
Можливо, на якість моєї пам’яти впливає чиясь
смерть на сороковому році життя, а надто її по-ведінка. Я не обмовився: саме так — поведінка чиєїсь, авласне однієї на всіх нас, смерти, власне її подальші —передбачувані а водночас хаотичні, ба навіть геть не-прогнозовані кроки, спрямовані на вихід з осоружногоглухого кута. Тим глухим кутом (п’ятим у всіх без ви-нятку многокутниках, нібито зайвим, що з нього тілький можливий вихід) стає саме наше існування. Річ у тому,що всі ми не хочемо прожити увесь відведений нам час.Ми всеньке життя, день при дні, боїмося настаннясмерти, а проте — аби нарешті ввійти в наступну реаль-ність — жадаємо її. Жадаємо, аби вибратися за її, смерти,посередництва з однієї, оселеної в нашому уявленні,власне біологічної зони свідомости і потрапити до іншої,але вже, як мовиться по-кантівськи, метафізичної. Отже,смерть сприймаєш як провідника, можливо й справді «до-дому», дарма, з любого чи, навпаки, остогидлого тобі глу-хого кута з його канонічними храмами, канонічними об-разами, канонічними обрядами… Перейшовши непевнийрубіж — відмучившись чи порозкошувавши, кому якадоля випала — сорок літ, ми починаємо поспішати, абидовести своє подальше існування до логічного рішенця,а відтак раз-по-раз озираємося на небезпеку, що нібитоневідворотно настигає нас (хоча чому нібито: вона моженастигнути і настигає кожного з нас будь-де і будь-коли),бо з кожним наступним роком, з настанням черговоїночи, з кожним черговим болем, щодалі то нестерпні-17
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єння Світобудови невагомістю … Його, те ребро, за слуш-ної нагоди, коли воно вже дозріло і, як мовиться, сталона порі, щоб вилетіти з батьківського гніздечка, було ви-лучено Творцем і, як виявилося, вилучено не задля уріз-номанітнення «адамового» дозвілля, а з метою оселенняв свідомості чоловіка гидотного відчуття плинності часу,а відтак запровадження з біса нудного літочислення. Цебув сказати б, своєрідний момент вибуху, входження вбезберегість обабіч течії… Проте що вже сталося, те ста-лося. Бентежить інше. А те муляє, що в прооперованомупанією еволюцією чоловікові рештки того «ребра» все-таки лишилися. Очевидячки, операція була не надто вда-лою. Власне, стався закономірний збій у Світобудові. Не безтого, що Творець ще не зумів виконати либонь, за-складну для нього процедуру. А може, саме такий був за-дум Творця, може, Творець до решти не хотів вилучати з«адама» жіночу суть, а лишень мав за мету розщепитисвоє творіння, свого первістка, а може й не первістка,можливо чергового спадкоємця первородного гріха, надві особини, аби потому ті дві нібито вже самодостатніполовинки такої собі амеби сапієнс ненастанно нацькову-вати одна на одну, а отже, у відпрацьований у капсуліхромосоми химерний спосіб до безконечности, чи то пакдо обіцяного ним-таки, Творцем, кінця світу, продовжу-вати плодити біснувате людське поріддя. Ось де маємоманіпуляції з правдивою пандориною скринею, що на їїспорзно-гнилуватому дні повсякчас знаходимо решткитого, з дозволу сказати, «скарбу»! І що прикметно:скриня завжди відчинена, власне трішки прочинена, якото буває протулена в якійсь заздалегідь вибраній міс-цині, в якомусь маскувальному середовищі ледь угаду-вана підступна пастка на гіпотетичну жертву, скажімощура, саме на того щура-горопаху, котрий мав би вико-нати свою, дану природою місію — покинути прирече-ний на катастрофу корабель: може, власниця скрині в та-кий спосіб, схаменувшись, мала намір повернути накруги своя ненароком випущене з-під контролю ребро…Мала намір відвернути катастрофу, адже, за логікою ре-

шим, відчуваємо, що на нас чатує невідкладна для когосьрозплата. Саме по сорока роках, як те помічено, дости-гають вади нашої натури.* Достигає отой вродженийгріх — гріх, сказати б, моделі. До того ж, і тут ніде не ді-нешся, гріх нав’язаний нам з пуп’янку, власне від самі-сінького моменту нашої появи на цей світ. Ба навіть,можна сказати, з донародження, до появи з невагомости.Нашу психіку уражають метастази тих вад. А надто отієї...поопераційної. Про що йдеться? Звісно, про рештки«ребра» в «адамі», «ребра», що до певного часу нібитодрімало в чоловікові. Воно там дрімало від самого по-чатку, сказати б, у процесі приборкання чи, може, осво-
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*Герман Гесе зону пристойного існування, порівняно з моїм по-трактуванням, дещо розширює (нагадую, що йдеться не про людинувзагалі, а лише про її надбудову — митця). Його герой, певно ж, про-тотип автора, із сповідальної повісті «Степовий вовк», такий собі ГаріГалер, вигодами більш-менш стерпного життя втішався не сорок, ап’ятдесят років, після чого на його шляху, окрім усе глибшої депресії,з’явилася містична стіна з інтригуючими гаслами як прологом до мо-торошних, хоча, як потім з’ясовується, суто театральних подій, власнедо бутафорної катастрофи. До речі, самому Гесе на час написання спо-відального роману, роману-монологу, якраз і виповнилося п’ятдесят:він, сідаючи за нібито сумну сповідь з переліком численних недугсвоєї моделі, поклав підбити підсумки марних пошуків ідеальногосенсу буття. Як виявилося, підсумки було зроблено дещо зарано, боавтор після того одкровення, повторюю, після самосуду з суто теат-ральними ефектами, прожив ще двадцять з чимось років, продов-жуючи все той же пошук неординарного ідеалу, вправляючись у кла-сичному з йогівським душком мудруванні. А проте мені більш імпо-нують, скажімо, такі «довгожителі», як Євген Плужник, Шарль Бодлерчи Ернст-Теодор-Амадей Гофман, чий вік улягається в мою (та, чоготам лукавити, звісно ж, не лише в мою) схему, себто в межах якихосьсорока літ. Та й у ті майже лічені літа перебування на такій не вельмигостинній планеті, що нею є наша Земля, двигуном їхньої творчости(Покликання, Місії, зрештою, Прокляття) була недуга, зокрема збої вгенетиці, сухоти, венеричні хвороби тощо. Отже, про комфортне існу-вання навіть протягом відведених митцеві сорока чи близько сорокароків життя не йдеться та й не може йтися, адже не якийсь там ком-форт змушує Покликаного шукати прохідну на завод подій, а не в ос-танню чергу невиліковні, виснажливі болячки: вони надають самомуавторові і його метафорам, сказати б, підшкірної поганої блідости,котра тільки й здужала ушляхетнити маску завжди підлого, завждижорстокого і, зрештою, неповторного часу.



Ти їх намагаєшся зупинити, одначе тобі вже нема во-роття, позаяк твої вчинки карні. Як вільні, так і невільні.Того не можна заперечити, та де там: кожен з нас має отіпрепаскудні факти свого інтимного, свого по-щурячомупотаємного життя на судні приречених за непоціннийдосвід, за вищі — божисті втіхи й сировину для старечихфантазій. Я не виняток. Я також волів би вернути й зновувідбути увесь сценарій своєї катастрофи. Своєї, а від-так — нашої спільної з вами, пасажирами судна з роко-ваними на вихід з підпілля щурами. Саме природа, пере-прошую за, може, й не зовсім доречну тавтологію, допо-могла мені надійно маскувати власну природу. Не тетепер. Досі приховувана зла якість моєї суті, моєї, як, по-вторюся, і будь-кого із смертних, починає все чіткішепроступати і в пригаслих очах, і на місці рум’янців, щоздиміли з обличчя вкупі з шаленством натури, в кожнійнаступній, щораз усе огиднішій зморшці. Ті нові й новіритовини на колишньому з припливами й відпливамирум’янцю обличчі, власне, підкладці маски, з твоїм ста-рінням усе нахабніше оприлюднюють твої проминулі пе-реступи, виснажливі полювання на собі подібних, чиюволю ти завиграшки паралізовував своїми патологіч-ними, а проте безвідмовно паралітичними пристрас-тями. Відтак жити далі й справді стає все непристойніше:з тебе поволі й невідворотно спадає личина удаванихчеснот.Старість стає апофеозом оголености. Щоправда, то неє беззахисність, адже така оголеність — надійна фортеця,де ти перебуваєш у цілковитій безпеці. Одначе тебе тегеть не тішить. Аніскілечки не тішить! Хоч ти й стаєш не-досяжним для чиєїсь хоті, хоча тебе й воліють обходитибозна-якою дорогою, але ж ти повсякчас відчуваєш, щотвоєю бронею є не що інше, як бридота: тебе просто гиду-ють. Твоя оголеність не тільки непристойна, а й огидна.Може, єдине, що пізньої пори твого існування бодай хочтрохи притлумлює відчуття упосліджености — так це по-одинокі сни: вони острівцями рожевіють на сірому попелібезсоння. Тобі вряди-годи сняться, хоча, правду казавши,

чей, якщо з судна не випустити щура(ів), то, вірогідно,що корабель не потоне. Звісно, все це наїв, уся ця нібитологіка речей безглузда, та ще й з вірою в милосердя мі-тологічного провокатора. Не дарма ж пандорина шаба-тура іноді нагадує мені домовину, що з неї щось-таки вос-кресло, проте воскресло не цілковито, позаяк якась де-щиця міни уповільненої дії в «домовині» лишилася. І тоз однією метою — повернути амебі сапієнс цілісність, по-збутися первородного гріха.Концепція сто разів полемічна, до того ж, скажете зглузливою посмішкою, не гоже її, не вельми перекон-ливу, а, як на здоровий глузд міщука, то й хибну, концеп-цію, пов’язувати з нібито непристойністю існування влюдській подобі після сорока років. Одначе я таки стоя-тиму на своєму: правдивий людський вік — то сорок літі не більше, тільки ніхто з нас не хоче того до пуття затя-мити. Не є таємницею й те, що саме замолоду, ще з ран-ніх, чи не з підліткових, літ кожне з-поміж нас поспішаєзазнати всіх доступних і (що теж чистісінька правда) не-доступних утіх, погамувати найбридкіші пристрасті.Певно ж, найбридкіші як на чий смак. І, завважмо, при-родному потягові віддаєшся ніби з примусу, а ось пере-ступ вабить страшенно, і то з непереборною силою, бовін, переступ, є потаємною суттю твого Я — одвічногошукача погибелі. Мабуть, нескінченна гонитва за насо-лодами — то цілком звичаєво; либонь, так нас було заду-мано, так написано нам на роду, хоча зайва категорич-ність передчасна. Полемізувати можна скільки завгодно,але ж — стою на своєму — саме найвигадливішим, ризи-кованим і, що лишається неспростовною аксіомою,вкрай аморальним задоволенням опиратися немає жод-ної снаги. Багато хто з-поміж нас саме переступ і має заправдивий поступ. І то, не в останню чергу, задля того,аби по сорока роках ризикованого існування — усюрешту відведеного нам часу — торочити, насампередсобі, сакраментальне: усі ті роки я жив недарма... А мета-стази вродженої недуги невпинно роблять свою роботу. 2120



во язицех — не є спробою сповільнити процес роздя-гання, тим більше хизуватися своєю потворністю. Я сві-домий того, що є маріонеткою непізнаваних сил в тріадіщур — пасажир — корабель, тобто всі мої переступи —ніщо, не від мене вони. І не мені їх поборювати, не я маюдолати течію, котра несе мене саме в цьому керункові. Ялише хочу висповідатись і то насамперед сам собі,пам’ятаючи колись зроблене відкриття, що в мені при-сутні двоє, дві іпостасі — я й моє віддзеркалення в іде-альних поверхнях. Так може чинити суто дворушник,котрий стриптизує обома своїми психіками і котрий негоден своєю волею розпастися на два елементарні тіла:Він помре удвох. І сни дивитиметься також удвох. Я во-лію, щоб моя сповідь відбулася як суто лабораторне дійс-тво. Сповідаючись, я по-своєму працюю на викриття(а можливо й відкриття, повідьне й невідворотне визво-лення з гамівної сорочки свідомости) своєї природи, аводночас на виведення її, специфічної природи, сказатиб, із безвиході... Із курсу, взятого судном на маяк — жінку,що наразі опинилася поза моїм силуетом.Як і кожен після сорока, я соромлюся свого подаль-шого існування, тож, сповідуючи відвертість, поклав запринцип вибовкувати свою правду кожному охочому по-рпатися в моїй чоловічій білизні, хоча в процесі забруд-нення, власне, злочинної дії метастаз нібито вилученого(але до решти — я це звідкись знаю — не вигнаного з раюдводомности) ребра, вона, завжди брудна білизна, втра-чає статеву ознаку, вона, моя завжди дотична до мого єс-тва білизна — не плутати з гамівною сорочкою — стає жі-ночою. Огидною жіночою білизною. Тож, щойно завважуті патологічні зміни, заходжуюся якомога ретельнішепрати, в такий спосіб ніби позбуваючись нападу жінкува-тости. Власне, вся ця процедура відбувається у тій-такисуфлерській будці, звідки тобі завжди нагадують протвою роль дворушника. Щойно ти бодай на хвильку забу-деш свою роль на кону або схочеш удавати когось іншого,чинити якусь мімікрію, змінити свою поведінку, а вже зтієї криївки під коном, байдуже, на той час вкритим тра-

мізерними уривками, колишні твої гонитви за найрозкіш-нішими жертвами. Ті гонитви, як припливи: сягаютьмежі — твоїх сорока років — і розбиваються об неї — без-гучно й мляво. Тепер все йде звідти, де ти був добре замас-кований, такий привабливий... Ніби замаскований, нібипривабливий. До тебе під місцевим наркозом сну повер-таються блискітки правдивого, себто непутящого життя,причому не завше документовані в пам’яті. Вони ніби при-ходять у пам’ять і то на якийсь невизначений час, і колитільки їм заманеться, вислизають з неї. Може, то снятьсяепізоди, з якоїсь причини не прожиті тобою. Просто щосьстало на заваді, і ти зайвий раз не вчинив переступу. А те-пер шкодуєш: щоразу, прокинувшись після черговогоспорзного сновидіння. Хтозна, як би склалася моя доля на-далі, коли б сни — ці присмеркові острівці раювання —стали моїм справдешнім життям.Я часто розмірковую: можливо, продовжувати житипотрібно саме заради отих фраґментарних нічних хронік,що виринають з небуття. А ще заради ні на мент не при-пинюваного вироблення комусь потрібного продукту —минулого. Чи не заради такої місії кожен з нас приходитьу цю реальність, а переступ, що на нього ми такі ласі, —то лише сатанинський двигун наших можливостей. Та ймоя, нехай і часткова, але невигойна гермафродит-ність — то хрест, що його я мушу нести чи не впродовжусіх проминулих поколінь. А чом би й ні?! Він ліг на моїплечі вже після вилучення з мене того нібито зайвого ка-валку глини, того ребра, котре до пори, а краще — доякогось слушного часу, власне моменту істини, сиділо узасідці. Я — істота, химерно скроєна з обох статей і кожназ них завжди, бо, либонь, такий був задум, змагалася зпротилежною у вмінні грішити, ні на мить не припи-няючи свого дворушного існування. Вони, бувало, почерзі виходили з мого єства на свої ризикові влови, абиприносити здобич у спільне підпілля. Вони — моє ми-нуле, мій досвід. Отак воно, як видається мені, й має бутидо кінця тривання мого танцю в невагомості, що з неї яприйшов і в неї кану. Мої хроніки — а я їх назвав притчею 2322



Нехай і так, але моя сповідь дозована, до того ж, сказатиб, підпільна, щось на кшталт імпровізованої п’єси, що ста-виться для дуже вузького кола глядачів, а краще — вза-галі за відсутности будь-яких сторонніх персон, власнеза відсутности глядацького загалу, ба навіть це дійствовідбувається у самому суфлерові, жодною роллю, навітьнайпослідущим статистом не з’являючись на кону. Цеможе нагадувати ніким не перевірене твердження, щоцарство небесне всередині нас… А суфлерах. Оте три-дев’яте, куди провадить смерть.… Може, навіть, за моєїситуації, всередині обох учасників акту дворушництва. Відтак я переконаний: сповідь усередині мене — асаме оце усередині мене і є моїм підпіллям — має триватиякомога довше, увесь мій час; її, сповіді, хистке полум’ямаєш всілякими правдами й неправдами підживлювати,вправляючись у лицемірстві та казуїстиці, бо лише вона,сповідь, триваючи майже безперервно, уможливлює від-сунення розплати, хоча б на якийсь, звісно, невизначенийперіод. Хоча чому розплати? Чому не помсти? Або й зара-зом, як сніг на голову — і розплати, і помсти. Себто зновуця сіамськість передчуття. Та ж таки двоспрямованість.Кожен з нас до певної пори впевнений у своїй безкар-ності, у своєму праві на вчинення усіх можливих злочи-нів, зрештою, кожен плекає в собі снагу на вчиненнясправді резонансного переступу. Резонансного не длясторонніх спостерігачів, а суто для тебе, переступусуб’єктивного, потрібного саме тобі, а ще переступу, щоулягається в межі відведеної для тебе (і твого двійника)ролі, що знову ж таки ледь жевріє в суфлерській будці,звідки попискує щур, хоча його роль ладна, аби їй сталомужности, будь-якої миті, за настання якоїсь заминки,якогось безладу там нагорі, якоїсь слушної нагоди, з’яви-тися на кону і розперезатися. І отам уже перед самим со-бою розперезатися… Проте суфлер не буває дійовою осо-бою, а тим паче головним героєм, а відтак не з’явиться.Хіба що за відсутности пасажирів, матросів, одне словокорабля… Занадто заяложена роль, призначена для за-пільного вжитку і не більше. Тож ця моя сповідь є

вою чи снігом, чуєш настирливий шепіт. Так, так, завждичуєш той зловісний шепіт, завжди і за тим таки сценарієм.І той шепіт просто магнетизує тебе. І спробуй не послу-хай! І пробував, і то не раз, не двічі, не знати стільки разівпробував. Упродовж років, десятиріч. І що ж? Доводилосяза те зухвальство розплачуватись, якщо не депресією, токпинами очевидців... Тож, бувши натурою мабуть-такипідлою (нехай це буде моїм першим одкровенням), нама-гатимуся, аби моя сповідальна відвертість була якомогаконфіденційнішою, адже послідовного ухиляння від ви-значених тобою ж принципів вимагає саме потік могопритчетворення. А бодай хоч якусь конфіденційністьмені, до певної міри, гарантує звичайний для напівмему-арного письма ледь помітний серпанок алегорій, вряди-годи містика, котрої не уникнути, коли намагаєшся роз-повісти свої здебільша моторошнуваті сни, яких, якщо по-щирості, ти й сам до пуття не годен ні переповісти, нівитлумачити. І то ще треба доказати, чи то справді твоїсни, чи, може, то сновидіння лише одного з вас двох, од-нієї з персон твого роздвоєння. Одначе неспростовнеодне: вони, ті провокативні сни (а інакших не буває — всітвої сни, всі до єдиного є чиєюсь провокацією, знову-такипідлою й невідворотною) — є нічим іншим, як низкоюзловісних погроз і попереджень, провісниками настаннянестерпного і, як ти колись висловився — ренесансного(синоніми — бумеранг, повернення, розплата) болю. Від-так, уникаючи їх тлумачення, чи мо’ не маючи відваги течинити, ти — один з нас двох— ризикуєш бути заскоче-ним, викритим зненацька, адже якщо ти нехтуєш попе-
редженнями звідтам, тебе може бути покарано з тієї ос-точортілої суфлерської криївки, з тієї таємничої ложі пер-вородного гріха, що його метастази навіть у суміжнихпоколіннях гинуть лише в процесі сповідальности. Звідкия це знаю? А, либонь, нізвідки. Хіба, може, від релігійнихфанатиків, котрі вірою паралізували філософію й мистец-
тво ще в момент їх зародження. Отже, виходить, що сповідь треба розуміти як захистзагнаного в глухий кут міріадокутного многокутника? 2524



мабуть, такі, як їх подає небесна фізика. Деякі з ґав малина смолянистому пір’ї білі плями — сліди спільної но-чівлі на голих деревах. І ті плями, порівняно зі снігом, ніс-кілечки не іскряться. Сонце неспроможне їх розвеселити.Ті напрочуд білі фекалії, звісно, посталі із спожитого пта-хами стерва, коли отак щодня на них дивишся, ніби чаятьу собі місячну потугу, енергію середини того світу, кот-рий існував до прокидання, до його прокидання з негай-ним нападом сорому за паскудну звичку щовечора до-гола роздягатися перед сном. Йому раптом спало нагадку, що ті місячні туманці на деяких ґавах справляливраження небезпечних, ба навіть уразливих місць. За-вжди справляли таке враження. Бо то послід, то сліди, аотже, по них неодмінно піде мисливець, то, зрештою,свідчення бруду минулої ночи. Тож, дивлячись на те не-подобство протягом усього тривання дороги на роботу,він щодалі більше втрачав самовладання. Його охоплю-вала лють. І це теж не було йому дивовижею. Він спо-чатку ніби опирався нападам, здавалося б, безпідставноїлюті, та вона набігала на його змучений нічними мото-рошами мозок все новими, все настирливішими хви-лями.Наразі мерзлякувато зіщулився, наддав ходи, та такзненацька, що чорні сузір’я розсипалися навсібіч. Коливертатимуся з роботи, — думав знічев’я, — вони зновубудуть на цій лискучій, але вже крізько-синій поверхнідороги у зворотному напрямкові і вже без жодної білоїмітки. І так само раптово спало на гадку, що коли верта-
тиметься звідтам, за якийсь час до початку майже ри-туального стриптизу, що його йому в жодному разі неуникнути і на який завжди чекав упродовж усього робо-чого дня, то уявлятиме себе голяка у накрохмаленій по-стелі. Місячно-білим (уразливим) місцем на смоляни-стому тлі ночи. Отже, він знову спровокує сліди наступ-ного ранку. І поза сумнівом накличе на ті сліди мисливця,котрий неодмінно нападе на них. Піде по них за сюжетомчергового сну. Спочатку мисливець нападає вві сні, а по-тім той моторошно-солодкий сон поволі збуватиметься,

швидше таким собі зухвальством, спробою не канути влету разом зі своїми, скажу так, не надто шляхетнимивчинками. На цю тему можна було б розводитися скількизавгодно, позаяк оця тема для кожного з нас, якщо є щосьвічне на землі, саме з вічних чи бодай відносно вічних;одначе час невблаганно спливає: настає кінець мого, акраще нашого, одного на двох, чергового сну і Він у моїйподобі прокидається, звісно ж, я також прокидаюся, алевже в його подобі. Хоча, чи мій сон був Його сновидінням,про те я вже, либонь, ніколи не дізнаюся. Певно ж, зарі-катися не треба: ми — то дві сполучувані посудини, чийчас збігає під підпільний стукіт серця,звісно, одного надвох. Дно в нас, як і серце, теж спільне, себто однісіньке.Місячне освітлення кону, де то з’являється з запілля, тозникає в ньому одна й та ж протороль, написана не такдля пра-пасажира чи пра-щура, як для силуету ката-
строфи, змінюється сонячним сяянням, а відтак маю по-спішати в лабораторію......Він прокинувся і, як те буває чи не кожного ранку,його обличчя пойнялося ледь помітним рум’янцем,власне, воно трішки зашарілося. Можливо, той рум’янецьгорів на його обличчі й уві сні, можливо, у місячномусяйві того рум’янцю просто не можна було бачити, при-наймні неозброєним оком. Та зараз, коли прокинувся ісон почав відпускати, приплив крови до обличчя впадаву вічі. (Якби вони були ті сторонні очі.). Йому було со-ромно. Отже, він знову не зміг подолати спокусу — вчо-рашній стриптиз перед сном. Почувався ґвалтівником.Так буває чи не щоранку. Щоправда, ніяковість і самока-тування з часом притлумилися. Він майже позбувся що-денної звички відчувати сором. І ось тепер, не знатичому, сповна відчув ніяковість. І то надто гостро. Вінхутко вдягнувся й полегшено зітхнув. Ідучи на роботу,мружився на ворожий сонячно-іскристий сніг: дорогаміж двома нескінченними буртами того з гострими блис-кітками снігу лисніла хворобливо-червоним полиском, апо ній то тут, то там чорніли ґави. Так вони чорніли за-вжди, щоранку, протягом усієї зими. Правдиві чорні діри: 2726



йому кортить втрачати якомога більше фіґур, бо він усебільше переконується: у втратах його виграш. Втра-чаючи, зближується зі своїм партнером, адже ті фіґури —і його, і партнерові — завжди стоять між ними — грав-цями.Зрештою, позбуваючись свідків, він відчайдушно бун-тує супроти втрати самої свідомости, що на ній парази-тують правила гри, саме такої свідомости, що її йому по-таланило мати у цій, либонь, братовбивчій грі. Він потен-ційний володар усіх уразливих місць, розташованих зідеальною пропорційністю на тілах партнерів, і тих, яківідійшли в минуле — стали минулим, і поки що потен-ційних жертв. І сам він поки що потенційний володар нефіґур, а тих чергових прекрасних рук, що стискають усмертельних обіймах ті фіґури. На протилежному, покищо високому березі. Він завжди у передчутті ночи, боколи щовечора роздягається догола перед черговимсном, то ніби кладе у своє ліжко принаду для когось, накому завжди є — воно нікуди не може подітися, воно че-кає на тебе — оте містично прекрасне уразливе місце,моторошне, проте яке прекрасне... Всі ми у якомусь сенсінудисти, а проте мій нудизм особливий, адже, вкладаю-чись у ліжко, я також роблю підступну засідку, я такожполюю. Так міркував він не вперше, так міркувати длянього було звично. А такий спосіб картав себе за роз-
двоєння, за існування в обох іпостасях — на обох шаль-ках терезів. Поза впевненість у слушности таких мірку-вань, трохи боявся своєї гри, свого надто нахабного ци-нізму. Єдине, що втішало мисливця-здобич, так це хисткепереконання, буцімто всіх нас до такої поведінки, до та-
ких насолод хтось приневолює. Невідомий хтось. Неві-домий, а відтак непізнаваний. Партнер, а може, Творець?А партнерство така собі маска Творця... Хай буде й так,нехай навіть Творець потрапить у мою засідку і станемоїм — його твору — партнером. Діалог усмішками, гри-масами здивування й захоплення — хіба не така мозаїказустрічі у непроглядній темряві, коли ви обидва в масках.Зустріч бажана для обох... Інакше яка ж це гра? Мій Тво-

і зрештою мисливець влаштує засідку Євгенові і, звісно,влаштує її по до найменших дрібниць вивченій дорозі нароботу, котра, як звикле, пролягатиме поміж двох буртіскристого снігу. А може, то буде навесні і дорога проля-гатиме між залитих білим цвітом з іскрами бджіл двохрядів вишень. Чи акацій. Яка різниця, аби біліло обабіччорної діри... Все залежатиме від обраного напрямку.Спочатку невідомець (чи й кілька невідомців, кілька охо-чих щось уполювати) з огидою гляне на його білу мітку.Спочатку з огидою, але то буде тільки показна звер-хність. Потому наблизиться до жертви… Прикипить донеї поглядом… А як же інакше! Бо де ж іще трапляєтьсятака нагода вгамувати стервом голод. Це буде так само,як у личині підлітка не любити бездітних людей... Дивнаасоціація. Що б вона мала означати? Нісенітниця якась,несусвітня бридня, хоча, як те відомо, жодних нісеніт-ниць не буває. Жодних! Все сповнене символів і підступу,все силкується поглинути тебе, щоб назавтра перетво-рити на мітку, на послід на якійсь із ґав. Послід, посталийчи, радше, вироблений із стерва. Все являється у твоємусні як фраґменти минулого, дарма твого чи геть чужого.Фраґменти безглузді, проте то лише на думку дилетанта.Просто не треба їм, шматкам твого препаскудного існу-
вання, опиратися, а, навпаки, слід здатися на їхню волю,адже саме для того ти й робиш щовечора поки що нібитобезглуздий ритуал роздягання, щоб віддатися, здавалосяб, нікому. Кожному нікому, тому, кого не буває, адже — іце істина — кожний черговий хід у цій грі в роботу, щопродукує минуле, передбачений правилами. І ті правиланесхибні, хоча, як правила, як спосіб існування, ви-даються химерними. Мабуть, він просто бунтує супротиритмічних, а отже, неминучих, ба навіть фатальних втратфіґур. Щоразу, коли ця неминучість, приправлена фа-тальністю, трапляється і наступна жертва з чиєїсь волізникає, його опосідає якийсь панічний страх, що перехо-дить у безвихідь. Втрати фіґур справді неминучі — віннагадує собі про це щоденно — і саме оцю неминучістьвін сам ніби культивує на пісних енергетичних полях, 2928


