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Частина перша

З вузьколобими

1

Важкі сутінки осідають на занедбаний парк, в якому 
ледве видно стовбури дерев, що потопають у суцільній 
мряці  — в невиразній синьо-чорно-зеленій пелені з си-
вими пасмами; вологі сутінки осідають на туманну річку, 
протилежний берег якої губиться в сизій безвісті. Думаю 
про непоправне. Боюся признатися собі, що ми пере-
йшли межу. Досвідчені люди кажуть, що це легко, важко 
тільки на перших порах, коли у свідомості, наче бруньки, 
з’являються різні мульки, від яких свербить совість. Не 
знаю. Все це не схоже на ту муру, яку показують у кіно. Ця 
байда дуже довго тягнеться. 

Шіт! Цих десять хвилин не скінчаться ніколи. 
Тріщать кущі. Всі перешіптуються. Хтось зашпорту-

ється  — здається, Бідон  — за невелику колоду й матю-
кається. На нього сичить Вася Булавка. Обережно йду за 
ними, озираюся, чи ніхто за нами не стежить. 

Мене хапає за руку спантеличена Мишка, відчуваю, як 
дівчина тремтить, а її серце збуджено калатає. Дивлюся в 
сполохані й розгублені очі, усвідомлюю, що ми зробили 
страшну помилку, захопивши з собою цих сцикух, кра-
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ще було б їм сидіти вдома, дивитися телевізор чи слуха-
ти магнітофон, допомагати матерям пекти пиріжки, а не 
крутитися тут під ногами. 

Шіт! І в такий непідходящий час! Вони рано чи пізно 
почнуть триндіти. А що буде потім?

— Дауни! Підніміть його, а не волочіть, — чути серди-
тий голос Тюлі. Він стоїть віддалік, спостерігає, як вони 
вовтузяться біля тіла блондина. 

— А ми шо робимо? — ображається Бідон і, зціпивши 
зуби, лається, але на нього ніхто не звертає уваги. Його ма-
сивна, зігнута над ношею постать дурнувато-кумедна. Три-
має мертвого за руки і задкує, оглядається, чи ще далеко до 
річки. Циркуль і Вася Булавка тягнуть труп за ноги і поспі-
шають, бо Бідон благає їх іти повільніше. Циркуль дратуєть-
ся: то кидає ногу мертвого на землю, то знову підіймає.

— Сунеш, як черепаха! — гаркає на Бідона.
Придурки вузьколобі! — лаюся про себе.
Тюля нервово втирає Васі Булавці, що йому треба ро-

бити, але той не може в’їхати, чого від нього хочуть. Ди-
виться, вилупивши почервонілі, дикі очі, й за давньою 
звичкою смикає головою.

— Ти шо, тугодум? — запитує Тюля.
Чую стривожений шепіт Роми: «що з нами буде?». 
Обертаюся й стежу за дівчиною, яка невиразною світ-

лою плямою видніється між деревами. Вона нервує й жа-
дібно курить. Підходжу й забираю цигарку, недопалок 
загашую об стовбур дерева й ховаю в кишеню, щоб вики-
нути подалі від цього місця. В Роми хворобливий, блідий 
вигляд, очі гарячково світяться, жаліється, що нестерпно 
болить голова, напевне, підскочив тиск, морозить і злегка 
нудить. Прошу не курити, бо від цього буде тільки гірше.

— Нічого не кидайте на землю, — гукаю до їхніх неви-
разних силуетів у темряві.

— Без тебе знаємо, — огризаються вони.
— Господи, та швидше ви, швидше, — шепоче Рома. Її 

очі поблискують, на тлі місячного сяйва виглядають роз-
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губленими, але й неймовірно красивими. Розкуйовджене 
волосся до її юності ще більше додає розкутості й при-
родності.

Важко й незграбно вони й далі — захекані, злі, напру-
жені — волочать труп. Хочу допомогти. Ліва нога мерт-
вого зачіпається за гілля, з неї злітає білий крос. Булавка 
тримає тіло за рукав, від чого воно, як важкий лантух, 
волочиться по землі. 

Ідіоти! Його треба взяти під руки, щоб було зручніше 
нести, але мені настільки ліньки про це говорити, що лише 
байдуже позіхаю й намагаюся не думати про ситуацію.

— Он, дивіться, крос, — Бідон показує на землю.
Гріша Циркуль повертається і бере взуття, натягує на 

ногу мертвого, але в нього не виходить. Надто поспішає, 
руки трусяться, але крос не налазить. Циркуль матюка-
ється й береться знову.

От крейзі! 
— Ти дебіл чи прикидаєшся? — запитує Тюля, дивля-

чись йому в очі. 
Циркуль розгублено розводить руками, тіпа, нічого не 

можу зробити, і запихає крос за пазуху. 
Рома похлипує. Прошу заспокоїтися, беру холодні ді-

вочі долоні й міцно стискаю. Схоже, це на неї діє: запит-
ливо зиркає і перестає плакати. Мишка носовою хустин-
кою втирає сльози на обличчі Роми і каже, що треба бути 
спокійними, бо тільки так не привернемо до себе уваги.

Поки вони вовтузяться з тілом дебелого ґрінґо з цен-
тру, якого випадково завалили за те, що обізвав нас «ба-
кланами», розумію, що в мені захиталася невідома, а про-
те колись надійна опора, яка дозволяла впевнено диви-
тися на світ і не паритися завтрашнім днем. Гарні діла, 
нічого не скажеш.

Шіт!
— Нас усіх закриють, — шепоче Бідон, звівши очі до неба. 
Це ж треба, згадав про високі матерії. 
— Кинь думати про всяку хуйню, — підходить Тюля.
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Рома за нього заступається:
— Ти не розумієш! Нас усіх… — плаче.
— Рома, перестань, — намагаюся її обійняти та заспо-

коїти.
— Ми ж не такі… — каже з гіркотою в голосі.
Серед густого мороку вистежую поглядом силуети 

друзів, усвідомлюю, що всім нам скоро буде торба; день, 
тиждень, місяць  — лише питання часу. Спостерігаю за 
невиразними фігурами, за незграбними рухами, які вони 
здійснюють, тягнучи тіло блондина, розумію, що це, ма-
буть, останні миті, коли всі ми разом.

Тишу прорізує страшний звук — тіло скинули у воду. 
Під магічним впливом цього звуку всі насторожуються, 
вдивляються в темряву, чи ніякий випадковий придурок 
не стежить за нами.

Чути нервові шепоти. Долітає голос Тюлі:
— Ше раз перевірте все тут. Шоб потім не виявилося, 

шо хтось годинник тут загубив чи затички,  — недобре 
зиркає на дівчат.

— Ти з цим кросом спати будеш? — запитую в Циркуля.
— Бля! Я про нього забув! — витягує з-за пазухи крос 

мертвого блондина, підбігає до річки й жбурляє.
Бідон і Вася зникають між деревами, бо згадують, що 

курили і могли ненароком викинути недопалки. 
Тюля підходить до нас, довго з підозрою дивиться на 

Рому і питає в мене: 
— Чьо вона соплі розпустила?
— Зв’язалися… з с-суками, — каже крізь зуби.
Рома осудливо змірює його з ніг до голови і відверта-

ється. Може закатати істерику, а тоді невідомо, чи вдасть-
ся її заспокоїти.

Тюля тихо лається. Кволо посміхаюся і з сумом кажу, 
що для дівах це нормально і виправдано. Булавка смієть-
ся: «знаток, на’». Тюля кидає на мене в’язкий погляд, ніби 
хоче сказати, до чого тут цей галімий базар. Але бачить, 
що я спокійний, попускається і наказує іншим привести 
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себе в порядок: оглянути одяг, струсити зі взуття землю, 
почистити штани, бо виходимо на вулицю. 

— Тут залишатися не можна, — сполохано каже захе-
каний Бідон, щоразу обертаючись і дивлячись навколо.

— Тюля, дуже багато слідів, — підходить Гріша Циркуль.
— Знаю! — роздратовано викрикує.
— Йоб’! — кричить несподівано Бідон, але Тюля з усієї 

сили шарпає його, затикає рукою йому рота, а в обличчя 
сичить «дебіл, ша» і показує пальцем, щоб мовчав. Від-
пускає, й Бідон ображено жаліється, що вступив, здаєть-
ся, у гівно.

— Що за придурок це зробив?! — цідить крізь зуби. — 
Я заставив би того козла з’їсти це його задницею!

Вася Булавка позаду нього перелякано белькоче, що 
нас можуть знайти по слідах, Циркуль роздратовано від-
повідає: «Пропонуєш перекопати до ранку весь парк?» 
Мишка пирскає зі сміху, і мене накриває хвиля страху, 
що прокочується по тілу морозом: це перший  — трохи 
цинічний і недоречний — сміх за цей дебільний вечір.

Йдемо густою темрявою парку на світло — виходимо 
на тиху, невеличку алею з єдиним ліхтарем, що осироті-
лим, каламутним світлом вириває шматок асфальтної до-
ріжки та дві лавки з вологого мороку.

Бідон зиркає навколо, витягує цигарку, але Тюля зупи-
няє його й каже, що покуриш пізніше. Всі мовчать. Бідон 
пильно оглядає Циркуля:

— У тебе кров на футболці.
— Де? — насторожується той.
— На правому плечі.
Він вибухає матюками, скидає футболку, роздивля-

ється пляму, гнівно випалює, що той підар якраз за мене 
ухопився, коли йому з прямого завалив Булавка, а перед 
тим, гнида, втирав юшку з носа. Тюля простягає йому 
свій светр. Циркуль одягається і ще хвилин десять неза-
доволено базікає про мертвого — якого милого ця сучяра 
нам попалася?
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— Мені погано, — каже бліда, як вапно, Рома.
— Тут недалеко є джерело, — пропоную їй сполоснути 

обличчя й шию.
— Думаєш, все минеться? — кидає дівчина. 
Мовчки дивиться, ніби чекає обнадійливої відповіді.
— Все колись рано чи пізно минеться, — глухо відпо-

відаю й відчуваю, як мене трухає від страху, від туманно-
го, сірого привиду недалекого майбутнього. З її губ не-
сподівано злітає «Боже», знову починає плакати. 

Не звертаю уваги, кажу, все буде чікі-пікі, малень-
ка, не думай про цього мертвого типошу, він ще довго 
стоятиме перед очима, краще згадай приємне й давнє — 
можна з дитинства, зрозумій, що з хуйовим настроєм 
можна боротися,  — треба тільки зосередитись на чо-
мусь іншому.

Рома каже: «пішли».
— Тільки не довго, — у спину нам кидає Тюля.

2

Тримаю Рому за руку й відчуваю, як вона тремтить. 
Обережно пробираємося хащами, за якими ніхто не 

доглядав купу років; колись за парком пильнували спе-
ціальні господарські служби — збирали сміття, обрізали 
кущі та гілки, стригли траву, прочищали зарослі, кропи-
ли від кліщів. Наступаємо на сміття, яке розсипане на-
вколо: скляні та пластмасові пляшки, порожні бляшанки 
й целофанові кульки, залишки від газет, лушпиння кар-
топлі, пожмакані цигаркові пачки. Простягаю руку, щоб 
уберегти обличчя Роми від гілля. Говорити не зважуюся, 
бо знаю, що Тюля її страшенно ревнує (одного недоумка з 
сусіднього району два місяці тому навіть ударив ножем у 
ногу — той телефонував до Роми). 

Мовчимо, проте ніби нюхом чуємо між собою близь-
кість, і нам не хочеться втрачати долоні одне одного. 



13

З вузьколобими / 2

Раптом Рома починає блювати. Судомно згинається, 
хапається однією рукою за мою сорочку, а іншою за стов-
бур дерева. На землю падає її струганина, і мене мало не 
вивертає, від цього завжди стає хуйово. Тільки не струга-
ти, тільки не стругати — повторюю про себе. Вона ледве 
вимовляє, що її нудить, і просить бути поруч. Розчепірив-
ши ноги, Рома важко сопе і спльовує. Підходжу ззаду, од-
нією рукою натискаю їй на живіт, а іншою згинаю поти-
лицю ще нижче, від чого дівчина стає переді мною раком. 

— Ну, давай!
З неї знову виривається невеликий фонтан. 
Шіт! Ще трохи — і стругатиму сам, у ніс б’є жахливий 

кислуватий сморід. 
Рома то напружується, то знову обм’якає. Коли їй стає 

легше, підводжу до джерела. 
Мою увагу привертає скручений у калачик безпри-

тульний на лаві, який накрив обличчя газетою і, здається, 
спить. Показую Ромі на доходягу й шепочу, щоб нічого не 
говорила. Вона нагинається до темної води, в якій поблис-
кує місяць. Набираю холодну воду в пригорщі й омиваю їй 
обличчя, лоба, шию. Рома шепоче, що їй дуже холодно, але 
мої руки подобаються, просить продовжувати. Між нами 
зароджується дивна й незрозуміла домовленість. Таке вра-
ження, що навіть через доторки Рома мені віддається і на-
лежить. Від збудження голова йде обертом, ні на чому не 
можу зосередитися, ніби в моєму житті є лише ця холодна 
вода й обличчя дівчини, яке вмиваю. Це триває дуже дов-
го — принаймні у моїй свідомості — триває, ніби в іншо-
му часі, в який ми випали з реальності, де зосталися наші 
кєнти з власними тривогами й страхом після злочину.

Моєї долоні торкаються м’які губи. Спершу не надаю 
цьому значення. Розтираю Ромі шию, погладжую плечі, і 
раптом вона спрямовує мою руку нижче. Заплющую очі. 
Серце калатає хутчіше, під руками відчуваю ніжні, м’які 
овали. Вона осипає мої руки поцілунками, відчуваю, як 
по її щоках течуть теплі сльози. 



14

М і с т о  у п о в і л ь н е н о ї  д і ї  / ×àñòèíà ïåðøà

Здригаюся від шурхоту газети й ніби механічно озира-
юся — гарячі очі бездомного. Злегка торкаюся плеча ді-
вчини, вкритого гусячою шкірою, кажу, що треба звідси 
звалювати.

Повертаючись до друзів, промовляє: 
— Що з нами буде?
— Ти про що? — дивлюся на Рому. Замість відповіді 

бачу серйозний і відчайдушний погляд.
— Я не хочу, щоб усе так скінчилося.
Наших застаємо мовчазними, вони нудьгують. Булав-

ка помітно нервує. Підскакує до нас і обзиває «недоноше-
ними черепахами».

Тюля запитує: 
— Чьо так довго? — брутально бере Рому за руку. Про-

холодно зиркає. Розводжу руками, мовляв, бабаськи й ні-
чого тут не поробиш. Уважно оглядає Рому, потім обер-
тається — бачу його порожні очі — і відходить до Бідона 
й Васі Булавки. 

Здається, Тюля Рому до мене ревнує. 
Довго сперечаємося, як краще повертатися. Тюля про-

понує пройти квартал, потім сісти у тролейбус, поїхати в 
центр, засвітитися в кількох місцях і пішки йти до свого 
масиву; все одно нема чого робити. 

Виходимо на темну вуличку, вкриту густими кронами 
дерев, під якими не видно ні душі, лише кілька автомобі-
лів кволо прорізує темінь світлом фар. Метрів двісті по-
переду видніється самотній нічний кіоск, обвішаний не-
великими кольоровими лампочками, де продається пиво, 
цигарки, алкоголь і дрібний хавчик. Бідон жаліється, що 
хоче жерти, пора щось кинути на кишкý, а я все думаю 
про погляд Тюлі, який мені здався поглядом дикого й не-
передбачуваного суперника.


