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Розповім, як усе було, нічого не замовчуючи. Коли помер мій 
батько, Бог натиснув «паузу» на дистанційці, й світ знерухомів. 
Я бачив людей так, як їх уявляли собі кубісти, відразу з усіх бо-
ків. Потім попустило, я навіть було подумав, що — нехай і з пев-
ними зусиллями — але таки вкочуся на стару колію. Ну й відчув 
відповідальність, щоб бути з матір’ю, піти на роботу й давати 
гроші на хавчик і хату. Наскільки я знаю старого, одружувався 
він розумом: мовляв, удвох краще. Але з часом з’явилася любов, 
а найдужче вони кохали одне одного у рік смерті тата. Татко не 
зважав на те, що мати з роками зморщується, наче фольга над 
запальничкою.

Я втішав матір тим, що тато не страждав. Маріо, татів прия-
тель, бачив той нещасний випадок на власні очі. У мене з’явилася 
страшна підозра, що батько хотів вкоротити собі віку, але матері 
я ніколи про неї не розповідав. Я не знав, навіщо було йому вчи-
няти самогубство саме тоді, коли у нас все йшло добре: ми мали 
гроші на відпустку, дещо заощадили на моє навчання і на музич-
ну школу для малої. Маріо розповідав мені про смерть батька.

Маріо, таксист, як і мій старий, чекав на базі, спершись на 
авто, смоктав цигарку й, напевне, почувався султаном. Він роз-
повів мені таке: Вроцлавська вулиця довга й пряма, там немає 
куди повертати, а тому важко й налажати. Бачу машину, яка 
вилітає з-під віадука, ледь вписується у поворот і жене вулицею. 
Бачу червону фару, потім бачу «шашечки», а коли була метрів 
за тридцять від мене, угледів, що то твій старий. Спочатку 
подумав, що він везе нервового клієнта, такого, що оплачує три 
лічильники. Але він промчав повз мене, був сам, схилився над кер-
мом. Напевне, хтось захворів, думаю, отака гадка в голові про-
майнула. Пролетів повз мене, я озираюся, дивлюся, автівка по-
вертає — і прямісінько в стовп. Звалив того стовпа, звалив де-
рево й вгатився у зупинку. Я почув два звуки, один після другого, 
і мені здалося, наче то у мене в голові щось вистрелило. Перший 
звук — як «сітроен» довбонувся в зупинку, другий, глухий — коли 
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твій старий вилетів крізь шибу, і гарантую тобі, Анджею, що 
він був мертвий ще до того, як упав на бруківку.

Хтось би сказав, що так розповідати  — це якось не по-
людському, але я маю свою думку. Якби Маріо почав загортати 
слова у вату, я б вибухнув, розревівся і не спромігся б зробити 
нічого іншого, як тільки поділитися цим із матір’ю і малою. Ма-
ріо розповів усе просто, як за пивом, і це мене тішить, бо він 
поставився до мене, як до дорослого. Думаю, що якби це Маріо 
загинув, старий так само описував би смерть його синові.

Стає смішно, коли бачиш, як життя видобуває з нас прихо-
вані можливості. Я люблю втинати різні штуки, прикидатися 
крутьком з району, але правда полягає в тому, що я жив, наче в 
теплиці. Батьки платили за навчання, а коли я вляпався у лайно, 
батько й мати витягали мене звідти за вуха — як тоді, коли я від-
гамселив одного типчика й мені загрожувало відкриття справи. 
Двадцять років я жив із переконанням, що якщо щось утну, то 
батьківська рука захистить мене від наслідків.

Візьмемо універ. Я геть не дурний і, напевне, поступив би на 
денне відділення, але пішов у приватний виш, щоб без проблем 
отримати диплом. Не скажу, що здобути освіту — це якась про-
блема, але в приватних навчальних закладах усе чітко: я плачу 
й вимагаю. Я почуваюся там таким собі Віллі Зонненбрухом1 і 
люблю прозорі ситуації.

У день смерті батька прозорість у мене була така, наче сонце 
перетворилося на супернову.

Я пообіцяв собі, що не стану навантажувати матір. Маріо 
розповів їй про все, хай Бог його за це винагородить. Я зайнявся 
похованням, дав на лапу ксьондзові, організував поминки. Мала 
ходила, наче сновида. Мати намагалась зібратися докупи. Збира-
ється аж до сьогодні. Я якось упорався з усім тим, тата поховали 
в закритій домовині.

На щастя, батько нікого не забрав із собою — зупинка була 
порожньою, тільки невеликий уламок покалічив продавчиню 
здоби. Преса здійняла ґвалт. Ті падлюки злітаються на людські 
нещастя, наче мухи на гівно.

З’являлися один за одним і розпитували, як я почуваюся. 
Хотіли поговорити з матір’ю або з малою. Я не дозволив. Не 
__________________________

1 Герой драми Л. Кручковського «Німці» (перша назва: «Німці теж люди»; 1949), без-
доганний унтерштурмфюрер СС, що служить в окупованій Норвегії й  — до певного 
моменту — є зразком службовця-військового.
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знаю гіршої роботи, я б радше пішов на пиво з кондуктором, 
ніж із писакою  — так я тоді думав. Але найпаскудніше  — це 
телебачення. Приходить такий із камерою і видивляється тих, 
хто тримається гірше за інших. Тицяє мікрофон під носа й запи-
тує: «Як пан почувається? Чому, як вважаєте, до цього дійшло?» 
Люди відповідають крізь сльози, до пуття навіть не розуміючи, 
що відбувається. Я сказав, що про це нема й мови, а якщо хтось 
із них наблизиться до матері чи сестри, то далі розпитуватиме 
сидячи в інвалідному візку.

— Пішли нахрін! — кричав я. — Хуй тобі в сраку, мудило, 
йди геть звідси, бо піду та ухреначу твого старого, тоді й відпо-
віси сам собі, хер ти з вухами.

Я почувався справжнім чоловіком, і мені й досі соромно за 
ці слова.

Найупертішим виявився писака з якоїсь місцевої газетки. 
Ходив за мною, наче дівка за солдатами. Класичний журналіст, 
подумав я, три чверті мужика в дешевому костюмі й з ідіотською 
краваткою, сірою і зіжмаканою. Втямив, що я не відповідатиму 
на його запитання, тільки коли я вирвав у нього диктофон і при-
грозив, що застромлю його йому в дупу.

Поминки минули мляво. З’їхалися родичі, й що більше вони 
пили, то в мені дедалі міцнішало переконання, що якби тато під-
вівся з могили, вони б поклали його знову в домовину, аби тіль-
ки хильнути й попоїсти на дурняк. На щастя, наступного дня 
вони звіялися геть. Я залишився із матір’ю і сестрою, якій не міг 
пояснити, що певні події просто відбуваються і що тут нічого не 
можна вдіяти, як тільки жити далі, не дошукуючись у них сенсу.

Кажу зараз про Бога — він для мене наче ключ, але я, певно, 
в нього не вірю. А якщо навіть він і є, то наше дрібне життя йому 
до сраки. Думаю, він і досі не знає, що у мене був такий собі ста-
рий, який розхреначився об зупинку, коли летів на швидкості 
більше сотні кілометрів за годину.

Мати у мене — лікарка, тож ми могли б спокійно прожити, 
але через день після поминок я пішов на біржу праці і залишив 
там свої дані. У цій країні навіть щоб після коней прибирати, 
треба написати CV і мотиваційного листа. Я намагався склеїти 
кілька фраз про себе, але врешті пішов до редакції газети й за-
лишив там оголошення такого змісту: ХЛОПЕЦЬ ДВАДЦЯТИ 
РОКІВ ВІЗЬМЕТЬСЯ ЗА БУДЬ-ЯКУ РОБОТУ.

Я б просто здурів, якби сидів дома.
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Виходячи з відділу оголошень, я зустрів журналіста із до-
хлою краваткою. Я намагався із ним розминутися, але він за-
ступив мені дорогу.

— Зачекай.
Він нагадував п’яного вугра, хай би як дивно це звучало.
— Свою стару в’їби й опиши це.
— Я ні про що запитуватиму,  — сказав він.  — Лише хочу 

тобі дещо показати.
Я відповів, що поспішаю.
— Послухай. Я не буду тебе ні про що розпитувати. Слово 

честі. Хочу тільки дещо тобі показати. А якщо це тебе не заціка-
вить, то я піду додому та в’їбу свою стару.

Уперше після смерті тата я розсміявся. Надходив полудень, і 
ми пішли до «Кафе Або Так», де діти вчаться пити пиво, а із си-
ньої стелі звисають ґумові трубки й парасольки. Я замовив тем-
не пиво, а він колу. Відрекомендувався як Пшемек.

— Сьогодні якийсь тип пропонував мені фото з місця аварії.
— Молокосос із цифровиком?
— Не такий уже й молокосос, але із цифровиком. Спершу я 

не хотів їх брати, приблизно через ті само причини, через які ти 
наказав мені тоді валити нахер.

— Або твоя газета не настільки жовта, як ти того хотів би, — 
підказав я. Пшемек поклав на стіл пачку L&M й купку кольоро-
вих роздруківок.

— Але все ж я узяв. Дивися, чому саме.
Дав мені перше фото. Червоний «сітроен» летів просто на 

стовп. Знімок зроблено спереду, він був не у фокусі й посмуго-
ваний.

— Поглянь пильніше.
Я зовсім не хотів дивитися на тата, тож роздруківку взяв із 

ваганням. Глянув недовірливо на Пшемека. Фото як фото, клац-
нуте поспіхом. На щастя обличчя батька не було видно. Тільки 
силует фігури, голова, схилена над кермом.

— Зверни увагу на оце, поряд, — підказав він. Починав мені 
набридати.

— Тінь крісла, — сказав я, — розмазана, через те крива.
— Я теж спершу так думав,  — відповів Пшемек. Тицьнув 

мені цигарку. — Я бачив тисячі фотографій. Знаюся на цьому, 
Анджею, і ця тінь мені відразу не сподобалася. Я купив ці знім-
ки за власний кошт. Чувак пішов. Я наказав йому знищити фото 
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в апараті. Може, дома він має копію, а може, й ні. Але він, певно, 
не розуміє, що саме сфотографував. Подивися.

Він поклав збільшену роздруківку з кадрованим фрагмен-
том із-за переднього скла. Батькове обличчя було розмитим, але 
впізнаваним. Я закусив губу: під його темним чолом горіли ясні 
очі, сліпі, наче у риби.

— Поряд,  — підказав Пшемек. Вказав на щось, що я вва-
жав розмитим у русі кріслом. Я завжди сприймав те, що бачу, 
за правду. Цього разу це було непросто, бо поряд із татом си-
дів пасажир. Я бачив тільки контур його фігури, дрібної, наче в 
хлопчака. Худа рука спиралася на двері. Волосся сторчма на тлі 
неба, яке виднілося крізь заднє скло.

— Здається, тебе натягують, — сказав я після довгого мов-
чання. — Я можу це взяти?

— Авжеж. Я сказав, що розуміюся на фотографії. Якщо це 
фотомонтаж, то геніальний.

— Як оті фото НЛО?
— Кращий, ніж фото НЛО.
— Ти б таке зумів зробити?
— Можливо. Але не за кілька годин і не для того, щоб отри-

мати п’ятихатку на відлюбись, — він дивився на мене. — Скажу 
так: фото справжні, тому я й підійшов до тебе.

— Щиро дякую, — відповів я. — Це дуже мило з твого боку, 
але, як на мене, у тебе в руках офігенна сенсація, тож краще 
лети до газети, в’їбаш статтю і загреби бабло. «Поліція прихо-
вує правду, в таксі був пасажир», га? Або: «Фото Смерті. Вона 
існує».

— Може, ти й правий, — зітхнув він над колою. — Я не пови-
нен був сюди приходити.

— Знаєш що? Я пам’ятаю, коли араби підсмажили Америку. 
Я купував газети оптом, уся школа так робила. Й одна з них на 
першій шпальті влупила фото вибуху: будинок падає, а хмара 
диму вкладається точнісінько в розлючену пику диявола. Навіть 
підпис був під тим усім: «Сатана показав своє обличчя».

— Круто.
— Знаю, що круто. Такі фото інколи роблять. Засвічена плів-

ка чи щось таке.
— Це цифра, там плівки немає. — Очко на користь Пшеме-

ка. — А якщо це тебе не переконує, то скажу, що твій батько був 
не першим.
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— Я знаю, люди гинуть в аваріях.
Пшемек зітхнув. Наполегливість, із якою він мене перекону-

вав, спричинилася до того, що я вирішив його вислухати.
— Вибач, — сказав я.
— Я ж чувак саме для такого гівна. Їжджу на аварії, такі як 

ця. Коли школярі втоплять песика в унітазі, маю там бути й 
сфоткати труп. Це безглузда й нудна робота. Вже за кілька пер-
ших тижнів ти знаєш, яких нещасть очікує читач і як про все 
це писати. Про утоплену дитину чи закатовану дружину. Про 
студента, заколотого на хаті, чи сироту таксиста.

Було боляче. Я сковтнув слину.
— До сфери моїх обов’язків також належать автокатастро-

фи. Мушу завжди бути напоготові й ганяти від нещастя до не-
щастя. Я звернув увагу на досить великий відсоток безглуздих 
випадків, таких, що не мали б статися.

— Наприклад?
— Наприклад, смерть твого батька. Машина їде й без при-

чини повертає — просто у стовп. Наче хотів у нього в’їхати. Ди-
вимося далі, — він дістав вирізки з газет. — Чотири роки тому, 
«полонез» їде на Закшувек, проламує огородження, пропихаєть-
ся крізь кущі, і тільки для того, аби звалитися з берега у воду.

— Самогубство.
— Дуже можливо. Через п’ять місяців «форд» раптово змі-

нює смугу й лупить в автобус. Водій гине. У двотисячному — дві 
аварії. «Мерин» на дальньому світлі ловить дерево, хоча доро-
га була прямою. Спеціально повертає. Далі: Броновіци, віадук, 
третя ночі. «Опель» на повній швидкості повертає з головної до-
роги і врізається у потяг. Далі?

— Буду вдячний.
— Ці аварії, загалом їх було сім, поєднує кілька прикметних 

особливостей. По-перше, їх неможливо пояснити помилкою 
водія або того, хто сидить за кермом іншої машини. Повертали 
зумисне. Газували, аби загинути.

— Самогубство.
— Як вважаєш, твій батько хотів укоротити собі віку?
Я знав, що ні.
— Ніколи не відомо, що кому в голову стукне. Аварій — до 

дідька, тож часом трапляються такі, — я добирав слова, — ну...
— Специфічні, — підказав Пшемек. — Тож слухай далі. Во-

дій завжди сам, і кожна аварія — зі смертельним наслідком.
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— Тоді точно самогубці. Подорож до Боженьки за власним 
бажанням.

— Можливо. Але якщо я скажу тобі, що вся сімка — це так-
систи, тобі доведеться щось вигадати, аби пояснити й це. Сім 
дивних випадків, сім смертей. Сім мертвих таксистів, десь по 
двоє на рік. Я навідався до родин померлих, жодна не вірила в 
самогубство.

— Це тільки тема для статті, — сказав я поволі.
— Твій батько хотів померти? — запитав Пшемек.
Я сказав йому правду, й запала мовчанка.
— І чого ти від мене очікуєш? — запитав я нарешті. Прагнув 

опинитися якнайдалі звідси. — Я навіть не знаю, можна тобі до-
віряти чи ні.

— Я можу залишити тобі ці фото. Й вирізки. Нехай не я, а 
вони говорять — самі за себе. Знаю тільки те, що є вервечка див-
них смертей. І ця людина, — він постукав по збільшеному знім-
ку, — людина, якої немає.

— Може, цей чоловік вийшов, — я підвівся. — Мушу вже йти.
Хотів уже бігти.
— Може, — іронізував Пшемек. — Може, зник так само, як 

і з’явився.
— Усе можливо, — зітхнув я. — Не знаю тільки, що я можу 

зробити. Не розумію навіть, навіщо я тобі потрібен. І передов-
сім, що я з цього всього матиму.

Я подав йому руку й швидким кроком попрямував до ви-
ходу.

— І ще одне, — крикнув Пшемек навздогін. — Ніхто не ска-
зав, що твій батько був останнім.

ІІ

Я намагався повернути собі душевний спокій. Уночі не міг 
заснути, кутався у ковдру, дивився у стелю, підводився, підхо-
див до фото й вирізок, розглядав їх, знову лягав — і так до сві-
танку. Випалив купу цигарок. О четвертій я пив каву й сидів за 
столом, перевіряючи все те на зуб, наче розповідь Пшемека була 
золотою монетою.

— Лягай.
У дверях стояла мала.


