym kamenem i, widwiwszy rukoju hi ku horobyny,
dywywsia na dorohu. Pro ektory patrulnoji maszyny meta ysia cwyntarem i czas wid czasu
by y joho po oczach, i todi win zamru uwawsia i zatamowuwaw podych.
Mynu o w e dwi hodyny, a na dorozi wse za ysza osia jak ranisze. Maszyna, rozmireno k ekoczuczy dwyhunom, szczo praciuwaw ucho ostu, stoja a na misci i nyszpory a, i
nyszpory a swojimy trioma pro ektoramy po zaros ych zanedbanych mohy ach, po perechniab enych ir awych chrestach i p ytach, po nedba o rozkydanych kuszczach horobyny, po hrebeniu trymetrowoji stiny, szczo obrywa asia liworucz. Patrulni boja ysia Zony.
Wony nawi ne wychody y z maszyny. Tut, bila cwyntaria, wony nawi ne zwa uwa ysia
strilaty. Inodi do Redrika do yna y pryh uszeni ho osy, inodi win baczyw, jak z maszyny
wylitaw wohnyk sygaretnoho nedopa ka i kotywsia po szose, pidstrybujuczy i rozsypajuczy kwoli czerwonuwati iskry. Bu o du e wohko, neszczodawno projszow doszcz, i nawi
kri nepromokalnyj kombinezon Redrik widczuwaw wo ohyj cho od.
Win obere no widpustyw hi ku, powernuw ho owu i prys uchawsia. De praworucz,
ne du e da eko, a e j ne b ko, tut samo, na cwyntari, buw chto iszcze. Tam znowu proszurchoti o ystia i nibyto posypa asia zemla, a potim iz tychym stukotom upa o wa ke ta
twerde. Redrik obere no, ne powertajuczy , popoju zadom, prytyskajuczy do mokroji
trawy. Znowu nad ho owoju kowznuw pro ektornyj promi . Redrik zawmer, ste aczy za
joho bezszumnym ruchom, jomu zda osia, szczo mi chrestamy sydy na mohyli neporuszna ludyna w czornomu. Sydy , ne kryjuczy , prytu ywszy spynoju do marmurowoho
obeliska, powernuwszy u bik Redrika bi e ob yczczia z temnymy jamamy oczej. Nasprawdi
Redrik ne baczyw i za dolu sekundy ne mih pobaczyty wsich cych podroby , a e win ujawlaw sobi, jak ce ma o wyhladaty. Win widpowz szcze na kilka krokiw, namacaw za pazuchoju flahu, wytiah jiji i jakyj czas po aw, prytyskajuczy do szczoky tep yj meta . Potim,
ne wypuskajuczy flahy z ruky, popowz dali. Win bilsze ne prys uchawsia i ne rozzyrawsia
na wsi boky.
W ohoro i buw pro om, i bila samoho pro omu na rozste enomu proswynciowanomu
aszczi
aw Barbryd . Win prodow uwaw
aty hori , widtiahujuczy oboma rukamy
komir swetra, i tyche ko, bolisno krektaw, raz po raz zrywajuczy na stohin. Redrik siw bila
nioho i widgwyntyw kowpaczok flahy. Potim win obere no zasunuw ruku pid Babryd ewu
ho owu, wsijeju do oneju widczuwajuczy ypku wid potu, hariaczu ysynu, i pryk aw horeczko flahy do hub staroho. Bu o temno, a e u s abkych widb yskach pro ektoriw Redrik
baczyw szyroko rozpluszczeni i nacze osklili Barbryd ewi oczi, czornu szczetynu, szczo
wkrywa a joho szczoky. Barbryd adibno kowtnuw kilka raziw, a potim zanepokojeno zasowawsia, obmacujuczy rukoju miszok iz chabarem.
— Wernuwsia… — promowyw win. — Choroszyj ch ope … Rudyj… ne pokynesz staroho… zdychaty…
Redrik, zakynuwszy ho owu, zrobyw dobriaczyj kowtok.
— Stoji , aba, — skazaw win. — Nacze pryk ejena.
— Ce… nedurno… — promowyw Barbryd . Howoryw win urywczasto, na wydychu.
— Nastukaw chto . Czekaju .
— Mo e buty, — skazaw Redrik. — Daty szcze kowtok?
— Ni. Dosy poky. Ty mene ne pokydaj. Ne pokynesz — ne pomru. Todi ne poszkodujesz. Ne pokynesz, Rudyj?

Redrik ne widpowiw. Win dywywsia u bik szose na ho ubi spo ochy pro ektoriw.
Marmurowyj obelisk bu o wydno zwidsy, a e nezrozumi o bu o, sydy tam CEJ czy podiwsia de .
— S uchaj, Rudyj. Ja bodiahu ne enu. Ne poszkodujesz. Znajesz, czomu staryj Barbryd dosi ywyj? Znajesz? Bob Hory a propaw, Faraon Banker zahynuw, nacze ne bu o.
Jakyj buw sta ker! A zahynuw. S yzniak tako . Norman Oczkaryk. Ka ohen. Pit Bolaczka.
Wsi. Odyn ja za yszywsia. Czomu? Znajesz?
— Padlukoju ty zaw dy buw, — skazaw Redrik, ne widrywajuczy oczej wid szose. —
Sterwjatnyk.
— Padluka. Ce prawda. Bez cioho ne mo na. A e i wsi tak. Faraon. S yzniak. A zayszywsia odyn ja. Znajesz czomu?
— Znaju, — skazaw Redrik, aby spekatysia.
— Breszesz. Ne znajesz. Pro Zo otu Kulu czuw?
— Czuw.
— Hadajesz — kazka?
— Ty by mowczaw kraszcze, — poradyw Redrik. — Sy y wtraczajesz!
— Puste, ty mene wynesesz. My z toboju stilky chody y! New e pokynesz? Ja tebe
otakoho… ma koho znaw. Ba ka twoho.
Redrik mowczaw. Du e choti osia kuryty, win wytiah sygaretu, wykryszyw tiutiun na
do oniu i poczaw niuchaty. Ne dopomaha o.
— Ty mene powynen wytiahty, — promowyw Barbryd . — Ce czerez tebe ja pohoriw.
Ce ty Maltijcia ne wziaw.
Maltije du e nabywawsia pity z nymy. Uwe weczir pryhoszczaw, proponuwaw harnyj zawdatok, prysiahawsia, szczo distane speckostium, i Barbryd , kotryj sydiw bila Maltijcia, widhorodywszy wid nioho wa koju zmorszkuwatoju do oneju, luto pidmorhuwaw
Redriku: pohod ujsia, mowlaw, ne prohadajemo. Mo e, same tomu Redrik skazaw todi
«ni».
— Czerez adibnis swoju ty pohoriw, — cho odno skazaw Redrik. — Ja tut ni pry
czomu. Pomowczy kraszcze.
Jakyj czas Barbryd tilky krektaw. Win znowu zasunuw palci za komir i widkynuw
nazad ho owu.
— Nechaj uwe chabar twij bude, — prokrektaw win, — tilky ne pokydaj.
Redrik pohlanuw na hodynnyk. Do switanku za ysza osia zowsim ma o, a patrulna
maszyna wse ne widji
a. Pro ektory jiji prodow uwaty nyszporyty po kuszczach, i de
tam, zowsim poriad iz patru em, stojaw zamaskowanyj « endrower», i szczochwy yny joho
moh y wyjawyty.
— Zo ota Kula, — skazaw Barbryd . — Ja jiji znajszow. Brechni dowko a neji potim
nap y. Ja j sam pliw. Szczo bu -jake, mowlaw, ba annia wykonuje. Chren tobi — bu jake! Jakby wsiake, mene by tut dawno ne bu o. yw by u Ewropi. U hroszach by kupawsia.
Redrik podywywsia na nioho zwerchu wnyz. U myhot ywych ho ubych widb yskach
zakynute ob yczczia Barbryd a wydawa osia mertwym. A e sklani oczi joho wykoty ysia i
pylno, ne widrywajuczy , ste y za Redrikom.
— Wicznu mo odis — chren ja otrymaw, — burmotiw win. — Hroszej — chren. A ot
zdorowja — tak. I dity w mene harni. I ywyj. Ty takoho uwi sni ne baczyw, de ja buw. I wse
odno — ywyj. — Win ob yzaw huby. — Ja jiji tilky pro ce i proszu. yty, mowlaw, daj. I
zdorowja.
I szczoby dity.
— Ta zatkajsia ty, — skazaw nareszti Redrik. — Czoho ty jak baba? Jakszczo zmo u

— wytiahnu. Dinu meni twoju szkoda — bo na panel pide diwka…
— Dina… — prochrypiw Barbryd . — Dytynka moja. Krasunia. Wony u mene
peszczeni, Rudyj. Widmowy ne zna y. Propadu . Artur. Arczi mij. Ty joho znajesz, Rudyj.
De ty szcze takych baczyw?
— Skazano tobi: zmo u — wytiahnu.
— Ni, — wperto skazaw Barbryd . — Ty mene u bu -jakomu wypadku wytiahnesz.
Zo ota Kula. Choczesz — ska u de?
— Nu, ska y.
Barbryd zastohnaw i zaworuszywsia.
— Nohy moji… — prokrektaw win. — Pomacaj, jak tam.
Redrik prostiahnuw ruku i, obmacujuczy, prowiw po joho nozi do oneju wid kolina i
ny cze.
— Kistky… — chrypiw Barbryd . — Kistky je szcze?
— Je, je, — zbrechaw Redrik. — Ne metuszy .
Nasprawdi promacuwa asia tilky kolinna czaszeczka. Ny cze, do samoji stopy, noha
bu a nacze humowa pa ycia, jiji mo na bu o wuz om zawjazaty.
— Breszesz, — skazaw Barbryd . — Nawiszczo breszesz? Szczo ja — ne znaju, ne
baczyw niko y?
— Kolina cili, — skazaw Redrik.
— Breszesz, napewno, — skazaw Barbryd toskno. — Nu, dobre. Ty tilky mene wytiahny. Ja tobi wse. Zo otu Kulu. Kartu namaluju. Wsi pastky poka u. Wse rozpowim…
Win howoryw i obiciaw szcze szczo , a e Redrik u e ne s uchaw joho. Win dywywsia
w bik szose. Pro ektory bilsze ne meta ysia po kuszczach, wony zawmer y, schrestywszy
na tomu samomu marmurowomu obelisku, i w jaskrawomu ho ubomu tumani Redrik
czitko pobaczyw zhorb enu posta , szczo bre a mi chrestamy. Posta cia rucha
mowby
naoslip, prosto na pro ektory. Redrik pobaczyw, jak wona na eti a na we yczeznyj chrest,
widsachnu asia, znowu wdary asia ob chrest i tilky todi obmynu a joho i ruszy a dali, wytiahnuwszy wpered dowhi ruky z rozczepirenymy palciamy. Potim wona raptom szczez a,
nacze zapa asia pid zemlu, i czerez kilka sekund zjawy asia znowu, prawisze i dali, krokujuczy z jakoju bezh uzdoju, nelud koju zapowziatistiu, nacze nakruczenyj mechanizm.
I raptom pro ektory zhas y. Zaskrehoti o zczep ennia, dyko rewnuw dwyhun, kri
kuszczi myhnu y czerwoni ta syni sygnalni wohni, i patrulna maszyna, zirwawszy iz miscia, sza eno nabyrajuczy szwydkis , pomcza a do mista i szczez a za stinoju. Redrik konwulsywno kowtnuw i rozpustyw «b yskawku» na kombinezoni.
— Niby pojicha y… — hariaczkowo zaburmotiw Barbryd . — Rudyj, dawaj… Dawaj
skore ko! — Win zawowtuzywsia, zanyszporyw dowki sebe rukamy, schopyw miszok iz
chabarem i sprobuwaw pidwestysia. — Nu dawaj, czoho sydysz!
Redrik prodow uwaw dywytysia u bik szose. Teper tam zapa a temi i hodi bu o
szczo rozh edity, a e de tam buw CEJ — krokuwaw, niby mechaniczna lalka, szportajuczy , padajuczy, natykajuczy na chresty, p utajuczy u czaharnyku.
— Dobre, — skazaw Redrik uho os. — Chodimo.
Win pidniaw Barbryd a. Staryj nacze kliszczamy obchopyw joho liwoju rukoju za
szyju, i Redrik, ne w zmozi wyprostatysia, nawkaraczky powolik joho czerez dirku w zahoro i, chapajuczy rukamy za mokru trawu.
— Dawaj, dawaj… — chrypiw Barbryd . — Ne pere ywaj, chabar ja trymaju, ne wypuszczu… Dawaj!
Ste ka bu a znajoma, a e mokra trawa s ka asia, hi ky horobyny szmaha y po ob-

yczcziu, ohriadnyj staryj buw nejmowirno wa kyj, nacze mertwiak, ta szcze miszok z chabarem, podze kujuczy ta postukujuczy, we czas cziplawsia za szczo , i szcze straszno bu o
natrapyty na CIOHO, jakyj, mo ywo, szcze b ukaw tut u pi mi.
Ko y wony wybra ysia na szose, bu o szcze zowsim temno, a e widczuwa osia, szczo
nezabarom switatyme. U lisoczku po toj bik szose sonno i newpewneno zahomoni y ptachy, a nad czornymy budynkamy da ekoji oko yci, nad poodynokymy owtymy lichtariamy nicznyj morok u e zasyniw, i podu o widtila pronyz ywym wo ohym witercem. Redrik pok aw Barbryd a na uzbiczczia, oh ediwsia i, nacze we ykyj czornyj pawuk, perebih
czerez dorohu. Win szwydko znajszow « endrower», skynuw z kapota i kuzowa maskuwalni hi ky, siw za kermo i obere no, ne wmykajuczy far, wyjichaw na asfalt. Barbryd sydiw, odnijeju rukoju trymajuczy za miszok z chabarem, a druhoju obmacujuczy nohy.
— Szwydko! — prochrypiw win. — Szwydko dawaj! Kolina, cili szcze w mene kolina… Kolina by wriatuwaty!
Redrik pidniaw joho i, skrehoczuczy zubamy wid napru ennia, perekynuw czerez
bort. Barbryd zi stukotom hupnuw na zadnie sydinnia i zastohnaw. Miszka win tak i ne
wypustyw. Redrik pidibraw iz zemli i kynuw na nioho zwerchu proswynciowanyj p aszcz.
Barbryd prymudrywsia prytiahty z soboju i p aszcz.
Redrik uziaw lichtaryk i projszowsia wzad-wpered uzbiczcziam, wydywlajuczy slidy.
Slidiw, zaha om, ne bu o. Wykoczujuczy na szose, « endrower» prymjaw wysoku hustu
trawu, a e cia trawa powynna bu a pidniatysia czerez kilka hodyn. Dowko a miscia, de stojaw patrulnyj awtomobil, wala asia we yczezna kilkis nedopa kiw. Redrik zhadaw, szczo
dawno chocze kuryty, wytiah sygaretu i zakuryw, chocza najbilsze jomu zaraz choti osia
strybnuty w maszynu i hnaty, hnaty, hnaty jaknajszwydsze zwidsy. A e hnaty bu o poky
szczo ne mo na. Wse treba bu o robyty powilno i rozwa ywo.
— Czoho ty? — p aksywym ho osom skazaw z maszyny Barbryd . — Wodu ne wyyw, snasti wsi suchi… Czoho stojisz? Chowaj chabar!
— Zatkajsia! — skazaw Redrik. — Ne zawa aj! — Win zatiahnuwsia. — Na piwdennu
oko yciu zwernemo, — skazaw win.
— Jak na oko yciu? Ta ty szczo? Kolina meni whrobysz, paskudnyku! Kolina!
Redrik zatiahnuwsia wostannie i zapchaw nedopa ok u sirnykowu korobku.
— Ne kipiszuj, Sterwjatnyku, — skazaw win. — Prosto czerez misto ne mo na. Try
zastawy, bodaj na odnij ta zupynia .
— Nu to j szczo?
— Podywla sia na twoji ratyci — i kine .
— A szczo ratyci? Rybu h uszy y, nohy meni pereby o, ta j po rozmowi!
— A jakszczo chto-nebu pomacaje?
— Pomacaje… Ja tak zarepetuju, szczo nadali zabude, jak macaty.
Prote Redrik use w e wyriszyw. Win pidniaw wodij ke sydinnia, pidswiczujuczy sobi
lichtarykom, widkryw potajemnu kryszku i skazaw:
— Dawaj siudy chabar.
Benzobak pid sydinniam buw falszywyj. Redrik uziaw miszok i zasztowchaw joho
wseredynu, czujuczy, jak u miszku dze kaje ta perekoczuje sia.
— Meni ryzykuwaty ne mo na, — proburmotiw win. — Ne maju prawa.
Win postawyw na misce kryszku, prysypaw smittiam, nakydaw zwerchu hanczirok i
opustyw sydinnia. Barbryd krektaw, stohnaw, alibno wymahaw pokwapytysia, znowu
wziawsia obiciaty Zo otu Kulu, a sam use wowtuzywsia na swojemu sydinni, strywo eno
wdywlajuczy u ridijuczu pi mu. Redrik ne zwertaw na nioho uwahy. Win rozporow na ytyj
wodoju p astykowyj michur z ryboju, wodu wy yw na rybo owni snasti, wk adeni na dni

kuzowa, a tripot ywu rybu peresypaw u brezentowyj miszok. P astykowyj michur win
sk aw i zapchaw u kyszeniu kombinezona. Teper use bu o harazd: ryba ky powerta ysia z
ne du e wda oji owli. Win siw za kermo i ruszyw maszynu.
Do samoho poworotu win jichaw, ne wmykajuczy far. Liworucz, widhorod ujuczy
Zonu, tiah asia potu na trymetrowa stina, a praworucz bu y kuszczi, ride ki hajky, inko y
trapla ysia zanedbani koted i z zabytymy wiknamy j ob up enymy stinamy. Redrik dobre
baczyw u temriawi, ta j temriawa ne bu a w e takoju szczilnoju, i, krim toho, win znaw,
szczo zaraz trapy sia, tomu, ko y poperedu zamajaczy a rozmireno krokujuczy, zhorb ena
posta , win nawi ne wpowilnyw chodu. Win ysze pryhnuwsia szcze ny cze do kerma. CEJ
krokuwaw prosto posered szose — jak i wsi wony, win iszow do mista. Redrik obihnaw
joho, prytysnuwszy maszynu do uzbiczczia, j, obihnawszy, sylnisze natysnuw na akse erator.
— Matir Bo a! — proburmotiw pozadu Barbryd . — Rudyj, ty baczyw?
— Tak, — skazaw Redrik.
— Hospody!.. Cioho nam szcze brakuwa o!.. — burmotiw Barbryd i raptom wziawsia
ho osno czytaty mo ytwu.
— Stu y pysok! — prykryknuw na nioho Redrik.
Poworot maw buty de tut. Redrik upowilnyw chid, wdywlajuczy u liniju perechniaenych budynoczkiw i parkaniw, szczo tiah ysia praworucz. Stara transformatorna
budka… stowp iz pidporkoju… pidhny yj mistok czerez kiuwet… Redrik powernuw kermo.
Maszynu pidkynu o na wybojini.
— Ty kudy?! — dyko zahor aw Barbryd . — Nohy meni whrobysz, swo oto!
Redrik na sekundu powernuwsia i nawidlig udaryw staroho po ob yczcziu, widczuwszy zatyllam do oni koluczu szczoku. Barbryd poperchnuwsia i zamowk. Maszynu pidkyda o, ko esa bezperestanku probuksowuwa y u swi ij pisla nicznoho doszczu bahniuci. Redrik uwimknuw fary. Bi e strybajucze swit o wychopy o zarosli trawoju stari koliji, we yczezni kalu i, hnyli, pokryw eni ohoro i z bokiw. Barbryd p akaw, sch ypujuczy i szmarkajuczy . Win bilsze niczoho ne obiciaw, win skar ywsia i pohro uwaw, a e du e tycho i
nerozbir ywo, to Redrik czuw tilky okremi s owa. Szczo pro nohy, pro kolina, pro krasunczyka Arczi… Potim win zatych.
Se yszcze tiah
uzdow zachidnoji oko yci mista. Ko
tut bu y daczi, horody,
fruktowi sady, litni rezydenciji mi koho naczalstwa ta zawod koji administraciji. Ze eni
weseli miscia, ma ki ozera z czystymy piszczanymy berehamy, prozori berezowi haji,
stawky, u jakych rozwody y koropiw. Zawod kyj smorid i zawod ki jaduczi dymy siudy
niko y ne dochody y, jak, utim, i mi ka kanalizacija. Teper use tut bu o pokynute i zanedbane, i za we czas jim trapywsia wsioho odyn
yj budynok — owto swity osia zawiszane firankoju wikonce, wysi a na motuzkach promok a wid doszczu bi yzna, i we yczeznyj pes, zachodiaczy wid luti, wy etiw zboku i jakyj czas hnawsia za maszynoju u wychori hrudok hriaziuky, szczo eti a z-pid kolis.
Redrik obere no perejichaw szcze czerez odyn staryj perechniab enyj mistok i, ko y
poperedu zamajacziw poworot na Zachidne szose, zupynyw maszynu i zah uszyw dwyhun.
Potim win wyliz na dorohu, ne ozyrnuwszy na Barbryd a, i piszow upered, merzlakuwato
zapchawszy ruky u wohki kyszeni kombinezona. W e zowsim rozwydni osia. Wse nawkruhy bu o mokre, tyche, sonne. Win dijszow do szose i obere no wyzyrnuw z-za kuszcziw.
Policej ka zastawa dobre prohlada asia zwidsy: ma kyj budynoczok na ko esach, try
oswit enych wikoncia, dymok z wu koji wysokoji truby; patrulna maszyna stoja a na
uzbiczczi, w nij nikoho ne bu o.

Jakyj czas Redrik stojaw i dywywsia. Na zastawi ne bu o nijakoho ruchu: mabu , patrulni pomerz y i wymota ysia za nicz i teper hri ysia w budynoczku — drima y iz sygaretkoju, pry yp oju do ny nioji huby.
— aby, — tycho skazaw Redrik.
Win namacaw u kyszeni kastet, prosunuw palci w owalni otwory, zatysnuw u ku aci
cho odnyj meta i, wse tak samo merzlakuwato horblaczy , ne wyjmajuczy ruk iz kysze ,
piszow nazad. « endrower», trochy nachy ywszy , stojaw mi kuszczamy. Misce bu o h uche, zanedbane — nichto siudy, napewno, ne zazyraw u e rokiw desia .
Ko y Redrik pidijszow do maszyny, Barbryd trochy pidwiwsia i podywywsia na
nioho, roztu ywszy rota. Zaraz win wyhladaw nawi starszym, ni zazwyczaj, — zmorszkuwatyj, ysyj, obros yj neczystoju szczetynoju, hny ozubyj. Jakyj czas wony mowczky dywy
odyn na odnoho, i raptom Barbryd skazaw nerozbir ywo:
— Kartu dam… usi pastky, use… Sam znajdesz, ne poszkodujesz…
Redrik s uchaw joho, ne ruchajuczy , potim roztysnuw palci, wypuskajuczy u kyszeni
kastet, i skazaw:
— Dobre. Twoja sprawa — buty neprytomnym, zrozumiw? Stohny i ne dawaj torkatysia.
Win siw za kermo, wwimknuw dwyhun i ruszyw maszynu.
I wse obijsz osia. Nichto ne wyjszow z budynoczka, ko y « endrower» w akuratnij
widpowidnosti zi znakamy i wkaziwnykamy powilno prokotywsia mymo, a potim, szczosekundy zbilszujuczy szwydkis , ponissia u misto czerez piwdennu oko yciu. Bu a szosta hodyna ranku, wu yci bu y poro ni, asfalt mokryj i czornyj, awtomatyczni swit ofory samotnio i nadaremno peremorhuwa ysia na perechrestiach. Wony promynu y pekarniu z wysokymy, jaskrawo oswit enymy wiknamy, i Redrika obwija o chwy eju tep oho, nejmowirno smacznoho zapachu.
— erty chocze sia, — skazaw Redrik i, rozmynajuczy poterpli wid napru ennia
mjazy, potiahnuwsia, wpyrajuczy rukamy w kermo.
— Szczo? — zlakano zapytaw Barbryd .
— erty, ka u, chocze sia… Tebe kudy? Dodomu czy prosto do Mjasnyka?
— Do Mjasnyka, do Mjasnyka eny! — pokwap ywo zaburmotiw Barbryd , nachyywszy upered, hariaczkowo dychajuczy Redriku w poty yciu. — Priamo do nioho!
Priamo dawaj! Win meni szcze simsot monet wynen. Ta eny ty, eny, czoho ty powzesz
jak wosza po mokromu misciu! — I raptom poczaw ajatysia bezsy o i luto, czornymy, brudnymy s owamy, bryzkajuczy s ynoju, zadychajuczy i zachodiaczy u napadach kaszlu.
Redrik ne widpowidaw jomu. Ne bu o ni czasu, ni sy utychomyryty rozlutowanoho
Sterwjatnyka. Treba bu o czymszwydsze zawjazuwaty z usim ocym i bodaj hodynku, bodaj
piwhodyny pospaty pered pobaczenniam u «Metropoli». Win wywernuw na Szistnadciatu
wu yciu, projichaw dwa kwarta y i zupynyw maszynu pered siroju dwopowerchowoju choromynoju.
Mjasnyk widczynyw jomu sam — mabu , szczojno wstaw i zbyrawsia do wannoji. Win
buw u rozkisznomu cha ati z zo otymy kytyciamy, w ruci — sklanka zi wstawnoju szcze epoju. Wo ossia bu o skujowd ene, pid ka amutnymy oczyma nabriak y temni miszeczky.
— A! — skazaw win. — Rutyj? Szo szkaszesz?
— Natiahuj zuby i chodimo, — skazaw Redrik.
— Uhu, — ozwawsia Mjasnyk, zaproszuwalno motnuw ho owoju u h ybynu cho u, a
sam, czowhajuczy per kymy kapciamy i ruchajuczy iz dywowy noju szwydkistiu, popriamuwaw u wannu. — Chto? — zapytaw win zwidty.
— Barbryd , — widpowiw Redrik.

— Szczo?
— Nohy.
U wannij po asia woda, poczu osia forkannia, p eskit, szczo upa o j pokoty osia po
kachelnij pid ozi. Redrik stom eno prysiw u kris o, wytiah sygaretu i zakuryw, ozyrajuczy .
Ehe, cho buw niczohe kyj. Mjasnyk hroszej ne szkoduwaw. Win buw du e doswidczenym
i du e modnym chirurgom, swity om medycyny ne tilky mista, a j sztatu, i zi sta keramy
win z yhawsia, zwyczajno, ne zarady hroszej. Win tako braw swoju pajku iz Zony: braw
naturoju, riznym chabarem, jakyj zastosowuwaw u swojij medycyni; braw znanniamy, wywczajuczy na skaliczenych sta kerach newidomi ranisze chworoby, kalictwo i poszkod ennia lud koho organizmu; braw s awoju, s awoju perszoho na p aneti likaria — fachiwcia z
nelud kych zachworiuwa ludyny. Hroszyma, win, utim, te braw ochocze.
— Szczo same z nohamy? — zapytaw win, zjawlajuczy iz wannoji z we yczeznym
rusznykom na p eczi. Krajem rusznyka win obere no wytyraw dowhi nerwowi palci.
— Uteluszczywsia w «cho ode », — skazaw Redrik.
Mjasnyk swysnuw.
— Ot e, kine Barbryd u, — proburmotiw win. — Szkoda, znamenytyj buw sta ker.
— Puste, — skazaw Redrik, widkydajuczy u krisli.— Ty jomu protezy zrobysz. Win
szcze na protezach po Zoni postrybaje.
— Nu, dobre, — skazaw Mjasnyk. Ob yczczia w nioho zroby osia zowsim zak opotane. — Zaczekaj, ja zaraz odiahnusia.
Poky win odiahawsia, poky dzwonyw kudy , mabu , u swoju likarniu, szczob use pryhotuwa y dla operaciji, Redrik neruchomo napiw aw u krisli i kuryw. Tilky odyn raz win
poworuszywsia, szczoby wytiahty flahu. Win pyw ma kymy kowtkamy, tomu szczo u
flazi za ysza osia na denci, i namahawsia ni pro szczo ne dumaty. Win prosto czekaw.
Potim wony razom wyjsz y do maszyny, Redrik siw za kermo, Mjasnyk siw porucz i
widrazu , perechy ywszy czerez sydinnia, poczaw obmacuwaty nohy Barbryd a. Barbryd , prynyszk yj, widrazu jako ziszczu enyj, burmotiw szczo alis ywe, prysiahawsia
ozo otyty, zhaduwaw znowu i znowu ditej i pokijnu dru ynu i b ahaw wriatuwaty jomu
chocz kolina. Ko y wony pidjicha y do kliniky, Mjasnyk wy ajawsia, ne wyjawywszy sanitariw bila pidjizdu, szcze na chodu wystrybnuw z maszyny i znyk za dweryma. Redrik
znowu zapa yw, a Barbryd raptom skazaw zrozumi o i czitko, nacze zowsim zaspokojiwszy :
— Ty mene wbyty chotiw. Ja tobi ce zapamjataju.
— A e ne wbyw, — bajdu o skazaw Redrik.
— Tak, ne wbyw… — Barbryd pomowczaw. — Ce ja te zapamjataju.
— Zapamjataj, zapamjataj, — skazaw Redrik. — Ty by, zwyczajno, mene ne wbywaw…
Win ohlanuwsia i podywywsia na Barbryd a. Staryj newpewneno krywyw rota, posmykujuczy peresoch ymy hubamy.
— Ty b mene prosto pokynuw, — skazaw Redrik. — Pokynuw by mene w Zoni, i kinci
u wodu. Jak Oczkaryka.
— Oczkaryk sam pomer, — pochmuro zapereczyw Barbryd . — Ja tut ni pry czomu.
Prykuwa o joho.
— Pasku ty, — bajdu o skazaw Redrik, widwertajuczy . — Sterwjatnyk.
Z pidjizdu wy eti y sonni roztripani sanitary i, na chodu rozhortajuczy nosy ky, pidbiy do maszyny. Redrik, czas wid czasu zatiahujuczy , dywywsia, jak wony sprytno wytiah y Barbryd a z kuzowa, pok y na nosy ky i pones y do pidjizdu. Barbryd
aw neruchomo, sk awszy ruky na hrudiach i widczu eno dywlaczy u nebo. We yczezni stopy

joho, orstoko objideni «cho odcem», bu y czuderna ko i nepryrodno wykruczeni.
Win buw ostannim zi starych sta keriw, iz tych, chto poczaw poluwannia za pozazemnymy skarbamy widrazu pisla Wizytu, ko y Zona szcze ne nazywa asia Zonoju, ko y ne
bu o ni instytutiw, ni stiny, ni policej kych sy OON, ko y misto bu o paralizowane achom, a swit chychotiw nad nowoju wyhadkoju hazetiariw. Redrikowi wypowny osia todi
desia rokiw, a Barbryd buw szcze micnym i sprytnym czo owikom — win obo niuwaw
wypyty za czu yj koszt, pobytysia, prytysnuty u kutku rozziawkuwate diwczy ko. W asni
dity todi joho zowsim ne cikawy y, a dribnoju swo otoju win u e buw, tomu szczo, napywszy , iz jako merzennoju naso odoju upciuwaw dru ynu, szumno, wsim napokaz… Tak
i zabyw do smerti.
Redrik rozwernuw « endrower» i, ne zwertajuczy uwahy na swit ofory, pohnaw joho,
harkajuczy sygna om na poodynokych perecho ych, zrizajuczy kuty, prosto do sebe dodomu. Win zupynywsia pered gara em, a ko y wyliz iz maszyny, pobaczyw uprawytela,
jakyj nab awsia do nioho z boku skweryka. Jak zaw dy, uprawytel buw ne w humori,
po makane joho yczko z zapuch ymy oczyma wyra o neabyjaku hyd ywis , nemow ne
po zemli win iszow, a po hnojiwci.
— Dobroho ranku, — skazaw jomu Redrik wwicz ywo.
Uprawytel, zupynywszy za dwa kroky, ty nuw we ykym palcem sobi czerez p ecze.
— Ce wasza robota? — newyrazno zapytaw win. Wydno bu o, szczo ce perszi joho
owa wid uczorasznioho dnia.
— Wy pro szczo?
— Hojda ka cia… Wy postawy y?
— Ja.
— Dla czoho?
Redrik, ne widpowidajuczy, pidijszow do gara nych worit i wziawsia widmykaty zamok. Uprawytel piszow za nym i zupynywsia w nioho za spynoju.
— Ja pytaju, dla czoho wy ciu hojda ku postawy y? Chto was prosyw?
— Doczka poprosy a, — skazaw Redrik du e spokijno. Win widkotyw worota.
— Ja was ne pro doczku pytaju! — Uprawytel pidwyszczyw ho os. — Pro doczku rozmowa okrema. Ja was pytaju, chto wam dozwo yw? Chto wam, w asne ka uczy, dozwo yw
u skweri rozporiad atysia?
Redrik powernuwsia do nioho i jakyj czas neporuszno stojaw, pylno dywlaczy u
blide, z pro kamy perenissia. Uprawytel widstupyw na krok i promowyw tonom ny cze:
— I ba kon wy ne perefarbowujete. Skilky raziw ja wam…
— Darma starajete , — skazaw Redrik. — Odnakowo zwidsy ne wyjidu.
Win powernuwsia w maszynu i wwimknuw dwyhun. Pok awszy ruky na kermo, win
myhcem pomityw, jak pobili y kistoczky palciw. I todi win wysunuwsia z maszyny i, w e
bilsze ne strymujuczy , skazaw:
— A e w e jakszczo dowede sia wse-taky wyjichaty, merzoto, todi mo ysia.
Win zahnaw maszynu u gara , uwimknuw ampu i zaczynyw worota. Potim win wydobuw iz falszywoho benzobaka miszok iz chabarem, daw maszyni ad, zapchaw miszok u
staryj p etenyj koszyk, zwerchu pok aw snasti, szcze wohki, z pry yp ymy trawynkamy ta
ystiam, a zwerchu wysypaw posnu u rybu, kotru Barbryd uczora wweczeri kupyw u jakij
kramnyczci na oko yci. Potim win szcze raz ohlanuw maszynu z usich bokiw, prosto za
zwyczkoju. Do zadnioho prawoho protektora pry yp a rozpluszczena sygareta. Redrik widder jiji — sygareta wyjawy asia szwed koju. Redrik podumaw i zapchaw jiji do sirnykowoji
korobky. U korobci w e bu o try nedopa ky.
Na schodach win ne zustriw nikoho. Win zupynywsia pered swojimy dweryma, i

dweri rozczyny ysia, persz ni win ustyh wydobuty klucz. Win zajszow bokom, trymajuczy
wa eznoho koszyka pid pachwoju, i porynuw u znajome tep o i znajomi zapachy swojeji
oseli, a Huta, obchopywszy joho za szyju, zawmer a, prytysnuwszy ob yczcziam do joho
hrudej. Nawi kri kombinezon i tep u soroczku win widczuwaw, jak sza eno stukoty jiji
serce. Win ne zawa aw jij — terplacze stojaw i czekaw, poky wona widijde, chocza same w
ciu chwy ynu widczuw, do jakoji miry zmorywsia i znesyliw.
— Nu dobre… — promowy a wona wreszti ny kym chryp uwatym ho osom, widpusty a joho i wwimknu a w peredpokoji swit o, a sama, ne obertajuczy , pisz a na kuchniu.
— Zaraz ja tobi kawy… — skaza a wona zwidty.
— Ja tut rybu prywolik, — skazaw win nawmysno badiorym ho osom. — Zasma , a e
wsiu widrazu sma , erty chocze sia — sy nema!
Wona powernu asia, chowajuczy ob yczczia w rozpuszczenomu wo ossi, win postawyw koszyk na pid ohu, dopomih jij wytiahty sitku z ryboju, i wony razom widnes y sitku
na kuchniu i wysypa y rybu u myjku.
— Idy myjsia, — skaza a wona. — Poky pomyjeszsia, wse bude hotowe.
— Jak Mawpoczka? — zapytaw Redrik, wsidajuczy i stiahujuczy z nih czoboty.
— Ta szczebeta a we weczir, — ozwa asia Huta. — Za edwe ja jiji wk a. Cziplaje sia we czas: de tato, de tato? Wyjmy i pok ady jij tata…
Wona sprytno i bezszumno rucha
po kuchni — micna, harna, i w e zakypa a woda
w kazanku na p yti, i eti a uska z-pid no a, i szkwarcza a olija na najbilszij skoworidci, i
czudowo zapach o swi oju kawoju.
Redrik pidwiwsia, stupajuczy bosymy nohamy, powernuwsia u peredpokij, uziaw koszyk i widnis joho do komirczyny. Potim win zazyrnuw u spalniu. Mawpoczka bezturbotno
spa a, zbyta kowdroczka zwisy asia na pid ohu, soroczynka zader asia, i wsia wona bu a
jak na do oni — ma ke sopucze zwiriatko. Redrik ne wtrymawsia i poh adyw jiji po
spyni, poroslij tep oju zo otawoju szerstkoju, i w tysiacznyj raz zdywuwawsia, jaka cia
szerstka szowkowysta i dowha. Jomu du e zachoti osia wziaty Mawpoczku na ruky, a e
win pobojawsia jiji rozbudyty, ta j brudnyj win buw jak di ko, we prosiaknutyj Zonoju i
smertiu. Win powernuwsia na kuchniu, znowu siw za sti i skazaw:
— Na yj horniatko kawy. Mytysia potim pidu.
Na stoli
a paczka weczirnioji korespondenciji: «Harmont ka hazeta», urna
«At et», urna «P ejboj» — ci a kupa urnaliw pidwa a — i towste ki, u sirij obk adynci
«Dopowidi Mi narodnoho Instytutu Pozazemnych Kultur», wypusk 56. Redrik uziaw wid
Huty horniatko parujuczoji kawy i potiahnuw do sebe «Dopowidi». Krywulky, znaczky jaki , kres ennia… Na fotografijach — znajomi predmety w czuderna kych rakursach. Szcze
odna posmertna stattia Kyry a wyjsz a: «Pro odnu nespodiwanu w astywis magnitnych
pastok typu 77-b». Prizwyszcze «Panow» obwedene czornoju ramkoju, wnyzu dribnym
szryftom prymitka: «Doktor Kyry o A. Panow, SRSR, tragiczno zahynuw pid czas prowedennia eksperymentu u kwitni 19… roku». Redrik widkynuw urna , obpikajuczy , siorbnuw kawy i spytaw:
— Zachodyw chto-nebu ?
— Hutalin zachodyw, — skaza a Huta,
powahawszy . Wona stoja a bila p yty i
dywy
na nioho. — Pjanyj buw jak czip, ja joho sprowady a.
— A Mawpoczka jak?
— Ne choti a, zwisno, joho widpuskaty. Riumsaty namiry . A e ja jij skaza a, szczo
dia ko Hutalin pohano poczuwaje sia. A wona meni tak rozumijucze widpowidaje:
«Znowu zasmoktaw Hutalin!»
Redrik osmichnuwsia i zrobyw szcze kowtok. Potim zapytaw:

— Susidy jak?
I znowu Huta trochy powaha asia, persz ni widpowisty.
— Ta jak zaw dy, — skaza a wona wreszti.
— Dobre, ne rozpowidaj.
— A! — skaza a wona, z widrazoju machnuwszy rukoju. — Siohodni wnoczi stukaje
cia baba znyzu. Oczi otakenni, pina tak i bryzkaje. Czoho ce my sered noczi pylajemo u
wannij!..
— Zaraza, — skazaw Redrik kri zuby. — S uchaj, mo e, pojidemo zwidsy wse-taky?
Kupymo de-nebu dim na oko yci, de nichto ne ywe, daczu jaku-nebu zakynutu…
— A Mawpoczka?
— Hospody, — skazaw Redrik. — Nu new e my wdwoch z toboju ne zrobymo, szczob
jij bu o dobre?
Huta pochyta a ho owoju:
— Wona ditej luby . I wony jiji lubla . Wony ne wynni, szczo…
— Tak, — promowyw Redrik. — Wony, zwyczajno, ne wynni.
— Szczo tam howoryty! — skaza a Huta. — Tobi dzwonyw chto . Sebe ne nazwaw.
Ja skaza a, szczo ty na rybo owli.
Redrik postawyw horniatko i pidwiwsia.
— Dobre, — skazaw win. — Pidu wse-taky pomyjusia. Kupa spraw szcze w mene.
Win zamknuwsia u wannij, kynuw odiah u bak, a kastet, resztu hajok, sygarety j inszyj
dribjazok pok aw na po yczku. Win dowho krutywsia pid hariaczym, jak okrip, duszem,
krekczuczy, roztyrajuczy ti o rukawyceju iz orstkoji hubky, poky szkira ne poburiakowi a,
potim wymknuw dusz, siw na kraj wanny i zakuryw. Myrkoti a woda u trubach, Huta na
kuchni pobriazkuwa a posudom; zapach o sma enoju ryboju, potim Huta postuka a u
dweri i prosunu a jomu czystu bi yznu.
— Dawaj szwydsze, — nakaza a wona. — Ryba styhne.
Wona w e zowsim widijsz a i znowu wzia asia komanduwaty. Usmichajuczy , Redrik
odiahnuwsia, tobto wdiah majku i trusy, i priamo w takomu wyhladi powernuwsia na kuchniu.
— O teper i pojisty mo na, — skazaw win, usidajuczy .
— Szmotky w bak pok aw? — spyta a Huta.
— Uhu, — promowyw win z napchanym rotom. — Harna rybka!
— Wodoju za yw?
— Hi-i… Wynuwatyj, ser, bilsze ne powtory sia, ser… Ta ob ysz ty, wstyhnesz, posy !
Win upijmaw jiji za ruku i sprobuwaw posadyty sobi na kolina, a e wona wykruty
i si a za sti nawproty.
— Nechtujesz, znaczy , czo owikom, — skazaw Redrik, znowu nabywajuczy pownyj
rot. — Hydujesz, znaczy .
— Ta jakyj ty zaraz czo owik. — Poro nij antuch ty zaraz, a ne czo owik. Tebe spoczatku napchaty treba.
— A raptom? — skazaw Redrik. — Chiba ne buwaje u switi dyw?!
— Szczo ja takych dyw wid tebe szcze ne baczy a. Wypjesz, mo e?
Redrik neriszucze pohrawsia wyde koju.
— N-ni, napewno, — promowyw win, pohlanuw na hodynnyk i pidwiwsia. — Ja zaraz
pidu. Pryhotuj meni wychidnyj kostium. K as «A». Soroczeczku tam, krawatku…
Z naso odoju laskajuczy czystymy bosymy nohamy po procho odnij pid ozi, win projszow do komirczyny i zaczynyw dweri na klamku. Potim win odiahnuw humowyj fartuch,
natiahnuw humowi rukawyci do liktiw i wziawsia wyk adaty na sti te, szczo bu o w miszku.

Dwa «poro niaky». Korobka zi «szpylkamy». Dewja «batarejok». Try «bras ety». I odyn
jakyj obrucz — te scho yj na «bras et», a e z bi oho meta u, ehszyj i diämetrom bilszyj,
milimetriw na trydcia . Szistnadcia sztuk «czornych bryzok» u poliëty enowomu paketi.
Dwi czudowo zbere eni «hubky» z ku ak zawbilszky. Try «sloty». Banka «hazowa-noji
yny». U miszku szcze za yszawsia wa kyj farforowyj kontejner, retelno zapakowanyj u
sk owatu, a e Redrik ne staw joho czipaty. Win distaw sygarety i zapa yw, rozdywlajuczy
dobro, rozk adene na stoli.
Potim win wysunuw szuchladu, distaw arkusz paperu, ohryzok oliwcia i rachiwnyciu.
Zatysnuwszy sygaretu w kuti rota i mru aczy wid dymu, win pysaw cyfru za cyfroju, wyszykowujuczy wse w try stowpczyky, a potim pidsumuwaw perszi dwa. Sumy wyjsz y solidni. Win rozdawyw nedopa ok u popilnyczci, obere no widkryw korobku i wysypaw
«szpylky» na papir. W e ektrycznomu switli «szpylky» po yskuwa y syniawoju i tilky
zridka raptom bryzka y czystymy spektralnymy barwamy — owtoju, czerwonoju, ze enoju. Win uziaw odnu «szpylku» j obere no, szczoby ne wko otysia, zatysnuw mi weykym ta wkaziwnym palciamy. Potim win wymknuw swit o i poczekaw trochy, zwykajuczy do temriawy. A e «szpylka» mowcza a. Win widk aw jiji w bik, namacaw inszu j te
zatysnuw mi palciamy. Niczoho. Win stysnuw sylnisze, ryzykujuczy wko otysia, i
«szpylka» zahowory a: s abki czerwonuwati spa achy probih y po nij i raptom zminy ysia
ridszymy ze enymy. Kilka sekund Redrik my uwawsia cym dywowy nym pere ywom wohnykiw, jakyj, jak win diznawsia z «Dopowidej», maw szczo oznaczaty, mo ywo, szczo
du e wa ywe, du e znaczne, a potim pok aw «szpylku» okremo wid perszoji i wziaw
nowu…
Usioho «szpylok» wyjawy osia simdesiat try, z nych howory y dwanadcia , inszi
mowcza y. Nasprawdi wony te ma y b rozmowlaty, a e dla cioho palciw bu o ma o, a potribna bu a speciälna maszyna zawbilszky jak sti . Redrik znowu zapa yw swit o i do w e
napysanych cyfr dodaw szcze dwi. I tilky pisla cioho win zwa ywsia.
Win ustromyw obydwi ruky w miszok i, zatamuwawszy podych, wydobuw i pok aw
na sti mjakyj zhortok. Jakyj czas win dywywsia na cej zhortok, zamys eno poczisujuczy
pidboriddia zatyllam do oni. Potim use-taky wziaw oliwe , pokrutyw joho w nezhrabnych
humowych palciach i znowu widkynuw. Dobuw szcze odnu sygaretu i, ne widrywajuczy
oczej wid zhortka, wykuryw jiji wsiu.
— Jakoho czorta! — skazaw win ho osno, riszucze wziaw zhortok i zapchaw joho nazad u miszok. — I wse. I dosy .
Win szwydko zsypaw «szpylky» nazad u korobku i pidwiwsia. Czas bu o jty. Napewno, z piwhodynky mo na bu o by szcze pospaty, szczob ho owa poswi isza a, ta, z inszoho boku, znaczno korysnisze pryjty na misce ranisze i podywytysia, jak i szczo. Win
skynuw rukawyci, powisyw fartuch i, ne wymknuwszy swit a, wyjszow z komirky.
Kostium u e buw rozk adenyj na li ku, i Redrik poczaw odiahatysia. Win zawjazuwaw krawatku pered dzerka om, ko y za joho spynoju tyche ko rypnu y mostyny, poczuazartne sopinnia, i win udawano nachmurywsia, szczoby ne rozsmijatysia.
— U! — kryknuw raptom poriad iz nym tone kyj ho osok, i joho schopy y za nohu.
— Ach! — wyhuknuw Redrik, padajuczy neprytomnym na li ko.
Mawpoczka, smijuczy i powyskujuczy, nehajno wyder asia na nioho.
Po niomu tupcia y, smyka y za wo ossia i obdawa y potokamy wsilakych nowyn. Susid kyj Wi y widirwaw u lalky nohu. Na tretiomu powersi zawe osia koszenia, wse bi e i z
czerwonymy oczyma, — mabu , ne s ucha osia mamy i chody o w Zonu. Na weczeriu bu a
kasza z warenniam. Dia ko Hutalin znow zasmoktaw i buw chworyj, win nawi p akaw.

Czomu ryby ne tonu , jakszczo wony u wodi? Czomu mama wnoczi ne spa a? Czomu palciw pja , a ruk dwi, a nis odyn?.. Redrik obere no obijmaw tep u istotu, szczo powza a po
niomu, wdywlawsia u we yczezni, wsucil temni, bez bi kiw oczi, prytyskawsia szczokoju
do puchkoji, zaros oji zo otym szowkowystym puszkom szcziczky i powtoriuwaw:
— Mawpulka… Ach ty, Mawpusia… Mawpusia ty take ka…
Potim nad wuchom rizko zaderenczaw te efon. Win prostiahnuw ruku i wziaw s uchawku.
— S uchaju.
uchawka mowcza a.
— A o! — skazaw Redrik. — A o!
Nichto ne ozywawsia. Potim u s uchawci k acnu o, i poczu ysia korotki hudky. Todi
Redrik pidwiwsia, opustyw Mawpoczku na pid ohu i, w e bilsze ne s uchajuczy jiji, natiah
sztany i pid ak. Mawpoczka torochti a ne zmowkajuczy, a e win tilky rozhub eno wsmichawsia odnym rotom, to nareszti jomu bu o oho oszeno, szczo tato jazyka prokowtnuw,
zubamy zakusyw, i jomu bu o dano spokij.
Win powernuwsia u komirczynu, sk aw u portfel te, szczo
o na stoli, zbihaw u
wannu po kastet, znowu powernuwsia u komirczynu, wziaw portfel w odnu ruku, koszyk z
miszkom — u druhu, wyjszow, retelno zamknuw dweri komirczyny i kryknuw Huti: «Ja
piszow!»
— Ko y powerneszsia? — zapyta a Huta, wyjszowszy z kuchni. Wona w e zaczesa asia i pidfarbuwa asia, i na nij buw ne cha at, a domasznie p attia, joho najülub enisze, jaskrawo-synie z we ykym wyrizom.
— Ja zate efonuju, — skazaw win, dywlaczy na neji, potim pidijszow, nachy ywsia i
poci uwaw u wyriz.
— Ta jdy w e, — tycho skaza a Huta.
— A ja? A mene? — zawereszcza a Mawpoczka, prodyrajuczy mi nymy. Dowe osia
nachy ytysia szcze ny cze. Huta dywy asia na nioho neruchomymy oczyma.
— Durnyci, — skazaw win. — Ne perejmajsia. Ja zate efonuju.
Na schodowij p oszczadci powerchom ny cze Redrik pobaczyw ohriadnoho czo owika u smuhastij pi ami, jakyj wowtuzywsia z dwernym zamkom bila swojich dwerej. Z
temnych nadr kwartyry tchnu o tep oju kyslatynoju. Redrik zupynywsia i skazaw:
— Dobroho dnia.
Ohriadnyj czo owik bojazko pohlanuw na nioho czerez mohutnie p ecze i szczo
burknuw.
— Wasza dru yna wnoczi do nas zachody a, — skazaw Redrik. — Nibyto my szczo
pylajemo. Ce jake neporozuminnia.
— A meni szczo do toho, — proburczaw czo owik u pi ami.
— Dru yna wczora wweczeri pra a, — prodow uwaw Redrik. — Jakszczo my was poturbuwa y, proszu wybaczennia.
— A ja niczoho ne kazaw, — skazaw czo owik u pi ami. — Bu aska…
— Nu, ja du e radyj, — skazaw Redrik.
Win spustywsia wnyz, zajszow u gara , postawyw koszyk iz miszkom u kut, kynuw na
nioho stare sydinnia, ohlanuw use naostanok i wyjszow na wu yciu.
Ity bu o neda eko — dwa kwarta y do p oszczi, potim czerez park i szcze odyn kwarta do Centralnoho prospektu. Pered «Metropo- em», jak zaw dy, b yszczaw nike em i akom riznokolirnyj strij maszyn, akeji w ma ynowych kurtkach tiahnu y w pidjizd walizy,
jaki inozemnoho wyhladu solidni ludy grupkamy po dwoje, po troje tereweny y, dymlaczy sygaramy, na marmurowych schodach. Redrik wyriszyw poky ne zachodyty tudy. Win

asztuwawsia pid tentom ma koho kafe na inszomu boci wu yci, poprosyw kawy j zakuryw. Za dwa kroky wid nioho sydi y za sto ykom trijko czyniw mi narodnoji policiji w
cywilnomu, wony mowczky i pokwapno zaprawla ysia sma enymy sosyskamy po-harmont ky i py y temne pywo z wysokych sklanych bokaliw. Po inszyj bik, krokiw za desia ,
jakyj ser ant pochmuro er sma enu kartoplu, zatysnuwszy wyde ku w ku aci. Ho uba
kaska stoja a dohory dnom na pid ozi bila joho stilcia, remi z koburoju wysiw na spynci.
Bilsze u kafe widwiduwacziw ne bu o. Oficiäntka, neznajoma litnia inka, stoja a ostoro i
czas wid czasu pozicha a, delikatno prykrywajuczy do oneju rozmalowanyj rot. Bu a za
dwadcia dewjata.
Redrik pobaczyw, jak iz hotelnoho pidjizdu wyjszow Riczard Nunan, ujuczy na
chodu j nasuwajuczy na ho owu mjakoho kapelucha. Win badioro zsypawsia po schodach
— ma kyj, towste kyj, ro ewyj, we takyj szczas ywyj, askawyj, swi owymytyj, absolutno wpewnenyj, szczo de ne prynese jomu nijakych nepryjemnostej. Win pomachaw
komu rukoju, perekynuw zhornutyj p aszcz czerez prawe p ecze i pidijszow do swoho
«pe o». «Pe o» w Dika buw te okruh yj, kuce kyj, swi owymytyj i te naczebto wpewnenyj, szczo nijaki nepryjemnosti jomu ne zahro uju .
Prykrywszy do oneju, Redrik dywywsia, jak Nunan zak opotano i di owyto w asztowuje sia na peredniomu sydinni za kermom, szczo perek adaje z perednioho sydinnia na
zadnie, nachylaje sia po szczo , poprawlaje dzerkalce zadnioho ohladu. Potim «pe o»
fyrknuw ho ubuwatym dymkom, bibiknuw na jakoho afrykancia w burnusi i badioro wykotywsia na wu yciu. Sudiaczy z usioho, Nunan priamuwaw w Instytut, a ot e, maw obihnuty fontan i projichaty powz kafe. Pidwodyty i jty bu o w e pizno, tomu Redrik tilky
zowsim zakryw ob yczczia do oneju i zhorbywsia nad swojim horniatkom. Odnak ce ne
dopomoh o. «Pe o» probibikaw ponad samym wuchom, zaskrypi y halma, i badioryj Nunaniw ho os huknuw:
— E! Szuchart! Red!
Wy ajawszy pro sebe, Redrik pidwiw ho owu. Nunan u e jszow do nioho, na chodu
prostiahajuczy ruku. Nunan prywitno siajaw.
— Ty szczo tut robysz u taku ra ? — spytaw win pidijszowszy. — Diakuju, mamuniu,
— kynuw win oficiäntci. — Niczoho ne treba… — I znowu do Redrika: — Sto rokiw tebe
ne baczyw. De propadajesz? Czym zajmajeszsia?
— Ta tak… — neochocze skazaw Redrik. — Bilsze dribnyciamy.
Win dywywsia, jak Nunan zi zwycznoju k opit ywistiu i gruntownistiu w asztowuje sia na stilci nawproty, widsuwaje puchkymy ruczkamy sklanku iz serwetkamy w odyn
bik, tari ku z-pid sandwicziw — w inszyj, i s uchaw, jak Nunan pryjazno tereweny .
— Wyhlad u tebe jakyj zdoch yj — nedosypajesz, czy szczo? Ja, znajesz, ostannim
czasom tako zamotawsia z cijeju nowoju awtomatykoju, a e spaty — ni, brate, son dla
mene najpersze, prowa ysia wona, cia awtomatyka… — Win raptom oh ediwsia. — Pardon,
mo e, ty czekajesz koho-nebu ? Ja ne zawadyw?
— Ta ni… — mlawo skazaw Redrik. — Prosto czas je, daj, hadaju, kawy chocz popju.
— Nu, ja tebe nadowho ne zatrymaju, — skazaw Dik i podywywsia na hodynnyk. —
uchaj, Rede, ob ysz ty swij dribjazok, powertajsia w Instytut. Ty znajesz, tam tebe u
bu -jakyj moment wi mu . Choczesz, znowu do rosijanyna, prybuw nedawno?
Redrik pochytaw ho owoju.
— Ni, — skazaw win. — Druhyj Kyry o na swit szcze ne narodywsia… Ta j nema szczo
meni robyty u waszomu Instytuti. U was tam teper use awtomatyka, roboty w Zonu chodia ,
premiälni, treba rozumity, te roboty otrymuju … A aborant ki hroszi — meni jich nawi
na tiutiun ne wystaczy .

— Peresta , use ce mo na bu o by w asztuwaty, — zapereczyw Nunan.
— A ja ne lublu, ko y dla mene w asztowuju , — skazaw Redrik. — Zrodu ja sam
asztowuwawsia i nadali choczu sam.
— Hordyj ty staw, — promowyw Nunan z osudom.
— Niczoho ja ne hordyj. Hroszi ja ne lublu rachuwaty, ot szczo.
— Nu szczo , twoja prawda, — skazaw Nunan rozhub eno. Win bajdu e podywywsia
na Redrikiw portfel na stilci poriad, poter palcem sribnu p astynku z wygrawijowanymy na
nij s owjan kymy literamy. — Wse prawylno: hroszi potribni ludyni dla toho, szczob niko y
pro nych ne dumaty… Kyry o podaruwaw? — zapytaw win, kywajuczy na portfel.
— U spadok distawsia, — skazaw Redrik. — Czoho ce tebe w «Bor -czi» ne wydno
ostannim czasom?
— Prypustymo, ce tebe ne wydno, — zapereczyw Nunan. — Ja tam maj e szczodnia
obidaju, tut u «Metropoli» za ko nu kot etu tak upla … S uchaj, — skazaw win raptom, —
a jak u tebe zaraz iz hriszmy?
— Pozyczyty w mene choczesz? — zapytaw Redrik.
— Ni, nawpaky.
— Meni pozyczyty, znaczy …
— Je robota, — skazaw Nunan.
— O Hospody! — skazaw Redrik. — I ty tudy !
— A chto szcze? — widrazu perepytaw Nunan.
— Ta bahato was takych… robotodawciw.
Nunan, naczebto tilky zaraz zrozumiwszy joho, rozsmijawsia:
— Ta ni, ce ne za twojim osnownym fachom.
— A za czyjim?
Nunan znow podywywsia na hodynnyk.
— Ot szczo, — skazaw win, pidwodiaczy . — Prychody siohodni u «Bor cz» pid obid,
hodynu na druhu. Pohoworymo.
— Na druhu ja mo u ne wstyhnuty, — skazaw Redrik.
— Todi wweczeri, hodynu na szostu. Zhoda?
— Pobaczymo, — skazaw Redrik i te pohlanuw na hodynnyk. Bu a za pja dewjata.
Nunan daw pa-pa i pokotywsia do swoho «pe o». Redrik prowiw joho oczyma, pidykaw oficiäntku, poprosyw paczku « aki strajk», rozp atywsia i, wziawszy portfel, nekwapno piszow czerez wu yciu do hotelu. Sonce w e dobriacze prypika o, wu ycia szwydko napowniuwa wo ohoju zaduchoju, i Redrik widczuw peczinnia pid powikamy. Win
micno zamru ywsia,
kujuczy, szczo braknu o czasu pospaty bodaj hodynku pered waywoju sprawoju. I tut na nioho nakoty o.
Takoho z nym szcze niko y ne buwa o poza Zonoju, ta j u Zoni trapla osia wsioho
raziw dwa czy try. Win raptom nacze potrapyw do inszoho switu. Miljony zapachiw razom
rynu y na nioho — rizkych, so odkych, meta ewych, ahidnych, nebezpecznych, trywo nych, we yczeznych, nacze budynky, krychitnych, nacze py ynky, hrubych, nacze kameniuky, tonkych i sk adnych, nacze hodynnykowi mechanizmy. Powitria zroby osia twerdym, u niomu zjawy ysia hrani, powerchni, kuhy, nemowby prostir zapownywsia we yczeznymy szerechatymy kulamy, s kymy piramidamy, we eten kymy koluczymy krystaamy, i czerez use ce dowody
protyskatysia, jak uwi sni czerez temnu kramnyciu achmitnyka, zacharaszczenu starowynnymy potwornymy meblamy… Ce trywa o jaku my .
Win rozpluszczyw oczi, i wse znyk o. Ce buw ne inszyj swit — ce ko ysznij znajomyj swit
powernuwsia do nioho inszoju, newidomoju storonoju, storona cia widkry asia jomu na
my i znowu zakry asia nah ucho, persz ni win ustyh proanalizuwaty…

Nad wuchom harknuw rozdratowanyj sygna , Redrik pryskoryw kroky, potim pobih
i zupynywsia tilky bila stiny «Metropolu». Serce hupa o sza eno, win postawyw portfel na
asfalt, kwap ywo rozirwaw paczku sygaret, zakuryw. Win h yboko zatiahuwawsia, widpoczywajuczy, niby pisla bijky, i czerhowyj polismen zupynywsia poriad i zapytaw joho sturbowano:
— Wam dopomohty, mistere?
— N-ni, — wytysnuw iz sebe Redrik i prokaszlawsia. — Duszno…
— Mo e, prowesty was?
Redrik nachy ywsia i pidniaw portfel.
— Use, — skazaw win. — Use harazd, pryjatelu. Diakuju.
Win szwydko ruszyw do pidjizdu, pidniawsia schodamy i wwijszow u westybiul. Tut
bu o procho odno, pochmuro, unko. Treba bu o by posydity w odnomu z cych we yczeznych szkirianych krise , oczuniaty, widsapatysia, a e win u e j bez cioho zapizniuwawsia.
Win dozwo yw sobi tilky dokuryty do kincia sygaretu, rozdywlajuczy iz-pid napiwopuszczenych powik ludej, kotri towk
u westybiuli. Kistlawyj buw u e tut jak tut — iz rozdratowanym wyhladom porpawsia w urna ach bila hazetnoji stijky. Redrik burnuw nedopaok w urnu j uwijszow u kabinu lifta.
Win ne wstyh zaczynyty dweri, i razom z nym wtysnu ysia: jakyj debe yj towstun iz
astmatycznym dychanniam, dobriacze naparfum ena panianka z pochmurym ch opczykom, szczo uwaw szoko ad, i szyroczenna stara z pohano wyho enym pidboriddiam. Redrika zatys y w kut. Win zapluszczyw oczi, szczoby ne baczyty ch opczyka, w jakoho pidboriddiam tek a szoko adna s yna, a e yczko bu o swi e, czyste, bez odnoji wo osynky… ne
baczyty joho mamuniu, mizernyj biust jakoji prykrasza o namysto z we ykych «czornych
bryzok», opraw enych u srib o… i ne baczyty wyba uszenych sk erotycznych bi kiw
towstuna i strachit ywych borodawok na nabriak omu ryli staroji. Towstun sprobuwaw zakuryty, a e stara naposi asia na nioho, i ce trywa o do pjatoho powerchu, de wona wykotyasia, i szczojno wona wykoty asia, towstun use-taky zakuryw z takym wyhladom, nacze
win oboronyw swoji hromadian ki swobody, i widrazu poczaw kaszlaty i zadychatysia, sypity, chrypity, po-werbludiaczomu wytiahujuczy huby i sztowchajuczy Redrika w bik bolisno widczepirenym liktem…
Na wo momu powersi Redrik wyjszow i, szczoby chocz trochy rozriadytysia, huczno,
staranno wyho osyw:
— W duszu twoju neho enu, kargo, stara ty larwo, kaszlukom smerdiuczym, napiwzdoch ym w boha trachnuta, razom zi szmarkaczem zas ynenym, szoko adnym…
Potim win ruszyw po mjakomu ky ymu wzdow korydoru, osiajanoho zatysznym swiom prychowanych amp. Tut pach o dorohym tiutiunom, pary kymy parfumamy, b yskuczoju naturalnoju szkiroju tuho nabytych hamanciw, dorohymy paniankamy po pjatsot
monet za nicz, masywnymy zo otymy portsygaramy — wsijeju cijeju brydkoju plisniawoju,
szczo naros a na Zoni, py a wid Zony, er a, chapa a, yri a wid Zony, i na wse jij bu o napluwaty, i osob ywo jij bu o napluwaty na te, szczo bude potim, ko y wona na ere sia, nachapaje wdostal, a wse, szczo bu o w Zoni, opyny sia zzowni j osiade u switi. Redrik bez
stuku sztowchnuw dweri nomera wisimsot simdesiat czotyry.
Chrypatyj, sydiaczy na stoli bila wikna, czak uwaw nad sygaroju. Win buw szcze w
pi ami, z mokrym ride kym wo ossiam, utim, retelno zaczesanym na prodi , chworob ywe
odut e ob yczczia bu o h ade ko wyho ene.
— Aha, — promowyw win, ne pidijmajuczy oczej. — Tocznis — grecznis koroliw.
Dobryde , mij ch opczyku!
Win zakinczyw widstryhaty w sygary kinczyk, uziaw jiji dwoma rukamy, pidnis do

wusiw i powodyw nosom uzdow neji wzad i wpered.
— A de nasz staryj dobryj Barbryd ? — zapytaw win i zwiw oczi.
Oczi w nioho bu y prozori, ho ubi, angel ki.
Redrik postawyw portfel na dywan, siw i distaw sygarety.
— Barbryd ne pryjde, — skazaw win.
— Staryj dobryj Barbryd , — prokazaw Chrypatyj, uziaw sygaru dwoma palciamy j
obere no pidnis jiji do rota. — U staroho Barbryd a roz adna ysia nerwy…
Win dywywsia na Redrika czystymy ho ubymy oczyma i ne klipaw. Win niko y ne
klipaw. Dweri proczyny ysia, i w nomer protysnuwsia Kistlawyj.
— Chto buw cej czo owik, z jakym wy rozmowla y? — zapytaw win prosto z poroha.
— A, dobryde , — prywitno skazaw jomu Redrik, struszujuczy popi na pid ohu.
Kistlawyj zapchaw ruky w kyszeni, nab yzywsia, szyroko perestupajuczy we yczeznymy, skoszenymy wseredynu stopamy, i zupynywsia pered Redrikom.
— My z wamy sto raziw howory y, — dokir ywo promowyw win. — Nijakych kontaktiw pered zustriczcziu. A wy szczo robyte?
— Ja — witajusia, — skazaw Redrik. — A wy?
Chrypatyj rozsmijawsia, a Kistlawyj rozdratowano skazaw:
— Dobryde , dobryde … — Win perestaw swerd yty Redrika dokir ywym pohladom
i hrymnuwsia porucz na dywan. — Ne mo na tak robyty, — skazaw win. — Rozumijete?
Ne mo na!
— Todi pryznaczajte meni pobaczennia tam, de ja ne maju znajomych, — skazaw Redrik.
— Ch ope prawyj, — zauwa yw Chrypatyj. — Nasz promach… To chto buw cej czoowik?
— Ce Riczard Nunan, — skazaw Redrik. — Win predstawlaje jaki firmy, szczo postaczaju ob adnannia dla Instytutu. Meszkaje tut, u hoteli.
— Ot baczysz, jak prosto! — skazaw Chrypatyj Koszczawomu, wziaw zi sto u ko osalnu zapalnyczku, oform enu pid Statuju Swobody, z wahanniam podywywsia na neji i
postawyw nazad.
— A Barbryd de? — zapytaw Kistlawyj u e zowsim pryjazno.
— Nakrywsia Barbryd , — skazaw Redrik.
Ci dwoje szwydko perezyrnu ysia.
— Myr prachu joho, — skazaw Chrypatyj nastoro eno. — Czy, mo e, win aresztowanyj?
Jakyj czas Redrik ne widpowidaw, powilnymy zatia kamy dokuriujuczy sygaretu.
Potim win kynuw nedopa ok na pid ohu i skazaw:
— Ne bijtesia, wse czysto. Win u likarni.
— Niczoho sobi — czysto! — skazaw Kistlawyj znerwowano, pidchopywsia i projszow do wikna. — W jakij likarni?
— Ne bijtesia, — powtoryw Redrik. — U jakij treba. Dawajte b cze do sprawy, ja
spaty choczu.
— U jakij same likarni? — w e rozdratowano zapytaw Kistlawyj.
— Tak ja wam i skazaw, — ozwawsia Redrik. Win uziaw portfel. — Budemo my siohodni sprawoju zajmatysia czy ni?
— Budemo, budemo, mij ch opczyku, — badioro skazaw Chrypatyj. Z nespodiwanoju ehkistiu win ziskoczyw na pid ohu, szwydko prysunuw do Redrika urnalnyj sto yk,
odnym ruchom zmachnuw na ky ym stos urnaliw ta hazet i siw nawproty, wperszy w kolina ro ewi wo ochati ruky. — Pokazujte, — skazaw win.

Redrik rozkryw portfel, wytiah spysok iz cinamy i pok aw na sto yk pered Chrypatym.
Chrypatyj pohlanuw i nihtem widsunuw spysok ubik. Kistlawyj, zajszowszy jomu za spynu,
wtupywsia u spysok czerez joho p ecze.
— Ce rachunok, — skazaw Redrik.
— Baczu, — ozwawsia Chrypatyj. — Pokazujte, pokazujte!
— Hroszi, — skazaw Redrik.
— Szczo ce za «kilce»? — pidozri o pocikawywsia Kistlawyj, tyciajuczy palcem u spysok czerez p ecze Chrypatoho.
Redrik mowczaw. Win trymaw rozkrytyj portfel na kolinach i, ne widrywajuczy , dywywsia w ho ubi jangol ki oczka. Chrypatyj nareszti osmichnuwsia.
— I za szczo ce ja was tak lublu, mij ch opczyku? — promurkotiw win. — A szcze
ka , szczo lubowi z perszoho pohladu ne buwaje! — Win teatralno zitchnuw. — Fi e,
druziako, jak u nych tut wys owluju sia? Widwa jomu kapusty, wids
ze ene kych… i
daj meni nareszti sirnyka! Ty baczysz… — I win potrusyw sygaroju, wse szcze zatysnutoju
u dwoch palciach.
Kistlawyj Fi proburczaw szczo nerozbir ywe, kynuw jomu sirnykowu paczku, a sam
wyjszow do susidnioji kimnaty czerez dweri, zas oneni por jeroju. Bu o czutno, jak win z
kymo tam rozmowlaje, rozdratowano i nerozbir ywo, szczo pro kota w miszku, a Chrypatyj, rozkuriujuczy nareszti swoju sygaru, wse rozhladaw Redrika wprytu iz zastyh oju
usmiszkoju na tonkych blidych hubach i niby rozmirkowuwaw pro szczo , a Redrik, poawszy pidboriddia na portfel, te dywywsia jomu w ob yczczia i te namahawsia ne
klipaty, chocza powiky pek o jak wohnem i na oczi nabiha y slozy. Potim Kistlawyj powernuwsia, kynuw na sto yk dwi obandero eni paczky banknot i, naduwszy , siw bila Redrika.
Redrik li kuwato potiahnuwsia za hroszyma, a e Chrypatyj estom zupynyw joho, obder
iz paczok banderoli i pchnuw ci banderoli sobi do kyszeni.
— Teper proszu, — skazaw win.
Redrik uziaw hroszi i, ne rachujuczy, porozpychaw paczky po wnutrisznich kyszeniach pid aka. Potim win uziawsia wyk adaty chabar. Win robyw ce powilno, dajuczy
mo ywis jim obom rozdywytysia i zwiryty zi spyskom ko nyj predmet zokrema. W kimnati bu o tycho, tilky wa ko dychaw Chrypatyj, i szcze z-za por jery do yna o s abke dze kannia — nibyto
eczky ob kraj sklanky.
Ko y Redrik nareszti zakryw portfel i k acnuw zamkamy, Chrypatyj pidniaw na nioho
pohlad i zapytaw:
— Nu, a jak stosowno ho ownoho?
— Nijak, — widpowiw Redrik. Win pomowczaw i dodaw: — Poky szczo.
— Meni podobaje sia oce «poky szczo», — askawo skazaw Chrypatyj. — A tobi,
Fi e?
— Mudrujete, Szucharte, — skazaw newdowo eno Kistlawyj Fi . — A czoho temnyty,
pytaje sia?
— Speciälnis taka: temni sprawy, — skazaw Red. — Wa ka u nas iz wamy speciälnis .
— Nu dobre, — skazaw Chrypatyj. — A de fotoaparat?
— O, czort! — prohoworyw Redrik. Win poter palciamy szczoku, widczuwajuczy, jak
krow pry ywaje jomu do ob yczczia. — Wynuwatyj, — skazaw win. — He zabuw.
— Tam? — zapytaw Chrypatyj, roblaczy newyznaczenyj ruch sygaroju.
— Ne pamjataju… Napewno, tam… — Redrik zapluszczyw oczi j widkynuwsia na
spynku dywana. — Ni. He ne pamjataju.
— Szkoda, — skazaw Chrypatyj. — A e wy, prynajmni, chocz baczy y ciu sztuku?

— Ta ni, — z dosadoju skazaw Redrik. — U tomu-to wsia sprawa. My ne dijsz y do
kauperiw. Barbryd wlapawsia u «cho ode », i meni dowe osia widrazu powertaty ho obli… W e mo ete buty pewni, jakby ja jiji pobaczyw, ja b ne zabuw…
— S uchaj, Chju, pohla ! — perelakanym szepotom promowyw raptom Kistlawyj. —
Szczo ce, ha?
Win sydiw, napru eno wytiahnuwszy pered soboju wkaziwnyj pa
prawoji ruky.
Nawko o palcia krutywsia toj samyj bi yj meta ewyj obrucz, i Kistlawyj dywywsia na cej
obrucz, wytriszczywszy oczi.
— Win ne zupyniaje sia! — ho osno skazaw Kistlawyj, perewodiaczy kruhli oczi z
obrucza na Chrypatoho i nazad.
— Szczo oznaczaje — ne zupyniaje sia? — obere no zapytaw Chrypatyj i trochy widsunuwsia.
— Ja nadiah joho na pa
i krutnuw razoczok — prosto tak… I win u e ci u chwy ynu
ne zupyniaje sia!
Kistlawyj raptom pidskoczyw i, trymajuczy wytiahnutoho palcia pered soboju, pobih
za por jeru. Obrucz, sriblasto pob yskujuczy, rozmireno krutywsia pered nym, nacze prope er litaka.
— Szczo ce wy nam prynes y? — zapytaw Chrypatyj.
— Czort joho znaje! — skazaw Redrik. — Ja j ne znaw… Znaw by — zder by bilsze.
Chrypatyj jakyj czas dywywsia na nioho, potim pidwiwsia i te znyk za por jeroju.
Tam widrazu zabuboni y ho osy. Redrik wytiah sygaretu, zakuryw, pidibraw z pid ohy jakyj urna i wziawsia joho neuwa no hortaty. U urnali bu o pownisi ko micnozadych
krasu , a e czomu zaraz bu o hydko dywytysia na nych. Redrik po buryw urna he i ponyszporyw oczyma po nomeru, szukajuczy czoho wypyty. Potim win wydobuw iz wnutrisznioji kyszeni paczku i pererachuwaw papirci. Wse bu o prawylno, a e, szczoby ne zasnuty, win pererachuwaw i druhu paczku. Ko y win chowaw jiji w kyszeniu, powernuwsia
Chrypatyj.
— Wam szczasty , mij ch opczyku, — oho osyw win, znowu wsidajuczy nawproty
4

Redrika. — Znajete, szczo take perpetuum mobi e ?
— Ni, — skazaw Redrik. — U nas cioho ne prochody y.
— I ne treba, — skazaw Chrypatyj.
Win wytiah szcze odnu paczku banknot.
— Ce cina perszoho prymirnyka, — promowyw win, obdyrajuczy z paczky banderol.
— Za ko nyj nowyj ekzemplar cioho waszoho «kilcia» wy budete otrymuwaty po dwi takych paczky. Zapamjata y, mij ch opczyku? Po dwi. A e za umowy, szczo, krim nas iz
wamy, nichto pro ci kilcia niko y niczoho ne diznaje sia. Domowy ysia?
Redrik mowczky zapchnuw paczku do kyszeni i pidwiwsia.
— Ja piszow, — skazaw win. — Ko y i de nastupnoho razu?
Chrypatyj tako pidwiwsia.
— Wam zate efonuju , — skazaw win. — Czekajte dzwinka szczopjatnyci z dewjatoji
do dewjatoji trydcia ranku. Wam peredadu prywit wid Fi a i Chju ta pryznacza pobaczennia.
Redrik kywnuw i ruszyw do dwerej. Chrypatyj piszow za nym, pok awszy ruku jomu
na p ecze.
4 Perpetuum mobi e (iz at. «perpetuum mobi e» — «wiczno ruchome») — te same, szczo wicznyj dwyhun. Ce dwyhun, zdatnyj zdijsniuwaty robotu bez zatrat pa ywa czy inszych energetycznych resursiw.
Zhidno iz zakonom zbere ennia energiji, wsi sproby stworyty takyj dwyhun pryreczeni na prowa .

— Ja chotiw by, szczob wy zrozumi y, — prodow uwaw win. — Use ce dobre, du e
my o i tak dali, a «kilce» — tak ce prosto czudowo, a e peredusim nam potribni dwi reczi:
fotografiji ta pownyj kontejner. Powerni nam nasz fotoaparat, a e z widzniatoju pliwkoju,
i nasz farforowyj kontejner, a e ne poro nij, a pownyj, i wam bilsze niko y ne dowede sia
chodyty w Zonu…
Redrik, woruchnuwszy p eczem, skynuw joho ruku, widimknuw dweri i wyjszow.
Win, ne obertajuczy , krokuwaw po mjakomu ky ymu i we czas widczuwaw u sebe na
poty yci ho ubyj jangol kyj neporusznyj pohlad. Win ne staw czekaty lifta i spustywsia z
wo moho powerchu piszky.
Wyjszowszy z «Metropolu», win uziaw taksi j pojichaw na inszyj kine mista. Wodij
trapywsia neznajomyj, z nowaczkiw, nosatyj pryszczawyj ch opczy ko, odyn iz tych, chto
wa om sunuw u Harmont ostannimy rokamy w poszukach karko omnych pryhod, nezliczennych bahatstw, wseswitnioji s awy, jakoji osob ywoji religiji, sunu y wa om, ta tak i
poosida y wodijamy taksi, oficiäntamy, budiwelnymy robitnykamy, wykyda amy u bordelach — adibni, bezta anni, zamuczeni newyraznymy ba anniamy, wsim na switi newdowo eni, straszenno rozczarowani i perekonani, szczo tut jich znowu obdury y. Po owyna z
nych, potyniawszy misia -druhyj, iz proklonamy werta asia po domiwkach, roznosiaczy
we yke swoje rozczaruwannia czy ne w usi krajiny switu, liczeni odynyci stawa y sta keramy i szwydko hynu y, tak i ne wstyhnuwszy ni w czomu rozibratysia, i posmertno peretworiuwa
na egendarnych herojiw, dejakym wdawa osia postupyty w Instytut, najtiamowytiszym i najgramotniszym iz nych, prydatnym bodaj na posadu preparatora, a reszta
ponastworiuwa y politycznych partij, religijnych sekt, jakycho hurtkiw wzajemodopomohy, ci ymy weczoramy prosyd uwa a u kabaciurach, by asia czerez rozbi nosti u pohladach, czerez diwok i prosto tak, na pjanu ho owu. Czas wid czasu wony w asztowuwa y
procesiji z jakymy petycijamy, jaki demonstraciji protestu, jaki strajky — sydiaczi, stojaczi ta nawi
aczi, — zowsim dowe y do skazu mi ku policiju, komendaturu ta staro yliw, a e czym dali, tym bilsze zaspokojuwa ysia, zmyria ysia j dedali mensze cikawy ysia,
dla czoho wony tut.
Wid pryszczawoho wodija za werstu tchnu o pereharom, oczi w nioho bu y czerwoni,
jak u kro yka, a e win buw straszenno zbud enyj i z chodu wziawsia rozpowidaty Redriku,
jak siohodni wranci na jichniu wu yciu zajawywsia nebi czyk iz cwyntaria. Pryjszow, znaczy , do swoho domu, a dim otoj u e bahato rokiw zabytyj, usi zwidty powyji
y—i
wdowa joho, stara, i doczka z czo owikom, i onuky. A sam win, susidy ka , pomer rokiw
trydcia tomu, szcze do Wizytu, a teper ot — prywit! — prypchawsia. Pochodyw-pochodyw dowko a domu, poszkribsia, potim wsiwsia bila parkana i sydy . Ludu nabih o — z
usioho kwarta u, dywla sia, a pidijty, zwyczajno, boja sia. Potim chto zdohadawsia: wy ama y dweri w joho domi, widkry y, znaczy , jomu wchid. I szczo wy dumajete? Wstaw i
wwijszow, i dweri za soboju pryczynyw. Meni na robotu treba bu o bihty, ne znaju, czym
tam di o zakinczy osia, znaju tilky, szczo zibra ysia w Instytut te efonuwaty, szczob zabra y
joho wid nas do czortowowoji mamy. Znajete, szczo ka ? Ka , komendatura hotuje
nakaz, szczob cych nebi czykiw, jakszczo rodyczi w nych wyjicha y, posy y do nych, na
nowe misce pro ywannia. Oto w e radosti w rodycziw bude! A w e smerdy wid nioho…
nu, na te win i pokijnyk…
— Stop, — skazaw Redrik. — Zupyny otut.
Win ponyszporyw u kyszeni. Dribnych hroszej ne znajsz osia, dowe
rozminiaty
nowu banknotu. Potim win postojaw bila worit, poczekaw, poky taksi pojide. Koted yk u
Sterwjatnyka buw nepohanyj: dwa powerchy, zask enyj fligel z biljardnoju, dohlanutyj sadok, oran ereja, bi a altanka sered jab
. I nawko o wsioho cioho wizerunczasta zalizna

reszitka, pofarbowana swit o-ze enoju maslanoju farboju. Redrik kilka raziw natysnuw
knopku dzwinka, chwirtka z ehkym rypom widczyny asia, i Redrik powilno ruszyw po
piszczanij dori ci, obsad enij trojandowymy kuszczamy, a na hanku koted u w e stojaw
Chowrach — skriuczenyj, czorno-bagrianyj, we azartno tremtiaczy wid ba annia dohodyty. W neterpinni win powernuwsia bokom, spustyw zi schidcia, sudomno namacujuczy
oporu, odnu nohu, stwerdywsia, poczaw tiahty do ny nioho schidcia druhu nohu j odnoczasno wse smykaw, smykaw u bik Redrika zdorowoju rukoju: zaraz, mowlaw, zaraz…
— Ahow, Rudyj! — pok ykaw iz sadu inoczyj ho os.
Redrik powernuw ho owu i pobaczyw sered ze eni bila bi oho a urnoho dachu altanky holi smahlawi p eczi, jaskrawo-czerwonyj rot, witalnyj pomach ruky. Win kywnuw
Chowrachowi, zboczyw z dori ky i napro om czerez trojandowi kuszczi, po mjakij ze enij
trawi ruszyw do altanky.
Na halawi buw rozste enyj we yczeznyj czerwonyj mat, a na mati sydi a z ke ychom
u ruci Dina Barbryd u maj e newydymomu kupalnomu kostiumi, nepodalik wala asia
kny ka u strokatij paliturci, i poriad, u tini pid kuszczem, stoja o b yskucze widerce z lodom, iz jakoho styrcza a wu ka dowha szyjka plaszky.
— Zdorow, Rudyj! — skaza a Dina Barbryd , roblaczy witalnyj ruch ke ychom. — A
de tatunio? New e znowu zasypawsia?
Redrik pidijszow i, zawiwszy ruky z portfe em za spynu, zupynywsia, dywlaczy na
neji zwerchu wnyz. Tak, ditej sobi Sterwjatnyk w koho u Zoni wyprosyw niwroku. Wsia
wona bu a oksamytowa, rozkiszno-ti ysta, odnoji wady, odnoji zajwoji sk adky — piwto5

rasta funtiw dwadciatyricznoji asoji p oti, ta szcze smarahdowi oczi, szczo siaja y zseredyny ta szcze we ykyj wo ohyj rot i riwni bili zuby, ta szcze nedba o kynuti na odne p ecze
czorni kosy, szczo wyb yskuwa y pid soncem, a sonce tak i pochod o po nij, perechodiaczy iz p eczej na ywit i na stehna, za yszajuczy tini mi maj e ho ymy hru my. Win stojaw
nad neju i widwerto rozhladaw jiji, a wona dywy asia na nioho znyzu whoru, z rozuminniam
usmichajuczy , a potim pidnes a ke ych do hub i zroby a kilka kowtkiw.
— Choczesz? — skaza a wona, ob yzujuczy huby, i, zaczekawszy riwno stilky,
szczoby dwoznacznis dijsz a do nioho, prostiah a jomu ke ych.
Win widwernuwsia, poszukaw oczyma i, znajszowszy w tini szez ong, usiwsia i wyprostaw nohy.
— Barbryd u likarni, — skazaw win. — Nohy jomu widri .
Tak samo usmichajuczy , wona dywy asia na nioho odnym okom, druhe prychowuwa a husta chwyla wo ossia, szczo wpa a na p ecze, tilky usmiszka jiji zroby
neruchomoju — cukrowyj wyszkir na smahlawomu ob yczczi. Potim wona maszynalno pochyta a
ke ychom, nenacze prys uchajuczy do dze kannia kry ynok ob stinky, i zapyta a:
— Obydwi nohy?
— Obydwi. Mo e, do kolin, a mo e, j wyszcze.
Wona postawy a ke ych i widwe a z ob yczczia wo ossia. Wona bilsze ne usmicha .
— Szkoda, — promowy a wona. — A ty, znaczy …
Same jij, Dini Barbryd , win mih by dok adno rozpowisty, jak use ce sta osia i jak use
ce bu o. Napewno, win mih by jij rozpowisty nawi , jak powertawsia do maszyny, trymajuczy napohotowi kastet, i jak Barbryd prosyw — ne za sebe prosyw nawi , za ditej, za neji
ta za Arczi, i obiciaw Zo otu Kulu. A e win ne rozpowiw. Win mowczky poliz za pazuchu,
wytiah paczku asygnacij i kynuw jiji na czerwonyj mat, prosto do dowhych ho ych nih
5 Funt — u krajinach z anglij koju systemoju mir doriwniuje 453,6 h.

Diny. Banknoty roz eti ysia rajdu nym wija om. Dina rozhub eno wzia a kilka sztuk i pocza a jich rozhladaty, nacze baczy a wpersze, a e ne du e nymy cikawy asia.
— Ostannij zarobitok, znaczy , — promowy a wona.
Redrik perehnuwsia z szez onga, dotiahnuwsia do widercia i, wytiahnuwszy plaszku,
pohlanuw na jar yk. Po temnomu sk u stika a woda, i Redrik widwiw plaszku wbik, szczob
ne kapa o na sztany. Win ne lubyw dorohoho wiski, a e zaraz mo na bu o by siorbnuty j
cioho. I win u e namirywsia siorbnuty prosto z szyjky, a e joho zupyny y nerozbir ywi protestujuczi zwuky za spynoju. Win ozyrnuwsia i pobaczyw, szczo czerez halawynu, bolisno
perestawlajuczy krywi nohy, szczosy y pospiszaje Chowrach, trymajuczy pered soboju w
oboch rukach wysokyj ke ych iz prozoroju sumiszsziu. Wid zawziattia pit hradom kotywsia
po joho czorno-bagrianomu ob yczcziu, na yti krowju oczi zowsim wyliz y z orbit, i pobaczywszy, szczo Redrik dywy sia na nioho, win edwe ne z widczajem prostiahnuw pered
soboju ke ycha i znowu czy to zamuhykaw, czy to zaskawuliw, szyroko i bezsy o rozziawlajuczy bezzuboho rota.
— Czekaju, czekaju, — skazaw jomu Redrik i pok aw plaszku nazad U lid.
Chowrach pryszkandybaw nareszti, podaw Redrikowi ke ycha i z bojazkoju familjarnistiu pop eskaw joho po p eczu k eszniastoju rukoju.
— Diakuju, Diksone, — serjozno skazaw Redrik. — Ce jakraz te, czoho meni zaraz
brakuwa o. Ty, jak zaw dy, na wysoti, Diksone.
I poky Chowrach zbente eno i radisno kywaw ho owoju i konwulsywno byw sebe
zdorowoju rukoju po stehnu, Redrik uroczysto pidniaw ke ych, kywnuw jomu i za odyn
duch widpyw po owynu. Potim win podywywsia na Dinu.
— Choczesz? — skazaw win, pokazujuczy jij ke ych.
Wona ne widpowi a. Wona sk ada a asygnaciju napo owynu, i szcze raz napo owynu,
i szcze raz napo owynu.
— Ob ysz, — skazaw win. — Ne propadete. U twoho tatusia…
Wona pererwa a joho:
— A ty joho, znaczy , tarabanyw, — skaza a wona. Wona joho ne pyta a, wona stweruwa a. — Per joho, dure , czerez usiu Zonu, kretyn rudyj, per na chrebti ciu swo otu,
ko, taku nahodu wtratyw…
Win dywywsia na neji, zabuwszy pro ke ych, a wona pidwe asia, pidijsz a, stupajuczy
bosoni po rozkydanych banknotach, i zupyny asia pered nym, uperszy stysnuti ku aky u
ade ki boky, zahorodywszy wid nioho we swit swojim czudowym ti om, szczo pach o
parfumamy ta so odkym potom.
— Otak win usich was, idiötykiw, nawkruh palcia… Po kistkach waszych, po waszych
makitrach bezmozkych… Strywaj, strywaj, win szcze na kosturach po waszych czerepoczkach chodytyme, win wam szcze poka e brat ku lubow i my oserdia! — Wona w e maj e
krycza a. — Zo otu Kulu, napewno, tobi obiciaw, tak? Kartu, pastky, tak? Jo op! Kretyn!
Po mordi twojij riabij baczu, szczo obiciaw… Strywaj, win tobi szcze das kartu, upokij, Hospody, durnu duszu rudoho durnia Redrika Szucharta…
Todi Redrik nekwapno pidwiwsia i z rozmachu zalipyw jij lapasa, i wona zmowk a na
piws owi, opusty asia, jak pidrubana, na trawu i schowa a ob yczczia w do oniach.
— Dure … rudyj… — nerozbir ywo prohowory a wona. — Taku nahodu wtratyw…
Taku nahodu…
Redrik, dywlaczy na neji zwerchu wnyz, dopyw ke ych i, ne obertajuczy , ty nuw
joho Chowrachu. Howoryty tut ne bu o bilsze pro szczo. Harnych ditoczok wymo yw sobi
Sterwjatnyk Barbryd u Zoni. Lublaczych i szanob ywych.

Win wyjszow na wu yciu, pijmaw taksi i nakazaw jichaty u «Bor cz». Treba bu o zakinczuwaty wsi ci sprawy, spaty choti osia nesterpno, pered oczyma wse p yw o, i win taky
zasnuw, nawa ywszy na portfel usim ti om, i prokynuwsia, tilky ko y szofer potermosyw
joho za p ecze.
— Pryjicha y, mistere.
— De ce my? — promowyw win, sprosonnia ozyrajuczy . — Ja tobi weliw u bank…
— A nijak, mistere, — wyszkirywsia szofer. — Weli y u «Bor cz». Ot wam i «Bor cz».
— Dobre, — proburczaw Redrik. — Prysny osia szczo …
Win rozp atywsia i wyliz, wa ko perebyrajuczy zanimi ymy nohamy. Asfalt u e rozpiksia pid soncem, sta o du e spekotno. Redrik widczuw, szczo win we mokryj, u roti bu o
hydko, oczi slozy ysia. Persz ni uwijty, win oh ediwsia. Wu ycia pered «Bor czem», jak i
zaw dy o cij hodyni, bu a bezludnoju. Zabihajliwky nawproty szcze ne widkrywa ysia, ta j
sam «Bor cz» buw, w asne, zaczynenyj, a e Ernest u e buw na postu — protyraw boka y,
pochmuro pozyrajuczy z-za stijky na jakycho trioch czmyriw, szczo ukty y pywo za kutowym sto ykom. Z reszty sto ykiw szcze ne bu y zniati perewernuti stilci, neznajomyj nef
u bilij kurtci nadrajuwaw pid ohu szwabroju, i szcze odyn nehr mordochawsia z jaszczykamy pywa za spynoju w Ernesta. Redrik pidijszow do stijky, pok aw na stijku portfel i
prywitawsia. Ernest proburczaw u widpowi szczo neprywitne.
— Pywa na yj, — skazaw Redrik i sudomno pozichnuw.
Ernest hrymnuw na stijku poro niu kru ku, wychopyw iz cho odylnyka plaszku, widkorkuwaw jiji i nachy yw nad kru koju. Redrik, prykrywajuczy rota do oneju, wytriszczywsia na joho ruku. Ruka tremti a. Szyjka plaszky kilka raziw dze knu o ob kraj kru ky.
Redrik pohlanuw Ernestu w ob yczczia. Wa ki Ernestowi powiky bu y opuszczeni, ma kyj rot wykryw enyj, towsti szczoky obwys y. Nehr szarkaw szwabroju pid samymy nohamy w Redrika, czmyri w kuti azartno i zlisno sperecza ysia pro bihy, nehr, szczo sowaw
jaszczyky, sztowchnuw Ernesta zadom tak, szczo toj chytnuwsia. Nehr poczaw burmotity
wybaczennia. Ernest zdaw enym ho osom spytaw:
— Prynis?
— Szczo — prynis? — Redrik ozyrnuwsia czerez p ecze.
Odyn iz czmyriw li kuwato pidwiwsia z-za sto yka, piszow do wychodu i zupynywsia
w dweriach, rozkuriujuczy sygaretu.
— Chodim pohoworymo, — skazaw Ernest.
Nehr zi szwabroju teper te stojaw mi Redrikom i dweryma. Zdorowennyj takyj nehr,
jak Hutalin, a e wdwiczi szyrszyj.
— Chodimo, — skazaw Redrik i wziaw portfel. Snu w nioho w e i b ko ne bu o.
Win zajszow za stijku i protysnuwsia mymo nehra z pywnymy jaszczykamy. Nef
pryszczemyw, mabu , sobi palcia — ob yzuwaw nihtia, spid oba rozdywlajuczy Redrika.
Tak samo micno skrojenyj nehr, z pro om enym nosom i rozpluszczenymy wuchamy. Ernest projszow do zadnioji kimnaty, i Redrik podawsia za nym, bo teper u e wsi troje czmyriw stoja y bila wychodu, a nehr zi szwabroju opynywsia pered kulisamy, szczo we y do
sk adu.
U zadnij kimnati Ernest widstupyw ubik i, zhorbywszy , siw na sti
bila stiny, a z-za
sto u pidwiwsia kapitan Kwoterb ad, owtyj i skorbotnyj, a zwidky zliwa wysunuwsia weyczeznyj ooniwe
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u nasunutij na oczi kasci, szwydko wziaw Redrika za boky i prowiw

6 Ooniwe — so dat wij k OON — organizaciji objednanych nacij.

we yczeznymy do oniamy po joho kyszeniach. Bila prawoji bokowoji kyszeni win zatrymawsia, wydobuw kastet i ehe ko pidsztowchnuw Redrika do kapitana. Redrik pidijszow
do sto u i postawyw pered Kwoterb adom portfel.
— Szczo ty, zarazo! — skazaw win Ernestu.
Ernest ponuro ruchnuw browamy i znyzaw odnym p eczem. Use bu o zrozumi o. W
dweriach u e stoja y, usmichajuczy , obydwa nehry, i bilsze dwerej ne bu o, a wikno bu o
zaczynene j, okrim toho, zahorod ene znadworu solidnymy gratamy.
Kapitan Kwoterb ad, z widrazoju krywlaczy ob yczczia, oboma rukamy rywsia u portfeli, wyk adajuczy na sti : «poro niaky» mali — dwi sztuky; «batarejky» — dewja sztuk;
«czorni bryzky» riznych rozmiriw — szistnadcia sztuk u poliëty enowomu paketi;
«hubky» czudowo zbere eni — dwi sztuky; «hazowanoji h yny» — odna banka…
— W kyszeniach je szczo-nebu ? — tycho promowyw kapitan Kwoterb ad. — Wyadajte…
— Hady, — skazaw Redrik. — Zar-razy.
Win sunuw ruku za pazuchu i burnuw na sti paczku banknot. Banknoty po eti y na
wsi boky.
— Oho! — promowyw kapitan Kwoterb ad. — Szcze?
— aby smerdiuczi! — zakryczaw Redrik, wychopyw z kyszeni druhu paczku i z rozmachu burnuw jiji sobi pid nohy. — eri ! Podawi sia!
— Du e cikawo, — promowyw kapitan Kwoterb ad spokijno. — A teper pidbery wse
ce.
— Re ku w oko! — skazaw jomu Redrik, zak adajuczy ruky za spynu. — Cho uji
twoji pidberu . Sam pidberesz!
— Pidbery hroszi, sta kere, — ne pidwyszczujuczy ho osu, skazaw kapitan Kwoterb ad, upyrajuczy ku akamy w sti i we nachylajuczy upered.
Kilka sekund wony mowczky dywy ysia odyn odnomu w oczi, potim Redrik, burmoczuczy proklony, opustywsia nawpoczipky i znechotia zachodywsia pidbyraty hroszi.
Nehry za spynoju zachychoti y, a ooniwe z owtiszno fyrknuw.
— Ne fyrkaj, ty! — skazaw jomu Redrik. — Szmarkla wy ety !
Win powzaw u e na kolinach, zbyrajuczy papirci po odnomu, dedali b cze pidbyrajuczy do temnoho midnoho kilcia, szczo myrno
o w zaroslij hriaziukoju wyjimci w
parketi, powertajuczy tak, szczob bu o zruczno, win wykrykuwaw i wykrykuwaw brudni
proklony, wsi, jaki mih pryhadaty, i szcze ti, kotri wyhaduwaw na chodu, a ko y nasta a
my , win zamowk, napru ywsia, schopywsia za kilce, szczosy y rwonuw joho whoru, i widczynena kryszka luka szcze ne wstyh a wdarytysia ob pid ohu, a win w e pirnuw unyz hoowoju, wytiahnuwszy napru eni ruky, w syru cho odnu pi mu pywnyci.
Win upaw na ruky, perekotywsia czerez ho owu, pidskoczyw i, zihnuwszy , kynuwsia, niczoho ne baczaczy, pok adajuczy tilky na pamja i na udaczu, u wu kyj prochid
mi sztabelamy jaszczykiw, na chodu szarpajuczy, rozhojdujuczy ci sztabeli i czujuczy, jak
wony z dze kanniam i hurkotom wala sia u prochid pozadu nioho, s kajuczy , wybih
nahoru po newydymych schodach, usim ti om wybyw obbyti r awoju blachoju dweri j opynywsia w Ernestowomu gara i. Win we trusywsia i wa ko dychaw, pered oczyma p yw y
krywawi plamy, serce wa kymy bolisnymy posztowchamy by o w same hor o, a e win ne
zupynywsia nawi na sekundu. Win widrazu metnuwsia w dalnij kut i, obdyrajuczy ruky,
wziawsia rozkydaty kupu mot ochu, pid jakoju u stini gara a bu o wy amano kilka doszok.
Potim win lih na ywit i propowz czerez ciu dirku, czujuczy, jak z triskotom rwe sia szczo
u joho pid aku, i w e u dwori, wu komu, nacze ko odia , prysiw mi smittiewymy kontejneramy, stiahnuw pid ak, zirwaw i kynuw ha stuk, szwydko oh ediw sebe, obtripaw sztany,

wyprostawsia i, probihszy czerez dwir, pirnuw u wu kyj smerdiuczyj tunel, szczo wiw do
susidnioho takoho samoho dworu. Na bihu win prys uchawsia, a e wyttia patrulnych syren
poky szczo ne bu o czuty, i win pobih szcze szwydsze, rozhaniajuczy perelakanu dit aszniu, pirnajuczy pid rozwiszenu bi yznu, prolizajuczy w dirky u zohny ych parkanach, namahajuczy jakomoha szwydsze wybratysia z cioho kwarta u, poky kapitan Kwoterb ad ne
wstyh wyk ykaty otoczennia. Win czudowo znaw ci miscia. W usich cych dworach, u pidwa ach, u zanedbanych pralniach, u wuhilnych sk adach win hrawsia szcze ch opczy kom,
usiudy tut u nioho bu y znajomi i nawi druzi, i za inszych obstawyn jomu niczoho ne wartuwa o by zachowatysia tut i widsyd uwatysia chocz ci yj ty de , a e ne dla cioho win zdijsnyw «zuchwa u wteczu z-pid aresztu» — z-pid nosa w kapitana Kwoterb ada, widrazu
zarobywszy sobi zajwych dwanadcia misiaciw.
Jomu dobriacze poszczasty o. Po Siomij wu yci, rozmachujuczy durnuwatymy transparantamy, hor aniaczy i zdijmajuczy pyluku, sunu a procesija jakoji ligy — dusz dwisti
dowhowo osych jo opiw i stry enych durep, takych samych roztripanych i neochajnych,
jak i win sam, i nawi hirsze, nenacze wsi wony tak samo szczojno prodyra ysia kri azy u
parkanach, perekyda y na sebe baky zi smittiam, ta na dodaczu szcze pered tym prowe y
bujnu nicze ku na wuhilnomu sk adi. Win wychopywsia iz pidworittia, z chodu wrizawsia
u ciu jurmu i nawskis, sztowchajuczy , nastupajuczy na nohy, distajuczy po wuchu i dajuczy zdaczi, prodersia na inszyj bik wu yci i znowu pirnuw u pidworittia — jakraz toji myti,
ko y poperedu pro una o znajome ohydne wyttia patrulnych maszyn, i procesija zupynyasia, styskajuczy harmoszkoju. A e teper win buw u e w inszomu kwartali, i kapitan Kwoterb ad ne mih znaty, w jakomu same.
Win wyjszow na swij gara iz boku sk adu radiötowariw, i jomu dowe osia proczekaty
jakyj czas, poky robitnyky zawanta uwa y awtokar we yczeznymy kartonnymy korobkamy z te ewizoramy. Win w asztuwawsia u chyrlawych kuszczach buzku pered h uchoju
stinoju susidnioho budynku, trochy widsapawsia i wykuryw sygaretu. Win adibno kuryw,
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prysiwszy nawpoczipky, prytu ywszy spynoju do twerdoji sztukaturky brandmauera ,
czas wid czasu pryk adajuczy ruku do szczoky, aby whamuwaty nerwowe sipannia, i dumaw, dumaw, dumaw, a ko y awtokar z roboczymy, hudiaczy, pokotyw u pidworittia, win
zasmijawsia i neho osno skazaw jomu wslid: «Diakuju wam, ch opci, zatryma y durnia…
da y podumaty». Z cijeji myti win poczaw dijaty szwydko, a e bez pospichu, sprytno, produmano, nenacze praciuwaw u Zoni.
Win probrawsia u swij gara czerez potajnyj az, bezszumno prybraw stare sydinnia,
zapchaw ruku w koszyk, obere no distaw z miszka zhortok i pry asztuwaw joho za pazuchoju. Pisla cioho win zniaw iz cwiacha staru potertu szkirianku, znajszow u kuti zasmalciowane kepi j oboma rukamy natiahnuw joho ny ko na czo o. Kri szpary worit u napiwtemriawu gara a pada y wu ki smuhy soniacznoho swit a, powni yskuczych poroszynok,
u dwori wese o j azartno wyszcza y dit achy, i, w e zbyrajuczy ity, win raptom upiznaw
ho os do ky. Todi win prytu ywsia okom do najszyrszoji szparyny i jakyj czas dywywsia,
jak Mawpoczka, rozmachujuczy dwoma powitrianymy kulkamy, bihaje dowko a nowoji
hojda ky, a try baby-susidky z wjazanniam na kolinach sydia poriad na awoczci i dywla sia na neji, nepryjazno stu ywszy huby. Obminiuju sia swojimy parszywymy dumkamy, stari pe ky. A dit achy — niczoho, hraju sia z neju jak ni w czomu ne buwa o, ne
darma win do nych pid eszczuwawsia jak umiw — i hirku derewjanu zrobyw dla nych, i
lalkowyj budynoczok, i hojda ku… I awoczku ciu, na jakij rozsi ysia stari potoroczi, te
7 Brandmauer — h ucha stina z wohnetrywkoho materiä u, jaka rozdilaje dwa budynky abo prowedena
wseredyni odnoho we ykoho budynku z protypo noju metoju.

win zrobyw. Nu harazd, skazaw win samymy hubamy, widirwawsia wid szpary, wostannie
ohlanuw gara i pirnuw u az.
Na piwdeno-zachidnij oko yci mista, bila zanedbanoji benzoko onky, szczo naprykinci Hirny koji wu yci, bu a budka te efona-awtomata. Bozna-chto teper tut neju korystuwawsia — nawko o bu y sami zakynuti budynky, a dali na piwde rozstelawsia neozoryj
pustyr ko ysznioho mi koho zwa yszcza. Redrik siw u tini budky prosto na zemlu i zastromyw ruku w szczi ynu pid budkoju. Win namacaw zapylu enyj proolijenyj papir i rukiwja
pisto eta, zahornutoho u cej papir, ocynkowana korobka z patronamy te bu a na misci, i
miszeczok z «bras etamy», i staryj hamane iz pidrob enymy dokumentamy — z tajnykom
use bu o harazd. Todi win zniaw iz sebe szkirianku ta kepi i poliz za pazuchu. Chwy ynu
de win sydiw, zwa ujuczy na do oni farforowyj ba onczyk z nezdo annoju i nemynuczoju
smertiu wseredyni. I tut win widczuw, jak jomu znowu zasipa o szczoku.
— Szucharte, — proburmotiw win, ne czujuczy w asnoho ho osu. — Szczo ty, zarazo, robysz? Pad o ty, wony cijeju sztukoju wsich nas peredusza … — Win prytys palciamy sip ywu szczoku, a e ce ne dopomoh o. — Hady, — skazaw win pro robitnykiw,
szczo wanta y te ewizory na awtokar. — Trapy ysia wy meni na dorozi… Kynuw by ja
jiji, sterwotu, nazad u Zonu, i kinci u wodu…
Win toskno oh ediwsia. Nad porepanym asfaltom bryni o hariacze powitria, ponuro
dywy ysia pozabywani wikna, pustyrem b uka y py owi czortyky. Win buw odyn.
— Dobre, — skazaw win riszucze. — Ko en za sebe, odyn Boh za wsich. Na nasz wik
wystaczy …
Pospichom, szczoby ne peredumaty znowu, win zapchaw ba on u kepi, a kepi zahornuw u szkirianku. Potim win wstaw na kolina i, napru ywszy , trochy nachy yw budku.
Towstyj zhortok lih na dno jamky, i szcze za yszy osia bahato wilnoho miscia. Win obere no opustyw budku, pochytaw jiji dwoma rukamy i pidwiwsia, obtruszujuczy do oni.
— I wse, — skazaw win. — I niczyczyrk.
Win zaliz u rozpeczenu zaduchu budky, opustyw monetu i nabraw nomer.
— Huto, — skazaw win. — Ty, bu aska, ne chwylujsia. Ja znowu popawsia.
Jomu bu o czutno, jak wona sudomno zitchnu a, i win pospichom prohoworyw:
— Ta durnyci ce wse, misiaciw szis -wisim… i z pobaczenniamy… Pere ywemo. A bez
hroszej ty ne budesz, hroszi tobi pryszlu … — Wona prodow uwa a mowczaty. — Zawtra
wranci tebe wyk yczu u komendaturu, tam pobaczymosia. Mawpoczku prywedy.
— Obszuku ne bude? — zapyta a wona h ucho.
— A chocz by j buw. Udoma wse czysto. Puste, trymaj chwosta truboju… Wucha storczma, chwist pisto etom. Uzia a za czo owika sta kera, teper ne narikaj. Nu, do zawtra…
Maj na uwazi, ja tobi ne dzwonyw. Ci uju u popku.
Win rizko powisyw s uchawku i kilka sekund stojaw, szczosy y zamru ywszy , stysnuwszy zuby tak, szczo dzweni o u wuchach. Potim win znowu kynuw monetku i nabraw
inszyj nomer.
— S uchaju was, — skazaw Chrypatyj.
— Howory Szuchart, — skazaw Redrik. — S uchajte uwa no i ne pererywajte…
— Szuchart? — du e naturalno zdywuwawsia Chrypatyj. — Jakyj Szuchart?
— Ne pererywajte, ja ka u! Ja popawsia, wtik i zaraz idu zdawatysia. Meni dadu rokiw dwa z po owynoju abo try. Dru yna za yszaje sia bez hroszej. Wy jiji zabezpeczyte.
Szczob u neji wsioho bu o wdostal, zrozumi o? Zrozumi o, ja was pytaju?
— Prodow ujte, — skazaw Chrypatyj.
— Nepodalik wid toho miscia, de my z wamy wpersze zustri ysia, je te efonna budka.
Tam wona odna, ne pomy yte . Farfor
pid neju. Choczete — beri , choczete — ni, a e

inka moja szczob ma a wsioho wdostal. Nam z wamy szcze praciuwaty i praciuwaty. A
jakszczo ja powernu i diznajusia, szczo wy zihra y neczysto… Ja wam ne rad u hraty neczysto. Zrozumi o?
— Ja wse zrozumiw, — skazaw Chrypatyj. — Diakuju. — Potim, powahawszy , zapytaw: — Mo e, adwokata?
— Hi, — skazaw Redrik. — Usi hroszi do ostannioho midiaka — dru yni. Z prywitom.
Win powisyw s uchawku, oh ediwsia, h yboko zapchaw ruky w kyszeni sztaniw i powoli piszow uhoru po Hirny kij wu yci mi poro nimy, pokynutymy budynkamy.

Riczard H. Nunan sydiw za sto om u sebe w kabineti i maluwaw czortykiw u we yczeznomu b oknoti dla di owych notatok. Pry ciomu win spiwczut ywo usmichawsia, chytaw
ysoju ho owoju i ne s uchaw widwiduwacza. Win prosto czekaw te efonnoho dzwinka, a
widwiduwacz, doktor Pilman, li kuwato jomu wyhoworiuwaw. Czy hadaw sobi, szczo jomu
wyhoworiuje. Czy chotiw zmusyty sebe powiryty, niby jomu wyhoworiuje.
— My wse ce wrachujemo, Wa entyne, — skazaw nareszti Nunan, domaluwawszy
desiatoho dla riwnoho rachunku czortyka i zakrywszy b oknot. — Sprawdi, nepodobstwo…
Wa entyn prostiahnuw tonku ruku j akuratno strusyw popi u popilnyciu.
— I szczo same wy wrachujete? — wwicz ywo pocikawywsia win.
— A wse, szczo wy skaza y, — wese o widpowiw Nunan, widkydajuczy u krisli. —
Do ostannioho s owa.
— A szczo ja skazaw?
— Ce nesuttiewo, — promowyw Nunan. — Szczo b wy ne skaza y, wse bude wrachowano.
Wa entyn (doktor Wa entyn Pilman, aureat Nobeliw koji premiji i wse take insze)
sydiw pered nym u h ybokomu krisli, ma kyj, wyszukanyj, ochajnyj, na zamszewij kurtoczci — odnoji plamky, na popidsmykuwanych sztaniach — ani zmorszky; slipucza soroczka, strohyj odnokolirnyj ha stuk, siajuczi czerewyky, na tonkych blidych hubach —
jechydna usmiszeczka, we yczezni czorni okulary prychowuju oczi, nad szyrokym
ny kym czo om — czorne wo ossia orstkym ji aczkom.
— Jak na mene, wam daremno p atia waszu fantastycznu p atniu, — skazaw win. —
Ma o toho, Diku, po-mojemu, wy szcze j sabota nyk.
— Ts-s-s! — promowyw Nunan poszepky. — Zarady Boha, ne tak ho osno.
— Sprawdi, — wiw dali Wa entyn. — Ja dowoli dawno ste u za wamy: jak na mene,
wy zowsim ne praciujete…
— Odnu chwy ynku! — urwaw joho Nunan i protestujucze pomachaw towstym roewym palcem. — Jak ce ne praciuju? Chiba chocz odna rek amacija za yszy asia bez naslidkiw?
— Ne znaju, — skazaw Wa entyn i znowu strusyw popi . — Prychody chorosze obadnannia, prychody pohane ob adnannia. Chorosze prychody czastisze, a pry czomu tut
wy — ne znaju.
— A ot jakby ne ja, — zapereczyw Nunan, — chorosze prychody o b ridsze. Krim
toho, wy, wczeni, we czas psujete chorosze ob adnannia, a potim zajawlajete rek amaciji,
i chto was todi pokrywaje? Ot, napryk ad, szczo wy zroby y z «nyszporkoju»? Czudowyj
aparat, b yskucze zajawyw pro sebe w geo ogorozwidci, stijkyj, awtonomnyj… A wy hania y joho w ci kowyto nenormalnych re ymach, zahna y mechanizm, jak skakuna…
— Napoji y ne wczasno i ne da y wiwsa… — zauwa yw Wa entyn. — Koniuch wy,
Diku, a ne promys owyk!
— Koniuch, — zamys eno powtoryw Nunan. — Ce w e kraszcze. Ot kilka rokiw tomu
tut praciuwaw doktor Panow, wy joho, mabu , zna y, win potim zahynuw… Tak ot, win hadaw, szczo moje pok ykannia — rozwodyty krokodyliw.
— Ja czytaw joho praci, — skazaw Wa entyn. — Du e serjozna i rozwa ywa ludyna.

Na waszomu misci ja pomirkuwaw by nad joho s owamy.
— Dobre. Pomirkuju na dozwilli… Wy meni kraszcze ska , czym wczora zakinczywsia wyprobuwalnyj zapusk SK-3?
— SK-3? — powtoryw Wa entyn, namorszczujuczy blide czo o. — A… «Skomoroch»!
Niczoho osob ywoho. Marszrutom projszow dobre, prynis kilka «bras etiw» i jaku p astynku newidomoho pryznaczennia… — Win pomowczaw. — I pria ku wid pidtia ok firmy
«Luks».
— A szczo za p astynka?
— Sp aw wanadiju, poky wa ko skazaty tocznisze. Powedinka nulowa.
— Czomu todi SK jiji prytiah?
— Zapytajte u firmy. Ce w e z waszoji ha uzi.
Nunan zamys eno postukaw oliwczykom po b oknotu.
— Zresztoju, ce buw probnyj zapusk, — promowyw win. — A mo e, p astynka rozriady asia… Znajete, szczo ja wam porad u? Za burte jiji znow u Zonu, a czerez dnynkudruhu poszli po neji «nyszporku». Ja pamjataju, pozamynu oho roku…
Zadzwonyw te efon, i Nunan, widrazu zabuwszy pro Wa entyna, schopyw s uchawku.
— Mister Nunan? — zapyta a sekretarka. — Was znowu pan emchen.
— Zjednujte.
Wa entyn pidwiwsia, pok aw zhas yj nedopa ok u popilnyciu, na proszczannia pokrutyw bila skroni dwoma palciamy i wyjszow — ma kyj, priamyj, do adnyj.
— Mister Nunan? — pro unaw u s uchawci znajomyj mlawyj ho os.
— S uchaju was.
— Ne ehko zastaty was na roboczomu misci, mistere Nunan.
— Pryjsz a nowa partija…
— Tak, ja w e znaju. Mistere Nunan, ja pryjichaw nenadowho. Je kilka pyta , jaki
neobchidno obhoworyty pry osobystij zustriczi. Maju sia na uwazi ostanni kontrakty «Micubisi Densi». Jurydycznyj bik.
— Do waszych pos uh.
— Todi, jakszczo wy ne zapereczujete, chwy yn czerez trydcia u kontori naszoho
widdi ku. Was w asztowuje?
— Ci kom. Czerez trydcia chwy yn.
Riczard Nunan pok aw s uchawku, pidwiwsia i, potyrajuczy puchki ruky, projszowsia
kabinetom. Win nawi zaspiwaw jakyj modnyj szlaher, a e widrazu pustyw piwnia i dobroduszno zasmijawsia nad soboju. Potim win uziaw kapeluch, perekynuw czerez ruku
aszcz i wyjszow u pryjmalniu.
— Dytynko, — skazaw win sekretarci, — mene pones o po klijentach. Za yszajtesia
komanduwaty harnizonom, utrymujte, jak ka , forteciu, a ja wam prynesu szoko adku.
Sekretarka rozcwi a. Nunan pos aw jij powitrianyj poci unok i pokotywsia po korydorach Instytutu. Kilka raziw joho namaha ysia spijmaty za po u — win wywertawsia, wiartowuwawsia, prosyw utrymuwaty bez nioho pozyciji, berehty nyrky, ne napru uwatysia, i zresztoju, tak nikym i ne z ow enyj, wykotywsia z budiwli, zwyczno zmachnuwszy
nerozkrytoju perepustkoju pered nosom czerhowoho ser anta.
Nad mistom wysi y ny ki chmary, pary o, perszi newpewneni krapli czornymy ziroczkamy rozp ywa ysia na asfalti. Nakynuwszy p aszcz na ho owu i p eczi, Nunan pidtiupcem
probih uzdow szerengy maszyn do swoho «pe o», pirnuw useredynu i, zirwawszy z hoowy p aszcz, burnuw joho na zadnie sydinnia. Z bokowoji kyszeni pid aka win wydobuw
czornu kruh u pa yczku «etaka», wstawyw jiji w akumulatorne hnizdo j zasunuw we ykym

palcem do k acannia. Potim, posowhawszy zadom, win zruczno w asztuwawsia za kermom i natysnuw pedal. «Pe o» bezszumno wykotywsia na seredynu wu yci i pomczaw do
wychodu z peredzonnyka.
Doszcz rynuw raptowo, widrazu, niby w nebi perekynu y czan z wodoju. Brukiwka
zroby asia s koju, maszynu zanosy o na poworotach. Nunan zapustyw dwirnyky i zmenszyw szwydkis . Oto , raport otrymano, dumaw win. Zaraz nas chwa ytymu . Szczo , ja —
za. Ja lublu, ko y mene chwala . Osob ywo ko y chwa
sam pan emchen, czerez sy u.
Dywna ricz, czomu ce nam podobaje sia, ko y nas chwala ? Hroszej wid cioho ne pobilszaje. S awy? Jaka w nas mo e buty s awa? «Win pros awywsia: teper pro nioho zna o
troje». Nu, ska imo, czetwero, jakszczo rachuwaty Bejlisa. Ludyna — kumedne stworinnia!.. Scho e, my lubymo pochwa u jak taku. Jak dit achy — morozywo. Komp eks nepownocinnosti ce, o szczo. Pochwa a tiszy naszi komp eksy. I du e nemudro. Jak ja mo u
wywyszczyty u w asnych oczach? Szczo ja — sam sebe ne znaju? Staroho towstoho Riczarda H. Nunana? A do reczi, szczo take ce «H»? Ot tobi j majesz! I zapytaty nema w
koho… Ne w pana
emchena pytaty… A, zhadaw! Herbert. Riczard Herbert Nunan. Och
i lle…
Win wywernuw na Centralnyj prospekt i raptom podumaw: naskilky potu no rozroosia misteczko za ostanni roky!.. Jaki chmaroczosy widhrocha y… Ot szcze odyn buduju . Ce szczo u nas bude? A, una-komp eks — najkraszczi u switi d azy, i warjete, i dim
rozpusty na tysiaczu werstatiw, use dla naszoho dob esnoho harnizonu i dla naszych chorobrych turystiw, osob ywo litnich, i dla szlachetnych ycariw nauky… A oko yci poro niju . I w e nema kudy powertatysia posta ym iz mohy nebi czykam.
— Posta ym iz mohy szlachy dodomu zakryti, — promowyw win uho os, — tomu
wony sumni j serdyti…
Tak, chotiw by ja znaty, czym use ce zakinczy sia. Mi inszym, desia rokiw tomu ja
ci kom toczno znaw, czym use ce maje skinczytysia. Nezdo anni kordony. Pojas poro neczi zawszyrszky pjatdesiat ki ometriw. Uczeni ta so daty, bilsze nikoho. Straszna wyrazka na tili mojeji p anety zab okowana namertwo… I treba , nibyto j usi tak wwa y, ne
tilky ja. Jaki wyho oszuwa ysia promowy, jaki uchwaluwa ysia zakonoproekty!.. A teper ot
e nawi i ne pryhadajesz, jakym czynom cia wsezahalna sta ewa riszuczis rozp yw asia
raptom kyse em. «Z odnoho boku, — ne mo na ne wyznaty, a e z inszoho boku, — ne
mo na ne pohodytysia». A pocza osia ce, zdaje sia, ko y sta kery wynes y iz Zony perszi
«etaky». Batarejky… Tak, zdaje sia, z cioho j pocza osia.
A nadto ko y zjasuwa osia, szo «etaky» rozmno uju sia. Wyrazka wyjawy asia ne takoju w e j wyrazkoju, i nawi ne wyrazkoju zowsim, a nawpaky, skarbnyceju… A teper u e
nichto j ne znaje, szczo wona take — czy wyrazkoju, czy skarbnycia, czy pekelna spokusa,
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czy skry ka Pandory , czy czort, czy dyjawo … Korystuju sia poma ku. Dwadcia rokiw
horbatia sia, miljardy wbucha y, a organizowanyj hrabi na ahodyty tak i ne zmoh y. Koen roby swij ma kyj biznes, a wczeni oby z powa nym wyhladom wiszczuju : z odnoho
boku, — ne mo na ne wyznaty, a z inszoho boku, — ne mo na ne pohodyty , oskilky objekt
takyj-to, buduczy oprominenyj renthenom pid kutom wisimnadcia hradusiw, wyprominiuje kwazitep owi e ektrony pid kutom dwadcia dwa hradusy… Do di ka! Odnakowo do
samoho kincia meni ne do yty…
8 Pandora — u dawniohre kij mito ogiji inka, stworena z woli Zewsa zadla pokary ludej za wykradennia
Prometejem wohniu u bohiw. Stawszy dru ynoju brata Prometeja — Epimeteja, wona pobaczy a u domi czoowika skry ku, napownenu bidamy i, popry zaboronu, widkry a jiji. Widtodi wsi bidy i ycha ludej poszyryysia po zemli. U perenosnomu znaczenni — «skry ka Pandory» — d ere o riznomanitnych ych.

Maszyna koty asia powz koted Sterwjatnyka Barbryd a. W usiomu budynku z nahody z ywy hori o swit o — wydno bu o, jak u wiknach druhoho powerchu, w kimnatach
kra eczky Diny, ruchaju sia u tanci pary. Czy to spozaranku rozpocza y, czy to wid uczorasznioho nijak zupynytysia ne mo . Moda taka pisz a u misti — doba za doboju. Micnu
mo
my wychowa y, wytrywa u i napo eh ywu u swojich namirach…
Nunan zupynyw maszynu pered neprymitnoju sporudoju zi skromnoju wywiskoju —
«Jurydyczna kontora Korsz, Korsz i Sajmak». Win wyjniaw i schowaw u kyszeniu «etak»,
znowu natiahnuw na ho owu p aszcz, pidchopyw kapeluch i pro ohom kynuwsia u paradni
dweri — powz szwejcara, zah yb enoho w hazetu, po schodach, ukrytych potertym ky ymom, zahupaw pidboramy po temnomu korydoru druhoho powerchu, prosiaknutomu specyficznym zapachom, pryrodu jakoho win swoho czasu daremno namahawsia zjasuwaty,
rozczynyw dweri w kinci korydoru i wwijszow u pryjmalniu. Na misci sekretarky sydiw neznajomyj, du e smahlawyj junak. Win buw bez pid aka, rukawy soroczky zasukani. Win
kopyrsawsia w nutri jakoho sk adnoho e ektronnoho prystroju, wstanow enoho na stoyku zamis drukar koji maszynky. Riczard Nunan powisyw p aszcz i kapeluch na cwiaszok, oboma rukamy pryh adyw resztky wo ossia za wuchamy i pytalno pohlanuw na junaka. Toj kywnuw. Todi Nunan widczynyw dweri u kabinet.
Pan emchen wa ko pidwiwsia jomu nazustricz iz we ykoho szkirianoho kris a, roztaszowanoho bila zawiszanoho por jeroju wikna. Priamokutne general ke ob yczczia joho
zbry osia, szczo oznacza o czy to prywitnu usmiszku, czy to skorbotu z nahody pohanoji
pohody, a mo e — za edwe prychowane ba annia czchnuty.
— Nu ot i wy, — mlawo promowyw win. — Zacho te, w asztowujte .
Nunan poszukaw pohladom, de by w asztuwatysia, i ne wyjawyw niczoho, krim twerdoho stilcia z priamoju spynkoju, zachowanoho za sti . Todi win prysiw na kraj sto u.
Wese yj nastrij joho poczaw czomu wyparowuwatysia — win i sam ne rozumiw szcze,
czomu. Raptom win zrozumiw, szczo chwa yty joho tut ne budu . Szwydsze nawpaky. De
hniwu, po-fi osof komu podumaw win i pryhotuwawsia do najhirszoho.
— Pali , — zaproponuwaw pan emchen, znow opuskajuczy u kris o.
— Diakuju, ne palu.
Pan emchen pochytaw ho owoju z takym wyhladom, nemow pidtwerdy ysia najhirszi joho prypuszczennia, zjednaw pered ob yczcziam kinczyky palciw oboch ruk i jakyj
czas uwa no rozdywlawsia utworenu figuru.
— Hadaju, jurydyczni sprawy firmy «Micubisi Densi» my obhoworiuwaty z wamy ne
budemo, — promowyw win nareszti.
Ce buw art. Riczard Nunan z dorohoju duszeju usmichnuwsia i skazaw:
— Jak wam bude zawhodno!
Sydity na stoli bu o do bisa nezruczno, nohy ne distawa y do pid ohy, riza o sidnyci.
— Iz
em muszu powidomyty wam, Riczarde, — skazaw pan emchen, — szczo
wasz raport sprawyw nahori nadzwyczajno spryjat ywe wra ennia.
— Hm… — promowyw Nunan. Poczynaje sia, podumaw win.
— Was nawi zbyra ysia nahorodyty ordenom, — prodow uwaw pan emchen, —
prote ja zaproponuwaw zaczekaty. I prawylno zrobyw. — Win nareszti widirwawsia wid
spohladannia figury z desiaty palciw i podywywsia spid oba na Nunana. — Wy zapytajete
mene, czomu ja wyjawyw taku, zdawa
by, nadmirnu obere nis .
— Mabu , u was bu y na ce pidstawy, — nudnym ho osom skazaw Nunan.
— Tak, bu y. Szczo wyp ywa o z waszoho raportu, Riczarde? Grupa «Metropol» likwidowana. Waszymy zusyllamy. Grupa «Ze ena kwitoczka» wziata na hariaczomu w pownomu sk adi. B yskucza robota. Tako wasza. Grupy «Warr», «Kwazimodo», «Mandriwni

muzykanty» i wsi inszi, ja ne pamjataju jichnich nazw, samolikwiduwa ysia, uswidomywszy, szczo ne siohodni-zawtra jich nakryju . Ce wse nasprawdi tak i bu o, wse pidtwerd uje sia perechresnoju informacijeju. Po e boju oczysty osia. Wono yszy osia za wamy, Riczarde. Suprotywnyk bez adno widstupyw, zaznawszy czyma ych utrat. Ja prawylno wyaw sytuaciju?
— U bu -jakomu wypadku, — obere no skazaw Nunan, — ostanni try misiaci wytik
materiäliw iz Zony czerez Harmont prypynywsia… Prynajmni, za mojimy danymy, — dodaw win.
— Protywnyk widstupyw, czy ne tak?
— Nu, jakszczo wy napolahajete same na ciomu wys owi… Tak.
— Ne tak! — skazaw pan emchen. — Sprawa w tomu, szczo cej suprotywnyk niko y
ne widstupaje. Ja ce znaju twerdo. Pokwapywszy iz peremo nym raportom, Riczarde, wy
prodemonstruwa y nezrilis . Same tomu ja zaproponuwaw utrymaty wid waszoho nahorod ennia.
Na czorta twoji nahorody, dumaw Nunan, rozhojdujuczy nohoju i ponuro dywlaczy
na myhoczuczyj nosok czerewyka. U sortyri ja twoji paskudni ordeny wiszaw. Te meni
moralist, wychowatel mo odi, ja j bez tebe znaju, z kym ja tut maju sprawu, niczoho meni
moral czytaty, jakyj takyj-siakyj u mene suprotywnyk. Ska y prosto i dochid ywo: de, jak
i szczo ja prohawyw… szczo ci merzotnyky wstruhnu y szcze… de, jak i jaki znajsz y szparyny… I bez peredmow, ja tobi ne doszkilniatko szmarkate, meni w e za pjatdesiat perestupy o, i ja tobi tut ne zarady twojich nikczemnych ordeniw syd u…
— Szczo wy czu y pro Zo otu Kulu? — zapytaw raptom pan emchen.
Hospody, iz rozdratowanniam podumaw Nunan, a Zo ota Kula tut pry czomu? Di ko
b tebe zabraw z twojeju maneroju rozmowlaty…
— Zo ota Kula — ce egenda, — nudnym ho osom dopowiw win. — Mityczna sporuda u Zoni, nadi ena formoju i zownisznim wyhladom takoji sobi zo otoji kuli, pryznaczena dla wykonannia lud kych ba
.
— Bu -jakych?
— Zhidno iz kanonicznym tekstom egendy — bu -jakych. Isnuju , odnak, wariänty…
— Tak, — promowyw pan emchen. — A szczo wy czu y pro «smer ampu»?
— Wisim rokiw tomu, — nudnym ho osom zatiahnuw Nunan, — sta ker Stefan Norman na prizwy ko Oczkaryk wynis iz Zony jakyj prystrij, szczo stanowyw soboju, naskilky
mo na prypustyty, szczo na zrazok systemy wyprominiuwacziw, jaki smertonosno dija y
na zemni organizmy. Wyszczezhadanyj Oczkaryk chotiw prodaty cej agrehat Instytutu. U
cini wony ne zijsz ysia, Oczkaryk piszow u Zonu i ne powernuwsia.
De perebuwaje agrehat u danyj czas — newidomo. W Instytuti dosi likti kusaju . Widomyj wam Chju z «Metropola» proponuwaw za cej agrehat bu -jaku sumu, jaka wmisty sia na arkuszi czekowoji kny ky.
— Use? — zapytaw pan emchen.
— Use, — widpowiw Nunan. Win demonstratywno ozyraw kimnatu. Kimnata bu a
nudna, dywytysia ne bu o na szczo.
— Tak, — skazaw emchen. — A szczo wy czu y pro «rakowe oko»?
— Pro jake oko?
— Pro rakowe. Rak. Znajete? — Pan emchen postryh powitria dwoma palciamy. —
Z k eszniamy.
— Wpersze czuju, — skazaw Nunan, nasupywszy .
— Nu a szczo wy znajete pro «hrymuczi serwetky»?

Nunan zliz zi sto a i staw pered emchenom, zapchawszy ruky w kyszeni.
— Niczoho ne znaju, — skazaw win. — A wy?
— Na al, ja te niczoho ne znaju. Ni pro «rakowe oko», ni pro «hrymuczi serwetky».
A tym czasom wony isnuju .
— U mojij Zoni? — zapytaw Nunan.
— Wy sia te, sia te, — skazaw pan emchen, pomachujuczy do oneju. — Nasza
rozmowa tilky poczynaje sia. Sia te.
Nunan obihnuw sti i wsiwsia na twerdyj sti
iz wysokoju spynkoju. Kudy hne? —
hariaczkowo dumaw win. Szczo szcze za nowyna? Mabu , znajsz y szczo w inszych Zonach, a win mene rozihruje, merzota. Zaw dy win mene ne lubyw, staryj czort, ne mo e
zabuty toho wirszyka…
— Prodow ymo nasz newe yczkyj ispyt, — oho osyw emchen, widsunuw por jeru i
wyzyrnuw u wikno. — Lle, — powidomyw win. — Lublu. — Win widpustyw por jeru, widkynuwsia u krisli i, dywlaczy u stelu, zapytaw: — Jak po ywaje staryj Barbryd ?
— Barbryd ? Sterwjatnyk Barbryd pid nahladom. Kalika, ne biduje. Iz Zonoju ne
powjazanyj. Trymaje czotyry bary, tanck as i organizowuje pikniky dla oficeriw harnizonu
i turystiw. Doczka, Dina, wede hulaszcze yttia. Syn, Artur, szczojno zakinczyw jurydycznyj ko ed .
Pan emchen zadowo eno pokywaw.
— Czitko, — pochwa yw win. — A szczo poroblaje Kreon-Maltije ?
— Odyn iz nebahatioch dijuczych sta keriw. Buw powjazanyj iz grupoju «Kwazimodo», teper zbuwaje chabar Instytutowi, czerez mene. Ja trymaju joho na woli: ko y-nebu chto-nebu klune. Szczoprawda, ostannim czasom win sylno pje i, pobojujusia,
dowho ne protiahne.
— Kontakty z Barbryd em?
— Za yciaje sia do Diny. Uspichu ne maje.
— Du e dobre, — skazaw pan emchen. — A szczo czuty pro Rudoho Szucharta?
— Misia tomu wyjszow iz tiurmy. Ne biduje. Namahawsia emihruwaty, a e w nioho…
— Nunan pomowczaw. — Zaha om, u nioho simejni neharazdy. Jomu zaraz ne do Zony.
— Use?
— Use.
— Nebahato, — skazaw pan emchen. — A jak idu sprawy u Szczas ywczyka Kartera?
— Win u e bahato rokiw ne sta ker. Torhuje potrymanymy awtomobilamy, i potim u
nioho majsternia z pereob adnannia awtomobiliw na yw ennia wid «etakiw». Czetwero
ditej, dru yna pomer a rik tomu. Teszcza.
emchen pokywaw.
— Nu, koho zi starych ja szcze zabuw? — dobroduszno pocikawywsia win.
— Wy zabu y D onatana Maj za na prizwy ko Kaktus. Zaraz win u likarni, wmyraje
wid raku. I wy zabu y Hutalina…
— Tak-tak, szczo Hutalin?
— Hutalin use toj samyj, — skazaw Nunan. — Maje grupu z trioch czo owik.
Ty niamy propadaju u Zoni. Wse, szczo znachodia , znyszczuju na misci. A joho spi ka
Wojownyczych Angeliw rozpa asia.
— Czomu?
— Nu, jak wy pamjatajete, wony zajma ysia tym, szczo skupowuwa y chabar, i Hutalin widnosyw joho nazad u Zonu. Dyjawo owe dyjawo u. Teper skupowuwaty sta o niczoho, a krim toho, nowyj dyrektor filiä u na kuwaw na nych policiju.

— Rozumiju, — skazaw pan emchen. — Nu a mo odi?
— Szczo — mo odi… Prychodia i widchodia , je pja -szis czo owik iz takym-siakym doswidom, a e ostannim czasom jim nema komu zbuwaty chabar, i wony rozhuby .
Ja jich potrochu pryruczaju… Wwa aju, szef, szczo zi sta kerstwom u mojij Zoni praktyczno pokinczeno. Stari widijsz y, mo
niczoho ne wmije, ta j presty remes a w e ne
toj, szczo ranisze. Jde technika, sta kery-awtomaty.
— Tak-tak, ja czuw pro ce, — skazaw pan emchen. — Odnak ci awtomaty ne wyprawdowuju poky nawi toji energiji, kotru spo ywaju . Czy ja pomylajusia?
— Ce pytannia czasu. Skoro pocznu wyprawdowuwaty.
— Jak skoro?
— Rokiw czerez pja -szis …
Pan emchen znowu pokywaw.
— Mi inszym, wy, napewno, szcze ne znajete, suprotywnyk te staw zastosowuwaty
sta kery-awtomaty.
— U mojij Zoni? — znowu zapytaw Nunan, nastoro ywszy .
— I u waszij te . U was wony bazuju sia na Reksopolisi, perekydaju ob adnannia na
wertolotach czerez hory do Zmijinoji uszcze yny, na Czorne ozero, do pidni ia Bo derpika.
— Tak ce peryferija, — skazaw Nunan nedowir ywo. — Tam poro nio, szczo wony
tam zmo
znajty?
— Ma o, du e ma o. A e znachodia . Utim, ce ja dla dowidky, ce was ne stosuje sia…
Reziumujemo. Sta keriw-profesiönaliw u Harmonti maj e ne za yszy osia. Ti, szczo za yszy ysia, do Zony bilsze stosunku ne maju . Mo
rozhub ena i perebuwaje u procesi pryruczennia. Suprotywnyk rozbytyj, widkynutyj, zalig de i za yzuje rany. Chabara nema, a
ko y win zjawlaje sia, joho nema komu zbuwaty. Nezakonnyj wytik materiäliw iz Harmont koji Zony w e try misiaci jak prypynywsia. Tak?
Nunan mowczaw. Zaraz, dumaw win. Zaraz win meni wri e. A e de u mene dira? I
zdorowenna, mabu , probojina. Nu, dawaj, dawaj, stara morkwyno!.. Ne tiahny duszu…
— Ne czuju widpowidi, — promowyw pan emchen i pryk aw do oniu do zmorszkuwatoho wo ochatoho wucha.
— Dobre, szef, — pochmuro skazaw Nunan. — Hodi. Wy mene w e zwary y i wysmay, podawajte na sti .
Pan emchen newyrazno hmyknuw.
— Wy nawi ne majete szczo meni skazaty, — promowyw win iz nespodiwanoju hirkotoju. — Chiba szczo wucha rozwisy y pered naczalstwom, a jak bu o meni, ko y pozawczora… — Win raptom urwaw sebe, pidwiwsia i pobriw po kabinetu do sejfa. — Korotsze
ka uczy, za ostanni dwa misiaci, tilky za najawnoju informacijeju, komp eksy suprotywnyka otryma y ponad szis tysiacz odyny materiä u z riznych Zon… — Win zupynywsia
bila sejfa, poh adyw joho po farbowanomu boci i rizko powernuwsia do Nunana. — Ne
tiszte sebe iluzijamy! — zakryczaw win. — Widbytky palciw Barbryd a! Widbytky palciw
Maltijcia! Widbytky palciw Nosatoho Ben-Ha ewi, pro kotroho wy nawi ne wwa y za
potribne meni zhadaty! Widbytky palciw Huhniawoho Heresza i Kar yka Cmyha! O tak
wy pryruczajete waszu mo
! «Bras ety»! «Ho ky»! «Bili wertiaczky»! I bilsze toho — jaki «rakowi oczi», jaki «suczi briazkalcia», «hrymuczi serwetky», czorty b jich zabra y!
Win znow urwaw sebe, powernuwsia u kris o, znowu zjednaw palci i wwicz ywo zapytaw:
— Szczo wy pro ce dumajete, Riczarde?
Nunan distaw nosowyczok i wyter szyju ta poty yciu.

— Niczoho ne dumaju, — prosypiw win czesno. — Darujte, szefe, ja zaraz wzahali…
Dajte widdychatysia… Barbryd ! Mo ete pidtertysia mojim pos nym spyskom, a e Barbryd ne maje nijakoho stosunku do Zony! Ja znaju ko en joho krok! Win w asztowuje
pyjatyky ta pikniky na ozerach, win zagribaje harni hroszi, i jomu prosto ne treba… Probaczte, ja durnyci, zwisno, ka u, a e zapewniaju was, ja ne wypuskaju Barbryd a z pola
zoru widtodi, widko y win wyjszow iz likarni…
— Ja was bilsze ne zatrymuju, — skazaw pan emchen. — Daju ty de czasu. Podajte
mirkuwannia, jakym czynom materiä y z waszoji Zony potraplaju do ruk Barbryd a… i
wsijeji inszoji swo oty. Do pobaczennia!
Nunan pidwiwsia, nezhrabno kywnuw profi ewi pana emchena i, prodow ujuczy
wytyraty nosowyczkom riasno spitni u szyju, wybrawsia do pryjmalni. Smahlawyj junak
kuryw, zadum ywo dywlaczy u nadra rozkydanoji e ektroniky. Win myhcem pohlanuw u
bik Nunana — oczi w nioho bu y poro ni, oberneni wseredynu.
Riczard Nunan tak-siak nasunuw kapeluch, schopyw p aszcz pid pachwu i piszow
he . Takoho zi mnoju, zdaje sia, szcze ne trapla osia, bez adno dumaw win. Treba — Nosatyj Ben-Ha ewi! Prizwy ko w e wstyh zarobyty… Ko y? Otakyj szybzdyk, so omynkoju
pere omyty mo na… ch opczy ko… Ni, wse ce ne te… Ach ty, poto ocz beznoha, Sterwjatnyku! Jak e ty mene wjiw! Bez sztaniw pustyw, brudnymy szkarpetkamy nahoduwaw…
Jak ce moh o statysia? Cioho prosto ne moh o statysia! Dostotu jak todi, u Syngapuri, —
mordoju ob sti , poty yceju ob stinu…
Win siw w awtomobil i jakyj czas beztiamno nyszporyw pid szczytkom u poszukach
klucza zapaluwannia. Z kapelucha tek o na kolina, win zniaw joho i, ne dywlaczy , burnuw za spynu. Doszcz za ywaw perednie sk o, i Riczardowi Nunanu ujawla osia czomu ,
szczo same czerez ce win nijak ne mo e zbahnuty, szczo robyty dali. Uswidomywszy ce,
win sylno stuknuw sebe ku akom u ysynu. Po ehsza o. Widrazu zhada osia, szczo klucza
zapaluwannia nema i buty ne mo e, a je w kyszeni «etak». Wicznyj akumulator. I treba
joho wytiahty z kyszeni, mamu joho suczu za nohu, i wstromyty u pryjmalne hnizdo, i todi
mo na bude kudy-nebu pojichaty — podali wid cioho domu, de z wikna za nym zapewne
ste
ota stara brukwa…
Ruka Nunana z «etakom» zawmer a na piwszlachu. Tak. Iz koho poczaty — ja, prynajmni, znaju. Ot iz nioho j pocznu. Och, jak ja z nioho pocznu!
Nichto ni z koho tak ne poczynaw, jak pocznu z nioho ja zaraz. I z takym zadowo enniam… Win uwimknuw dwirnyky i pohnaw maszynu wzdow bulwaru, maj e niczoho ne
baczaczy pered sebe, ta w e potrochu zaspokojujuczy . Harazd. Chaj jak u Syngapuri.
Zresztoju u Syngapuri use zakinczy osia szczas ywo… Podumajesz, razoczok mordoju ob
sti ! Moh o buty j hirsze. Moh o buty ne mordoju i ne ob sti , a ob szczo iz cwiachamy…
Hospody, jak prosto wse ce mo na bu o by zrobyty! Zibraty w odnu kupu wsiu ciu swo otu,
zasadyty rokiw na pjatnadcia … czy wys aty do bisowoji materi! W Rosiji ot pro sta keriw i
ne czuwa y. Tam nawko o Zony dijsno poro necza, sto ki ometriw, nikoho zajwoho, ni turystiw cych smerdiuczych, ni Barbryd iw… Prostisze treba czynyty, panowe, prostisze! Nijakych sk adnoszcziw tut, jij-Bohu, ne treba. Niczoho tobi robyty w Zoni — do pobaczennia, na sto perszyj ki ometr… Dobre, ne budemo widwolikatysia. De tut mij bardak? Ne
wydno ni czorta… Aha, ot win.
Czas buw neurocznyj, a e zak ad «Pja chwy yn» siajaw wohniamy, nacze jakyj «Metropol». Obtruszujuczy , niby sobaka na berezi, Riczard Nunan uwijszow u jaskrawo oswienyj cho , prosmerdi yj tiutiunom, parfumamy i skys ym szampan kym. Staryj Benni,
szcze bez liwreji, sydiw za stijkoju nawskis wid wchodu i szczo er, trymajuczy wyde ku w

ku aci. Pered nym, roztaszuwawszy sered poro nich ke ychiw strachit ywyj biust, bowwani a Madam i, pochniupywszy , dywy asia, jak win jis . U choli szcze nawi ne prybyra y
pisla wczorasznioho. Ko y Nunan uwijszow, Madam widrazu powernu a w joho bik szyroke nasztukaturene ob yczczia, spoczatku newdowo ene, a e jake nehajno roztiahnu osia
u profesijnij usmiszci.
— Cho! — probasy a wona. — Czy ne sam pan Nunan! Za diwczatkamy stu ysia?
Beni prodow uwaw erty, win buw h uchyj jak pe .
— Prywit, stare ka! — ozwawsia Nunan, pidchodiaczy. — Nawiszczo meni diwczatka, ko y peredi mnoju spraw nia inka?
Benni nareszti pomityw joho. Straszna maska, wsia w synich i bagrianych rubciach, z
natuhoju perekosy
u prywitnij usmiszci.
— Dobryde , chaziajine! — prochrypiw win. — Pidsuszytysia zajsz y?
Nunan usmichnuwsia u widpowi i pomachaw rukoju. Win ne lubyw rozmowlaty z
Benni: we czas dowody
kryczaty.
— De mij uprawytel, druzi? — zapytaw win.
— U sebe, — widpowi a Madam. — Zawtra podatky p atyty.
— Och u e ci podatky! — skazaw Nunan. — Dobre. Madam, poproszu pryhotuwaty
moje ulub ene, ja skoro powernusia.
Bezszumno stupajuczy po towstomu syntetycznomu ky ymu, win projszow korydorom popry zawiszani por jeramy stij a — na stini bila ko noho stij a krasuwa osia zobraennia jakoji-nebu kwitky, — powernuw u neprymitnyj tupyczok i bez stuku widczynyw
obszyti szkiroju dweri.
Mas ak Katiusza sydiw za sto om i rozdywlawsia u dzerkalce z owisnu bolaczku na
nosi. Pluwaty win chotiw, szczo zawtra podatky p atyty. Na ci kom poro niomu stoli pered
nym stoja a banoczka rtutnoji mazi ta sklanka z prozoroju ridynoju. Mas ak Katiusza
pidniaw na Nunana na yti krowju oczi i zirwawsia na nohy, zronywszy dzerkalce. Ne ka uczy ni s owa, Nunan opustywsia w kris o nawproty i jakyj czas mowczky rozdywlawsia
projdu i s uchaw, jak toj nerozbir ywo burmocze szczo pro tryklatyj doszcz i rewmatyzm.
Potim win skazaw:
— Zamkny dweri na klucz, ho ubczyku.
Mas ak, p oskostopo buchkajuczy no kamy, pidbih do dwerej, k acnuw kluczem i
powernuwsia do sto u. Win wo ochatoju horoju hromadywsia nad Nunanom, widdano dywlaczy jomu w rot. Nunan use rozhladaw joho kri prymru eni powiky. Czomu win raptom pryhadaw, szczo spraw nie imja Mas aka Katiuszi — Rafael. Mas akom joho prozwa y
czerez strachit ywi kistlawi ku aky, syzo-czerwoni ta holi, kotri wypyna ysia z hustoji
szersti, szczo wkrywa a joho ruky, nacze z man etiw. A Katiuszeju win nazywaw sebe sam
u ci kowytij wpewnenosti, szczo ce tradycijne imja we ykych mongol kych cariw. Rafael.
Nu szczo , Rafaelu, pocznemo.
— Jak sprawy? — zapytaw win ahidno.
— U pownomu poriadku, bos, — kwap ywo widpowidaw Rafael-Mas ak.
— Toj skanda za ahodyw u komendaturi?
— Sto pjatdesiat monet wyk aw. Usi zadowo eni.
— Sto pjatdesiat iz tebe, — skazaw Nunan. — Twoja prowyna, ho ubczyku. Treba
bu o ste yty.
Mas ak zrobyw neszczasne ob yczczia i pokirno rozwiw we yczezni do oni.
— Parket u choli zda osia by pereste yty, — skazaw Nunan.
— Bude zrob eno.
Nunan pomowczaw, wypynajuczy huby.

— Chabar? — spytaw win, ponyzywszy ho os.
— Je triszky, — te ponyzywszy ho os, promowyw Mas ak.
— Poka y.
Mas ak metnuwsia do sejfa, distaw zhortok, pok aw joho na sti pered Nunanom i
rozhornuw. Nunan odnym palcem pod ubawsia w kupci «czornych bryzok», uziaw «braet», ohlanuw joho z usich bokiw i pok aw nazad.
— Ce wse? — zapytaw win.
— Ne nesu , — wynuwato skazaw Mas ak.
— Ne nesu … — powtoryw Nunan.
Win retelno pryci ywsia i szczosy y kopnuw nosakom czerewyka Mas aka w homi ku. Mas ak zojknuw, pryhnuwsia, aby wchopytysia za bolucze misce, a e widrazu wyprostawsia i wytiahnuw ruky po szwach. Todi Nunan pidchopywsia, nemow joho sztryknu y w zad, po buryw kris o he , schopyw Mas aka za komir soroczky i piszow na nioho,
kopajuczy , krutiaczy oczyma i poszepky ajuczy . Mas ak, achajuczy j ochajuczy, zadyrajuczy ho owu, jak nalakana koniaka, zadkuwaw wid nioho doty, poky ne wpaw na dywan.
— Na dwi storony praciujesz, pad o? — syczaw Nunan prosto w joho bili wid achu
oczi. — Sterwjatnyk u chabari kupaje sia, a ty meni namysto u papirci pidnosysz?.. — Win
rozwernuwsia i wdaryw Mas aka w ob yczczia, namahajuczy zaczepyty nis iz bolaczkoju.
— U tiurmi zhnoju! U ajni u mene ytymesz… ajno ertymesz… Szkoduwatymesz, szczo
na swit narodywsia! — Win nawidlig ty nuw ku akom u bolaczku. — Zwidky u Barbryd a
chabar? Czomu jomu nesu , a tobi ni? Chto nese? Czomu ja niczoho ne znaju? Na koho ty
praciujesz, swynia wo ochata? Ka y!
Mas ak bezzwuczno roztulaw i zatulaw rot. Nunan widpustyw joho, powernuwsia u
kris o i zader nohy na sti .
— Nu? — skazaw win.
Mas ak iz chlupanniam wtiahnuw nosom krow i skazaw:
— Jij-Bohu, bos… Czoho wy? Jakyj u Sterwjatnyka chabar? Ne maje win nijakoho
chabara. Nyni chabara nichto ne maje…
— Ty szczo — spereczatysia zi mnoju budesz? — askawo zapytaw Nunan, znimajuczy nohy zi sto u.
— Ta ni, bos… Jij-Bohu… — zakwapywsia Mas ak. — Ma -perema ! Jake tam spereczatysia! I hadky takoji ne maju…
— Wykynu ja tebe, — pochmuro promowyw Nunan. — Bo ty abo skurwywsia, abo
praciuwaty ne wmijesz. Na di ka ty meni, takyj-siakyj, zdawsia? Ja takych, jak ty, za czetwertak desiatok naberu. Meni spraw nia ludyna potribna pry dili, a ty meni tut ysze diwok psujesz ta pywo eresz.
— Strywajte, bos, — rozwa ywo skazaw Mas ak, rozmazujuczy krow po mordi. —
Czoho ce wy widrazu, z naskoku?.. Dawajte wse taky rozberemo … — Win obere no torknuw bolaczku kinczykamy palciw. — Chabara, ka ete, bahato u Barbryd a? Ne znaju.
Pereproszuju, zwyczajno, a e ce wam chto kazky rozkazuje. Nichto zaraz chabara ne maje.
Ad e u Zonu sami szmarkaczi chodia , tak wony ne powertaju sia maj e niko y. Ni, bos,
w naturi, ce wam chto bresze…
Nunan skosa ste yw za nym. Bu o scho e, szczo Mas ak sprawdi niczoho ne znaje. Ta
jomu j newyhidno bu o brechaty — na Sterwjatnyku bahato ne zarobysz.
— Ci pikniky joho — wyhidna sprawa? — zapytaw win.
— Pikniky? Ta ne tak szczob du e. opatoju ne zagrebesz… A e zaraz u misti wyhidnych spraw ne yszy osia…

— De ci pikniky w asztowuju sia?
— De w asztowuju sia? Tak, u riznych misciach. Ko o Bi oji hory, na Hariaczych d ere ach buwaju , na Wese kowych ozerach…
— A jaka klijentura?
— Klijentura jaka? — Mas ak znowu pomacaw bolaczku, podywywsia na palci i skazaw dowirczo: — Jakszczo wy, bos, choczete sami za ciu sprawu wziatysia, ja b wam ne
radyw. Suproty Sterwjatnyka wam tut niczoho ne poswity .
— Ce czomu ?
— U Sterwjatnyka klijentura: ho ubi kasky — raz. — Mas ak uziawsia widhynaty
palci. — Oficery z komendatury — dwa, turysty z «Metropolu», z «Bi oji Li eji», z «Prybulcia»… ce try. Potim u nioho w e rek ama postaw ena, miscewi ch opci te do nioho chodia … Jij-Bohu, bos, ne warto z takym zwjazuwatysia. Za diwczat win nam p aty — ne te
szczoby szczedro…
— Miscewi te do nioho chodia ?
— Mo
, w osnownomu.
— Nu j szczo tam, na piknikach, dije sia?
— Dije sia szczo? Jidemo tudy na awtobusach, tak? Tam u e nametyky, bufetyk, muzyczka… Nu j ko en rozwa aje sia jak chocze. Oficery zdebilszoho z diwczatamy, turysty
pchaju sia na Zonu dywytysia — jakszczo bila Hariaczych d ere , to do Zony tam rukoju
podaty, prosto za Sirczanoju uszcze ynoju… Sterwjatnyk tudy jim kin kych kistok nakydaw, ot wony i dywla sia w binokli…
— A miscewi?
— Miscewi? Miscewym ce, zwyczajno, necikawo… Tak, rozwa aju sia, chto jak
umije…
— A Barbryd ?
— Tak a szczo — Barbryd ? Jak usi, tak i Barbryd …
— A ty?
— A szczo — ja? Jak usi, tak i ja. Dywlusia, szczob diwczat ne obra y, i… ce… nu,
tam… Nu, jak usi, zaha om.
— I skilky ce wse trywaje?
— Ko y jak. Ko y try dni, a ko y j we ty de .
— I skilky ce zadowo ennia kosztuje? — zapytaw Nunan, dumajuczy zowsim pro insze.
Mas ak widpowiw szczo , Nunan joho ne czuw. O wona, proha yna, dira, dumaw
win. Kilka dniw… Kilka noczej. Za cych umow prosto nemo ywo proste yty za Barbryem, nawi jakszczo ty nawmysno postawyw sobi za metu, a ne walajeszsia z diwkamy i
ne dud ysz pywo, jak mij mongol kyj car… I wse-taky niczoho ne zrozumi o. Win e beznohyj, a tam uszcze yna… Ni, tut szczo ne te…
— Chto z miscewych jizdy postijno?
— Z miscewych? Tak ja ka u — zdebilszoho mo
. Odni widmorozky, jaki je w
misti. Nu tam Ha ewi, Ra ba… Kurcza Capfa… cej… Cmyh… Nu, Maltije buwaje. Tep a
kompanija. Wony ciu sprawu nazywaju «nedilna szko a». Szczo, ka , widwidajemo «nedilnu szko u»? Wony tam zdebilszoho na litnich turystkach nez e zaroblaju . Prywa andaje sia jaka stara z Ewropy…
— «Nedilna szko a», — powtoryw Nunan.
Jaka dywna dumka zjawy asia raptom u nioho. Szko a. Win pidwiwsia.
— Dobre, — skazaw win. — Boh z nymy, z piknikamy. Ce ne dla nas. A e szczoby ty
znaw: Sterwjatnyk maje chabar, a ce w e — nasza sprawa, ho ubczyku. Ce my prosto tak

yszyty ne mo emo. Szukaj, Mas acze, szukaj, bo wy enu ja tebe do di kowoji mamy.
Zwidky win bere chabar, chto jomu doprawlaje, — zjasuj use i dawaj na dwadcia widsotkiw bilsze, ni win. Zrozumiw?
— Zrozumiw, bos, — Mas ak u e tako stojaw, ruky po szwach, na zamurzanij mordi
— widdanis .
— Ta prypyny meni psuwaty diwok, twariuko! — zahor anyw raptom Nunan i wyjszow.
U choli bila stijky win nekwapno rozpyw swij aperytyw, poterewenyw iz Madam pro
padinnia morali, natiaknuw, szczo w najb czomu majbutniomu zbyraje sia rozszyryty zaad, i, ponyzywszy ho os dla znaczuszczosti, poradywsia, jak buty z Benni: starije sia czoowjaha, s uchu nema, reakcija w e zowsim ne ta, ne wstyhaje, jak ranisze… Bu a w e szosta hodyna, choti osia jisty, a w mozku wse swerd a, wse kruty asia nespodiwana idejka,
wona bu a ni z czym nespiwstawna i wodnoczas bahato szczo pojasniuwa a. Wtim, i tak
e deszczo projasny osia, znyk iz cijeji sprawy dratujuczyj i lacznyj nalit mistyky, za yszy asia tilky prykris na sebe, szczo ranisze ne podumaw pro taku mo ywis , a e hoowne bu o ne w ciomu, ho owne bu o w cij dumci, szczo powsiakczas kruty asia i kruty asia i ne dawa a spokoju.
Poproszczawszy iz Madam i potysnuwszy ruku Benni, Nunan pojichaw priamisi ko
w «Bor cz». Usia bida w tomu, szczo my ne pomiczajemo, jak mynaju roky, dumaw win.
Pluwaty na roky — my ne pomiczajemo, jak use zminiuje sia. My znajemo, szczo wse zminiuje sia, nas zma ku wcza , szczo wse zminiuje sia, my bahato raziw baczy y na w asni
oczi, jak use zminiuje sia, i wodnoczas my absolutno ne zdatni pomityty tu my , ko y
widbuwaje sia zmina, czy szukajemo zminu ne tam, de slid bu o b. Ot u e zjawy
nowi
sta kery — osnaszczeni kibernetykoju. Staryj sta ker buw brudnym, ponurym czo owikom,
kotryj zi zwiriaczoju wpertistiu, milimetr za milimetrom, powz na ywoti po Zoni, zaroblajuczy sobi kusz. Nowyj sta ker — ce czepurun pry krawatci, in ener, sydy de-nebu za
ki ometr wid Zony, w zubach sygaretka, bila liktia — sklanka z badior ywoju sumiszsziu,
sydy sobi ta dywy sia za ekranamy. D entlmen na zarp ati. Du e ogiczna kartyna. Nastilky ogiczna, szczo wsi inszi mo ywosti prosto na dumku ne spadaju . A je i inszi
mo ywosti — «nedilna szko a», napryk ad.
I raptom, ni z toho, ni z sioho, joho ochopyw widczaj. Use bu o marno. Wse bu o daremno. Bo e mij, podumaw win. Ad e niczoho w nas ne wyjde! Ne strymaty, ne zupynyty!
Nijakych sy ne wystaczy utrymaty u horszczyku ciu kwaszu, podumaw win iz achom.
Ne tomu, szczo my pohano praciujemo. I ne tomu, szczo wony chytriszi i sprytniszi za nas.
Prosto swit takyj. Ludyna taka. Jakby ne bu o Wizytu — bu o b szczo-nebu insze. Swynia
bahno znajde…
U «Bor czi» bu o bahato swit a i du e smaczno pach o. «Bor cz» te zminywsia — ni
tobi pyjatyky, ni tobi wese oszcziw. Hutalin teper siudy ne chody , hyduje, i Redrik Szuchart, napewno, wstromyw siudy nosa swoho riaboho, skrywywsia i piszow. Ernest use
szcze w tiurmi, keruje sprawamy joho stara, dorwa asia: solidna postijna klijentura, we
Instytut chody siudy obidaty, ta j starszi oficery. Zatyszni kabinky, hotuju smaczno, beru
nedoroho, pywo zaw dy swi e. Dobra stara charczewnia.
W odnij iz kabinok Nunan pobaczyw Wa entyna Pilmana. aureat sydiw z horniatkom kawy i czytaw sk adenyj udwoje urna . Nunan pidijszow.
— Dozwo yte pryjednatysia? — zapytaw win.
Wa entyn zwiw na nioho czorni okulary.
— A, — skazaw win. — Proszu.
— Zaraz, tilky ruky pomyju, — skazaw Nunan, zhadawszy raptom pro bolaczku.

Tut joho dobre zna y. Ko y win powernuwsia i siw nawproty Wa entyna, na stoli w e
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stoja a ma ka arownia z parujuczym szurasko ta wysokyj kuchol pywa — ne cho odnoho, a e j ne tep oho, jak win lubyw. Wa entyn widk aw urna i pryhubyw kawu.
— S uchajte, Wa entyne, — skazaw Nunan, widrizajuczy szmatoczok mjasa i wmoczujuczy joho w sous. — Jak wy hadajete, czym use ce skinczy sia?
— Wy pro szczo?
— Wizyt, Zony, sta kery, wij kowo-promys owi komp eksy — wsia cia kupa… Czym
use ce mo e skinczytysia?
Wa entyn dowho dywywsia na nioho slipymy czornymy skelciamy. Potim win zakuryw sygaretu i skazaw:
— Dla koho? Konkretyzujte.
— Nu, ska imo, dla ludstwa zaha om.
— Ce za
wid toho, pota any nam czy ni, — skazaw Wa entyn. — My teper znajemo, szczo dla ludstwa zaha om Wizyt mynuw, u ci omu, bezslidno. Dla ludstwa wse mynaje bezslidno. Zwyczajno, ne wykluczeno, szczo, tiahajuczy nawmannia kasztany z cioho
wohniu, my wreszti-reszt wytiahnemo szczo take, czerez szczo yttia na p aneti stane prosto nemo ywym. Ce bude bezta annia. Odnak poho tesia, szczo take zaw dy zahro uwa o ludstwu. — Win rozihnaw dym sygarety do oneju i wsmichnuwsia: — Ja, baczte,
dawno w e widwyk mirkuwaty pro ludstwo zaha om. Ludstwo zaha om — nadto staciönarna systema, jiji niczym ne projmesz.
— Wy tak dumajete? — rozczarowano promowyw Nunan. — Szczo , mo e j tak…
— Ska czesno, Riczarde, — jawno rozwa ajuczy , skazaw Wa entyn. — Ot dla was,
dilaczy, szczo zminy osia z Wizytom? Ot wy dizna ysia, szczo u Wseswiti je szcze prynajmni odyn rozum, okrim lud koho. Nu i szczo?
— Ta jak wam skazaty? — promymryw Nunan. Win u e szkoduwaw, szczo zatijaw
ciu rozmowu. Ne bu o tut pro szczo rozmowlaty. — Szczo dla mene zminy osia?.. Napryad, o u e bahato rokiw ja widczuwaju jaku nezrucznis , nezatysznis jaku . Dobre,
wony pryjsz y i widrazu pisz y. A jakszczo wony pryjdu znow i jim stukne w ho owu za yszytysia? Dla mene, dla dilaczy, ce, znajete, ne puste zapytannia: chto wony, jak wony ywu , czoho jim treba?.. U najprymitywniszomu wariänti ja zmuszenyj dumaty, jak meni
zminyty wyrobnyctwo. Ja maju buty hotowyj. A jakszczo ja wzahali wyjawlusia nepotribnym u jichnij systemi? — Win po wawywsia. — A jakszczo my wsi wyjawymosia nepotribnymy? S uchajte, Wa entyne, jakszczo w e do s owa pryszy osia, isnuju jaki-nebu widpowidi na ci pytannia? Chto wony, szczo jim bu o potribno, powernu sia czy ni?..
— Widpowidi isnuju , — skazaw Wa entyn, usmichajuczy . — jich nawi du e bahato, wybyrajte bu -jaku.
— A osobysto wy jak wwa ajete?
— Widwerto ka uczy, ja niko y ne dozwolaw sobi dumaty pro ce serjozno. Dla mene
Wizyt — ce peredusim unikalna podija, wahoma mo ywistiu perestrybnuty widrazu czerez kilka schodynok u procesi piznannia. Szczo scho e na podoro u majbutnie techno ogiji. N-nu, niby do aboratoriji Isaaka jutona potrapyw suczasnyj kwantowyj generator…
— juton niczoho ne zrozumiw by.
— Darma wy tak dumajete! juton buw du e pronyk ywyj czo owik.
— Tak? Nu dobre, Boh z nym, iz jutonom. A jak wy wse-taky t umaczyte Wizyt?
Chaj nawi neserjozno…
9 Szurasko — brazyl ka naciönalna strawa: szmatoczky telatyny, nanyzani na meta ewyj prut i speczeni
na widkrytomu powitri.

— Dobre, ja wam ska u. Tilky ja muszu poperedyty was, Riczarde, szczo wasze zapytannia perebuwaje u kompetenciji psewdonauky, jaka maje nazwu kseno ogija. Kseno ogija — ce takyj nepryrodnyj hibryd naukowoji fantastyky z formalnoju ogikoju. Osnowoju
jiji metodu je chybnyj pryjom — nawjazuwannia inop anetnomu rozumu lud koji psychoogiji.
— Czomu chybnyj? — skazaw Nunan.
— A tomu, szczo biö ogy swoho czasu w e popek ysia, ko y namaha ysia perenesty
psycho ogiju ludyny na twaryn. Zemnych twaryn, zauwa te.
— Darujte, — skazaw Nunan. — Ce zowsim insza sprawa. Ad e my howorymo pro
psycho ogiju ROZUMNYCH istot…
— Tak. I wse bu o b du e dobre, jakby my zna y, szczo take rozum.
— A chiba my ne znajemo? — zdywuwawsia Nunan.
— Ujawi sobi, ni. Zazwyczaj wychodia iz du e p oskoho wyznaczennia: rozum —
taka zdatnis ludyny, jaka widrizniaje jiji dijalnis wid dijalnosti twaryn. Taka sobi, znajete,
sproba widme uwaty w asnyka wid psa, jakyj nibyto wse rozumije, tilky skazaty ne mo e.
Wtim, iz cioho p oskoho wyznaczennia wyp ywaju dotepniszi. Wony bazuju sia na hirkych spostere enniach za wyszczezhadanoju dijalnistiu ludyny. Napryk ad: rozum je zdatnistiu ywoji istoty zdijsniuwaty nedocilni i nepryrodni wczynky.
— Tak, ce pro nas, — pohodywsia Nunan.
— Na al. Abo, ska imo, wyznaczennia-hipoteza. Rozum — sk adnyj instynkt, jakyj
ne wstyh szcze sformuwatysia. Maje sia na uwazi, szczo instynktywna dijalnis zaw dy docilna i pryrodna. Myne miljon rokiw, instynkt sformuje sia, i my perestanemo robyty pomy ky, jaki, wirohidno, je newidjemnoju w astywistiu rozumu. I todi, jakszczo u Wseswiti
szczo zminy sia, my szczas ywo wymremo, — znowu taky tomu, szczo rozuczy ysia zdijsniuwaty pomy ky, tobto probuwaty rizni, ne peredbaczeni orstkoju programoju wariänty.
— Jako ce wse u was wychody … prynyz ywo.
— Bu aska, todi szcze odne wyznaczennia — du e wywyszczene i szlachetne. Rozum je zdatnistiu wykorystowuwaty sy y nawko ysznioho switu bez rujnuwannia cioho
switu.
Nunan zmorszczywsia i zachytaw ho owoju.
— Ni, — skazaw win. — Ce w e zanadto… Ce ne pro nas… Nu a jak szczodo toho,
szczo ludyna, na widminu wid twaryn, je istotoju, kotra widczuwaje neperebornu potrebu
w znanniach? Ja de pro ce w e czytaw.
— Ja te , — skazaw Wa entyn. — Ta wsia bida w tomu, szczo ludyna, prynajmni masowa ludyna, z ehkistiu poboriuje ciu swoju potrebu w znanniach. Jak na mene, wona takoji potreby wzahali ne maje. Je potreba zrozumity, a dla cioho zna ne treba. Hipoteza
pro Boha, napryk ad, daje unikalnu mo ywis absolutno wse zrozumity, absolutno ni pro
szczo ne diznajuczy … Dajte ludyni wkraj sproszczenu systemu switu i t umaczte wsiaku
podiju na bazi cijeji sproszczenoji modeli. Takyj pidchid ne potrebuje nijakych zna . Kilka
zawczenych formu plus tak zwana intujicija, tak zwana praktyczna kmit ywis i tak zwanyj
zdorowyj h uzd.
— Strywajte, — skazaw Nunan. Win dopyw pywo i z hriukom postawyw poro nij kuchol na sti . — Ne widwolikajtesia. Dawajte wse-taky tak. Ludyna zustri asia z inop anetnoju istotoju. Jak wony znatymu odne pro odnoho, szczo wony obydwa rozumni?
— Hadky ne maju, — skazaw Wa entyn rozweselajuczy . — Use, szczo ja czytaw iz
cioho prywodu, zwody sia do chybnoho ko a. Jakszczo wony zdatni do kontaktu, znaczy ,

wony rozumni. I nawpaky: jakszczo wony rozumni, wony zdatni na kontakt. I wzahali: jakszczo inop anetna istota maje czes buty nadi enoju psycho ogijeju ludyny, to wona ro10

zumna. Taki sprawy, Riczarde. Czyta y Wonneguta ?
— Ot tobi j na, — skazaw Nunan. — A ja hadaw, szczo u was use w e rozk adeno po
po yczkach…
— Rozk asty po po yczkach i mawpa mo e, — zauwa yw Wa entyn.
— Ni, strywajte, — skazaw Nunan. Czomu win poczuwawsia obdurenym. — A e jakszczo wy takych prostych reczej ne znajete… Dobre, Hospo iz nym, iz rozumom. Wydno,
tut sam czort nohu z amaje. A pro Wizyt? Szczo wy wse taky dumajete pro Wizyt?
— Bu aska, — skazaw Wa entyn. — Ujawi sobi piknik…
Nunan zdryhnuwsia:
— Jak wy skaza y?
— Piknik. Ujawi sobi: lis, putiwe , halawyna. Z putiwcia na halawu zji
aje maszyna, z maszyny wywanta uju sia mo odi ludy, plaszky, koszyky z prowizijeju, diwczata,
tranzystory, fotokinoaparaty… Rozpaluje sia bahattia, stawla sia namety, wmykaje sia muzyka. A wranci wony jidu . Zwiri, ptachy i komachy, jaki wsiu nicz iz achom sposteriha y
za podijamy, wypowzaju zi swojich schowkiw. I szczo wony bacza ? Na trawu ponatika o
awto u, roz ywsia benzyn, rozkydani nepotribni swiczky i maslani filtry. Walaje sia drantia, perehorili ampoczky, chto zahubyw rozwidnoho klucza. Wid protektoriw yszy asia
hriaziuka, na yp a na jakomu neznanomu bo oti… nu i, sami rozumijete, slidy bahattia,
nedohryzky jab uk, cukerkowi obhortky, konserwni blaszanky, poro ni plaszky, czyj nosowyczok, czyj sk adanyj ni , stari, poderti hazety, monetky, ziwjali kwity z inszych halawyn…
— Ja zrozumiw, — skazaw Nunan. — Piknik na uzbiczczi.
— Dostotu. Piknik na uzbiczczi jakoji kosmicznoji dorohy. A wy mene pytajete: powernu sia wony czy ni.
— Dajte meni zakuryty, — skazaw Nunan. — Di ko b zabraw waszu psewdonauku!
Jako ja wse ce ne tak sobi ujawlaw.
— Ce wasze prawo, — zauwa yw Wa entyn.
— Wychody , szczo — wony nas nawi i ne pomity y?
— Czomu?
— Nu, w bu -jakomu wypadku, ne zwernu y na nas uwahy…
— Znajete, ja b na waszomu misci ne urywsia, — poradyw Wa entyn.
Nunan zatiahnuwsia, zakaszlawsia, kynuw sygaretu.
— Wse odno, — skazaw win uperto. — Ne mo e buty… Di ko b was, uczenych, uchopyw! Zwidky u was taka znewaha do ludyny? Czomu wy jiji we czas prahnete prynyzyty?..
— Strywajte, — skazaw Wa entyn. — Pos uchajte. «Wy zapytajete mene: czym weyka ludyna? — procytuwaw win. — Tym, szczo stwory a druhu pryrodu? Szczo prywe a
w ruch sy y maj e kosmiczni? Szczo w mizerni stroky zawo odi a p anetoju i proruba a
wikno u Wseswit? Ni! Tym, szczo, nezwa ajuczy na wse ce, wcili a i zbyraje sia wcility j
nadali».
Zapa a mowczanka. Nunan dumaw.
— Mo ywo… — skazaw win newpewneno. — Zwyczajno, jakszczo z cijeji toczky
zoru…
10 Jde sia pro amerykan koho prozajika Kurta Wonneguta (nar. 1922), u tworach jakoho suczasne yttia
postaje jak absurdna, nekerowana, apokaliptyczna komedija. Prowidni temy joho tworczosti — dehumanizujuczyj wp yw techno ogij, boro ba woro ym Wseswitom toszczo.

— Ta wy ne uri sia, — b ahoduszno skazaw Wa entyn. — Piknik — ce tilky moja
hipoteza. I nawi ne hipoteza, w asne, a tak, kartynka… Tak zwani serjozni kseno ogy namahaju sia obgruntuwaty nabahato solidniszi j ob es ywiszi dla lud koho samolubstwa
wersiji. Napryk ad, szczo nijakoho Wizytu ne bu o, szczo Wizyt szcze tilky bude. Jakyj
wysokyj rozum zakynuw do nas na Zemlu kontejnery iz wzirciamy swojeji materiälnoji kultury. Oczikuje sia, szczo my wywczymo ci zrazky, zdijsnymo techno ogicznyj strybok i zumijemo nadis aty sygna u widpowi , jakyj i oznaczatyme realnu hotownis do kontaktu.
Jak wam ce?
— Ce w e znaczno kraszcze, — skazaw Nunan. — Ja baczu, sered uczenych te traplaju sia poriadni ludy.
— Abo o . Wizyt i sprawdi maw misce, a e win a nijak ne zakinczywsia. Faktyczno
my zaraz perebuwajemo u stani kontaktu, ysze ne pidozriujemo pro ce. Prybulci ose ysia u Zonach i retelno nas wywczaju , wodnoczas hotujuczy do « orstokych dyw pryjdesznioho».
— Oce ja rozumiju! — skazaw Nunan. — Prynajmni, todi zrozumi o, szczo ce za tajemnycze musuwannia widbuwaje sia u rujinach zawodu. Mi inszym, wasz piknik ciu wowtuzniu ne pojasniuje.
— Czomu ne pojasniuje? — zapereczyw Wa entyn. — Moh o jake-nebu diwczy ko zabuty na halawyni ulub ene mechaniczne wedme a…
— Nu, wy ce ob yszte, — riszuczo skazaw Nunan. — Niczohe ke wedme a — zemla
dwyhty … Utim, zwyczajno, mo e buty j wedme a. Pywo budete? Rozalije! Ahow, stara!
Dwa pywa panam kseno ogam!.. A wse-taky pryjemno z wamy pobesiduwaty, — skazaw
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win Wa entynu. — Take sobi proczyszczennia mizkiw, nacze anglij koji soli nasypa y pid
czerepok. Bo praciujesz-praciujesz, a nawiszczo, dla czoho, szczo bude, szczo stane sia,
czym serce zaspokoji sia…
Prynes y pywa. Nunan widsiorbnuw, dywlaczy powerch piny, jak Wa entyn z wyrazom hyd ywoho sumniwu rozhladaje swij kuchol.
— Szczo, ne podobaje sia? — zapytaw win, ob yzujuczy huby.
— Ta ja, w asne, ne pju, — neriszucze skazaw Wa entyn.
— Ta nu? — zdywuwawsia Nunan.
— Czort zabyraj! — skazaw Wa entyn. — Ta musy u ciomu switi buty bodaj odyn
nepytuszczyj. — Win riszucze widsunuw kuchol. — Zamowte meni kraszcze ko jaku, jakszczo tak, — skazaw win.
— Rozalije! — nehajno harknuw he rozweseli yj Nunan.
Ko y prynes y ko jak, win skazaw:
— I wse-taky tak ne mo na. Ja w e ne ka u pro wasz piknik — ce wzahali swynstwo,
— a e jakszczo nawi pryjniaty wersiju, szczo ce, ska imo, preludija do kontaktu, wse odno
nedobre. Ja rozumiju — «bras ety», «poro niaky»… A e «wi myn cho ode » nawiszczo?
«Komaryni ysyny», puch cej hydotnyj…
— Darujte, — skazaw Wa entyn, wybyrajuczy skybku ymona. — Ja ne zowsim rozumiju waszu termino ogiju. Jaki, wybaczte, ysyny?
Nunan zasmijawsia.
— Ce folk or, — pojasnyw win. — Roboczyj argon sta keriw. «Komaryni ysyny» —
ce ob asti pidwyszczenoji grawitaciji.

11 Anglij ka sil, abo hirka sil, abo sulfat natriju — bezkolirni krysta y, szczo rozczyniaju sia u wodi. U
medycyni wykorystowuje sia jak pronosne.

— A, grawikoncentraty… Kerowana grawitacija. Ot pro ce ja pohoworyw by iz nasoodoju, a e wy niczoho ne zrozumijete.
— Czomu ce ja niczoho ne zrozumiju? Ja wse-taky in ener…
— Bo ja sam ne rozumiju, — skazaw Wa entyn. — U mene je systemy riwnia , a e jak
jich wyt umaczyty — ja hadky ne maju… A «wi myn cho ode » — ce, wirohidno, ko ojid12

nyj haz ?
— Same win. Czu y pro katastrofu w Karryhaniw kych aboratorijach?
— Czuw deszczo, — neochocze ozwawsia Wa entyn.
— Ci jo opy pomisty y farforowyj kontejner iz «cho odcem» u speciälnu kameru, hranyczno izolowanu… Tobto ce wony tak duma y, szczo kamera hranyczno izolowana, a e
ko y wony widkry y kontejner manipulatoramy, «cho ode » piszow czerez meta i p astyk,
nacze woda czerez wymoczku, wyrwawsia nazowni, i wse, z czym win stykawsia, peretworiuwa osia na toj samyj «cho ode ». Zahynu o trydcia pja ludej, ponad sto skaliczeno, a
wsia budiwla aboratoriji zroby asia ci kowyto neprydatnoju. Wy tam buwa y ko y-nebu ?
Czudowa budiwla! A teper «cho ode » stik u pidwa y i ny ni powerchy… O wam i preludija do kontaktu.
Wa entyn we zmorszczywsia.
— Tak, ja znaju wse ce, — skazaw win. — Odnak poho tesia, Riczarde, prybulci tut
ni pry czomu. Zwidky wony moh y znaty pro isnuwannia w nas wij kowo-promys owych
komp eksiw?
— A slid bu o by znaty! — powczalno widpowiw Nunan.
— A wony skaza y b wam u widpowi : treba bu o w e dawno poznyszczuwaty wij kowo-promys owi komp eksy.
— I to prawda, — pohodywsia Nunan. — Ot chaj by wony cym i zajnia , jakszczo
taki mohutni.
— Tobto wy proponujete wtruczannia u wnutriszni sprawy ludstwa?
— Hm, — skazaw Nunan. — Tak my, zwyczajno, mo emo zajty du e da eko. Ne budemo pro ce. Powernimosia kraszcze do poczatku rozmowy. Czym wse ce taky zakinczy sia? Nu ot, napryk ad, wy, wczeni. Spodiwajetesia wy otrymaty iz Zony szczo-nebu
fundamentalne, szczo-nebu take, szczo dijsno moh o by perewernuty nauku, techno ogiju, sposib yttia?..
Wa entyn dopyw czarku i znyzaw p eczyma:
— Wy zwertajete ne za adresoju, Riczarde. Ja ne lublu fantazuwaty daremno. Ko y
jde sia pro taki serjozni reczi, ja widdaju perewahu obere nomu skepsysowi. Jakszczo widsztowchuwatysia wid toho, szczo my w e otryma y, poperedu ci yj spektr mo ywostej, i
niczoho pewnoho skazaty ne mo na.
— Rozalije, szcze ko jaku! — kryknuw Nunan. — Nu dobre, sprobujmo z inszoho
kincia. Szczo wy, na waszu dumku, w e otryma y?
— Ce prozwuczy kumedno, a e otryma y du e ma o. My wyjawy y bahato dywowy .
U dejakych wypadkach my nawczy ysia nawi wykorystowuwaty ci dywowy i dla swojich
potreb. My nawi zwyk y do nych… aboratorna mawpa natyskaje czerwonu knopku —
otrymuje banan, natyskaje bi u — apelsyn, a e jak maty banany j apelsyny bez knopok,
wona ne znaje. I jake widnoszennia maju knopky do bananiw i apelsyniw, wona ne rozumije. Wi mimo, ska imo, «etaky». My nawczy ysia nymy korystuwatysia. My nawi widkry y umowy, za jakych wony rozmno uju sia di enniam. A e my dosi ne zumi y zrobyty
12 Ko ojidnyj haz — fantastycznyj termin. Pochody wid «ko ojid» — reczowyna, szczo ne krystalizuje sia
i rozczyny jakoji ne pronykaju kri twarynni i ros ynni peretynky.

odnoho «etaka», ne rozumijemo, jak wony w asztowani, i, sudiaczy z usioho, rozberemosia u wsiomu ciomu szcze ne skoro… Ja by wys owywsia tak. Je objekty, jakym my znajsz y
zastosuwannia. My wykorystowujemo jich, chocza maj e zapewno ne tak, jak nymy korystuju sia prybulci. Ja ci kowyto wpewnenyj, szczo w perewa nij bilszosti wypadkiw my zabywajemo mikroskopamy cwiachy. A e wse-taky deszczo my zastosowujemo: «etaky»,
«bras ety», jaki stymuluju yttiewi procesy… rizni typy kwazibiö ogicznych mas, szczo
spryczyny y takyj pereworot u medycyni… My otryma y nowi trankwilizatory, nowi typy
mineralnych dobryw, pereworot w agronomiji… Utim, szczo ja wam pererachowuju! Wy
znajete wse ce ne hirsze za mene — «bras etyk», ja baczu, sami nosyte… Nazwemo ciu
grupu objektiw korysnymy. Mo na skazaty, szczo jakoju miroju ludstwo nymy ob ahodi13

jane, chocza niko y ne slid zabuwaty, szczo w naszomu ewklidowomu switi bu -jaka paycia maje dwa kinci…
— Neba ani zastosuwannia? — wstawyw Nunan.
— Same tak. Ska imo, zastosuwannia «etakiw» u wij kowij promys owosti… Ja ne pro
ce. Dija ko noho korysnoho objekta namy bilsz abo mensz wywczena, bilsz abo mensz pojasnena. Teper zatrymka za techno ogijeju, a e rokiw czerez pjatdesiat my sami nawczymosia wyhotowlaty ci koroliw ki peczatky i todi w e doschoczu ko otymemo nymy hori14

chy . Sk adnisze z inszoju grupoju objektiw — sk adnisze same tomu, szczo nijakoho zastosuwannia wony w nas ne znachodia , a jichni w astywosti w ramkach naszych siohodnisznich ujaw
absolutno nepojasnymi. Napryk ad, magnitni pastky riznych typiw. My
rozumijemo, szczo ce magnitna pastka, Panow ce du e dotepno dowiw. A e my ne rozumijemo, de d ere o takoho potu noho magnitnoho pola, u czomu pryczyna joho nadstijkosti… niczoho ne rozumijemo. My mo emo tilky wysuwaty fantastyczni hipotezy stosowno
takych w astywostej prostoru, pro jaki ranisze nawi ne pidozriuwa y. Abo K-23… Jak wy
jich nazywajete, ci czorni harni kulky, szczo jdu na prykrasy?
— «Czorni bryzky», — skazaw Nunan.
— Ot-ot, «czorni bryzky»… Harna nazwa… Nu, wy znajete pro jichni w astywosti. Jakszczo pustyty promi swit a u taku kulku, to swit o wyjde z nioho iz zatrymkoju, pryczomu cia zatrymka za
wid wahy kulky, wid rozmiru, szcze wid dejakych parametriw,
i czastota wychidnoho swit a zaw dy mensza za czastotu wchidnoho… Szczo ce take?
Czomu? Je bo ewilna ideja, niby ci waszi «czorni bryzky» — ce we eten ki dilanky prostoru, nadi enoho inszymy w astywostiamy, ni nasz, i zamknenoho u taku zhornutu formu
pid wp ywom naszoho prostoru… — Wa entyn wytiah sygaretu i zapa yw. — Korotsze kauczy, objekty cijeji grupy dla nynisznioji lud koji praktyky ci kowyto nekorysni, chocza
iz suto naukowoji toczky zoru wony maju fundamentalne znaczennia. Ce widpowidi na
zapytannia, jaki wpa y z neba i jaki my szcze ne wmijemo postawyty. Zhadanyj wyszcze ser
Isaak, mo e, i ne rozibrawsia b u azeri, a e win, prynajmni, zrozumiw by, szczo taka ricz
mo ywa, i ce du e sylno wp ynu o b na joho naukowyj switohlad. Ja ne wdawatymu u
podrobyci, a e isnuwannia takych objektiw, jak magnitni pastky, K-23, «bi e kilce», wraz
13 Ewklid (III st. do n. e.) — dawniohre kyj matematyk, zhidno z praciamy jakoho odnijeju iz osnownych
metrycznych w astywostej prostoru je trywymirnis , tobto «ewklidiw» prostir maje szyrynu, dow ynu i wysotu.
14 Natiak na heroja powisti-kazky amerykan koho py mennyka Marka Twena (1835–1910) «Prync i z ydar» — Toma Kenti. Tom, nadzwyczajno scho yj na swoho odnolitka — anglij koho prynca Eduarda, wypadkowo pominiawsia z nym misciamy i jako u pa aci, ne majuczy czym ko oty horichy, win skorystawsia
koroliw koju peczatkoju.

perekres o ci e po e nedawno procwitajuczych teorij i da o yttia ci kowyto nowym idejam. A je szcze j tretia grupa…
— Tak, — skazaw Nunan. — «Wi myn cho ode » ta insze ajno…
— Ni-ni. Wse ce slid widnesty abo do perszoji, abo do druhoji grupy. Ja maju na
uwazi objekty, pro jaki my niczoho ne znajemo czy znajemo tilky z czutok, objekty, jaki
my niko y ne tryma y w rukach. Te, szczo pocupy y w nas iz-pid nosa sta kery, — proda y
newidomo komu, prychowa y. Te, pro szczo wony mowcza . egendy i napiw egendy:
«maszyna ba
», «pryb uda Dik», «weseli prywydy»…
— Chwy ynku, chwy ynku, — skazaw Nunan. — Ce szcze szczo take? «Maszyna ba» — rozumiju…
Wa entyn zasmijawsia.
— Baczyte, w nas te je swij roboczyj argon. «Pryb uda Dik» — ce te same hipotetyczne mechaniczne wedme a, jake beszketuje u rujinach zawodu. A «weseli prymary» —
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ce pewna nebezpeczna turbu encija , najawna w dejakych rajonach Zony.
— Wpersze czuju, — skazaw Nunan.
— Wy rozumijete, Riczarde, — skazaw Wa entyn, — my kopyrsajemosia u Zoni dwa
desiatky rokiw, a e ne znajemo i tysiacznoji czastky toho, szczo wona misty . A jakszczo
e howoryty pro wp yw Zony na ludynu… Ot, do reczi, tut nam dowede sia wwesty do
asyfikaciji szcze odnu, czetwertu grupu. W e ne objektiw, a wp ywiw. Cia grupa wywczena zowsim pohano, chocza faktiw nazbyra osia, na mij pohlad, a zadosy . I wy znajete, Riczarde, ja — fizyk i, ot e, skeptyk. A e j u mene podeko y moroz jde poza szkiru,
ko y ja dumaju pro ci fakty.
— ywi pokijnyky… — proburmotiw Nunan.
— Szczo? A… Ni — ce zahadkowo, a e ne bilsze toho. Jak by ce skazaty… Ce mo ywo
ujawyty, aboszczo. A ot ko y nawko o ludyny raptom ni z toho ni z sioho poczynaju widbuwatysia pozafizyczni, pozabiö ogiczni jawyszcza…
— A, wy majete na uwazi emihrantiw…
— Dostotu tak. Matematyczna statystyka, znajete, — ce du e toczna nauka, chocz
wona i maje sprawu z wypadkowymy we yczynamy. I krim toho, ce du e promowysta nauka, du e naoczna…
Wa entyn, oczewydiaczky, trochy zachmeliw. Win poczaw howoryty ho osnisze,
szczoky joho poro ewi y, a browy ponad czornymy okularamy wysoko zader ysia, zmynajuczy czo o w harmoszku.
— Rozalije! — harknuw raptom win. — Szcze ko jaku! We yku czarku!
— Lublu nepytuszczych, — z powahoju skazaw Nunan.
— Ne widwolikajtesia! — skazaw Wa entyn suworo. — S uchajte, szczo wam rozpowidaju . Ce du e dywno.
Win pidniaw czarku, odnym duchom widsiorbnuw po owynu i prowadyw dali:
— My ne znajemo, szczo sta osia z bido asznymy harmontciamy u samu my Wizytu.
o odyn iz nych wyriszyw emihruwaty. Jakyj-nebu zwyczajnisi kyj meszkane . Perukar. Syn perukaria i wnuk perukaria. Win perejizdy , ska imo, u Detrojt. Widkrywaje perukarniu, i poczynaje sia czortowa majacznia. Ponad dewjanosto widsotkiw joho klijentury
hyne wprodow roku: hynu w awtomobilnych awarijach, wypadaju iz wikon, jich wyrizuju hangstery ta chuligany, wony tonu na mi kych misciach i tak dali, i tak dali. Ma o toho.

15 Turbu encija — u hidromechanici j aeromechanici — ce chaotycznyj ruch ridyny abo hazu; w atmosferi
— newporiadkowani j wypadkowi zminy napriamu i szwydkosti czastynok powitria.

Czys o komunalnych katastrof u Detrojti rizko zrostaje. Udwiczi czastisze wybuchaju hazowi ko onky. U try z po owynoju razy czastisze wynykaju po i wid nesprawnosti e ektromere i. Utryczi zbilszuje sia kilkis awtomobilnych awarij. Udwiczi zrostaje smertnis
wid epidemij hrypu. Ma o toho. Zrostaje kilkis stychijnych ych u Detrojti ta joho oko yciach. Zwidky beru sia smerczi i tajfuny, jakych u cych misciach ne baczy y wid tysiacza
simsot zatertoho roku. Rozwerzaju sia mokwy nebesni, j ozero Ontariö, abo Miczyhan, abo
de tam stoji Detrojt, wychody iz berehiw… Nu j use w takomu samomu dusi. I taki kataklizmy widbuwaju sia w bu -jakomu misti, w bu -jakij miscewosti, de se sia emihrant iz
rajonu Wizytu, i kilkis cych kataklizmiw priamo proporcijna do czys a emihrantiw, osiych u danomu misci. I zauwa te, podibnyj wp yw sprawlaju tilky ti emihranty, kotri pere y sam Wizyt. Narod eni pisla Wizytu na statystyku neszczasnych wypadkiw nijakoho
wp ywu ne maju . Wy pro y w Harmonti desia rokiw, a e wy pryjicha y siudy pisla Wizytu, i was bez pobojuwa mo na se yty chocz u Watykani. Jak pojasnyty take? Wid czoho
treba widmowytysia — wid statystyky? Czy wid zdorowoho h uzdu? — Wa entyn schopyw czarku i za pom dopyw jiji.
Riczard Nunan poczuchaw za wuchom.
— Ta-a-k, — skazaw win. — Ja wzahali bahato czuw pro taki reczi, a e ja, czesno kauczy, zaw dy hadaw, szczo wse ce, mjako ka uczy, deszczo perebilszeno… Prosto znadobywsia prywid, aby zaboronyty emigraciju.
Wa entyn hirko usmichnuwsia:
— Niczoho sobi prywid! Ta chto takij majaczni powiry ? Nu, pryduma y b jaki-nebu epidemiji… nebezpeku rozpowsiud ennia szkid ywych czutok… ta ma o szcze czoho!
Win upersia liktiamy u sti i zasumuwaw, opustywszy ob yczczia u do oni.
— Ja wam spiwczuwaju, — skazaw Nunan. — Sprawdi, z toczky zoru naszoji mohut16

nioji pozytywist koji nauky …
— Abo, ska imo, mutahennyj wp yw Zony, — perebyw joho Wa entyn. Win zniaw
okulary i wtupywsia u Nunana czornymy pidslipuwatymy oczyma. — Wsi ludy, kotri dosy
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dowho spi kuju sia iz Zonoju, zaznaju zmin — jak fenotypnych, tak i henotypnych . Wy
znajete, jaki dity buwaju u sta keriw, wy znajete, szczo buwaje iz samymy sta keramy.
Czomu? De mutahennyj faktor? Radiäciji w Zoni nijakoji. Chimiczna struktura powitria i
gruntu w Zoni chocz i maje swoju specyfiku, prote odnoji mutahennoji nebezpeky ne stanowy . Szczo meni w takych umowach — u czak unstwo poczaty wiryty? W yche oko?..
uchajte, Riczarde, dawajte szcze po czarci. Ja szczo rozijszowsia, chaj wono wse zapade sia…
Riczard Nunan, usmichajuczy , za adaw szcze czarku ko jaku dla aureata i kuchol
pywa dla sebe. Potim win skazaw:
— Tak o . Ja wam, zwyczajno, spiwczuwaju u waszomu borsanni. A e, widwerto kauczy, osobysto meni woskresli pokijnyky bju po mizkach znaczno sylnisze, ni dani statystyky. Tym pacze, szczo danych statystyky ja niko y ne baczyw, a merciw i baczyw, i naniuchawsia predosy .
Wa entyn ehkowa no machnuw rukoju.
— A, pokijnyczky waszi… — skazaw win. — S uchajte, Riczarde, wam ne soromno?
16 Tut u znaczenni nauka, jaka wyznaje widnosnis piznannia, strohe pidporiadkuwannia ujawy spostereenniu, pragmatycznis toszczo. Zaha om, pozytywne znannia — ce znannia korysne, toczne, dostowirne i
stwerd uwalne.
17 Tobto zminy zowniszni i wnutriszni.

Wy use-taky ludyna z oswitoju… New e ne zrozumi o, szo, z toczky zoru fundamentalnych pryncypiw, ci waszi nebi czyky — anitrochy ne bilsza i ne mensza dywowy a, ni
wiczni akumulatory. Prosto «etaky» poruszuju perszyj pryncyp termodynamiky, a nebi czyky — druhyj, ot i wsia riznycia. Wsi my w jakomu sensi peczerni ludy — niczoho
straszniszoho za prywyda czy wurda aka ujawyty sobi ne mo emo. A, popry te, poruszennia pryncypu pryczynowosti — znaczno strasznisza ricz, ni cili tabuny prywydiw… i wsiakych tam czudowy k Rubinsztejna… czy Wa ensztejna?
— Frankensztejna.
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— Tak, zwyczajno, Frankensztejna. Madam Szelli. Poetowa dru yna. Czy do ka. —
Win raptom zasmijawsia. — U cych waszych nebi czykiw je odna cikawa w astywis —
awtonomna yttiezdatnis . Mo na w nych, prymirom, widtiaty nohu, i noha chodytyme…
tobto ne chodytyme, zwyczajno… zaha om, ytyme. Okremo. Bez usiakych fiziö ogicznych
rozczyniw… Tak ot, neszczodawno doprawy y w Instytut odnoho takoho… nezatrebuwanoho. N-n-nu, preparuwa y joho… Ce meni aborant Bojda rozpowidaw. Widokremy y
prawu ruku dla jakycho tam potreb, prychodia nastupnoho ranku, a wona dulu pokazuje… — Wa entyn zarehotaw. — Ha? I tak dosi! To roztysne palci, to znowu sk ade. Jak
wy wwa ajete, szczo wona cym chocze skazaty?
— Po-mojemu, symwo dowoli prozoryj… A czy ne czas nam po domiwkach, Wa entyne? — skazaw Nunan, dywlaczy na hodynnyk. — Ja maju szcze odnu wa ywu sprawu.
— Chodim, — ochocze pohodywsia Wa entyn, marno namahajuczy wtrapyty obyczcziam w oprawu okulariw. — F-fu, napoji y wy mene, Riczarde… — Win uziaw okulary
w obydwi ruky i staranno pry asztuwaw jich na misce. — U was maszyna?
— Tak, ja was zawezu.
Wony rozrachuwa ysia i ruszy y do wychodu. Wa entyn trymawsia szcze priamisze
ni zazwyczaj i czas wid czasu z rozmachu pryk adaw pa
do skroni, witajuczy znajomych
aborantiw, jaki z cikawistiu i zdywuwanniam sposteriha y za swity om switowoji fizyky.
Bila samoho wychodu, witajuczy szwejcara, szczo rozp ywsia w usmiszci, Wa entyn zbyw
iz sebe okulary, i wsi troje kynu ysia jich owyty.
— F-fu, Riczarde… — prymowlaw Wa entyn, wlizajuczy w «pe o». — Wy mene bezbo -no napoji y. Ne mo na tak, czort zabyraj… Nezruczno. W mene zawtra eksperyment.
Wy znajete, cikawa ricz…
I win zachodywsia rozpowidaty pro zawtrasznij eksperyment, szczochwy yny widwolikajuczy na anekdoty i prymowlajuczy: «Napoji y… ce treba! Do di ka psiaczoho…»
Nunan widwiz joho u naukowe misteczko, riszucze pok aw kraj nespodiwanomu sp esku
aureatowoho ba annia piddaty szcze («…i jakyj tam do di ka eksperyment? Znajete,
szczo ja z cym waszym eksperymentom zroblu? Ja joho widk adu!..») i zdaw z ruk na ruky
dru yni, kotra, pobaczywszy swoho czo owika, wese o obury asia.
— …H-hosti? — ha asuwaw czo owik. — Chto? A, profesor Bojd? Preczudowo! Zaraz
my z nym chylnemo. A e ne czarkamy, czort zabyraj, a ke ychamy… Riczarde! De wy, Riczarde!..
Ce Nunan czuw, u e zbihajuczy schodamy. A wony tako boja sia, dumaw win,
znowu wmoszczujuczy u «pe o». Boja sia, boja sia, wysoko obi… A e tak i maje buty.
Wony powynni bojatysia nawi bilsze, ni usi my, zwyczajni miszczany, razom uziati. My

18 Jde sia pro Meri Szelli (1797–185?), dru ynu wseswitnio widomoho anglij koho poeta P. B. Szelli
(1792–1822), awtorku romanu «Frankensztejn, abo Zwilnenyj Prometej», szczo staw jawyszczem switowoji
kultury.

prosto niczoho ne rozumijemo, a wony prynajmni rozumiju , do jakoji miry niczoho ne rozumiju . Dywla sia w ce bezdonne prowalla i znaju , szczo nemynucze jim tudy spuskatysia, — serce zachody sia, a e spuskatysia treba, a jak spuskatysia, szczo tam na dni i, hoowne, czy mo na bude potim zwidty wybratysia?.. A my, hriszni, dywymosia, tak by mowyty, w inszyj bik. S uchaj, a mo e, tak i treba? Chaj wono sobi jde wse swojim robom, a
my w e pro ywemo jak-nebu . Prawylno win skazaw: najherojiczniszyj wczynok ludstwa
— ce te, szczo wono wy o i zbyraje sia wy yty nadali… A wse-taky di ko b was zabraw,
skazaw win prybulciam. Ne moh y w asztuwaty swij piknik w inszomu misci. Na Misiaci,
prymirom. Abo na Marsi. Taka sama wy bajdu a merzota, jak i wsi, chocz i nawczy ysia
zhortaty prostir. Piknik, baczte, nam tut w asztuwa y… Piknik…
Jak e meni kraszcze wczynyty z mojimy piknikamy, dumaw win, powilno weduczy
«pe o» jaskrawo oswit enymy mokrymy wu yciamy. Jak by meni sprytnisze wse ce prowernuty? Za pryncypom najmenszoji diji. Jak u mechanici. Na bisa meni todi mij takyjsiakyj in enernyj dyp om, jakszczo ja ne mo u prydumaty, jak meni sprytnisze pid owyty
cioho beznohoho merzotnyka…
Win zupynyw maszynu pered budynkom, de yw Redrik Szuchart, i trochy posydiw
za kermom, prykydajuczy, jak westy rozmowu. Potim win wytiah «etak», wyliz iz maszyny
i tilky tut zauwa yw, szczo budynok wyhladaje ne ym. Maj e wsi wikna bu y temni, u
skweryku nikoho ne bu o, i nawi lichtari tam ne hori y. Ce nahada o jomu, szczo win zaraz
pobaczy , i win merzlakuwato ziszczu ywsia. Jomu nawi spa o na dumku, szczo, mo e, je
sens wyk ykaty Redrika po te efonu i pobesiduwaty z nym u maszyni czy w jakij-nebu
tychij pywnyczci, a e win widihnaw ciu ideju. Z ci oho riadu pryczyn. I krim usioho inszoho, skazaw win sobi, dawaj ne budemo upodibniuwatysia do wsich cych aluhidnych
swo ot, jaki rozbih ysia zwidsy, jak targany, oszpareni okropom.
Win uwijszow u pidjizd, powoli pidniawsia po dawno ne metenych schodach. Nawko o stoja a ne a tysza, bahato dwerej, szczo wychody y na schodowi p oszczadky, bu y
proczyneni czy nawi rozczyneni nawsti — z temnych peredpokojiw tchnu o spertymy
zapachamy wohkosti i py u. Win zupynywsia pered dweryma Redrikowoji kwartyry, pryadyw wo ossia poza wuchamy, h yboko zitchnuw i natysnuw knopku dzwinka. Jakyj
czas za dweryma bu o tycho, potim tam rypnu y mostyny, k acnuw zamok, i dweri tycho
proczyny ysia. Krokiw win tak i ne rozczuw.
Na porozi stoja a Mawpoczka, do ka Redrika Szucharta. Z peredpokoju na napiwtemnu schodowu p oszczadku pada o jaskrawe swit o, i perszoji sekundy Nunan pobaczyw tilky temnyj sy uet diwczynky i podumaw, jak wona sylno pidros a za ostanni kilka
misiaciw, a e potim wona widstupy a u h yb peredpokoju, i win pobaczyw jiji ob yczczia.
U horli w nioho myttiewo peresoch o.
— Dobryde , Marije, — skazaw win, namahajuczy rozmowlaty jakomoha ahidnisze. — Jak po ywajesz, Mawpoczko?
Wona ne widpowi a. Wona mowcza a i ci kom bezszumno zadkuwa a do dwerej u
witalniu, dywlaczy na nioho spid oba. Scho e, wona ne wpiznawa a joho. Ta j win, czesno
ka uczy, ne wpiznawaw jiji. Zona, podumaw win. Poha …
— Chto tam? — zapyta a Huta, wyzyrajuczy z kuchni. — Hospody, Dik! De wy propada y? Wy znajete, Redrik powernuwsia!
Wona pospiszy a do nioho, na chodu wytyrajuczy ruky rusznykom, perekynutym
czerez p ecze, — taka harna, energijna, sylna, tilky ot pidtiah o jiji jako : ob yczczia
zmarni o, i oczi bu y jaki … hariaczkowi, czy szczo?
Win poci uwaw jiji u szczoku, widdaw jij p aszcz i kapeluch i skazaw:
— Czu y, czu y… Use czasu nijak ne mih znajty — zabihty. Wdoma win?

— Wdoma, — skaza a Huta. — U nioho tam odyn… Skoro pide, napewno, wony
dawno w e sydia . Procho te, Diku…
Win stupyw kilka krokiw po korydoru i zupynywsia u dweriach witalni. Staryj sydiw
za sto om. Sam. Neruchomyj i trochy perechniab enyj. Ro ewe swit o wid aba ura pada o
na szyroke temne ob yczczia, nacze wyrizane zi staroho derewa, zapa yj bezhubyj rot,
zawmerli, bez b ysku, oczi. I widrazu Nunan widczuw zapach. Win znaw, szczo ce hra
ujawy, zapach buwaw tilky u perszi dni, a potim znykaw he -czysto, a e Riczard Nunan
widczuwaw joho nemowby pamjattiu — m osnyj, wa kyj zapach rozrytoji zemli.
— Abo chodimo na kuchniu, — pospichom skaza a Huta. — Ja tam weczeriu hotuju,
zarazom i poba akajemo.
— Tak, zwyczajno, — skazaw Nunan badioro. — Stilky ne baczy ysia!.. Wy szcze ne
zabu y, szczo same ja lublu wypyty pered weczereju?
Wony projsz y na kuchniu, Huta widrazu widczyny a cho odylnyk, a Nunan usiwsia
za sti i oh ediwsia. Jak zaw dy, tut use bu o czysto, wse b yszcza o, nad kastrulkamy zdijma
para. P yta bu a nowa, napiwawtomat, znaczy , hroszi w domi we ysia.
— Nu jak win? — zapytaw Nunan.
— Ta wse takyj samyj, — widpowi a Huta. — Schud u tiurmi, a e teper u e widjiwsia.
— Rudyj?
— Szcze by!
— Z yj?
— Ajak e! Ce w nioho w e do samoji smerti.
Huta postawy a pered nym sklanku «krywawoji Meri» — prozoryj szar rosij koji hori ky niby wysiw nad szarom tomatnoho soku.
— Ne bahato? — zapyta a wona.
— Jakraz. — Nunan nabraw u hrudy powitria i, zamru ywszy , w yw u sebe sumisz.
Ce bu o dobre. Win pryhadaw, szczo, po suti sprawy, za we de upersze wypyw szczo
istotne. — Oce insza ricz, — skazaw win. — Teper mo na yty.
— U was use dobre? — zapyta a Huta. — Czoho wy tak dowho ne zachody y?
— Klati sprawy, — skazaw Nunan. — Ko noho ty nia zbyrawsia zajty czy bodaj podzwonyty, a e spoczatku dowe osia jichaty u Reksopolis, potim skanda odyn poczawsia,
potim meni ka : «Redrik powernuwsia», — dobre, dumaju, nawiszczo jim zawa aty…
owom, zakrutywsia ja, Huto. Ja inko y sebe pytaju: jakoho czorta my tak krutymosia?
Szczoby zarobyty hroszi? A e na di ka nam hroszi, jakszczo my tilky te j robymo, szczo
krutymosia?..
Huta dze knu a kryszkamy kastrulok, uzia a z po yczky paczku sygaret i si a za sti
nawproty Nunana. Oczi jiji bu y opuszczeni. Nunan pospichom wychopyw zapalnyczku i
daw jij prykuryty, i znowu, wdruhe w ytti, pomityw, szczo w neji tremtia palci, jak todi,
ko y Redrika szczojno zasudy y i Nunan pryjszow do neji, szczoby daty jij hroszej, — poperwach wona zowsim propada a bez hroszej, i odna twariuka w budynku ne dawa a jij u
borh. Potim hroszi w domi zjawy ysia, i, sudiaczy z usioho, czymali, i Nunan zdohaduwawsia — zwidky, a e win prodow uwaw prychodyty, prynosyw Mawpoczci asoszczi j
ihraszky, ci ymy weczoramy pyw z Hutoju kawu i p anuwaw razom z neju majbutnie szczaywe Redrikowe yttia, a potim, nas uchawszy jiji rozpowidej, iszow do susidiw i namahawsia jako prystrunczyty jich, pojasniuwaw, umowlaw, nareszti, ko y jomu wrywawsia
terpe , pohro uwaw: «Rudyj e ko y powerne sia, win wam usi kistky pere amaje…» —
niczoho ne dopomaha o.
— A jak po ywaje wasza diwczyna? — zapyta a Huta.
— Kotra?

— Nu, z jakoju wy zachody y todi… Bilawa taka…
— Jaka ce moja diwczyna? Ce moja stenografistka. Wyjsz a zami i zwilny asia.
— Odru ytysia wam treba, Diku, — skaza a Huta. — Choczete, nareczenu znajdu?
Nunan chotiw bu o widpowisty, jak zaw dy: «Mawpoczka ot pidroste…», a e wczasno
spochopywsia. Zaraz by ce w e ne prozwucza o.
— Stenografistka meni potribna, a ne dru yna, — proburczaw win. — Kydajte wy
swoho rudoho dyjawo a ta jdi do mene stenografistkoju. Wy bu y czudowoju stenografistkoju. Staryj Harris was dosi zhaduje.
— Szcze by, — skaza a wona. — Wsiu ruku todi ob nioho widby a.
— O, nawi tak? — Nunan udaw, szczo zdywowanyj. — Oce tak Harris!
— Hospody! — skaza a Huta. — Ta win meni prochodu ne dawaw! Ja tilky odnoho
boja asia, aby Red ne diznawsia.
Bezszumno zajsz a Mawpoczka — zjawy asia u dweriach, podywy asia na kastruli, na
Riczarda, potim pidijsz a do materi i prytu asia do neji, widwernuwszy ob yczczia.
— Nu szczo, Mawpoczko, — skazaw badioro Riczard Nunan. — Szoko adku choczesz?
Win poliz do
etnoji kyszeni, wytiah szoko adnyj awtomobilczyk u prozoromu paketyku i prostiahnuw diwczynci. Wona ne woruchnu asia. Huta wzia a w nioho szokoadku i pok a na sti . U neji raptom pobili y huby.
— Otak-to, Huto, — badioro skazaw Nunan. — A ja, znajete, pereji
aty zibrawsia.
Nabryd o meni w hoteli. Po-persze, wid Instytutu wse-taky da eko…
— Wona w e maj e niczoho ne rozumije, — tycho skaza a Huta, i win urwaw sebe,
wziaw w obydwi ruky sklanku i poczaw bezh uzdo krutyty neju w palciach. — Wy ot ne
pytajete, jak my ywemo, — prodow uwa a wona, — i prawylno robyte. Tilky wy nasz
staryj druh, Diku, nam wid was prychowuwaty nema czoho. Ta j ne prychowajesz!
— U likaria bu y? — zapytaw Nunan, ne pidwodiaczy oczej.
— Tak. Wony niczoho ne mo
zrobyty. A odyn skazaw…
Wona zamowk a. Win te mowczaw. Ne bu o tut pro szczo howoryty i ne choti osia
pro ce dumaty, a e joho raptom wdary a motoroszna dumka: ce wtorhnennia. Ne piknik na
uzbiczczi, ne zak yk do kontaktu — wtorhnennia. Wony ne mo
zminyty nas, a e wony
pronykaju u ti a naszych ditej i zminiuju jich za swojim obrazom i podoboju. Joho probraw cho od, a e win widrazu pryhadaw, szczo w e czytaw pro szczo podibne, jakyj po19

ketbuk u jaskrawij hlansowij obk adynci, i wid cioho spohadu jomu po ehsza o. Wyhadaty mo na wse, szczo zawhodno. Nasprawdi niko y ne buwaje tak, jak wyhaduju .
— A odyn skazaw, szczo wona w e ne ludyna, — promowy a Huta.
— Majacznia, — h ucho skazaw Nunan. — Zwerni sia do spraw nioho fachiwcia.
Zwerni sia do D ejmsa Katterfi da. Choczete, ja z nym pohoworiu? W asztuju wam pryjom…
— Ce do Mjasnyka? — Wona nerwowo zasmija asia. — Ne treba, Diku, spasybi. Ce
win i skazaw. Mabu , dola.
Ko y Nunan znowu zwa ywsia pidniaty oczi, Mawpoczky w e ne bu o, a Huta sydi a
neruchomo, rot u neji buw prywidkrytyj, oczi poro ni, i na sygareti w jiji palciach naris
dowhyj krywyj stowpczyk siroho pope u. Todi win sztowchnuw do neji po sto u sklanku i
promowyw:
— Zrobi meni szcze odnu porciju… I sobi zrobi . I wypjemo.
19 Poketbuk — deszewe ma oformatne wydannia literaturnych tworiw, rozrachowane na masowoho czytacza.

Wona strusy a popi , poszuka a oczyma, kudy podity nedopa ok, i kynu a w myjku.
— Za szczo? — prohowory a wona. — Ot ja czoho ne rozumiju! Szczo my take zroby y? My ne najhirszi wse-taky w ciomu misti…
Nunan podumaw, szczo wona zaraz zap acze, a e wona ne zap aka a — widkry a choodylnyk, uzia a hori ku ta sik i znia a z po yczky druhu sklanku.
— Wy wse-taky ne wpadajte w rozpacz, — skazaw Nunan. — Nema na switi niczoho
takoho, czoho ne mo na bu o b wyprawyty. I wy meni powirte, Huto, w mene du e we yki
zwjazky. Use, szczo zmo u, ja zroblu…
Zaraz win sam wiryw u te, szczo kazaw, i w e perebyraw u ho owi imena, likarni ta
mista, i jomu w e zdawa osia, niby pro podibni wypadky win szczo de czuw, i niby wse
zakinczy osia szczas ywo, treba tilky rozibratysia, de ce bu o i chto likuwaw, a e tut win
zhadaw, nawiszczo win siudy pryjszow, i zhadaw pana emchena, i zhadaw, dla czoho win
zapryjateluwaw iz Hutoju, i jomu ne zachoti osia dumaty ni pro szczo, i win widihnaw wid
sebe wsi zwjazni dumky, wsiwsia zrucznisze, rozs abywsia i staw czekaty, poky jomu dadu
wypywku.
U cej czas u peredpokoji poczu ysia czowhajuczi kroky, postukuwannia, ta ohydnyj,
osob ywo zaraz, ho os Sterwjatnyka Barbryd a prohuhniawyw:
— E, Rudyj! A do twojeji baby, wydno, chto zazyrnuw, — tiutia… Ja by na twojemu
misci cioho tak ne za yszyw…
I Redrikiw ho os:
— Bere y protezy, Sterwjatnyku. I prykusy jazyk. Onde dweri, pity ne zabu , meni
weczeriaty pora.
I Barbryd :
— chu ty, Hospody, po artuwaty w e ne mo na!
I Redrik:
— My z toboju w e wse wid artuwa y. I krapka. Motaj, motaj, ne zatrymuj!
acnuw zamok, i ho osy stych y — woczewy , obydwa wyjsz y na schodowu p oszczadku. Barbryd szczo skazaw upiwho osa, i Redrik jomu widpowiw: «Use, use, pohowory y!» Znowu burczannia Barbryd a i rizkyj ho os Redrika: «Skazaw — use!» Hachnu y
dweri, prostukoti y szwydki kroky w peredpokoji, i na porozi kuchni zjawywsia Redrik Szuchart. Nunan pidwiwsia jomu nazustricz, i wony micno potys y odyn odnomu ruky.
— Ja tak i znaw, szczo ce ty, — skazaw Redrik, ohladajuczy Nunana metkymy ze enkuwatymy oczyma. — O, poh adszaw, towstune! Wse zadnyciu w barach nahulujesz…
Ehe! Ta wy tut, ja baczu, wese o czas prowodyte! Huto, stare ka, zroby meni porciju, treba
nazdohaniaty…
— Ta my szcze j ne pocza y, — skazaw Nunan. — My tilky zbyra ysia. Wid tebe chiba
wteczesz!
Redrik rizko zasmijawsia, ty nuw Nunana ku akom u p ecze.
— A ot my zaraz podywymosia, chto koho do ene, chto koho pere ene! Ja, brate, dwa
roky postyw, meni, szczoby tebe dohnaty, cysternu wych ebtaty treba… Chodimo,
chodimo, czoho my tut na kuchni! Huto, tiahny weczeriu…
Win pirnuw u cho odylnyk i znowu wyprostawsia, trymajuczy w ko nij ruci po dwi
plaszky z riznymy nak ejkamy.
— Hulaty budemo! — oho osyw win. — Na czes najkraszczoho druha Riczarda Nunana, kotryj ne pokydaje swojich u bidi! Chocza korysti jomu wid cioho nijakoji. Ech, Hutalina nema, al…
— A ty podzwony jomu, — zaproponuwaw Nunan.
Redrik pochytaw jaskrawo-rudoju ho owoju.

— Tudy szcze te efon ne prowe y, kudy jomu teper dzwonyty. Nu chodimo,
chodimo…
Win perszym uwijszow u witalniu i hrymnuw plaszky na sti .
— Hulaty budemo, tatuniu! — skazaw win neporusznomu staromu. — Ce o Riczard
Nunan, nasz druh! Diku, a ce tatu mij, Szuchart-starszyj…
Riczard Nunan, sku ywszy podumky w nepronyknyj k ubok, roztiahnuw rota do
wuch, potrusyw u powitri do oneju i skazaw pokijnykowi:
— Du e radyj, mistere Szuchart. Jak po ywajete?.. My znajomi, Rede, — skazaw
win Szuchartu-mo odszomu, jakyj kopyrsawsia w bari. — My odnoho razu w e baczy ysia,
myhcem, szczoprawda…
— Sidaj, — skazaw jomu Redrik, kywajuczy na sti
naproty staroho. — Ty, jakszczo
budesz z nym howoryty, howory hucznisze — win ne czuje ni chrena.
Win rozstawyw ke ychy, szwydko widkorkuwaw plaszky i skazaw Nunanu:
— Roz ywaj. Tatusewi nebahato, na same dence…
Nunan nekwap ywo wziawsia roz ywaty. Staryj sydiw u poperednij pozi, wtupywszy
u stinu. I win nijak ne reaguwaw, ko y Nunan prysunuw do nioho ke ych. A Nunan u e
perekluczywsia na nowu sytuaciju.
Ce bu a hra, straszna i aluhidna. Hru rozihruwaw Redrik, i win pryjednawsia do cijeji
hry, jak use yttia pryjednuwawsia do czu ych ihor, i strasznych, i aluhidnych, i soromitnych, i dykych, i znaczno nebezpeczniszych, ni ocia. Redrik, pidniawszy swoho ke ycha,
promowyw: «Nu szczo, pones ysia?», i Nunan ci kom pryrodno pohlanuw na staroho, a
Redrik neterplacze podze kaw swojim ke ychom ob Nunaniw ke ych i skazaw: «Pones ysia, pones ysia, ty za nioho ne chwylujsia, win swoho ne popusty …», i todi Nunan ci kom
pryrodno kywnuw, i wony wypy y.
Redrik kreknuw i, wyb yskujuczy oczyma, zahoworyw u tomu samomu zbud enomu,
trochy sztucznomu toni:
— Use, bratyku! Bilsze mene tiurma ne pobaczy . Jakby ty znaw, lubyj mij, do czoho
udoma dobre! Hroszi je, ja sobi harnyj koted yk pryhlanuw, iz sadom budemo, ne hirsze,
ni u Sterwjatnyka… Ty znajesz, ja emihruwaty chotiw, szcze w tiurmi wyriszyw. Zarady
jakoho pad a ja w ciomu woszywomu misteczku syd u? Ta nechaj, dumaju, propade wono
wse. Powertajusia — prywit, zaborony y emigraciju! Ta szczo my — czumnymy jakymo
sta y za ci dwa roky?..
Win howoryw i howoryw, a Nunan kywaw, prysiorbujuczy wiski, wstawlaw spiwczuywi proklony, rytoryczni zapytannia, potim wziawsia rozpytuwaty pro koted — szczo za
koted , de, za jaku cinu? — i wony z Redrikom posperecza ysia. Nunan dowodyw, szczo
koted dorohyj i w nezrucznomu misci, win wytiah notatnyk, uziawsia hortaty joho i nazywaty adresy zanedbanych koted iw, jaki widdadu za bezci , a remont kosztuwatyme mizeriju, osob ywo jakszczo podaty zajawu pro emigraciju, otrymaty wid w astej widmowu i
za adaty kompensaciji.
— Ty, ja baczu, w e j neruchomistiu zajniawsia, — skazaw Redrik.
— A ja wsim potrochu zajmajusia, — widpowiw Nunan i pidmorhnuw.
— Znaju, znaju, nas uchawsia pro twoji bordelni afery!
Nunan zrobyw we yki oczi, pryk aw pa
do hub i kywnuw u bik kuchni.
— Ta hodi, wsi ce znaju , — skazaw Redrik. — Hroszi ne pachnu . Teper ja ce dobre
zrozumiw… A e Mas aka ty sobi pidibraw w uprawyteli — ja ywoty porwaw, ko y poczuw!
Pustyw, rozumijesz, capa w horod… Win e psych, ja joho z dytynstwa znaju!
Tut staryj powilno, derewjanym ruchom, niby we yczezna lalka, pidniaw ruku z kolina i z derewjanym stukotom zronyw jiji na sti bila swoho ke ycha. Ruka bu a temna, iz

syniuwatym po yskom, zwedeni palci roby y jiji scho oju na kuriaczu apu. Redrik zamowk i podywywsia na nioho. W ob yczczi joho szczo zdryhnu osia, i Nunan iz zdywuwanniam pobaczyw na cij riabij chy ij fiziönomiji najspraw niszu, najnepidrobniszu lubow
i ni nis .
— Pyjte, tatusiu, pyjte, — ahidno skazaw Redrik. — Troszky mo na, pyjte na zdorowja… Niczoho, — wpiwho osa skazaw win Nunanu, po-zmowny ky pidmorhujuczy. —
Win do cioho ke yszka dobere sia, bu spokijnyj…
Dywlaczy na nioho, Nunan zhadaw, szczo bu o, ko y Bojdowi aboranty zjawy ysia
siudy za cym nebi czykom. aborantiw bu o dwoje, obydwa micni suczasni ch opci, sportsmeny i wse take, i szcze buw likar iz mi koji likarni i pry niomu dwijko sanitariw, ludej
hrubych i zdorowennych, prystosowanych tarbaty nosy ky i wtychomyriuwaty bujnych.
Potim odyn iz aborantiw rozpowidaw, szczo cej «rudyj» spoczatku nacze ne zrozumiw, pro
szczo jde sia, wpustyw u kwartyru, daw ohlanuty ba ka, i, napewno, staroho tak by j powez y, bo Redrik, scho e, ujawyw, niby tatusia k adu u likarniu na profi aktyku. A e ci
bowdury-sanitary, jaki wprodow poperednich perehoworiw styrcza y u peredpokoji i
pidhlada y za Hutoju, jak wona myje w kuchni wikna, wzia ysia, ko y jich huknu y, za staroho jak za ko odu — potiah y, wpusty y na pid ohu. Redrik oska eniw, i tut wyliz upered
bowdur-likar i poczaw gruntowno pojasniuwaty, szczo, kudy i nawiszczo. Redrik pos uchaw joho chwy ynu abo dwi, a potim raptom bez bu -jakoho popered ennia wybuchnuw,
nacze wodnewa bomba. aborant, kotryj use ce rozpowidaw, i sam ne pamjataje, jak win
opynywsia na wu yci. Rudyj dyjawo spustyw po schodach usich pjatioch, pryczomu odnomu z nych ne daw pity samostijno, na swojich nohach. Usi wony, za s owamy aboranta,
wy eti y z paradnoho, nacze jadra z harmaty. Dwoje za yszy ysia walatysia na paneli neprytomnymy, a inszych trioch Redrik hnaw po wu yci czotyry kwarta y, pisla czoho powernuwsia do instytut koji trupowozky i powybywaw u nij usi wikna — szofera w maszyni w e
ne bu o, win dremenuw po wu yci u proty nomu napriamku…
— …Meni tut w odnomu bari nowyj koktejl pokaza y, — kazaw tym czasom Redrik,
roz ywajuczy wiski. — «Wi myn cho ode » nazywaje sia, ja tobi potim zroblu, jak pojimo.
Ce, brate, taka ricz, szczo na poro nie puzo pryjmaty nebezpeczno dla yttia: ruky-nohy
terpnu wid odnijeji porciji… Ty jak choczesz, Diku, a ja tebe siohodni nakyriaju. I tebe
nakyriaju, i sam nakyriajusia… Stari dobri czasy zhadajemo, «Bor cz» zhadajemo… Bidoacha Erni dosi sydy , znajesz? — Win wypyw, wyter huby zatyllam do oni i zapytaw nedba o: — A szczo tam w Instytuti, za «wi myn cho ode » szcze ne wzia ysia? Ja, znajesz,
wid nauky trochy widstaw…
Nunan widrazu zrozumiw, czomu Redrik poczaw rozmowu na ciu temu. Win sp esnuw rukamy i skazaw:
— Szczo ty, druziako! Iz cym «cho odcem» znajesz jaka sztuka trapy asia? Pro Karryhaniw ki aboratoriji czuw? Je taka prywatna kontora… Tak ot, rozdobu y wony porciju
«cho odciu»…
Win rozpowiw pro katastrofu, pro skanda , pro te, szczo kinciw tak i ne znajsz y,
zwidky wziawsia «cho ode » — tak i ne zjasuwa y, a Redrik s uchaw nibyto neuwa no,
cmokaw jazykom, chytaw ho owoju, a potim riszucze p esnuw szcze wiski u ke ychy i skazaw:
— Tak jim i treba, parazytam, szczob wony wsi powyzdycha y…
Wony wypy y. Redrik podywywsia na tatusia — znowu u joho ob yczczi szczo zdryhnu osia. Win prostiahnuw ruku i prysunuw ke ycha b cze do skorczenych palciw, i
palci raptom roztys ysia i znowu stys ysia, obchopywszy ke ych za dence.
— Otak-ot wono sprawa szwydsze pide, — skazaw Redrik. — Huto! — zakryczaw

win. — Dowho ty nas ho odom morytymesz?.. Ce wona dla tebe staraje sia, — pojasnyw
win Nunanu. — Neodminno twij ulub enyj sa at hotuje, z moluskamy, wona jich dawno
prypas a, ja baczyw… Nu a jak wzahali w Instytuti sprawy? Znajsz y szczo-nebu nowe ke? U was tam, ka , teper szczosy y awtomaty praciuju , ta ma o wyroblaju …
Nunan uziawsia rozpowidaty pro instytut ki sprawy, i poky win howoryw, bila sto a
porucz zi starym neczutno wynyk a Mawpoczka, postoja a, pok awszy na sti wo ochati
apky, i raptom zowsim dytiaczym ruchom prytu asia do nebi czyka i schy a ho owu
jomu na p ecze. I Nunan, prodow ujuczy terewenyty, podumaw, dywlaczy na ci dwa dywowy ni wytwory Zony: Hospody, ta szczo iszcze? Szczo iszcze treba z namy zrobyty,
szczob nas nareszti projnia o? New e ocioho — ma o?.. Win znaw, szczo cioho ma o. Win
znaw, szczo miljardy i miljardy niczoho ne znaju i niczoho ne choczu znaty, a jak i diznaju sia, to po achaju sia desia chwy yn i znowu powernu sia na kruhy swoji. Napjusia,
podumaw win ozwiri o. Do di ka Barbryd a, do di ka emchena… Simju ciu, Bohom proklatu, do di ka. Napjusia.
— Ty czoho na nych wytriszczywsia? — neho osno spytaw Redrik. — Ty ne chwylujsia, ce jij ne szkody . Nawi nawpaky — ka , wid nych zdorowja jde.
— Tak, ja znaju, — skazaw Nunan i za pom osuszyw ke ych.
Uwijsz a Huta, zak opotano nakaza a Redriku rozstawlaty tari ky i postawy a na sti
we yku sribnu mysku z ulub enym sa atom Nunana. I tut staryj, nacze chto spochopywsia
i smyknuw za nytoczky, odnym ruchom pidkynuw ke ych do widkrytoho rota.
— Nu, ch opci, — skazaw Redrik zachop enym ho osom, — teper u nas pide hulanka
na s awu!

Za nicz do yna wystyh a, a na switanku sta o zowsim cho odno. Wony jsz y po nasypu, stupajuczy po zohny ych szpa ach mi ir awymy rejkamy, i Redrik dywywsia, jak
wyb yskuju na szkirianij kurtci Artura Barbryd a krapelky zhus oho tumanu. Ch opczyna
krokuwaw ehko, wese o, niby ne bu o pozadu wtom ywoji noczi, nerwowoji napruhy, wid
jakoji i dosi trusy asia ko na
ka, dwoch motorosznych hodyn na mokromu werszeczku
ysoho pahorba, kotri wony prowe y u chworob ywomu napiwsni, prytu ywszy odyn do
odnoho spynamy zadla tep a, pereczikujuczy potik «ze enky», szczo obtika a pahorb i znyka a w jaru.
Z bokiw nasypu aw hustyj tuman. Czas wid czasu win napowzaw na rejky wa kymy
sirymy strumeniamy, i w cych misciach wony jsz y po kolina w powilnych k ubkach ka amuti. Pach o mokroju ir eju, z bo ota praworucz wid nasypu smerdi o tuchlatynoju. Nawko o niczoho ne bu o wydno, krim tumanu, a e Redrik znaw, szczo na obydwa boky prostiahaje sia pahorysta riwnyna z kamjanymy rozsypamy, a za riwnynoju w imli chowaju sia
hory. I szcze win znaw, szczo, ko y zijde sonce i tuman osiade rosoju, win maje pobaczyty
de liworucz karkas rozbytoho wertolota, a poperedu — esze on wahonetok, i o todi poczne sia sama sprawa.
Redrik na chodu propchaw do oniu mi spynoju i riukzakom i pidkynuw riukzak wyszcze, szczoby kraj ba ona z helijem ne rizaw chrebet. Wa kyj, parazyt, jak ja z nym popowzu? Piwtora ki ometry nawkaraczky… Dobre, ne buchty, sta kere, znaw, na szczo jdesz.
Pjatsot tysiacz monet czekaju naprykinci dorohy, mo na j popotity. Pjatsot tysiacz, asyj
szmat, ha? Chren ja jim widdam mensze ni za pjatsot tysiacz. I chren ja dam Sterwjatnyku
bilsze trydciaty. A szmarkaczewi… a szmarkaczewi — niczoho. Jakszczo staryj had bodaj
piwprawdy skazaw, to szmarkaczewi — niczoho…

Win znowu pohlanuw u spynu Arturowi i jakyj czas prymru ywszy sposterihaw, jak
toj ehko perestupaje czerez dwi szpa y razom, szyrokop eczyj, wu kozadyj, i dowhe, jak
u sestry — koloru woronowoho kry a, wo ossia zdryhaje sia w takt krokam. Sam naprosywsia, pochmuro podumaw Redrik. Sam. I czoho ce win tak widczajduszno naproszuwawsia? Prosto tremtiw we , slozy na oczach… «Wi mi mene, mistere Szuchart. Meni rizni
ludy proponuwa y, a e ja chotiw by tilky z wamy, wony usi ni na szczo ne prydatni!
Ba ko… A e win teper ne mo e!» Redrik zusyllam woli obirwaw cej spohad. Dumaty pro
ce bu o ohydno, i, mo ywo, czerez te win staw dumaty pro Arturowu sestru, pro te, jak win
iz cijeju Dinoju spaw — i twerezyj spaw, i pjanyj spaw, i jake ce szczorazu bu o rozczaruwannia. Prosto nezbahnenno: taka rozkiszna baba, wik by z neju kochawsia, a nasprawdi
— poro niak, obman, lalka ne ywa, a ne inka. Nacze, zhaduje sia, gudzyky na mamynomu swetri — bursztynowi taki, napiwprozori, zo otawi, tak i chocze sia zapchaty jich u
rot i smoktaty w oczikuwanni jakoji nezwyczajnoji naso ody, i win braw jich do rota i
smoktaw, i szczorazu straszenno rozczarowuwawsia, i szczorazu zabuwaw pro ce rozczaruwannia — nawi ne zabuwaw, a prosto widmowlawsia wiryty w asnij pamjati, warto bu o
jomu znowu jich pobaczyty.
A mo e, tatu joho do mene pidis aw, podumaw win pro Artura. On u nioho jaka
puszka u zadnij kyszeni… Ni, nawriad. Sterwjatnyk mene znaje. Sterwjatnyk znaje, szczo
zi mnoju arty pohani. I znaje, jakyj ja u Zoni. Ni, durnyci wse ce. Ne perszyj win mene
prosyw, ne perszyj win slozy yw, inszi j nawkoliszky stawa y… A puszky wony wsi z soboju
tiahaju po perszomu razu. Wpersze i wostannie. New e wostannie? Och, wostannie,
ch opcze! O szczo wychody , Sterwjatnyku, wostannie. Tak, tatuniu, diznawsia by ty pro
ciu joho wytiwku — tak by joho kosturamy widduchope yw, synoczka swoho, w Zoni wymo enoho… Win raptom widczuw, szczo poperedu szczo je — neda eko w e, metriw za
trydcia -sorok.
— Stij, — skazaw win Arturowi.
Ch ope s uchniano zawmer na misci. Reakcija u nioho bu a dobroju — win tak i zastyh iz zanesenoju nohoju, a potim powilno j obere no opustyw jiji na zemlu. Redrik zupynywsia bila nioho. Kolija tut pomitno jsz a wnyz i pownistiu chowa asia w tumani. I tam, u
tumani, szczo bu o. Szczo we yke i neruchome. Bezpeczne. Redrik obere no potiahnuw
nizdriamy powitria. Tak. Bezpeczne.
— Upered, — skazaw win tycho, poczekaw, poky Artur zroby krok, i ruszyw za nym.
Krajem oka win baczyw Arturowe ob yczczia, ri enyj joho profil, czystu szkiru
szczoky i riszucze stysnuti huby pid toniusi kymy wusykamy.
Wony zanury ysia w tuman po pojas, potim — po szyju, a szcze czerez kilka sekund
poperedu zabowwani a skoszena bry a wahonetky.
— Use, — skazaw Redrik i poczaw stiahaty riukzak. — Sidaj, de stojisz. Perekur.
Artur dopomih jomu stiahnuty riukzak, a potim wony si y porucz na ir awu rejku,
Redrik widstibnuw odyn iz k apaniw, distaw zhortok z ji eju i termos iz kawoju i, poky Artur rozhortaw pakunok i pry asztowuwaw buterbrody na riukzaku, wytiah iz-za pazuchy
flahu, widgwyntyw kryszeczku i, za murywszy , zrobyw kilka powilnych kowtkiw.
— Kowtnesz? — zaproponuwaw win, obtyrajuczy do oneju szyjku flahy. — Dla chorobrosti…
Artur obra eno pochytaw ho owoju.
— Dla chorobrosti meni ne treba, mistere Szuchart, — skazaw win. — Ja lipsze kawy,
jakszczo dozwo yte. Wohko tut du e, prawda?
— Wohko, — zhodywsia Redrik. Win schowaw flahu, wybraw buterbrod i wziawsia
uwaty. — O tuman rozijde sia, pobaczysz, szczo tut nawkruhy sucilni bo ota. Ranisze u

cych misciach komariw bu o — straszne di o…
Win zamowk i na yw sobi kawy. Kawa bu a hariacza, husta, so odka, pyty jiji zaraz
bu o nawi pryjemnisze, ni spyrtne. Wid neji pach o domom. Hutoju. I ne prosto Hutoju,
a Hutoju w cha atyku, prosto zi snu, szcze iz za anym rubcem wid poduszky na szczoci.
Darma ja w ciu sprawu wp utawsia, podumaw win. Pjatsot tysiacz… A na di ka meni ci
pjatsot tysiacz? Bar ja na nych kupuwaty zbyrajusia, czy szczo? Hroszi potribni, szczoby
pro nych ne dumaty. Ce prawylno. Ce Dik s uszno skazaw. A e ja pro nych i tak ne dumaju ostannim czasom. Na di ka meni ci hroszi? Budynok je, sad je, bez roboty w Harmonti ne za yszyszsia… Zawiw mene Sterwjatnyk, hnyda smerdiucza, zawiw, jak mo ode koho…
— Mistere Szuchart, — skazaw raptom Artur, dywlaczy u storonu, — a wy sprawdi
wiryte, szczo cia sztuka wykonuje ba annia?
— Majacznia! — rozhub eno promowyw Redrik i zawmer iz pidnesenym do rota stakanczykom. — A ty zwidky znajesz, za jakoju takoju sztukoju my jdemo?
Artur znijakowi o zasmijawsia, zapustyw pjatirniu u wo ossia koloru woronowoho
kry a, posmykaw i skazaw:
— Ta ot zdohadawsia!.. Ja w e i ne pryhaduju, szczo same nasztowchnu o mene na
ciu dumku… Nu, po-persze, ranisze ba ko we czas buboniw pro ciu Zo otu Kulu, a ostannim czasom raptom perestaw i zamis cioho zaczastyw do was, a ja znaju — nijaki wy ne
druzi, chaj by szczo tam ba ko kazaw… Potim, win dywnyj jakyj staw ostannim czasom…
— Artur znowu zasmijawsia i pokrutyw ho owoju, szczo pryhadujuczy. — A ostatoczno ja
wse zrozumiw, ko y wy na pustyri wyprobowuwa y cej dyry ab yk… — Win pop eskaw
do oneju po riukzaku, de
a tuho zhornuta obo onka powitrianoji kuli. — Czesno kauczy, ja was todi wyste yw, i, ko y pobaczyw, jak wy miszok z kaminniam pidijmajete j
wedete nad zem eju, tut w e meni wse ostatoczno projasny osia. Jak na mene, u Zoni, krim
Zo otoji Kuli, niczoho wa koho bilsze ne za yszy osia. — Win widkusyw wid buterbroda,
po uwaw i zamys eno promowyw z nabytym rotom: — Ja ot tilky ne rozumiju, jak wy jiji
cziplatymete, wona , napewno, h ade ka…
Redrik prodow uwaw dywytysia na nioho powerch sklanky i dumaw, do czoho
wony ne scho i odyn na odnoho, ba ko i syn. Niczoho spilnoho mi nymy ne bu o. Ni obyczczia, ni ho osu, ni duszi. U Sterwjatnyka ho os chrypkyj, u es ywyj, pid yj jakyj , a e
ko y win pro ce howoryw, to howoryw czudowo. Ne mo na joho bu o ne s uchaty. «Rudyj,
— kazaw win todi, perechy ywszy czerez sti . — Nas e dwoje za yszy osia wsioho, ta na
dwoch dwi nohy, i obydwi twoji… Komu , jak ne tobi? Ce , mo e, najcinnisze, szczo w
Zoni je! Komu distane sia, ha? New e tym czystoplujam distane sia, z jichnimy maszynamy? Ad e ja jiji znajszow, ja! Skilky tam naszych po dorozi polah o! A znajszow ja! Sobi
berih. I zaraz nikomu b ne widdaw, a e ruky, baczysz, korotkymy sta y… Krim tebe — nikomu. Skilky ja riznych mo okososiw dresyruwaw, ci u szko u, rozumijesz, dla nych widkryw, — ne mo , kistka ne ta… Nu dobre, ty ne wirysz. Ne wirysz — ne treba. Tobi hroszi.
Dasy meni, skilky sam zachoczesz, ja znaju, ty ne skrywdysz… A ja, mo e, nohy sobi powernu. Nohy powernu, rozumijesz ty? Zona nih mene pozbawy a, to, mo e, Zona j widdas ?..»
— Szczo? — zapytaw Redrik, strepenuwszy .
— Ja zapytaw, zakuryty mo na, mistere Szuchart?
— Tak, — skazaw Redrik. — Kury, kury… Ja tako zakuriu.
Win za pom dopyw resztky kawy, wytiah sygaretu i, rozmynajuczy jiji, wtupywsia u
ridijuczyj tuman. Psych, podumaw win. Bo ewilnyj. Nohy jomu. Sterwoti… hnydi woszywij…

Wid usich cych rozmow nakopyczuwawsia w duszi jakyj osad, nezrozumi o jakyj. I
win ne rozczyniawsia z czasom, cej osad, a, nawpaky, nazbyruwawsia i nazbyruwawsia. I
nezrozumi o bu o, szczo ce take, a e wono zawa o, nacze win czymo zarazywsia wid
Sterwjatnyka, a e ne jakoju tam hydotoju, a nawpaky… sy oju, czy szczo? Ni, ne sy oju. A
czym e todi?.. Nu dobre, skazaw win sobi. Dawaj tak: prypustimo, ne dijszow ja siudy.
Zowsim u e zibrawsia, riukzak uk aw, i tut szczo sta osia… Schopy y mene, prymirom.
Pohano bu o by? Bezpereczno pohano. Czomu pohano? Hroszi p aka y? Ta ni, ne w hroszach sprawa… Szczo dobro ce hadam distane sia, Chrypatym ta Kistlawym? Szczoprawda,
u ciomu szczo je. Prykro. A e meni szczo do nych? Odnakowo zresztoju wse jim perepade…
— Br-r-r-r… — Artur peresmyknuw p eczyma. — Do kistok projmaje. Mistere Szuchart, mo e, daste meni teper kowtnuty triszky?
Redrik mowczky wziaw flahu i prostiahnuw jomu. A ja ne widrazu pohodywsia, podumaw win raptom. Dwadcia raziw ja posy aw Sterwjatnyka podali, a na dwadcia perszyj
use-taky pohodywsia. Jako meni nesy a zroby osia zowsim. I ostannia rozmowa u nas
wyjsz a korotkoju i ci kom di owoju. «Zdorow, Rudyj. Ja ot kartu prynis. Mo e, wse-taky
podywyszsia?» A ja podywywsia jomu w oczi, a oczi w nioho jak narywy — owti z czornoju
ciatkoju, i ja skazaw: «Dawaj». I wse. Pryhaduju, szczo pjanyj buw todi, ci yj ty de pyjaczyw. Na duszi bu o hydotno… A cz-czort, czy ne wse odno! Piszow i piszow. Szczo ja w
ciomu d ubajusia, nacze u ajni prutykom! Bojusia ja, czy szczo?..
Win zdryhnuwsia. Dowhyj, tu ywyj skryp do ynuw raptom iz tumanu. Redrik schopywsia, niby pidkynutyj, i widrazu, niby pidkynutyj, schopywsia Artur. A e w e znowu
bu o tycho, ysze szurchoti a, strumenijuczy po nasypu u nych z-pid nih, dribna halka.
— Ce, mabu , poroda prosi a, — newpewneno, wa ko wymowlajuczy s owa, proszepotiw Artur. — Wahonetky — z porodoju… stoja dawno…
Redrik dywywsia prosto pered soboju i niczoho ne baczyw. Win pryhadaw. Ce bu o
wnoczi. Win prokynuwsia wid takoho samoho zwuku, tu ywoho i dowhoho, mertwijuczy,
nacze u sni. Tilky to buw ne son. Ce krycza a Mawpoczka, sydiaczy na swojemu li ku bila
wikna, a z inszoho kincia budynku widhukuwawsia ba ko, du e scho e, tak samo protiah o
i ryp ywo, tilky szcze z jakymo k ekotinniam. I tak wony perehukuwa
i perehukuwa
u pi mi — stolittia, sto lit i szcze sto lit. Huta prokynu asia tako i wzia a Redrika za ruku,
win widczuwaw jiji wmy spitni e p ecze, i tak wony
y wsi ci sto lit i szcze sto lit i s ucha y, a ko y Mawpoczka zamowk a i wlah asia, win poczekaw szcze trochy, potim
pidniawsia, piszow na kuchniu i po ad ywo wypyw piwplaszky ko jaku. Wid cijeji noczi
win zapyw.
— …Poroda, — howoryw Artur. — Wona, znajete, prosidaje z czasom. Wid wo ogosti,
wid eroziji, wid usiakych takych pryczyn…
Redrik podywywsia na joho zblid e ob yczczia i znowu siw. Sygareta joho kudy propa a z palciw, win zakuryw nowu. Artur postojaw szcze trochy, bojazko krutiaczy ho owoju,
potim tako siw i skazaw tycho:
— Ja znaju, rozpowidaju , szczo w Zoni nibyto chto ywe. Jaki ludy. Ne prybulci, a
same ludy. Nibyto Wizyt zachopyw jich tut, i wony mutuwa y… prystosuwa ysia do nowych umow. Wy czu y pro ce, mistere Szuchart?
— Tak, — skazaw Redrik. — Tilky ce ne tut. Ce w horach. Na piwnicznomu zachodi.
Pastuchy jaki .
…O win czym mene zarazyw, dumaw win. Bo ewillam swojim win mene zarazyw. Ot,
znaczy , czomu ja siudy piszow. Ot szczo meni tut treba… Jake dywne i du e nowe widczuttia powilno zapowny o joho. Win uswidomluwaw, szczo widczuttia ce nasprawdi

zowsim ne nowe, szczo wono dawno w e sydi o de u nioho w peczinkach, a e tilky zaraz
win pro nioho zdohadawsia, i wse zajnia o swoji miscia. I te, szczo ranisze wydawa osia
duristiu, bo ewilnoju majaczneju zbo ewoli oho staroho, sta o teper jedynoju nadijeju, jedynym sensom yttia, bo tilky zaraz win zrozumiw: jedyne na wsiomu switi, szczo w nioho
szcze za yszy osia, jedyne, zadla czoho win yw ostanni misiaci, bu a nadija na dywo. Win,
dure , bowdur, widsztowchuwaw ciu nadiju, zatoptuwaw jiji, znuszczawsia z neji, propywaw jiji, bo win tak zwyk, bo niko y w ytti, iz samoho ma ku, win ne rozrachowuwaw ni na
koho, krim sebe, i tomu szczo iz samoho ma ku cej rozrachunok na sebe wyra awsia u
nioho w kilkosti ze ene kych, jaki jomu wdawa
wyrwaty, wyderty, wyhryzty z bajduoho chaosu, szczo otoczuwaw joho. Tak bu o zaw dy, i tak bu o by i dali, jakby win kine
kincem ne opynywsia w takij jami, z jakoji joho ne wyzwola nijaki ze ene ki, w jakij rozrachowuwaty na sebe zowsim bezh uzdo. A zaraz cia nadija — w e ne nadija, a wpewnenis
u dywi — zapowny a joho do samoji makiwky, i win u e dywuwawsia, jak mih ranisze yty
u takomu bezproswitnomu, bezme nomu moroci… Win zasmijawsia i sztowchnuw Artura
w p ecze.
— Szczo, sta kere, — skazaw win. — Zakalaw pidsztanky? Zwykaj, bratyku, ne soromsia, wdoma widperu .
Artur zdywowano podywywsia na nioho, nepewno usmichajuczy . A Redrik zimjaw
masnyj papir wid buterbrodiw, za buryw joho pid wahonetku i prylig na riukzak, uperszy
liktem.
— Nu dobre, — skazaw win. — A prypustimo, napryk ad, szczo cia sama Zo ota Kula
dijsno… Szczo b ty todi poba aw?
— Znaczy , wy wse-taky wiryte? — szwydko zapytaw Artur.
— Ce nesuttiewo — wiriu ja tam czy ne wiriu. Ty meni na zapytannia daj widpowi .
Jomu raptom nasprawdi sta o cikawo diznatysia, szczo mo e poprosyty w Zo otoji
Kuli takyj ot ch ope , mo okosos iszcze, wczorasznij szkolar, i win z wese oju cikawistiu
ste yw, jak Artur chmury sia, posmykuje wusyky, szwydko pidwody na nioho i znowu
chowaje oczi.
— Nu, zwyczajno, nohy ba kowi… — promowyw Artur nareszti. — Szczob udoma
bu o wse dobre…
— Breszesz, breszesz, — dobroduszno skazaw Redrik. — Ty, bratyku, maj na uwazi:
Zo ota Kula tilky potajemni ba annia wykonuje, tilky taki, szczo jakszczo ne zdijsny sia,
to chocz u petlu!
Artur Barbryd poczerwoniw, znowu szwydko pidwiw na Redrika i widrazu opustyw
oczi i zowsim zaszariwsia, nawi slozy wystupy y. Redrik usmichnuwsia, dywlaczy na
nioho.
— Wse zrozumi o, — skazaw win maj e ahidno. — Dobre, to ne moja sprawa. Trymaj
e swoje pry sobi… — I tut win raptom zhadaw pro pisto et i podumaw, szczo, poky je
czas, treba wrachuwaty wse, szczo mo na wrachuwaty. — Szczo ce w tebe u zadnij kyszeni?
— zapytaw win nedba o.
— Pisto et, — burknuw Artur i prykusyw hubu.
— Nawiszczo win tobi?
— Strilaty! — skazaw Artur z wyk ykom.
— Ob ysz, ob ysz, — suworo prohoworyw Redrik i siw priamo. — Dawaj joho siudy.
U Zoni strilaty nema w koho. Dawaj.
Artur chotiw szczo skazaty, a e promowczaw, sunuw ruku za spynu, wytiah armij kyj
kolt i prostiahnuw Redrikowi, trymajuczy za stwo . Redrik uziaw pisto et za tep e rubczaste
rukiwja, pidkynuw joho, spijmaw i zapytaw:

— Chustka w tebe je jaka-nebu ? Dawaj ja zahornu…
Win uziaw w Artura nosowyk, czyste kyj, propach yj odeko onom, zahornuw pistoet i pok aw zhortok na szpa u.
— Chaj poky tut po
, — pojasnyw win. — Das Boh, powernemosia siudy — wi memo. Mo e, sprawdi wid patrulnych widstriluwaty dowede sia… Chocza wid patrulnych
widstriluwatysia, bratyku…
Artur riszucze pochytaw ho owoju.
— Ta meni ne dla cioho, — skazaw win iz dosadoju. — Tam tilky odyn patron. Szczob,
jakszczo jak z ba kom…
— O-on szczo… — promowyw sprokwo u Redrik, rozdywlajuczy joho wprytu . —
Nu, za ce mo esz ne chwyluwatysia. Jakszczo jak z ba kom, to w e do cioho miscia ja tebe
dotiahnu. Obiciaju… Dywy, rozwydni !
Tuman szczezaw na oczach. Na nasypu joho w e ne bu o zowsim, a wnyzu i wda yni
mo oczna im a prosida a i protawa a, kri neji prorosta y okruhli ji akuwati werchiwky pahorbiw, i mi pahorbamy de-ne-de wydni asia w e riaba powerchnia prokys oho bo ota,
wkryta ride kym zamorenym werbo ozom, a na horyzonti, za pahorbamy, jaskrawo- owto
spa achnu y werchiwky hir, i nebo nad horamy bu o czyste i ho ube. Artur ozyrnuwsia czerez p ecze i zachop eno skryknuw. Redrik te ozyrnuwsia. Na schodi hory wydawa ysia
czornymy, a nad nymy pa achkoti a i miny asia znajoma smarahdowa zagrawa — ze ena
zoria Zony. Redrik pidwiwsia i, rozstibajuczy remi , skazaw:
— Do witru ne choczesz? Dywysia, potim ne bude de i ne bude ko y…
Win zajszow za wahonetku, prysiw na nasypu i, pokrektujuczy, dywywsia, jak szwydko zhasaje, zatopluje sia ro ewym ze ena zagrawa, j oran ewyj okraje soncia wypowzaje
z-za chrebta, i widrazu wid pahorbiw potiah ysia buzkuwati tini — wse sta o rizkym, reljefnym, use sta o wydno jak na do oni, i priamo pered soboju, metriw za dwisti, Redrik pobaczyw wertolit. Wertolit upaw, napewno, u samisi kyj centr «komarynoji ysyny», i we fiuzela joho rozpluszczy o na blaszanyj m yne , tilky chwist za yszywsia ci yj, joho
pohnu o, i win czornym haczkom styrczaw nad proha ynoju mi pahorbamy, i stabilizujuczyj gwynt za yszywsia ci yj — widczutno porypuwaw, pohojdujuczy na ehkomu witerci.
ysyna», napewno, trapy asia potu na, nawi do po i spraw nioji ne dijsz o, i na rozpluszczenij blaszanci czitko wydila
czerwono-synia emb ema koroliw kych wij kowopowitrianych sy , jaku Redrik ot u e skilky rokiw i w oczi ne baczyw i nibyto nawi zabuw,
jak wona wyhladaje.
Sprawywszy nu du, Redrik powernuwsia do riukzaka, distaw kartu i rozk aw jiji na
kupi speczenoji rudy u wahonetci. Samoho karjeru ne bu o zwidsy wydno — joho zatulaw
pahorb iz poczorni ym, obhori ym derewom na werszyni. Cej pahorb szcze treba bu o
obijty sprawa, po wydo ynku mi nym ta inszym pahorbom, jakyj te wydniwsia zwidsy,
he -czysto ho yj, z burym kaminnym osypom po wsiomu schy u.
Usi orijentyry spiwpada y, a e Redrik ne widczuwaw zadowo ennia. Bahatoricznyj instynkt sta kera kategoryczno protestuwaw proty samoji dumky, bezh uzdoji i protypryrodnoji, — prok adaty ste ku mi dwoma b kymy wysoczynamy. Dobre, podumaw Redrik.
Ce my szcze pobaczymo. Na misci bude wydnisze. Ste ka do cioho wydo ynka we a po
bo otu, po widkrytij riwnij miscyni, jaka wydawa asia zwidsy bezpecznoju, prote, prydywywszy , Redrik rozriznyw mi suchymy hrudamy jaku temno-siru plamu. Win pohlanuw
na kartu. Tam stojaw chrestyk i kostrubatymy literamy bu o napysano: «Chlust». Czerwonyj punktyr ste ky jszow prawisze wid chrestyka. Prizwy ko bu o naczebto znajome, a e
chto takyj cej Chlust, jak win wyhladaw i ko y win buw, Redrik zhadaty ne mih. Pryhada-

osia jomu czomu tilky: prokurenyj za u «Bor czi», jaki pjani rozluczeni pyky, we yczezni czerwoni apy, szczo styska y sklanky, hromowyj rehit, rozziaw eni owtozubi paszczeky — fantastyczne stado tytaniw i we etiw, szczo zibra ysia na wodopij, odyn iz najjaskrawiszych spohadiw dytynstwa — perszi widwidyny «Bor czu». Szczo ja todi prynis?
«Poro niak», zdaje sia. Prosto iz Zony, mokryj, ho odnyj, oczmani yj, z miszkom czerez
ecze, wwa ywsia u cej hadiucznyk, hrymnuw miszkom na stijku pered Ernestom, luto
szkiriaczy i ozyrajuczy , wytrymaw hromowyj za p znuszcza , doczekawsia, poky Ernest
— todi szcze mo odyj, zaw dy pry mete yku — widrachuwaw meni skilky tam ze ene kych… ni, todi bu y szcze ne ze ene ki, todi bu y kwadratni, koroliw ki, z jakoju napiwho oju baboju u p aszczi ta winku… doczekawsia, schowaw hroszi w kyszeniu i nespodiwano dla sebe samoho chaponuw zi stijky wa kyj pywnyj kuchol i nawidlig zajichaw nym
po najb czij rehoczuczij paszczeci… Redrik usmichnuwsia i podumaw: mo e, to j buw
Chlust?
— Chiba mi pahorbamy mo na, pane Szuchart? — upiwho osa zapytaw nad wuchom Artur. Win stojaw porucz i te rozdywlawsia kartu.
— Tam pobaczymo, — skazaw Redrik. Win use dywywsia na kartu. Na karti bu o
szcze dwa chrestyky: odyn — na schyli pahorba z derewom, druhyj — na kamjanomu
osypu. Pudel i Oczkaryk. Ste ka prochody a nyzom pomi nymy. — Tam pobaczymo, —
powtoryw win, sk aw kartu i zapchaw jiji w kyszeniu.
Win ohlanuw Artura i zapytaw:
— Jak, do witru schodyw? — i, ne czekajuczy widpowidi, nakazaw: — Zawdaj meni
na spynu riukzak… Pidemo jak ranisze, — skazaw win, pidtruszujuczy riukzak i prypasowujuczy lamky zrucznisze. — Ty jdesz poperedu, szczob ja tebe szczochwy yny baczyw.
Ne ozyrajsia, a e bu napohotowi nawsti . Mij nakaz — zakon. Maj na uwazi, dowede sia
bahato powzty, bahna i ne dumaj bojatysia, jakszczo naka u — mordoju w bahno bez rozmow… I kurtoczku swoju zastibny. Hotowyj?
— Hotowyj, — skazaw Artur h ucho. Win dobriacze nerwuwaw. Rumjanciu na szczokach u nioho nacze j ne buwa o.
— Perszyj napriamok — ot. — Redrik rizko machnuw do oneju w bik najb czoho
pahorba za sotniu krokiw wid nasypu. — Zrozumi o? Piszow.
Artur sudomno zitchnuw i, perestupywszy czerez rejku, poczaw bokom spuskatysia z
nasypu. Halka z szumom sypa asia za nym.
— ehsze, ehsze, — skazaw Redrik. — Spiszyty nema kudy.
Win poczaw obere no spuskatysia slidom, zwyczno rehulujuczy inerciju wa koho
riukzaka mjazamy nih. Krajem oka win uwe czas ste yw za Arturom. Boji sia ch ope , dumaw win. I prawylno boji sia. Peredczuwaje, napewno. Jakszczo w nioho czuttia, jak u tatusia, to musy peredczuwaty… Znaw by ty, Sterwjatnyku, jak obernu asia sprawa. Znaw
by ty, Sterwjatnyku, szczo cioho razu ja tebe pos uchajusia. «… A otut, Rudyj, tobi samomu
ne projty. Chocz-ne-chocz, a dowede sia tobi koho-nebu iz soboju braty. Mo u kohonebu zi swojich szmarkacziw widdaty, koho ne szkoda…» Wmowyw. Wpersze w ytti pohodywsia ja na take di o. Nu niczoho, podumaw win. Mo e, wse-taky obijde sia, wse-taky
ja — ne Sterwjatnyk, mo e, wykrutymosia jako …
— Stij! — nakazaw win Arturowi.
Ch opczyna zupynywsia po kistoczky w ir awij wodi. Poky Redrik spuskawsia do
nioho, drahowyna zatiah a joho po kolino.
— Kami baczysz? — zapytaw Redrik. — On, pid pahorbom
. Dawaj na nioho.
Artur ruszyw upered. Redrik widpustyw joho na desia krokiw i piszow uslid. Drahowyna pid nohamy czwaka a i smerdi a. Ce bu a mertwa drahowyna — ni moszwy, ni ab,

nawi werboliz tut wysoch i zhnyw. Redrik zwyczno pohladaw dowko a, ta poky wse bu o
naczebto spokijno. Pahorb powilno nab awsia, napowz na ny ke szcze sonce, potim zatupyw usiu schidnu czastynu neba. Bila kamenia Redrik ozyrnuwsia w bik nasypu. Nasyp
buw jaskrawo osiajanyj soncem, na niomu stojaw pojizd iz desiatka wahonetok, czastyna
wahonetok zirwa asia z rejok i
a na boci, nasyp pid nymy buw ukrytyj rudymy sz ejfamy rozsypanoji porody. A dali, u bik karjeru, na piwnicz wid pojizda, powitria ponad rejkamy ka amutno tremti o i merechti o, i czas wid czasu w niomu myttiewo spa achuwa y i
zhasa y ma ki wese ky. Redrik podywywsia na ce tremtinnia, splunuw maj e wsuchu i
widwernuwsia.
— Dali, — skazaw win, i Artur powernuw do nioho napru ene ob yczczia. — On
hanczirja, baczysz? Ta ne tudy dywyszsia! On tam, prawisze…
— Tak, — skazaw Artur.
— Tak ot, ce buw takyj sobi Chlust. Dawno buw. Win ne s uchawsia starszych i teper
tam nawmysno dla toho, szczoby pokazuwaty rozumnym ludiam dorohu. Wi my dwa
palci praworucz wid cioho Chlusta… Wziaw? Zasik toczku? Nu, pryb yzno tam, de werboliz trochy hustiszyj… Dawaj tudy. Piszow!
Teper wony jsz y para elno do nasypu. Iz ko nym krokom wody pid nohamy stawa o
mensze, i nezabarom wony jsz y po suchomu pru nomu kupynni. A na karti tut usiudy sucilne bo oto, podumaw Redrik. Zastari a karta. Dawne ko Barbryd tut ne buwaw, ot wona
j zastari a. Pohano. Wono, zwisno, po suchomu jty ehsze, a e kraszcze w e, szczoby tut
bu o ce bo oto… Acz krokuje, podumaw win pro Artura. Jak po Centralnomu prospektu.
Artur, wydno, pidbadiorywsia i jszow na pownyj chid. Odnu ruku win zapchaw u kyszeniu, a druhoju wese o widmachuwaw, nenacze na prohulanci. Todi Redrik ponyszporyw u kyszeni, wybraw hajku gramiw na dwadcia i, pryci ywszy , zapustyw jomu w hoowu. Hajka w uczy a Arturowi tocznisi ko w poty yciu. Ch ope zojknuw, obchopyw hoowu rukamy i, skorczywszy , upaw na suchu trawu. Redrik zupynywsia nad nym.
— Otak wono tut i buwaje, Arczi, — skazaw win powczalno. — Ce tobi ne bulwar, ty
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tut zi mnoju ne na szpacyr wyjszow.
Artur powilno pidwiwsia. Ob yczczia u nioho bu o he czysto bi e.
— Wse zrozumi o? — spytaw Redrik.
Artur kowtnuw i pokywaw.
— Ot i dobre. A nastupnoho razu ja nadaju po zubach. Jakszczo ywyj za yszyszsia.
Piszow!
A z ch opczy ka mih by wyjty sta ker, dumaw Redrik. Nazwa y b joho, napewno, Krasunczyk. Krasunczyk Arczi. W nas buw u e odyn Krasunczyk, zwa y joho Dikson, a teper
joho zwu Chowraszok. Jedynyj sta ker, kotryj potrapyw u «mjasorubku» i wse-taky wyyw. Poszczasty o. Win, dywak, dosi hadaje, szczo ce joho Barbryd iz «mjasorubky» wytiah. Di ka ysoho! Z «mjasorubky» ne wytiahnesz… Iz Zony win joho wywolik, ce prawda.
Zdijsnyw Barbryd takyj herojicznyj wczynok! Tilky sprobuwaw by win ne wywolikty! Ci
joho sztuczky todi w e wsim nabryd y, i ch opci jomu skaza y toho razu priamo: odyn
kraszcze ne powertajsia. A ce jakraz todi Barbryd a i prozwa y Sterwjatnykom, doty win
u nas u Mocakach chodyw…
Redrik raptom widczuw na liwij szczoci
pomitnyj strumi powitria i widrazu,
szcze ne wstyhnuwszy ni pro szczo podumaty, kryknuw:
— Stij!
20 Szpacyr (z nim.) — prohulanka.

Win wytiahnuw ruku wliwo. Potik powitria widczuwawsia tam sylnisze. De mi nymy
ta nasypom rozlah asia «komaryna ysyna», a mo e, wona jsz a i po samomu nasypu —
nedarma popada y wahonetky. Artur stojaw jak ukopanyj, win nawi ne obernuwsia.
— Wi my prawisze, — nakazaw Redrik. — Piszow.
Ehe, nepohanyj buw by sta ker… Szczo za czort, aliju ja joho, czy szczo? Cioho szcze
brakuwa o. A mene chto ko
aliw?.. Nu, wzahali, tak, ali y. Kyry o mene aliw. Dik
Nunan mene alije. Szczoprawda, win, mo e, ne stilky mene alije, skilky do Huty tu sia,
e, mo e, j alije, odne inszomu ne zawa aje u poriadnych ludej… Tilky meni ot ality nikoho ne dowody sia. U mene wybir: abo — abo… Win upersze z pownoju czitkistiu ujawyw
sobi cej wybir: abo cej ch opczyna, abo moja Mawpoczka. Tut i wybyraty nema czoho, wse
zrozumi o. Jakszczo tilky dywo mo ywe, — skazaw jakyj skeptycznyj ho os izseredyny,
i win iz achom i luttiu pryt umyw u sobi cej ho os.
Wony promynu y kupu siroho hanczirja. Wid Chlusta niczoho ne za yszy osia, tilky
a trochy widdalik u zasochlij trawi dowha, naskri pror awi a pa ycia — minoszukacz.
Buw czas, bahato chto korystuwawsia minoszukaczamy, kupuwa y tychcem w armij kych
intendantiw, spodiwa
na ci sztuky jak na samoho Hospoda Boha, a potim dwa sta kery
pidriad za kilka dniw zahynu y z nymy, wbyti pidzemnymy rozriadamy. I jak widriza o…
Chto use-taky buw cej Chlust? Sterwjatnyk joho siudy prywiw, czy win sam siudy pryjszow? I czomu jich usich waby o do cioho karjeru? Czomu ja pro ce niczoho ne czuw?..
Dyjawo , prypikaje jak! I ce wranci, a szczo bude potim?
Artur, jakyj iszow krokiw na pja poperedu, pidniaw ruku i wyter z oba pit. Redrik
skosyw oczi na sonce. Sonce bu o szcze newysoko. I tut win raptom uswidomyw, szczo sucha trawa pid nohamy ne szurchoty , jak ranisze, a mowby rypy , nacze kartoplana muka,
i wona w e ne kolucza i orstka, jak ranisze, a mjaka ta chystka, — wona rozsypa asia pid
czobotom, nemow k apti kiptiawy. I win pobaczyw czitko widbyti Arturowi slidy i wpaw na
zemlu, kryknuwszy: «Lahaj!»
Win upaw ycem u trawu, i wona roz eti asia na poroch pid joho szczokoju, i win zaskrehotiw zubamy wid z osti, szczo tak ne poszczasty o. Win
aw, namahajuczy na ruchatysia, wse szcze spodiwajuczy , szczo, mo ywo, myne sia, chocz i rozumiw, szczo wony
popa ysia. ar posyluwawsia, nawaluwawsia, obwolikajuczy wse ti o, nacze prostyrad o,
zmoczene okropom, oczi za o potom, i Redrik zapizni o kryknuw Arturowi: «Ne ruchajsia! Terpy» — i poczaw terpity sam.
I win by wyterpiw, i wse by mynu osia tycho-szlachetno, propoti y by tilky, a e ne
wyterpiw Artur. Czy to win ne rozczuw, szczo jomu kryknu y, czy to perelakawsia nad
usiaku miru, a mo e, joho prypek o szcze sylnisze, ni Redrika, — u bu -jakomu wypadku
keruwaty soboju win perestaw i slipo, z jakymo hor owym zojkom, kynuwsia, pryhnuwszy , kudy pohnaw joho beztiamnyj instynkt — nazad, jakraz tudy, kudy bihty w e nijak
ne mo na bu o. Redrik edwe wstyh pidchopytysia j oboma rukamy z owyty joho za nohu,
i win usim ti om hepnuwsia do zemli, zdijniawszy chmaru pope u, weresknuw nepryrodno
wysokym ho osom, bryknuw Redrika wilnoju nohoju w ob yczczia, zabywsia i zasmykawsia, a e Redrik, sam u e pohano tiamlaczy wid bolu, napowz na nioho, prytyskajuczy
obpeczenym ob yczcziam do szkirianoji kurtky, prahnuczy zadawyty, wterty w zemlu, oboma rukamy trymajuczy za dowhe wo ossia wertlawu ho owu i sza eno stukajuczy nosakamy czerewykiw i koli my po nohach, po zemli, po zadnyci. Win jak u tumani czuw stohin i mukannia, szczo do yna y z-pid nioho, i swoje w asne chrypke rewinnia: «
y, abo,
y, wbju…», a zwerchu na nioho wse nawaluwa y i nawaluwa y kupy rozpeczenoho wuhilla, i w e pa achkotiw na niomu odiah, i triszcza a, nadymajuczy puchyriamy, szkira na
nohach i bokach, i win, ustromywszy czo om u siryj popi , sudomno wmynajuczy hru my

ho owu cioho tryklatoho szmarkacza, ne wytrymaw i zawo aw szczosy y…
Win ne pamjataw, ko y wse ce skinczy osia. Zrozumiw tilky, szczo znowu mo e dychaty, szczo powitria znowu sta o powitriam, a ne rozpeczenoju paroju, szczo wypaluwa a
horlanku, i zrozumiw, szczo treba pospiszaty, szczo treba jaknajszwydsze zabyratysia z-pid
cijeji dyjawol koji arowni, poky wona znowu ne opusty asia na nych. Win spowz iz Artura,
kotryj
aw zowsim neruchomo, zatysnuw obydwi joho nohy pid pachwoju i, pomahajuczy sobi wilnoju rukoju, popowz upered, ne spuskajuczy oczej z liniji, za jakoju znowu poczyna asia trawa, — mertwa, sucha, kolucza, a e spraw nia, — wona zdawa asia jomu zaraz
najwe yczniszym prychystkom yttia. Popi skrypiw na zubach, obpeczene ob yczczia raz
po raz obdawa o resztkamy aru, pit juszyw prosto w oczi — mabu , tomu, szczo ni briw, ni
wij win bilsze ne maw. Artur woliksia slidom, niby nawmysno cziplajuczy swojeju klatoju
kurtoczkoju, hori a obwarena zadnycia, a riukzak pry ko nomu rusi byw po obhorilij potyyci. Wid bolu i zaduchy Redrik iz achom podumaw, szczo zowsim obwarywsia i teper
jomu ne dijty. Wid cioho strachu win sylnisze zapraciuwaw wilnym liktem i koli my, wysztowchujuczy czerez peresoch u horlanku najbrudniszi proklony, jaki spada y jomu na
dumku, a potim raptom z jakoju bo ewilnoju radistiu zhadaw, szczo za pazuchoju u nioho
maj e powna flaha, podru eczka, luba moja, ne zrady , tilky by dopowzty, nu szcze
trochy, dawaj, Rede, dawaj, Rudyj, otak, nu szcze trochy, w boha, w angeliw, na Piwnicznomu polusi, pid trydcia ma kowdramy, w prybulciw i u Sterwjatnyka duszu…
Potim win dowho
aw, zanurywszy ob yczczia i ruky w cho odnu ir awu wodu, z
naso odoju wdychajuczy prosmerdi u hnyllu procho odu. Wik by tak
aw, a e win zmusyw sebe pidwestysia, stojaczy na kolinach, skynuw riukzak, nawkaraczkach pidibrawsia
do Artura, jakyj use szcze neruchomo
aw krokiw za trydcia wid bo ota, i perewernuw
joho na spynu. Ta-a-k, harnyj buw ch opczyk. Teper cia harne ka marmyzka zdawa asia
czorno-siroju maskoju iz sumiszi zapeczenoji krowi ta pope u, i kilka sekund Redrik z tupym zacikaw enniam rozdywlawsia pozdow ni borozny na cij masci — slidy wid kupyn i
kaminnia. Potim win pidwiwsia na nohy, wziaw Artura pid pachwy i potiah do wody. Artur
chrypko dychaw, czas wid czasu postohnujuczy. Redrik kynuw joho ycem u najbilszu kalu u i wpaw porucz, znowu pere ywajuczy naso odu wid mokroji kry anoji asky. Artur
zabulkaw, zawowtuzywsia, pidtiahnuw pid sebe ruky i pidniaw ho owu. Oczi joho bu y wyriaczeni, win niczoho ne rozumiw i adibno chapaw rotom powitria, widplowujuczy i
kaszlajuczy. Potim pohlad joho zrobywsia osmys enym i zupynywsia na Redrikowi.
— F-fu-u… — skazaw win i pometlaw ho owoju, rozbryzkujuczy brudnu wodu. —
Szczo ce bu o, mistere Szuchart?
— Smer ce bu a, — newyrazno promowyw Redrik i zakaszlawsia. Win obmacaw obyczczia. Bu o bolacze. Nis rozpuch, a e browy i wiji, jak ce ne dywno, bu y na misci. I szkira
na rukach te wyjawy asia ci oju, tilky poczerwoni a trochy. Treba dumaty, i zadnyciu ne
do kistky propa o… Win pomacaw — ni, a nijak ne do kistky, nawi sztany cili. Prosto
niby okropom oszpary o…
Artur te obere no macaw palciamy swoje ob yczczia. Teper, ko y strasznu maszkaru
zmy o wodoju, fiziönomija w nioho wyjawy asia — te suproty spodiwa — maj e w poriadku. Kilka podriapyn, sadno na obi, rozsiczena ny nia huba, a tak, zaha om, niczohe kyj.
— Niko y pro take ne czuwaw, — promowyw Artur i podywywsia nazad.
Redrik te ozyrnuwsia. Na siruwatij spopelilij trawi za yszy osia bahato slidiw, i Redrik zdywuwawsia, jakym, wyjawlaje sia, korotkym buw toj strasznyj, neskinczennyj szlach,
jakyj win propowz, riatujuczy wid zahybeli. Jakycho metriw dwadcia -trydcia , ne bilsze,
bu o wsioho wid kraju do kraju wypa enoji atky, a e win zoslipu ta wid strachu powz po

nij jakymo dykym zyhzahom, jak targan po rozpeczenij skoworidci, i diakuwaty szcze,
szczo powz, zaha om, tudy, kudy treba, bo mih e zapowzty na «komarynu ysynu» liworucz, a mih by i wzahali powernuty nazad… Ni, ne mih by, podumaw win rozluczeno. Ce
mo okosos jakyj-nebu mih by, a ja tobi ne mo okosos, i jakby ne cej dure , to wzahali
niczoho ne sta
by, obwaryw by sobi zad — ot i wsi nepryjemnosti.
Win podywywsia na Artura. Artur iz forkanniam umywawsia, krektaw, zaczipajuczy
boluczi miscia. Redrik pidwiwsia i, morszczaczy wid dotykiw zadubi oho wid speky
odiahu do obpa enoji szkiry, wyjszow na suchu miscynu i nachy ywsia nad riukzakom. Ot
riukzakowi perepa o po-spraw niomu. Werchni k apany prosto-naprosto obhori y, plaszeczky w apteczci wsi potriska y wid spekoty do czortowoji mamy, i wid zaszkarub oji
plamy smerdi o nesterpnoju medycynoju. Redrik widstibnuw k apan, uziawsia wyhribaty
osko ky sk a i p astyku, i tut Artur u nioho za spynoju skazaw:
— Diakuju wam, mistere Szuchart! Wytiah y wy mene.
Redrik promowczaw. Jake szcze do di ka — diakuju! Zdawsia ty meni — riatuwaty
tebe.
— Ja sam wynen, — skazaw Artur. — Ja czuw, szczo wy meni nakaza y
aty, a e
ja dobriacze perelakawsia, a jak prypek o — zowsim ho owu wtratyw. Ja du e bojusia bolu,
mistere Szuchart…
— Dawaj wstawaj, — skazaw Redrik, ne obertajuczy . — To wse bu y kwitoczky…
Wstawaj, czoho rozligsia!
Zasyczawszy wid bolu w obpeczenych p eczach, win zawdaw na spynu riukzak, propchaw ruky u lamky. Widczuttia bu o take, niby szkira na obpa enych misciach zbih asia i
wkry asia boluczymy zmorszkamy. Bolu win boji sia… Z ajnom tebe napo owynu razom iz
twojim bo em!.. Win ohlanuwsia. Puste, zi ste ky ne zijsz y. Teper ci horboczky z pokijnykamy. Parszywi horboczky — stoja , hnydy, styrcza , jak ster-wjaczi sidnyci, i cej wydoynok mi nymy… Win mymochi potiahnuw nosom powitria. Och, swo otnyj wydo ynok,
wona same ka poha i je. aba.
— Wydo ynok mi pahorbamy baczysz? — zapytaw win Artura.
— Baczu.
— Prosto na nioho. Marsz!
Zatyllam do oni Artur wyter pid nosom i ruszyw upered, lapajuczy po kalu ach. Win
nakulhuwaw i buw u e ne takyj priamyj i strunkyj, jak ranisze, — zihnu o joho, i jszow win
teper obere no, z we ykoju ostorohoju. Ot i szcze odnoho ja wytiah, podumaw Redrik. Kotryj ce w e bude? Pjatyj? Szostyj? I teper ot pytaje sia: nawiszczo? Szczo win meni — ridnyj? Poruczywsia ja za nioho? S uchaj, Rudyj, a czomu ty joho wolik? Ta ma o sam czerez
nioho ne zahnuwsia… Teper-to, na jasnu ho owu, ja znaju: prawylno ja joho tiahnuw za
soboju, meni bez nioho ne obijtysia, win u mene jak zarucznyk za Mawpoczku. Ja ne ludynu wytiah, ja minoszukacz swij wytiah. Tralszczyka swoho. Widmyczku. A tam, na hariaczomu misci, ja pro ce j dumaty ne dumaw. Wolik joho jak ridnoho, i dumky nawi ne
bu o, szczoby kynuty, chocza pro wse zabuw — i pro widmyczku zabuw, i pro Mawpoczku
zabuw… Szczo ce wychody ? Wychody , szczo ja j sprawdi choroszyj ch ope . Ce meni j
Huta twerdy , i Kyry o-nebi czyk utowkmaczuwaw, i Riczard postijno pro ce towcze… Te
meni, znajsz y dobriaka! Ty ce ky , skazaw win sobi. Tobi tut cia dobrota ni do czoho! Dumaty treba, a potim u e rukamy-nohamy woruszyty. Szczob upersze i wostannie, zrozumi o? Dobriak… Meni joho treba zberehty dla «mjasorubky», cho odno i czitko podumaw
win. Tut use mo na projty, krim «mjasorubky».
— Stij! — skazaw win Arturowi.
Wydo ynok buw pered nymy, i Artur w e stojaw, rozhub eno pozyrajuczy na Redrika.

Dno wydo ynka bu o wkryte hnijno-ze enoju, masno-switnoju na sonci twaniukoju. Nad
powerchneju jiji kury asia ehe ka para, mi pahorbamy wona hustisza a, i za trydcia krokiw u e niczoho ne bu o wydno. I smorid. Czortzna-szczo hny o tam u ciomu misywi, a e
Redriku zda osia, szczo sto tysiacz rozbytych tuch ych jaje , wy ytych na kupu zi sta tysiacz tuch ych rybjaczych holiw i zdoch ych kotiw, ne moh y by smerdity tak, jak smerdi o
tut. «Zapaszok tam bude, Rudyj, a e ty ne toj… ne drejf».
Artur wydaw hor owyj zwuk i pozadkuwaw. Todi Redrik strusyw iz sebe zacipeninnia,
pospichom wytiah iz kyszeni zhortok z watoju, prosoczenoju dezodoratorom, zatknuw nizdri tamponamy i prostiah watu Arturowi.
— Diakuju, mistere Szuchart, — kwo ym ho osom skazaw Artur. — A jak-nebu
zwerchu ne mo na?
Redrik mowczky wziaw joho za wo ossia i powernuw joho ho owu w bik kupy
hanczirja na kamjanomu osypu.
— Ce buw Oczkaryk, — skazaw win. — A na liwomu pahorbi — zwidsy ne wydno —
Pudel. U takomu samomu wyhladi. Zrozumiw? Upered.
Twaniuka bu a tep a, ypka, nacze hnij. Spoczatku wony jsz y u pownyj zrist, zanurywszy po pojas, dno pid nohamy, na szczastia, bu o kamjanyste i dosy riwne, a e newdowzi Redrik poczuw znajome dzy czannia z oboch bokiw. Na liwomu pahorbi, oswit enomu soncem, niczoho ne bu o wydno, a na kosohori praworucz, u tini, zastryba y blidi
buzkuwati wohnyky.
— Pryhny ! — skomanduwaw win kri zuby i pryhnuwsia sam. — Ny cze, durniu! —
kryknuw win.
Artur perelakano pryhnuwsia, i w tu samu sekundu hromowyj rozriad rozko ow powitria. Nad samymy ho owamy w nych zatrusy
u sza enomu tanci rozha ena b yskawka, edwe pomitna na tli neba. Artur prysiw i zanurywsia po p eczi. Redrik, widczuwajuczy, szczo wucha jomu zak o wid hurkotu, powernuw ho owu i pobaczyw u tini jaskrawo-czerwonu, szwydko tanuczu plamu pomi kamjanoho kryszywa, i widrazu tudy
wdary a druha b yskawka.
— Upered! Upered! — zarepetuwaw win, ne czujuczy sebe.
Teper wony rucha ysia nawpoczipky, husiaczym krokom, wystromywszy nazowni
tilky ho owy, i pry ko nomu rozriadi Redrik baczyw, jak dowhe Arturowe wo ossia staje
storcz, i widczuwaw, jak tysiaczi ho oczok wpynaju sia u szkiru ob yczczia. «Upered! —
monotonno powtoriuwaw win. — Upered!» Win u e niczoho ne czuw. Odnoho razu Artur
powernuwsia do nioho u profil, i win pobaczyw wytriszczene wid achu oko, skoszene na
nioho, i bili zasipani huby, i zamazanu ze enniu spitni u szczoku. Potim b yskawyci pocza y byty tak ny ko, szczo jim dowody osia porynaty z ho owoju. Ze enyj s yz zak ejuwaw
rot, sta o wa ko dychaty. Chapajuczy rotom powitria, Redrik wyrwaw z nosa tampony i
wyjawyw raptom, szczo smorid szczez, szczo powitria perepownene swi ym, pronyz ywym
zapachom ozonu, a para nawko o czymraz hustisza a, czy, mo e, ce po miani o w oczach,
i w e ne wydno bu o pahorbiw ani praworucz, ani liworucz — niczoho ne bu o wydno, krim
oblip enoji ze enoju bahniukoju Arturowoji ho owy ta owtych k ubiw pary nawko o.
Projdu, projdu, dumaw Redrik. Ne wpersze, wse yttia otak: sam u ajni, a nad ho owoju b yskawyci, inaksze niko y j ne bu o… I widkila tut ce ajno? Skilky ajna… zbo ewolity, skilky ajna w odnij miscyni, tut ajno z usioho switu… Ce Sterwjatnyk, podumaw win
luto. Ce Sterwjatnyk tut projszow, ce za nym za yszy osia… Oczkaryk lih praworucz, Pudel
— liworucz, i wse zadla toho, aby Sterwjatnyk projszow mi nymy i za yszyw za soboju wse
swoje ajno… Tak tobi j treba, skazaw win sobi. Chto jde slidom za Sterwjatnykom, toj za-

dy kowtaje ajno. Ty szczo, cioho ranisze ne znaw? W usiomu switi tak. Jich nadto bahato, Sterwjatnykiw, czerez szczo i ne za yszy osia odnoho czystoho miscia, wse zapaskueno… Nunan — dure : ty, mowlaw, Rudyj, porusznyk riwnowahy, rujniwnyk poriadku,
tobi, mowlaw, Rudyj, pry wsiakomu poriadku z e, i pry pohanomu — z e, i pry dobromu —
e, — czerez takych, jak ty, niko y ne bude carstwa nebesnoho na zemli… Ta szczo ty w
ciomu tiamysz, towstune? Ko y ce ja baczyw harnyj poriadok? Ko y ce ty baczyw mene
pry harnomu poriadku?.. Ja wse swoje yttia tilky j baczu, jak pomyraju Kyry y j Oczkaryky, a Sterwjatnyky propowzaju pomi jichnimy trupamy, po jichnich trupach, niby chrobaky, i paskudia , i paskudia , i paskudia …
Win pos yznuwsia, natrapywszy nohoju na kami , pirnuw z ho owoju, wyrynuw, pobaczyw zowsim poriad perekoszene, z wytriszczenymy oczyma Arturowe ob yczczia i raptom na my zacho ow: jomu zda osia, szczo win wtratyw napriam. A e win ne wtratyw napriamu. Win widrazu zrozumiw, szczo jty treba otudy, de z twaniuky styrczy czorna werchiwka kamenia, — zrozumiw, chocza, krim cijeji werchiwky, niczoho ne bu o wydno w
owtomu tumani.
— Stij! — zawo aw win. — Prawisze trymaj! Prawisze wid kamenia!
Win znowu ne poczuw swoho ho osu i todi nazdohnaw Artura, schopyw joho za p ecze i staw pokazuwaty rukoju: trymaj prawisze wid kamenia, ho owu wnyz. Wy meni za ce
zap atyte, podumaw win. Bila kamenia Artur pirnuw, i widrazu b yskawka z triskotom
wdary a w czornu werchiwku, a rozpeczeni krychty po eti y. Wy meni za ce zap atyte,
powtoriuwaw win, porynajuczy z ho owoju i szczosy y praciujuczy rukamy ta nohamy. U
wuchach unko rozkotywsia nowyj udar b yskawky. Ja z was usiu duszu wytriasu za ce!
Win mymochi podumaw: pro koho ce ja? Ne znaju. A e chto za ce musy zap atyty, chto
meni za ce zap aty ! Strywajte, dajte tilky distatysia do Kuli, do Kuli meni dajte distatysia,
ja ce ajno wam u horlanku zabju, ja wam ne Sterwjatnyk, ja z wamy inakszyj bazar pocznu…
Ko y wony wybra ysia na suche misce, na w e rozpeczene soncem kamjane kryszywo, oh uszeni, wywernuti nawyworit, chytajuczy i cziplajuczy odyn za odnoho, aby
ne wpasty, Redrik pobaczyw ob up enyj awtofurgon, szczo prosiw na osiach, i smutno zhadaw, szczo tut, bila cioho furgona, mo na widsapatysia u zatinku. Wony zaliz y u zatinok.
Artur lih na spynu i wziawsia mlawymy palciamy rozstibaty na sobi kurtku, a Redrik prywa ywsia riukzakom do stinky furgona, tak-siak wyter do oni ob szczebi i poliz za pazuchu.
— I meni… — prohoworyw Artur. — I meni, mistere Szuchart.
Redrika wrazy o, jakyj u cioho ch opczy ka hucznyj ho os, siorbnuw, zapluszczyw
oczi, prys uchajuczy , jak hariaczyj, wseoczyszczuwalnyj strumi lle sia u horlanku i roztikaje sia po hrudiach, kowtnuw szcze raz i daw flahu Arturowi. Wse, podumaw win mlawo.
Projsz y. I ce projsz y. Teper — sumu propysom. Wy hadajete, ja zabuw? Ni, ja wse pamjataju. Hadajete, ja wam podiakuju, szczo wy mene ywym za yszy y, ne wtopy y u ciomu
ajni? Ki wam, a ne diakuju. Teper wam usim kine , zrozumi o? Ja niczoho cioho ne zabudu. Teper ja wyriszuju. Ja, Redrik Szuchart, pry zdorowomu rozumi ta twerezij pamjati
budu wyriszuwaty wse i za wsich. A wy, wsi inszi, sterwjatnyky, aby, prybulci, kistlawi,
kwoterb ady, parazyty, ze ene ki, chrypati, u krawatoczkach, u mundyrczykach, czystese ki, z portfelamy, z promowamy, z dobroczynnistiu, robotodawstwom, z wicznymy
akumulatoramy, z wicznymy dwyhunamy, z «komarynymy ysynamy», zi swit ymy obiciankamy — hodi, powody y mene za nosa, czerez use moje yttia wo ok y mene za nosa,
ja we czas, te epe , pochwalawsia, szczo, mowlaw, jak choczu, tak i roblu, a wy tilky pidtakuwa y, a sami, hady, peremorhuwa
i wo ok y mene za nosa, tiah y, wo ok y, czerez

ajno, czerez tiurmy, czerez kabaky… Hodi! Win widstibnuw sz ejky riukzaka i wziaw z Arturowych ruk flahu.
— …Niko y ja ne dumaw, — kazaw Artur z pokir ywym zdywuwanniam u ho osi, —
nawi ujawyty sobi ne mih… Ja, zwisno, znaw — smer , woho … A e otake!.. Jak e my z
wamy nazad pidemo?
Redrik ne s uchaw joho. Te, szczo ka e cej czo owiczok, teper ne maje nijakoho znaczennia. Ce j ranisze ne ma o nijakoho znaczennia, a e ranisze win use-taky buw czo owikom. A zaraz ce… tak, ba akucza widmyczka. Nechaj howory .
— Pomyty by… — Artur zak opotano ozyrawsia. — Bodaj ob yczczia spo osnuty.
Redrik pohlanuw na nioho, pobaczyw z yp e, perep utane wo ossia, zamaszczene
pidsoch ym s yzom ob yczczia zi slidamy palciw, i wsioho joho, wkrytoho szkara upkoju
potriskanoho brudu, i ne widczuw ani alu, ani rozdratuwannia, niczoho. Ba akucza widmyczka. Win widwernuwsia. Poperedu rozkynuwsia bezwidradnyj, nacze zanedbanyj budiwelnyj majdanczyk, prostir, zasypanyj hostrym szczebenem, zaporoszenyj bi ym py om,
za ytyj slipuczym soncem, nesterpno bi yj, hariaczyj, z yj, mertwyj. Dalnij kraj karjeru wydniwsia w e zwidsy — te slipuczo bi yj i z cijeji widstani nenacze ci kowyto riwnyj i priamowysnyj, a b nij kraj poznaczaw rozsyp we ykych u amkiw, i spusk do karjeru buw tam,
de sered u amkiw czerwonoju plamoju wydila asia kabina ekskawatora. Ce buw jedynyj
orijentyr. Treba bu o jty prosto na nioho, pok awszy na najzwyczajnisi ke szczastia.
Artur raptom trochy pidwiwsia, zapchaw ruku pid furgon i wytiahnuw zwidty por awi u konserwnu blaszanku.
— Pohla te-no, mistere Szuchart, — skazaw win, po wawiszawszy. — Ce , mabu ,
ba ko za yszyw… Tam i szcze je.
Redrik ne widpowiw. Ce ty daremno, podumaw win bajdu o. Kraszcze by tobi zaraz
pro ba ka ne zhaduwaty, kraszcze by tobi zaraz wzahali pomowczuwaty. A wtim, odnakowo… Win pidwiwsia i zasyczaw wid bolu, bo we odiah pryk ejiwsia do ti a, do obpeczenoji szkiry, i teper szczo tam useredyni bolisno rwa osia, widdyra osia, nacze zasoch yj
bynt wid rany. Artur tako pidwiwsia i tako zasyczaw i zakrektaw i po-stradny ky podywywsia na Redrika — wydno bu o, szczo jomu du e chocze sia poskar yty , a e win ne
nawa uje sia. Win tilky skazaw zduszenym ho osom:
— A czy ne mo na meni zaraz szcze razoczok kowtnuty, mistere Szuchart?
Redrik schowaw za pazuchu flahu, jaku trymaw u ruci, i skazaw:
— Czerwone baczysz mi kameniamy?
— Baczu, — skazaw Artur i konwulsywno perewiw duch.
— Prosto na nioho. Piszow.
Artur zi stohonom potiahnuwsia, rozprawlajuczy p eczi, we skrywywsia j, ozyrajuczy , promowyw:
— Pomytysia by chocz triszky… Pryk eji osia wse.
Redrik mowczky czekaw. Artur beznadijno podywywsia na nioho, pochytaw ho owoju i ruszyw bu o, a e tut e spynywsia.
— Riukzak, — skazaw win. — Riukzak zabu y, mistere Szuchart.
— Marsz! — nakazaw Redrik.
Jomu ne choti
ani pojasniuwaty, ani brechaty, ta j namarno wse ce bu o. I tak pide.
Diwatysia jomu nikudy. Pide. I Artur piszow.
Pobriw, zhorbywszy , tiahnuczy nohy, namahajuczy widderty wid ob yczczia micno
prysoch u poha , zrobywszy ma kym, aluhidnym, chudym, jak mokre pryb udne kotenia. Redrik ruszyw slidom, i, jak tilky win wyjszow iz zatinku, sonce obpa o i zaslipy o
joho, i win prykrywsia do oneju, szkodujuczy, szczo ne prychopyw temnych okulariw.

Wid ko noho kroku zdijma asia chmarka bi oji kuriawy, kuriawa sida a na czerewyky, wona smerdi a — tocznisze, ce wid Artura tchnu o, jty slidom za nym bu o nemo ywo, i ne widrazu Redrik zrozumiw, szczo smerdy jakraz najbilsze wid nioho samoho.
Zapach buw hydotnyj, a e jakyj znajomyj — ce w misti tak smerdi o u ti dni, ko y piwnicznyj witer nis po wu yciach dymy wid zawodu. I wid ba ka tak samo smerdi o, ko y win powertawsia dodomu, we yczeznyj, pochmuryj, z czerwonymy ska enymy oczyma, i Redrik
pospiszaw zalizty kudy-nebu u dalnij kut i zwidty dywywsia bojazko, jak ba ko zdyraje z
sebe i burlaje w ruky materi roboczu kurtku, stiahuje z we yczeznych nih we yczezni stoptani czerewyky, pchaje jich pid wiszak, a sam w odnych szkarpetkach ypko cza apaje do
wannoji pid dusz i dowho uchkaje tam, z laskom p eskajuczy sebe po ho ych ti esach, hrymy tazamy, szczo burczy sobi pid nis, a potim rewe na we dim: «Marije! Zasnu a?»
Treba bu o doczekatysia, poky win widmyje sia, siade za sti , de w e stoji czwertka, h yboka tari ka z hustym supom i banka z ketczupom, doczekatysia, poky win sporo ny
czwertku, dosiorbaje sup, ryhne i wi me sia za mjaso z bobamy, i o todi mo na bu o wyazyty na swit o, za azyty do nioho na kolina i pytaty, jakoho majstra i jakoho in enera win
utopyw siohodni w kuporosnomu mastyli…
Use nawko o bu o rozpeczene do bi oho aru, i joho nudy o wid suchoji orstokoji
speky, wid smorodu, wid utomy, i nesamowyto sadny a obpeczena, potriskana na zhynach
szkira, i jomu zdawa osia, szczo kri hariaczu ka amu , jaka ohorta a swidomis , wona namahaje sia dokryczatysia do nioho, b ahajuczy pro spokij, pro wodu, pro procho odu. Zaterti do neznajomosti spohady hromady ysia u nabriak omu mozku, perekyda y odyn odnoho, zatula y odyn odnoho, zmiszuwa ysia odyn z odnym, wplitajuczy u bi yj spekotnyj
swit, szczo wytanciowuwaw pered napiwzapluszczenymy oczyma, i wsi wony bu y hirkymy, i wsi wony smerdi y, i wsi wony wyk yka y szkrebkyj al abo nenawys . Win namahawsia wtrutytysia u cej chaos, sy uwawsia wyk ykaty z mynu oho jakyj-nebu so odkyj
mira , widczuttia ni nosti czy badiorosti, win wytyskaw iz h ybyn pamjati swi e usmichnene yczko Huty, szcze diwczynky, ba anoji i nedotorkanoji, i wono niby i zjawla osia, a e
widrazu zatika o ir eju, spotworiuwa osia i peretworiuwa osia na pochmuru, zaros u hruboju buroju szerstiu mordoczku Mawpoczky; win sy uwawsia zhadaty Kyry a, swiatoho
czo owika, joho szwydki, wpewneni ruchy, joho smich, joho ho os, szczo obiciaw neczuwani i prekrasni kraji ta czasy, i Kyry o zjawlawsia pered nym, a potim jaskrawo spa achuwa o na sonci sribne pawutynnia, i o u e nema Kyry a, a wytriszczaju sia w ob yczczia
Redriku nezmyhni angel ki oczyci Chrypatoho Chju, i we yka bi a ruka joho zwa uje na
do oni farforowyj kontejner… Jaki temni sy y, wowtuziaczy u joho swidomosti, myttiewo
zmyna y wolowyj barjer i hasy y tu krape ynu dobra, jaku szcze zberiha a joho pamja , i
e zdawa osia, szczo niczoho dobroho ne bu o wzahali, a tilky ry a, ry a, ry a…
I we cej czas win za yszawsia sta kerom. Ne dumajuczy, ne uswidomlujuczy, ne zapamjatowujuczy nawi , win fiksuwaw nemowby spynnym mozkom, szczo ot liworucz, na
bezpecznij widstani, nad kupoju starych doszczok, stoji «wese yj prywyd» — spokijnyj,
znesy enyj, i pluwaty na nioho; a sprawa poduw nezrozumi yj witere , i czerez kilka krokiw
wyhulknu a riwna, niby dzerka o, «komaryna ysyna», bahatochwosta, nacze mor ka
zirka, — da eko, ne straszno, — a w centri jiji — rozpluszczenyj u ti ptach, ridkisna sztuka,
ptachy nad Zonoju maj e ne litaju ; a on porucz zi ste koju dwa pokynuti «poro niaky» —
mabu , Sterwjatnyk za yszyw na zworotniomu szlachu, strach sylniszyj za adobu… Win
use ce baczyw, use wrachowuwaw, i warto bu o zhorb enomu Arturowi bodaj na krok widchy ytysia wid napriamu, jak Redrikiw rot sam soboju rozziawlawsia i chrypkyj zastere ywyj kryk sam po sobi wylitaw iz horlanky. Maszynu, dumaw win. Maszynu wy z mene zroby y… A kamjani u amky na kraju karjeru dedali b cza y, i w e mo na bu o rozh edity

prymch ywi wizerunky ir i na czerwonomu dachu kabiny ekskawatora.
Dure ty, Barbryd , dumaw Redrik. Chytryj, a durnyj. Jak ce ty meni powiryw, ha?
Ty mene z takych ot pir znajesz, ty mene kraszcze za mene samoho znaty majesz. Staryj
ty staw, ot szczo. Otupiw. Ta j te skazaty — wse yttia z durniamy sprawu maw… I tut win
ujawyw sobi, jake ry o zroby osia u Sterwjatnyka, ko y toj diznawsia, szczo Artur, Arczi,
krasunczyk, krowynoczka… szczo w Zonu z Rudym po joho, Sterwjatnykowi, nohy piszow
ne szmarkacz bezkorysnyj, a ridnyj syn, yttia, hordis … I, ujawywszy sobi ce ry o, Redrik
zarehotaw, a ko y Artur zlakano ozyrnuwsia na nioho, win, prodow ujuczy rehotaty, machnuw jomu rukoju: marsz, marsz! I znowu popowz y po swidomosti, nacze po ekrani, ry a,
ry a, ry a… Treba zminiuwaty wse. Ne odne yttia i ne dwa yttia, ne odnu dolu i ne dwi
doli — ko nyj gwyntyk cioho smerdiuczoho switu treba bu o zminiuwaty…
Artur zupynywsia pered krutym spuskom u karjer, zupynywsia i zawmer, wtupywszy
wnyz i wda eczi , wytiahnuwszy dowhu szyju. Redrik pidijszow i zupynywsia poriad. A e
win ne zachotiw dywytysia tudy, kudy dywywsia Artur.
Prosto z-pid nih u h ybynu karjeru jsz a doroha, szcze bahato rokiw tomu rozbyta husenyciamy i ko esamy wa kych wanta iwok. Praworucz wid neji zdijmawsia bi yj, potriskanyj wid speky ukis, a zliwa ukis buw napiwzrujnowanyj, i pomi kaminnia ta kup szczebeniu tam stojaw, nachy ywszy , ekskawator, kowsz joho buw opuszczenyj i bezsy o
ty nuwsia u kraj dorohy. I, jak i slid bu o spodiwatysia, niczoho bilsze na dorozi ne bu o
wydno, tilky bila samoho kowsza z hrubych wystupiw ukosu zwysa y czorni skruczeni burulky, scho i na towsti kruczeni swiczky, i bezlicz czornych plam wydni osia w pyluci, nenacze tam rozp eska y bitum. Ot i wse, szczo wid nych za yszy osia, nawi ne mo na skazaty, skilky jich tut bu o. Mo e, ko na plama — ce odna ludyna, odne ba annia Sterwjatnyka. On ta — ce Sterwjatnyk ywym i neuszkod- enym powernuwsia z pidwa u siomoho
korpusu. On ta, bilsza, — ce Sterwjatnyk bez pereszkod wytiah iz Zony «ruch ywyj magnit». A on ta burulka — ce rozkiszna, ne scho a ni na ba ka, ni na matir, usima adana
chwojda Dina Barbryd . A o cia plama — ne scho yj ni na matir, ni na ba ka Artur Barbryd , Arczi, krasunczyk, hordis ….
— Dijsz y! — nesamowyto prochrypiw Artur. Mistere Szuchart, dijsz y use-taky,
ha?
Win zasmijawsia szczas ywym smichom, prysiw nawpoczipky j oboma ku akamy
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szczosy y zahamse yw po zemli. Kowtun wo ossia w nioho na makiwci trusywsia i rozhojduwawsia smiszno ta bezh uzdo, eti y wriznobicz wysochli k apti brudu. I tilky todi Redrik
pidniaw oczi i pohlanuw na kulu. Obere no. Bojazko. Iz zaczajenym strachom, szczo wona
wyjawy sia jakoju ne takoju — rozczaruje, wyk ycze sumniw, skyne z neba, na jake potaany o wydertysia, zach ynajuczy u ajni…
Wona bu a ne zo otoju, wona bu a radsze midnoju, czerwonuwatoju, absolutno
ade koju, i wona ka amutno wy yskuwa a na sonci. Wona
a pid dalnioju stinoju
karjeru, zatyszno w asztuwawszy sered kup z anoji porody, i nawi zwidsy bu o wydno,
jaka wona masywna i jak wa ko prytys a wona swoje
e.
U nij ne bu o niczoho, szczo moh o by rozczaruwaty czy zmusy o zasumniwatysia, a e
ne bu o j niczoho obnadij ywoho. Czomu widrazu na dumku spada o, szczo wona, wirohidno, poro nysta i szczo na dotyk wona powynna buty du e hariaczoju — sonce rozpek o.
Wona jawno ne swity asia swojim swit om i wona jawno bu a ne zdatna z ynuty w nebo i
wytanciowuwaty, jak ce czasto trapla osia w egendach pro neji. Wona
a tam, de wona
21 Kowtun — mut zbytoho wo ossia, wowny toszczo.

wpa a. Mo e, wypa a z czyjeji we yczeznoji kyszeni czy zahuby asia, zakoty asia pid czas
hry jakycho we etiw — wona ne bu a wstanow ena tut, wona wala asia, wala asia dostotu
tak samo, jak usi ci «poro niaky», «bras ety», «batarejky» ta inszyj mot och, szczo za yszywsia pisla Wizytu.
e wodnoczas szczo u nij use-taky bu o, i szczo dowsze Redrik dywywsia na neji, to
oczewydnisze win rozumiw, szczo dywytysia na neji pryjemno, szczo do neji chocze sia
pidijty, jiji chocze sia torknutysia, poh adyty, i zwidky raptom zrynu a dumka, szczo dobre, mabu , sisty bila neji, a szcze kraszcze — prytu ytysia do neji spynoju, widkynuty hoowu i, zapluszczywszy oczi, podumaty, pozhaduwaty, a mo e, i prosto podrimaty, widpoczywajuczy…
Artur pidchopywsia, porozsmykuwaw usi «zmijky» na swojij kurtci, zirwaw jiji z sebe
i szczosy y burnuw pid nohy, zdijniawszy chmaru bi oho py u. Win szczo kryczaw, korczaczy hrymasy i rozmachujuczy rukamy, a potim zak aw ruky za spynu i, prytanciowujuczy, wyroblajuczy nohamy chytromudri pa, wystrybom ruszyw unyz po spusku. Win bilsze
ne dywywsia na Redrika, win zabuw pro Redrika, win zabuw pro wse — win iszow wykonuwaty swoji ba annia, ma ki potajemni ba annia junoho ko e-d era, ch opczy ka, kotryj niko y u ytti ne baczyw nijakych hroszej, krim tak zwanych kysze kowych, mo okososa, kotroho neszczadno upciuwa y, jakszczo pisla powernennia dodomu wid nioho bodaj troszeczky pach o spyrtnym, kotroho wychowuwa y jak widomoho adwokata, a w perspektywi — ministra, a w najdalszij perspektywi — sami rozumijete, prezydenta… Redrik,
prymru ywszy wid slipuczoho swit a zapa eni oczi, mowczky dywywsia jomu wslid. Win
buw cho odnyj i spokijnyj, win znaw, szczo zaraz stane sia, i win znaw, szczo ne bude dywytysia na ce, a e poky szczo dywytysia bu o mo na, i win dywywsia, niczoho osob ywoho
ne widczuwajuczy, chiba szczo de h yboko-h yboko wseredyni zaworuszywsia raptom
trywo no jakyj chrobaczok i zakrutyw koluczoju holiwkoju.
A ch opczyna wse spuskawsia, prytanciowujuczy, po krutomu spusku, wybywajuczy
nejmowirnu czeczitku, i bi a pyluka zdijma asia u nioho z-pid kab ukiw, i win szczo kryczaw na we ho os, du e dzwinko, i du e wese o, i du e wroczysto — jak pisniu czy jak
zaklattia, — i Redrik podumaw, szczo wpersze za we czas isnuwannia karjeru po cij dorozi
spuska ysia tak — niby na swiato. I spoczatku win ne s uchaw, szczo tam wykrykuje ba akucza widmyczka, a potim niby szczo uwimknu osia w niomu, i win poczuw:
— Szczastia wsim!.. Zadarma!.. Skilky zawhodno szczastia!.. Usi zbyrajtesia siudy!..
Wystaczy usim!.. Nichto ne pide obdi enyj!.. Zadarma!.. Szczastia! Zadarma!..
A potim win raptom zamowk, nenacze we yczezna ruka z rozmachu uwihna a jomu
klap u rot. I Redrik pobaczyw, jak prozora poro necza, zaczajena u zatinku kowsza ekskawatora, schopy a joho, wysmyknu a u powitria i powilno, z natuhoju skruty a, nacze chaziajky skruczuju bi yznu, wid ymajuczy wodu. Redrik ustyh pomityty, jak odyn iz propyenych czerewykiw zirwawsia z tremtiaczoji nohy i szuhonuw wysoko nad karjerom. Todi
win widwernuwsia i siw. odnoji dumky ne bu o u nioho w ho owi, i win jako perestaw
widczuwaty sebe. Nawko o stoja a tysza, j osob ywo tycho bu o za spynoju, tam, na dorozi.
Todi win zhadaw pro flahu — bez zwycznoji radosti, prosto jak pro liky, jaki pryjszow czas
pryjniaty. Win widgwyntyw kryszeczku i poczaw pyty ma kymy skupymy kowtkamy, i
wpersze u ytti jomu zachoti osia, szczob u flazi bu o ne spyrtne, a prosto cho odna woda.
Projszow jakyj czas, i w ho owi pocza y zjawlatysia bilsz-mensz zwjazni dumky. Nu
ot i wse, dumaw win znechotia. Doroha widkryta. W e zaraz mo na bu o b ity, a e kraszcze,
zwyczajno, poczekaty szcze trochy. «Mjasorubky» buwaju iz fokusamy. Ta j podumaty
treba. Sprawa nezwyczna — dumaty, ot u czomu bida. Szczo take «dumaty»? Dumaty —
ce oznaczaje schytruwaty, nako oty, zalipyty horbatoho, nawiszaty apszu na wucha, a e

tut use ce ne hody sia…
Nu dobre. Mawpoczka, ba ko… Rozp atytysia za wse, duszu z hadiw wyjniaty, nechaj
ajna po eru , jak ja er… Ne te, ne te ce, Rudyj… Tobto te, zwyczajno, a e szczo wse ce
oznaczaje? Czoho meni treba? Ce ajka, a ne dumky. Win pocho ow wid jakoho strasznoho peredczuttia i, widrazu perestupywszy czerez bezlicz riznych rozdumiw, jaki szcze
czeka y joho, luto nakazaw sobi: ty ot szczo, ruda poto ocz, ty zwidsy ne pidesz, poky ne
dodumajeszsia do di a, zdochnesz bila cijeji kulky, zisma yszsia, zhnyjesz, pad o, a e ne
pidesz nikudy…
Hospody, ta de s owa, dumky moji de? Win iz rozmachu wdaryw sebe napiwrozkrytym ku akom po ob yczcziu. Ad e za wse yttia odnoji dumky w mene ne bu o! Strywaj,
Kyry o szczo kazaw take… Kyry o! Win hariaczkowo babrawsia u spohadach, zryna y jaki s owa, znajomi ta napiwznajomi, a e wse ce bu o ne te, tomu szczo ne s owa za yszy ysia
wid Kyry a — za yszy ysia jaki neczitki kartyny, du e dobri, a e ci kom neprawdopodibni…
Pidlis , pidlis … I tut wony mene wzu y, bez jazyka za yszy y, hady… Szpana. Jak buw
szpanoju, tak szpanoju i zistarywsia… Ot cioho ne powynno buty! Ty, czujesz? Szczoby na
majbutnie ce raz i nazaw dy bu o zaboroneno! Ludyna narod ena, szczoby mys yty (o
win, Kyry o, nareszti!..). Tilky ja w ce ne wiriu. I ranisze ne wiryw, i zaraz ne wiriu, i dla
czoho ludyna narod ena — ne znaju. Narody asia — ot i narod ena. Hoduju sia, chto do
czoho wdatnyj. Nechaj my wsi budemo zdorowi, a wony nechaj usi powyzdychuju . Chto
ce — my? Chto — wony? Niczoho ne zrozumity. Meni dobre — Barbryd u z e, Barbryd u
dobre — Oczkaryku z e, Chrypatomu dobre — wsim z e, i samomu Chrypatomu z e, tilky
win, dure , hadaje, nibyto zumije jako wczasno bodiahu zahnaty… Hospody, ce kasza,
kasza! Ja wse swoje yttia z kapitanom Kwoterb adom wojuju, a win use yttia z Chrypatym wojuwaw i wid mene, jo opa, tilky odnoho ysze chotiw — szczoby ja sta kerstwo
pokynuw. A e jak meni bu o sta kerstwo pokynuty, ko y simju hoduwaty treba? Praciuwaty jty? A ne choczu ja na was praciuwaty, nudy mene wid waszoji roboty, mo ete wy ce
zrozumity? Jakszczo ludyna praciuje, wona zaw dy na koho praciuje, rab wona — i bilsze
niczoho, a ja zaw dy chotiw sam, sam chotiw buty, szczoby na wsich poplowuwaty, na siris
jichniu i nu hu…
Win dopyw resztky ko jaku i szczosy y hachnuw poro nioju flahoju ob zemlu. Flaha
pidskoczy a, b ysnuwszy na sonci, i pokoty asia kudy — win widrazu zabuw pro neji.
Teper win sydiw, zatu ywszy oczi rukamy, i namahawsia w e ne zrozumity, ne prydumaty,
a chocza by pobaczyty szczo-nebu , jak wono maje buty, a e win znowu baczyw tilky ry a,
ry a, ry a… ze ene ki, plaszky, kupy hanczirja, jaki ko
bu y lu my, stowpczyky cyfr…
Win znaw, szczo wse ce treba znyszczyty, i win prahnuw ce znyszczyty, a e win zdohaduwawsia, szczo jakszczo wse znyszczyty, to ne za yszy sia niczoho — tilky riwna ho a zemla.
Wid bezsylla ta widczaju jomu znowu zachoti osia prytu ytysia spynoju i widkynuty hoowu — win pidniawsia, maszynalno obtripaw sztany wid pyluky i poczaw spuskatysia w
karjer.
Pek o sonce, pered oczyma p awa y czerwoni plamy, tremti o powitria na dni karjeru,
i w ciomu tremtinni zdawa osia, niby kula prytanciowuje na misci, nacze pop awok na
chwylach. Win projszow powz kiwsz, zabobonno pidijmajuczy nohy jakomoha wyszcze i
ste aczy, aby ne nastupyty na czorni plamy, a potim, hruznuczy u puchkij pyluci, pop entawsia nawskis czerez uwe karjer do kuli, szczo tanciuwa a i pidmorhuwa a jomu. Joho
za ywaw pit, win zadychawsia wid speky, i wodnoczas joho kyda o w cho od, joho chapa y
dry aky, nacze iz pochmilla, a na zubach skrypiw prisnyj krejdianyj py . I win w e bilsze

ne namahawsia dumaty. Win tilky twerdyw pro sebe z widczajem, niby mo ytwu: «Ja chudoba, ty baczysz, ja chudoba. Ja ne maju sliw, mene ne nawczy y sliw, ja ne wmiju dumaty, ci hady ne da y meni nawczytysia dumaty. A e jakszczo ty sprawdi takyj… wsemohutnij, wsesylnyj, wserozumijuczyj… rozberysia! Zazyrny w moju duszu, ja znaju — tam je
wse, szczo tobi treba. Musy buty. Bo duszu ja niko y i nikomu ne prodawaw! Wona moja,
lud ka! Wytiahny z mene sam, czoho ja choczu, — ad e ne mo e buty, szczob ja chotiw
pohanoho!.. Chaj hory wono wse jasnym wohnem, ja niczoho ne mo u prydumaty, krim
ocych joho sliw —
SZCZASTIA DLA WSICH,
ZADARMA,
I NECHAJ NICHTO NE PIDE OBDI ENYJ!»
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