
Я ніколи більше не зможу спокійно слухати «Благослови
Тебе Боже! Чорний Генсек». Лише зачувши десь тремтливі
перебори гітарних струн із вплетеними туди звуками пе-
кельно-глибинного бурмотіння шахт, приправлені записа-
ми, що нарізані з маразматичних виступів Нестора Нерона,
Павляги Протона, Авдія Агронома та Інни Дегтярьової, я
відразу ж намагаюся забитися в далекий закуток, впасти,
прикривши голову руками, зіщулитися, зменшитися, навіть
геть пощезнути, аби лише в пам’яті не зринали страшні, від-
разливі видива випалених сонцем неозорих напівмертвих
південно-східних степів. Щойно з динаміка облупленої ба-
зарної ятки починають деренчати дивні переливи цієї нету-
тешньої (а я вже напевне знаю, що вона геть нетутешня) му-
зики, як мене, неначе розпеченими шпичаками, пронизують
спогади про велетенські кар’єри з покинутими десь далеко-
далеко, на самісінькому дні, екскаваторами, кранами і ванта-
жівками, які з такої висоти здаються мініатюрними моделя-
ми справжньої техніки…

А ще ті дими! Та різнобарвна поволока, яка щовечора
огортає Новокраснокамінськ. Вона поволі виповзає з труб
переробного заводу «Новий путь» і невдовзі поглинає все
місто з його дегенеративно-вузькими звивистими вуличка-
ми робітничих кварталів, перехнябленими, геть розтріска-
ними дев’ятиповерховими «панельками», скоцюбленими за-
ґратованими генделиками-наливайками, під якими о будь-
якій порі труться обдерті, зашмульгані елементи народу, з
вибалушеними, налитими кров’ю очиськами і постійною не-
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зламною потребою заливати горілкою свою внутрішню роз-
губленість, свою нікчемність, свій страх і невпевненість ні в
минулому, ні, тим паче, у майбутньому, свій страх перед ти-
ми, які йдуть їм на зміну, тими, які вже майже тут і невдовзі
проженуть їх від цих яток і проженуть із цього міста, поски-
дають всіх у кар’єри і дивитимуться, як ті бабляються, за-
хлинаючись у каламутному глиняному болоті. Імла огортає
Новокраснокамінськ сіро-рожевим саваном, що ховає пеку-
че південне сонце, – місто поволі поринає в наркотично-ал-
когольну апатію, і трударі-ударники, робітники, бомжі, зав -
госпи, різні нероби та інша погань сповзаються до рятівних
острівців-наливайок і стовбичать там до самої ночі, похи-
туючись і белькочучи щось пригнічено-незрозуміле. І в тій
гидкій хімічній мряці, в тому побічному продуктові пере-
плавки руди на низькосортний чавун для каналізаційних
люків, які через півроку тріскають під пекучим сонцем Дон-
басу, обличчя сновид біля генделиків набувають геть мер-
твотних відтінків, так що здається, ніби то зовсім не люди, а
вже ті, на кого всі вони незабаром обернуться.

У голові все змішалося, перемакітрилося, сплуталося, і
хочеться лише хутчіш дістатися дому, свого однокімнатно-
го сховку, свого тимчасового бункера, де немає ні телевізо-
ра, ні радіо, немає нічого, звідкіля б я міг почути ті чудер-
нацькі, дивні, розмірено-протяжні музичні вправляння
«Благослови Тебе Боже! Чорний Генсек». Вони останнім ча-
сом стали на диво популярні – їх крутять по телевізору, в
них беруть інтерв’ю, і я навіть чув, що Горбачов запросив їх
виступати 7 листопада на Красній площі. Та я знаю, у чому
тут річ. Я відразу про це здогадався, щойно зміг виборсати-
ся з того марення, того психічного провалля, в яке моя сві-
домість поринула там, у неозорих випалених степах Донба-
су. Це перші паростки, перші глашатаї нових лихих невідво-
ротних змін, перші, однак не останні піснярі старої здегра-
дованої, але такої чіпкої і життєспроможної раси, яка не-
вдовзі брудними вбивчими потоками вихлюпнеться спочат-
ку на нас, а потім і на весь світ з глибоких бездонних шахт-
катакомб. Я добре пам’ятаю ті лихі шаманські бряжчання
невідомих нам інструментів, які тчуть хворобливо-величні
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мелодії, що вгризаються у мозок, немов черви у розтерзане
тіло так званого «культурного опору». Я добре їх пам’ятаю і
вже до скону не зможу забути. Адже саме ця вкрадливо-під-
земна музика починає лунати з динаміків, розвішаних май-
же на кожному стовпі у Новокраснокамінську, заледве пер-
ші мацаки сіро-рожевої імли розпростираються над містом,
заповзають на брудні вулички околиць і змушують нещас-
них роботяг у розтягнутих і подертих спортивних костюмах
пума та адідас чимдуж бігти за черговою порцією тимчасової
млосної байдужості...
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Частина перша

Alter ego

XV
Стогнучи і вибиваючи нерівний, неначе пульс передреа-

німаційного сердечника, ритм, потяг серед полудневої спеки
суне на південь. Незважаючи на опущені рами закопчених
вікон, у вагоні не продихнути. Навколо стоїть задуха того
штибу, коли люди стають геть байдужими до всього, окрім
своїх мокрих сорочок та штанів, на яких стрімко розповза-
ються темні плями поту. За вікном миготять замизгані по-
лустанки з облупленими будівлями вокзалів і аборигенами,
що цілісінький день товчуться поблизу платформ, намагаю-
чись продати подорожнім усе, на що багатий їхній запилю-
жений край. Зазвичай всі полустанки багаті на те саме – де-
шеве пиво дивних неіснуючих пивзаводів, ще дешевшу го-
рілку не менш відомих марок і чорною та червоною ікрою в
трилітрових баняках, яка, вочевидь, виготовляється із фар-
бованих силіконових кульок. Приблудами на святі вокзаль-
ної комерції здаються химерні карликові бабусі, по самі
п’яти закутані в теплі картаті хустки, з відбитком тисячоліть
на своїх маленьких, неначе іграшкових, зморшкуватих лич-
ках. Вони ніяково тиснуться обабіч величних вгодованих
продавців пива та горілки і тихенько пропонують розфасо-
вані у відра сливи, абрикоси і персики.

Потяг минає ще одну станцію – і знову степ, покреслений
випаленими лісосмугами. Інколи обрій ламають труби і кор-
пуси якихось безіменних, загублених у степах виробництв, і
я починаю гадати, що ж вони там виробляють, хто там пра-
цює і де ті робітники живуть? Яке у них життя? Що вони
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роблять увечері, коли відпрацюють свою зміну? Чи є у них
родина? Чи є у них діти? Чи є, врешті-решт, хоч щось у цих
степових ніким не знаних адептів легкого, важкого і надваж-
кого виробництв? А може, там і немає ніяких робітників?
Може, це повністю автоматизовані заводи нового поколін-
ня, про які ще ніхто нічого до пуття не знає? Може, там і не
потрібні ніякі робітники – в їхньому царстві скреготливого
автоматичного залізяччя, яке і саме чудово знає, що йому
робити, і спокійно собі, без зайвих очей, виконує п’ятирічки
за два роки? Може, там навіть шкідливо перебувати людям –
посеред велетенських крокуючих кранів, наділених штуч-
ною свідомістю механічних токарів та обкатників, сліпучих
зблисків електродів зварки, зосереджених на своїй вічній за-
цикленій праці механізмів, які ревно оберігають спокій і
розмірений ритм віддаленого виробництва, запущеного
кільканадцять років тому і відразу ж потому всіма забутого.

Цікаво, що вони там могли б виготовляти – ці налаштова-
ні на постійну працю велетенські всіма покинуті машини?
Може, комбайни? Чи могутні гусеничні трактори? Або ж хо-
ча б вантажівки-самоскиди, якими у сільській місцевості так
люблять перевозити свіжий свинячий або коров’ячий гній?
Та ні. Навряд чи. Найпевніше, там клепають велетенських, ні
на що не схожих роботів, які покликані одного дня, коли їх
набереться вдосталь, захопити владу і на кінчиках своїх
швидкострільних шестидульних гармат нарешті принести
нам довгоочікувану та все ще якусь ефемерну і недосяжну де-
мократію, про яку ще й досі ніхто не може сказати нічого
певного. Центральні вулиці міст починають стугоніти від ти-
танового кроку могутніх мислячих бойових машин, з пофар-
бованим у колір крові погруддям і лискучою зброєю, що на-
цілена на Адміністрацію Генерального секретаря, Кабмін і
Всесоюзну раду. Може, кілька роботів шмальнуть по Верхов-
ному та Конституційному судах, а потім довершать розпоча-
те страхітливим механічним танцем перемоги, подрібнюючи
і розтоптуючи на порох осередки правових вирішень будь-
яких конфліктів. Танки і бронетранспортери внутрішніх і ре-
гулярних військ жалібно скрегочуть, розтрощені багатотон-
ними лапами і гусеницями бунтівних роботів, а солдати,
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спецназівці і міліціонери, не зробивши жодного пострілу,
стрімголов розбігаються під’їздами і підворіттями. Здивова-
не населення, штовхаючись, юрмиться на вулицях, намагаю-
чись не потрапити під лапи червоним механічним бунтівни-
кам, які планомірно, з ювелірною точністю, розстрілюють
групки опецькуватих людців, що вибігають з пошарпаних
стін будівлі Всесоюзної Ради. Потім усі тіла розстріляних де-
путатів, міністрів, чиновників різного штибу та іншої подіб-
ної погані вони стягують на центральну площу міста, де всіх
заштовхують у величезну машину, яка найбільше скидається
на лійку, пофарбовану у біло-червоні смуги. Потроху площу
заповнює натовп. Люди мовчки стоять і витріщаються на
безмовну діяльність велетенських роботів. Ось уже останній
оберемок депутатів зникає в машині-лійці, і вона починає гу-
діти та вібрувати. Роботи стоять колом, центром якого є ма-
шина, а їх обступив напрочуд тихий натовп, який знетямле-
но за всім спостерігає. Нарешті чудернацька смугаста лійка
перестає вібрувати і дзижчати, з її вершечка виповзає телес-
копічний патрубок – і раптом з нього у небо, у блакитне літ-
нє небо, б’є потужний кривавий струмінь, що на кількасот-
метровій висоті розпадається міріадами крапель. Червоняста
тепла злива накриває собою всю площу. Довкола все червоне
– і в небі, і на землі, а машина продовжує вивергати все нові
і нові криваві салюти. Люди кричать від захвату і тягнуться
руками до червоних небес, ловлячи гарячі краплі і розтираю-
чи їх по обличчю. Хтось скаче на місці, хтось цілується, хтось
обіймає всіх, до кого може дотягтися. Якийсь дідок закинув
назад голову і відкрив рота, підставляючи обличчя кривавим
краплям дощу, створеного з управлінського апарату. Час від
часу його рот наповнюється червоним, і тоді він ковтає, ра-
дісно сміючись, неначе дитина.

– Я знав! Знав! – радіє дідок. – Я знав, що рано чи пізно це
случиться! Цей час настане! І ось він настав! – дідок складає
сухі долоньки ковшиком, чекає, поки в них набереться до-
статньо крові, і починає нею розтиратися.

Кривавий дощ Нової Справедливості поступово вщухає.
Вочевидь, машина випрацювала всіх депутатів та міністрів.
Над велетенською площею запановує майже цілковита ти-
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ша. Стоять колом велетенські червоні роботи, стоїть порож-
ня дощова машина, стоять по щиколотки у крові червоні ус-
міхнені люди. Все навколо, куди лише сягає око, червоне і
красиве. Все навколо червоне, красиве і напрочуд справед-
ливе. Воно все таке справедливе, величне і правильне, що від
усвідомлення цього і захвату від цього починає різати очі і
крутити у носі, і площа раптом хилиться кудись убік, хи-
литься і скрегоче, щось дзенькає, і один робот падає на ін-
шого, збиваючи того з ніг, збитий точиться на іншого, і не-
вдовзі всі роботи, всі велетенські автоматизовані повстанці
зі скреготом валяться на бруківку, майдан ще раз стугонить
і завмирає в оглушливій тиші, і потяг здригається востаннє і
нарешті зупиняється, і я розплющую очі, виринаючи з не-
здорового денного марення.

Ми стоїмо на якійсь черговій маленькій станції. Вечірнє
сонце вже майже сховалося за невеличкою будівлею вокзалу,
біля якої три огрядні тітки продають цигарки, пиво з горіл-
кою і біляші. Вагон сповнюється рухом. Звідусіль – з нижніх,
верхніх, тими, що над верхніми, і бокових полиць стрімко
сипляться пасажири. Здебільшого це голі до пояса напрочуд
смугляві мужички у шльопках. Вони безкінечною вервечкою
тягнуться вузьким проходом до виходу, дістаючи на ходу
м’яті пачки цигарок і прилаштовуючи цигарки за вуха. Деякі
примудряються за кожним вухом вмістити по кілька цига-
рок, так що тепер їхні голови нагадують ракетні установки
протиповітряної оборони. Я бачу крізь вікно, як на платфор-
мі попід вагонами розгортається запекла торгівля, внаслідок
якої мужички у шльопках невдовзі стягують до вагона пиво,
біляші і горілку. Горілки – найбільше. Потяг здригається і ру-
шає. Ті, хто не встиг дістатися платформи, стрімголов прямо
через вікна скуповують у якогось масивного бороданя пляш-
ки з коньяком. Кожна пляшка коштує всього півтора карбо-
ванця, тому бородань спродує їх усі, вже біжучи, простягає у
вікно останню пляшку і, важко відсапуючись, залишається на
платформі перераховувати виторг.

Обстановочка у вагоні помітно пожвавлюється. Тепер
кожна плацкарта перетворюється на невеличкий міні-гендел,
відвідувачі якого люто налягають на горілку та пиво, заїдаю-
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чи всю цю розкіш біляшами. Вагоном швидко шириться
спиртовий аромат, приправлений прілим запахом біляшів.
Кремезна провідниця мотається по вагону в обох напрямках,
роздаючи постіль і час від часу зблискуючи золотим зубом. У
кожній плацкарті їй наливають. Вона не відмовляється, тож
зовсім скоро її рухи втрачають колишню чітку стрімкість за-
лізничного працівника, і вона, врешті-решт, причалює до
якоїсь плацкарти й залишається там до самої ночі. Час від ча-
су вагоном прокочуються вибухи її потужного реготу, який
чимось нагадує гудки маневрових потягів.

З’являється мій сусіда по плацкарті. Він також у шльоп-
ках, але, на відміну від усіх інших, він ще й у шкарпетках. Су-
сіда примудрився доп’ясти дві пляшки коньяку – перекупив
у сусідньому вагоні, – каже він, – там взяли аж десять пля-
шок і тепер не знають, що з ними робити, а я от подумав, шо
така вєщ по-любому пригодиться. Розповідаючи все це і
зблискуючи світлими водянистими очима, сусіда хвацько
наповнює гранчаки коньяком. Мені навіть здається, що я ба-
чу, як у гранчаках на дно осідає мутнуватий осад чайної за-
варки. Проте я не маю можливості надто довго спостерігати
за цим безперечно захоплюючим процесом.

– За знакомство, – бурмоче сусіда і блискавично вихиляє
свого гранчака. Я теж п’ю, і горлянкою прокочується тугий
колючий клубок, залишаючи по собі гидкий присмак спирту
і дешевого чаю.

– Нормальний коньяк, да, нормальний, ти знаєш, а то я,
блін, переживав, потому шо всього по півтора рубля за пу-
зир, це вообщє-то дешево, і я от думав, шо мо’ бадяжний, а
він нє, нормальний, даже, я б сказав, хароший, правда ж?

Я мовчки киваю – нормальний, мовляв, твій коньяк, нор-
мальна така спиртова бодяга, від якої, якщо її багато випити,
можна осліпнути і навіки зробитися недоумком, який тільки
те й уміє, що пускати слину і сцятися в смугасті лікарняні
штани, і на якому якийсь пекельний заввіділенням захища-
тиме свою докторську, чи що вони там захищають на безза-
хисних жертвах підпільної алкогольної промисловості. Звіс-
но, я не кажу всього цього моєму щедрому сусідові, але все ж
подумки вирішую з коньяком бути обачнішим.

12

ÁÒÁ!×Ã / A l t e r e g o


