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Перша сцена розгортається дуже швидко. Таке відчуття, ніби вона повторювалася 
вже багато разів: кожен знає свою роль напам’ять. Плин слів та вчинків зараз при
родний і невимушений, усі вони безперебійно сполучаються, ніби частини добре 
змащеного механізму.

А потім пробіл, порожнеча, мертвий час невизначеної тривалості, коли нічого не 
відбувається і немає навіть очікування майбутніх подій.

Аж раптом дія починається наново, без попередження, і знову розгортається та 
сама сцена, ще один раз... Але яка сцена? Я саме причиняю за собою двері, важкі, 
цільнодерев’яні; у них пробито вузьке високо розташоване прямокутне віконце. 
Скло забрано під чавунні ґратки. Вони сплітаються у складний візерунок (це гру
ба імітація кованого заліза), і скла під ними майже не видно. Пересновані спіралі, 
ще масивніші від того, що їх вкрито багатьма шарами чорної фарби, розміщені так 
близько, а по той бік дверей так темно, що зовсім не видно того, що відбувається або 
могло б відбуватися всередині.

Поверхня дерев’яних дверей вкрита брунатним лаком; на ньому є тоненькі ри
сочки світлішого відтінку, що імітують прожилки, властиві деревині іншої породи, 
що вважається більш декоративною; ці рисочки утворюють паралельні сітки або 
відмінні між собою множини плинних знаків, окреслених звивистими кривими, що 
облямовують темніші вузли, круглі, овальні, а інколи навіть трикутні; я давно розди
вився там зображення людей: молода жінка, яка лежить на лівому боці обличчям до 
глядача, поза сумнівом гола, адже ясно видно соски і темне волосся між ногами; но
ги трохи зігнуті, особливо ліва -  коліно випинається вперед паралельно підлозі; пра
ва ступня, таким чином, опиняється під лівою, щиколотки з’єднані, міцно зв’язані, 
зап’ястки -  так само, як завжди, здається, зведені за спиною, адже рук я не бачу: з 
лівої видно лише плече, а з правої -  частину руки до ліктя.

Перекладено за виданням: AlainRobbe-Grillet. Projet pour une revolution a New York. Les Editions 
deminuit, 1970.



Закинуте назад обличчя купається у хвилях густого дуже темного волосся, без
ладно розкиданого по кахлях підлоги. Риси обличчя важко розрізнити, через ракурс, 
у який воно повернуто, а також через великий локон, що навскіс перекреслює чоло, 
очі та щоку; єдина ясно видима деталь -  рот, широко відкритий довгим криком муки 
або жаху. Зліва у кадр потрапляє конус яскравого різкого світла від лампи-прожек- 
тора на шарнірному стрижні, закріпленого в кутку металевого стола; промінь було 
точно спрямовано, немов для допиту, на підлогу, де вигинаються плавні лінії тіла з 
бурштиновою шкірою.

Однак це аж ніяк не схоже на картину допиту: надто довго залишається широко 
відкритим рот, вочевидь розтягнутий кляпом: якимось шматком чорної тканини, що 
його запхнули між губами. До того ж крики дівчини, якби вона зараз кричала, хоча б 
частково просочилися крізь товсте скло потаємного віконечка з чавунними ґратами.

Аж ось на перший план справа ступає чоловік зі сріблястим волоссям, вдягне
ний у довгий білий халат з високим коміром, як у хірургів; його видно збоку, він 
напівобернений, так що обличчя у неповний профіль ледве можна розрізнити. Він 
прямує до зв’язаної молодої жінки, якусь мить роздивляється її зверху, за його по
статтю ноги полонянки вже не видно повністю. Вона, поза сумнівом, не при пам’яті, 
адже не робить ані найменшого поруху, коли наближається чоловік; до того ж, якщо 
уважніше роздивитися форму кляпа й те, як він припасований прямо під носом, 
можна побачити, що насправді це змочений ефіром тампон; це було потрібно для 
подолання опору, про який свідчить розкуйовджене волосся.

Лікар нахиляється вперед, стає на одне коліно і починає розв’язувати мотузки 
на щиколотках дівчини. Покірливе уже тіло перекочується на спину, коли сильні 
руки розводять коліна, широко відкриваючи смагляві гладенькі стегна, що матово 
світяться під лампою; але верхня половина тіла розвернулася ще не повністю, бо 
руки зв’язані за спиною; від зміни пози краще стає видно лише груди: вони випина
ються, пружні, мов два куполи з пінопласту, приємної форми, лише трохи світліші 
за решту тіла, соски трохи набряклі (але для дівчини-метиски не надто великі), 
приємного відтінку сепії.

На мить лікар підвівся був, щоб узяти з металевого стола якийсь тонкий 
інструмент довжиною сантиметрів тридцять, і одразу став на коліна, як і раніше, але 
тепер трохи праворуч, так що його білий халат затуляє внутрішню частину стегон 
і низ живота полонянки. Руки чоловіка, зараз невидимі, виконують у цьому місці 
якісь маніпуляції, важко визначити, які саме. Хоча пацієнтка і перебуває під дією 
анестезії, аж ніяк не можна припустити, що йдеться про маніяка, який обрав цю 
жертву лише через красу і тепер катує. Залишається версія насильного штучного 
запліднення (в такому разі інструмент у руках лікаря -  катетер) або якогось іншого 
страшного медичного експерименту, на який дівчина, звісно, не давала згоди.

На жаль, ми ніколи не дізнаємося, що хотів зробити з полонянкою чоловік у 
білому халаті, адже саме цієї миті на задньому плані рвучким поштовхом розчаху
ються двері і перед нами постає третій персонаж: високий чоловік, який застигає 
у проймі. На ньому чорний смокінг класичного крою, а голову і обличчя вкриває 
тонка шкіряна маска кольору сажі; там лише п’ять отворів: щілина для рота, дві 
кругленькі дірочки для ніздрів та два овальні отвори, трохи більші, для очей. їхній 
погляд спрямовано на лікаря, а той повільно зводиться на ноги і починає відступати 
до інших дверей, тимчасом за поставою в масці входить хтось менш показний: ни-
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зенький лисий чоловік у робочому одязі, через плече перекинутий ремінь ящика з 
інструментами, напевно, сантехнік, електрик чи слюсар. Уся сцена, знову та сама, 
розгортається дуже швидко.

Таке відчуття, ніби вона повторювалася вже багато разів: кожен знає свою роль 
напам’ять. Плин слів та вчинків природний і невимушений, усі вони безвідмовно 
сполучаються, ніби частини добре змащеного механізму, аж тут згасає світло. Переді 
мною лишається припале пилом віконце; між товстими переплетеними спіралями, 
пофарбованими в чорне, у склі ледь відбивається моє власне обличчя і фасад будин
ку за моєю спиною. Поверхня дерева навколо віконця вкрита брунатним лаком; на 
ньому є тоненькі рисочки більш світлого відтінку -  імітація прожилок дубової дере
вини. Язичок замка з приглушеним клацанням входить у паз; цей звук подовжується 
резонансною вібрацією, що пробігає по дверях і одразу згасає до повної тиші.

Я відпускаю ручку дверей у формі руки, що стискає якусь штуку на кшталт кади
ла, пера чи тонкого кинджала у футлярі, і розвертаюся до вулиці, наміряючись спу
ститися по трьох сходинках зі штучного каменю, що і ведуть від порога до тротуару; 
асфальт блищить від дощу, який щойно закінчився, перехожі поспішають додому, 
сподіваючись встигнути на вечерю, доки не стемніло, доки не розпочалася ще одна 
злива, щоб домашні не хвилювалися через їхнє запізнення (вони довго перечікували 
попередній дощ).

Клацання замка запустило механізм, уже для мене звичний: я забув ключ і тепер 
не зможу відкрити двері, щоб повернутися додому. Як завжди, це не так, але уя
ва вперто відтворює гладенький сталевий ключик, що залишився на мармуровому 
покритті консолі, у правому кутку, біля мідного свічника. Отже, у цьому темному 
передпокої стоїть консоль.

Вона темна, фанерована червоним деревом, яке погано збереглося, виготовле
на, мабуть, у другій половині минулого століття. На тьмяній чорноті мармурово
го покриття проступають ясні лінії ключика, так чітко, ніби то схема креслення. 
Його кільце лежить лише за пару сантиметрів від шестикутної основи свічника, 
etc., ліпний орнамент стійки (торуси, мініатюрні доричні колони, викружки, 
скоції) підтримує... etc. Жовта мідь світиться в сутінках, справа, де з вулиці від 
заґратованого віконця просочується трохи світла.

Над консоллю на стіні висить велике прямокутне дзеркало, трохи нахилене впе
ред. Його дерев’яне обрамлення, вирізане в формі якихось листочків -  позолота 
з них стерлася, -  окреслює туманну поверхню блакитної акваріумної глибини; у 
центрі -  напіввідчинені двері до бібліотеки і тендітний, трохи розмитий силует 
Лори віддалік. Вона непорушно стоїть по той бік дверей.

-  Ви сьогодні пізно, -  каже вона. -  Я непокоїлася.
-  Довелося перечекати дощ.
-  Дощило?
-  Так, довго.
-А  тут -  ні... Та ви й не намокли.
-Ні, кажу ж: я перечекав.
Я зазираю до дзеркала і підіймаю руку від ключика, який саме поклав на консоль. 

На чутливих кінчиках пальців ще залишається відчуття дотику до холодного металу 
(на мить зігрітого моєю рукою), а я розвертаюся до вулиці й одразу спускаюся по 
трьох сходинках зі штучного каменю, що ведуть на тротуар. Звичним, непотрібним,
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наполегливим, невідворотним жестом я перевіряю, чи зі мною гладенький сталевий 
ключик, там, куди я щойно його поклав. І тут я помічаю типа в чорному лискучому 
дощовику -  комір піднято, руки в кишенях, фетровий капелюх низько насунутий на 
чоло -  він стоїть на тротуарі через дорогу й чекає.

З його вигляду можна сказати, що він ховається радше від чужих очей, ніж від 
дощу, натомість серед кількох перехожих, які поспішають додому після дощу, ця 
непорушна постать одразу привертає увагу. До того ж людей на вулиці вже меншає, 
чоловік раптом відчуває, що залишився без прикриття, і непомітно задкує до ніші, 
яку утворює фасад будинку номер 789 bis, пофарбованого в яскраво-блакитний.

Будинок стоїть приблизно на метр позаду від загальної лінії вулиці; як і в сусідніх, 
у цьому чотири поверхи, але він, напевно, не такий старий; це єдина споруда без 
аварійних сходів, які мають слугувати запасним виходом: зверху вниз по стінах кож
ного будинку збігають чорні обриси металоконструкцій, що перетинаються у формі 
літери Z і обриваються за три метри до землі. Маленька драбина -  її зазвичай при
брано -  довершує комплект, призначений, щоб спуститися на тротуар і врятуватися, 
якщо сходи всередині будинку охопить вогонь.

Вправний крадій або вбивця міг би підстрибнути і вхопитися за найнижчу залізну 
щаблину, підтягнутися, спокійнесенько пройти по металевих сходинках до скля
них балконних дверей будь-якого поверху і, вибивши скло, потрапити до будь-якої 
кімнати. Принаймні, так міркує Лора. Від брязкоту розбитої хвіртки і дзеленчання 
скалок по кахлях підлоги в кінці коридору вона вмить прокидається.

Одним стрибком сівши в ліжку, Лора не ворушиться, затримавши дихання, не 
вмикаючи світла, аби про її присутність не довідався злочинець, який обережно 
між гострих уламків скла в рамі просунув руку до замка і збив його, вдаривши ду
лом револьвера або гільйошованим прикладом, масивнішим, ніж дуло, або рукоят
тю (матеріал -  слонова кістка) складаного ножа, і тепер безшумно відкриває засув. 
Поруч світиться газовий ріжок, і від його яскравого полум’я на світлому фасаді про
тилежного будинку, над величезними тінями від залізних сходинок -  мережі пара
лельних ліній чітко проштриховують весь будинок, утворюючи складні креслення, 
-  розростається тінь злочинця.

Я прочиняю двері до кімнати і бачу Лору в тій самій позі сторожкого чекання; 
вона так і не поворухнулася: сидить у ліжку, руками спираючись на подушку за 
спиною (обидві руки витягнуті на однаковій відстані від тіла), піднявши голову. Під 
світлом з коридору -  коли я проходжу повз вимикач, запускається таймер, -  у темній 
кімнаті сяє біляве волосся молодої жінки, її сорочка і бліда шкіра. Звичайно, вона 
спала, адже муслін сорочки безладно зім’ятий.

-  То це ви так пізно повернулися. Ви налякали мене.
Стоячи на порозі у широкому отворі розчахнутих дверей, я відповідаю, що збори 

сьогодні закінчилися пізніше, ніж завжди.
-  Є новини?
-  Ні. Жодних.
-  Ви нічого не зачепили, коли піднімалися сходами?
-  Ні. А що? Я взагалі піднімався так тихо, як тільки міг... Ви щось чули?
-  Наче розбите скло впало на кахлі...
-  Можливо, то брязкнули мої ключі, коли я поклав їх на консоль.
-  Внизу, біля дверей? Ні, це було набагато ближче... Прямо в кінці коридору.
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-  Ні. То вам щось наснилося.
Я заходжу до кімнати. Лора відкидається назад, але вона ще напружена. Уважно 

дивиться на стелю широко розплюченими очима, ніби чує ще якийсь підозрілий 
скрип чи тріск, а може, поринула у спроби щось пригадати. За мить вона питає:

-  Як там, надворі?
-  Спокійно.
Крізь тонку нічну сорочку видно темні соски.
-  Мені б хотілося вийти, -  говорить вона, не обертаючись до мене.
-  Так. І куди?
-  Нікуди. Просто на вулицю...
-  О такій порі?
-Так.
-  Не можна.
-Чому?
-  Не можна. Йде дощ.
Мені зараз не хочеться говорити їй про типа в чорному дощовику, який стоїть 

перед будинком, на протилежній стороні вулиці. Я простягаю руку, щоб зачинити 
двері, аж тут, ще перед дотиком, коли я наготовляюся їх захряснути, у коридорі 
вимикається світло і мій силует, що вимальовувався чорним на тлі дверного отвору, 
вмить щезає.

Напевно, коли раптом стало темно, молоду жінку налякав розмашистий жест 
піднятої руки, приглушений удар кулаком по дереву, мигцем побачена постать, і 
вона тихо скрикує. Одразу потому дівчина чує важкі кроки, що наближаються до 
її ліжка: хтось важко ступає по товстому килимі, що вкриває підлогу всієї кімнати. 
Лора закричала б, але сильна гаряча рука лягає на її рот і вона відчуває, як на неї 
насувається щось невимовно важке і вже повністю її накриває.

Другою рукою нападник грубо зминає сорочку, задираючи її, і, щоб дівчина не 
могла навіть поворухнутися, просто за груди стискає гнучке тіло, яке ще намагається 
випручатися. Вона думає про двері, що так і лишилися розчахнутими у порожнечу 
коридору. Але вона не може вимовити жодного звуку. А над вухом у неї хрипкий і 
страшний голос шепоче: «Тихо, ідіотко, а то я зроблю тобі боляче».

Чоловік набагато сильніший за це тендітне дівча-підлітка, спротив, нікчемний і 
смішний, не має сенсу. На мить він відірвав долоню від рота дівчини, щоб схопити 
зап’ястки і завести їх назад, тепер він тримає їх однією рукою за спиною жертви, 
у згині талії, і їй доводиться випнути таз. І одразу ж насильник вільною рукою і 
колінами різко розсуває стегна і пестить їх уже ніжніше, немов приручаючи дику 
тварину. Дівчина відчуває дотик грубої тканини (шерстяний пуловер?) до живота і 
грудей.

Серце в неї калатає так, що їй здається, чути по всьому будинку. Повільним, ледь 
вловним рухом вона трохи пересуває плечі та стегна, щоб зручніше влягтися і змен
шити вагу, що давить на неї. Вона здалася.

-  А далі?
-  Далі вона трохи втихомирилася. Знову поворухнулася, удаючи, ніби вивільнює 

зболені руки, але якось непевно, наче просто хотіла переконатися, що її трима
ють міцно. Нерозбірливо прошепотіла пару слів і раптом схилила голову на плече; 
потім вона знов почала стогнати, вже тихіше; але тепер не від страху, принаймні



не лише від страху. Її біляве волосся -  кучері ще світяться у цілковитій темряві, 
ніби фосфорні відблиски -  спадає на інший бік, котиться хвилями по невидимому 
обличчі і заходиться підмітати подушку, гойдаючись вперед-назад, поки все тіло не 
проймають довгі спазми.

Коли здавалося, що вона вже мертва, я відпустив її. Потім швиденько роздягнувся 
і повернувся до неї. Тіло в неї було м’яке і тепле, кінцівки слухняно виверталися у 
будь-яке положення; вона стала гнучкою, мов лоскутяна лялька.

Я знову відчув сильну втому, як щойно, коли піднімався сходами. Лора одразу за
снула в моїх обіймах.

-  Чому вона так нервує? Ви розумієте, що це створює додаткову загрозу, без якої 
можна було б обійтися?

-  Ні, -  відповідаю я, -  не можна сказати, що вона нервує більше, ніж зазвичай... 
Врешті-решт, вона ще дуже юна... Але вона витримає. Та й ми переживаємо важкі 
часи.

І я йому розповідаю про типа в чорному дощовику, який несе варту перед моїми 
дверима. Він запитує, чи я певний, що цей чоловік стежить саме за мною. Я 
відповідаю, що ні: в мене такого враження не склалося. Мовчанка. Далі він запитує, 
чи там живе ще хтось, за ким могли б стежити. Я кажу, що мені це невідомо, але 
може і так, просто я не знаю про цю людину.

Сьогодні ввечері, коли я виходив, чоловік стояв на своєму звичному місці, так 
само одягнений і в тій самій позі: обидві руки глибоко запхані і кишені плаща, ноги 
трохи розставлені. О тій порі на вулиці було безлюдно, і вся його постава так впада
ла в око і так він скидався на вартового, що я замислився, чи справді він ховається.

Я причинив за собою двері й одразу ж помітив двох дружинників, які прямували 
до нас. На них були формені кашкети, з дуже високим переднім краєм, гербом внизу 
і широким лаковим козирком. Вони крокували так, неначе виконували патрульний 
обхід, прямо посередині вулиці. Спочатку я хотів знов зайти до себе, щоб перече
кати небезпеку і крізь віконечко під ґратами подивитися, що буде далі. Але одразу 
ж спохопився, що це до смішного виказливий спосіб ховатися. Порух, яким я нама
гався намацати ключ у кишені, міг бути, втім, лише тією запізнілою машинальною 
пересторогою, про яку я вже говорив.

Я неквапно спустився по трьох камінних сходинках. Чоловік у плащі, здавалося, 
ще не помітив патруль, мені це видалося дивним. Хоча вони були ще на відстані 
майже двох кварталів, від асфальту голосно відлунювали їхні розмірені кроки. На 
вулиці не було жодної машини та й взагалі нікого, за винятком чотирьох осіб: двох 
патрульних, непорушного чоловіка й мене.

Обираючи між двох можливих напрямків, я спочатку подумав, що краще йти туди, 
куди прямують патрульні, і повернути на першому ж перехресті, поки вони не по
бачили мого обличчя зблизька. Насправді, дуже сумнівно, що вони прискорять ходу, 
аби наздогнати мене. Але, зробивши три кроки в цьому напрямку, я подумав, що 
краще сміливо зустріти небезпеку, замість викривати себе поведінкою, що може зда
тися підозрілою. Тоді я розвернувся, щоб піти у протилежному напрямку, назустріч 
патрульним, які продовжували наближатися, рухаючись рівномірно і злагоджено. 
На тротуарі чоловік у фетровому капелюсі спокійно і начебто байдуже провів мене 
очима, адже йому не було більше на що дивитися.

Я крокував, втупивши погляд перед собою. Поліцейські нічим особливим не 
відрізнялися. Одягнені у темно-сині френчі, з портупеями й автоматами на поясі.



ПРОЕКТ РЕВОЛЮЦІЇ В МІСТІ НЬЮ -ЙОРК Гге\

Вони були однакового зросту -  радше високі, -  і схожі обличчями: застиглими, у- 
важними, відстороненими. Порівнявшись із ними, я не повернув голови.

Але за кілька метрів мені захотілося дізнатися, як пройшла їхня зустріч із тим чоловіком, 
і я кинув погляд назад. Тип у чорному плащі нарешті помітив патрульних (звісно, після 
того, як вони порівнялися зі мною і перетнулися з лінією його погляду, що проводжав 
мене), і саме тієї миті підняв праву руку до капелюха, насунутого на чоло...

Мені не стало часу навіть на те, щоб подумати про значення цього жесту. Патрульні 
раптом зупинилися, однаковим рухом повернули голови, озирнулися, і кинули на 
мене уважний погляд.

Не можу сказати, що вони робили потім, адже я одразу пішов далі, інстинкт зму
сив мене різко відвернутися, і я негайно пожалкував про це. Та й взагалі, чи не 
викрили мене мої дії ще від початку сцени: як я вагався на порозі, коли побачив па
труль (певна річ, ще й відступив на крок), як потім пішов у протилежному напрямку 
-  то ж була пряма вказівка на моє первинне бажання втекти, і нарешті, яким скутим 
я був, коли проходив повз них, адже логічніше було б, наче випадково, майнути по 
них поглядом, тим більше якщо я потім озирнувся і стежив за ними. Певна річ, моя 
поведінка не розвіяла їхніх сумнівів, а навпаки, посилила бажання дізнатися, що за
мислив той тип у них за спиною.

Але який зв’язок між цією підозрілістю, яку можна зрозуміти, та двозначним 
жестом другого персонажа? На вигляд чи не звичне вітання: рука, що до того не 
виринала з кишені плаща, раптом недбало піднімається до зім’ятого фетрового ка
пелюха. Хоч там як, а не віриться, що цей незворушний вартовий просто хотів на
сунути капелюх на чоло, аби повністю сховати обличчя від патрульних... Чи рука, 
що виринає з кишені і повільно зводиться, навпаки, не вказує на перехожого, який 
прямує далі? Поліція ще багато днів тому звернула на нього увагу, а тепер його 
підозріла поведінка посилює і без того тяжкі звинувачення.

Однак це не заважає йому йти, він навіть поспішає і старається не виказати цього 
перед трьома свідками, які залишилися позаду: двоє патрульних так і зупинилися 
перед пофарбованим у яскраво-блакитний колір будинком, наче статуї, втупивши 
байдужі погляди у цей силует, що віддаляється аж поки не стає ледь видимим у 
кінці довгої прямої вулиці, а тим часом затягнута в рукавицю рука одягненого у чор
не вартового повільно окреслює траєкторію, торкаючись краю фетрового капелюха.

А там, далі, підозрілий суб’єкт, ніби гадаючи, що він уже достатньо далеко, 
аби його побачили, починає спускатися до метро -  сходів, що ведуть у підземелля, 
звідси не видно -  і поступово щезають його ноги, груди, руки, плечі, шия і голова.

Лора стоїть біля вікна в кінці коридору на третьому поверсі (тут закінчуються 
залізні сходи) і дивиться зверху на довгу вулицю. О цій порі перехожих немає, 
тому три підозрілі постаті ще більше впадають в око. Тип у чорному -  вона його 
запримітила вже багато днів тому (коли саме?) -  зараз на варті, як вона й думала. 
На ньому, як завжди, довгий непромокний плащ із клейонки. А от два жандарми у 
пласких кашкетах і важких чоботах; у них автомати, і вони наближаються, пліч-о- 
пліч крокують серединою проїжджої частини; і от зараз вони й собі стають за кілька 
кроків від першого спостерігача -  а він на щось вказує їм рукою -  і розвертаються 
подивитися туди, куди він показує: на вікно, за яким стоїть Лора.

Вона різко відскакує, достатньо швидко, аби ні поліцейські, ні викривач не встиг
ли підняти голову до того, як сама вона щезне з того місця, куди вказала рука в



чорній рукавиці. Але вона відступила так швидко, що втратила рівновагу, незграбно 
викинула вперед ліву руку і було чути удар масивного срібного персня по склу.

Звук був ясним і чистим. Тоді ж виникла, розростаючись по всій поверхні шибки, 
тріщина у формі зірки з багатьма променями. Але жодна скалка не випадає, за ви
нятком дуже гострого трикутничка довжиною п’ять-шість сантиметрів, який значно 
пізніше провалюється всередину і на плитах підлоги й собі розбивається із кришта
левим дзенькотом на три менші уламки.

Лора довго споглядає розбиту шибку, потім крізь сусідню, таку саму, але цілу, 
дивиться на блакитну стіну будинку навпроти, потім -  на три шматочки скла, 
розсипані по підлозі, і знову на роззірковане вікно. Зараз вона в глибині коридору, і 
звідси вулиці вже не видно. Лора міркує, чи її наглядачі почули дзенькіт розбитого 
скла і чи видно звідтіля дірочку в шибці, зліва під металевою ручкою віконного за
суву. Щоб перевірити, варто було б глянути на цю дірочку, зігнутися, аби підійти до 
вікна, і поступово наблизити обличчя до скляної перегородки.

Однак уже існує ризик, що за нижньою частиною вікна також спостерігають, з тієї 
точки, де стоїть чоловік у чорному плащі і фетровому капелюсі, а також зі сходів 
на зовнішній стіні: їх вінчає платформа, утворена вузькими планками з металу, 
розміщеними паралельно, але які не сходяться, і між ними залишаються рівномірні 
широкі пройми, отож, крізь них можна стежити як за вулицею, так і за будинком з 
вулиці... На той бік -  тобто зверху вниз -  дивитися, певна річ, зручніше, адже ця 
металева платформа стоїть набагато ближче до вікна, ніж до землі. До того ж, якщо 
з’єднати прямою лінією найнижчу шибку та опущений на чоло фетровий капелюх, 
вона проляже далеко над тріщиною; і це ще одна причина, з якої крізь розбите вікно 
зручно спостерігати вулицю.

Дівчина вже вкотре згадує, що брат під загрозою суворої кари заборонив їй на
ближатися до вікон на вулицю. Її брат мав вийти з будинку саме тоді, коли з’явилися 
жандарми: вона цього не бачила, але в будь-якому разі він завжди тримається на 
тому тротуарі, що біля будинку, і крізь прикрите вікно його зовсім не видно, навіть 
якщо розпластати обличчя по шибці.

А може він ще в будинку, стоїть на першому поверсі у вестибюлі, бо вчасно помітив 
загрозу, коли обдивлявся околиці крізь заґратоване віконечко у дерев’яних вхідних 
дверях. Навіть зараз він не покидає своєї схованки, розмірковує, куди спрямований 
погляд трьох патрульних, якщо він не збагнув цього одразу, коли сам почув брязкіт 
розбитого скла, що привернув їхню увагу до третього поверху.

А от тепер він нечутно піднімається сходами, щоб заскочити її в момент очевид
ного непослуху, та ще, як на те, саме тоді, коли заборона підходити до виставленого 
під усі погляди вікна обґрунтована як ніколи.

Як завжди поклавши ключа на мармурову консоль біля латунного свічника, 
він повільно долає сходинки, одну по одній, тримаючись за бильця, адже сходи 
круті, і від цього він знову відчуває багатоденну втому: нічні вахти, очікування, 
довгі зібрання, шлях через усе місто, на метро або пішки, аж до найвіддаленіших 
кварталів за рікою... Скільки вже днів це триває?

На другому поверсі він зупиняється, аби прислухатися. Але в будинку не чути ні 
скрипу, ні шурхоту зім’ятої тканини, ні стримуваного подиху; нічого, тільки тиша, 
порожній коридор і зачинені двері.
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Він продовжує підніматися. Лора опустилася на коліна на керамічні кахлі підлоги 
і повзе до вікна подивитися, що зараз відбувається надворі; раптом вона злякано 
озирається і бачить за якийсь метр від себе чоловіка; вона не чула його кроків, але 
ось він -  схилився над нею, і в його незрушній постаті погроза. Інстинктивним пору
хом пійманої на місті злочину дитини вона піднімає руку, аби ліктем закрити облич
чя (хоча він не зробив жодного агресивного поруху в її бік), і, бажаючи відступити, 
щоб уберегтися від ляпасів, спотикається, втрачає рівновагу й, напіврозпростерта, 
опиняється на підлозі: одна нога витягнута, друга підібгана, тіло спирається на 
лікоть, а друга рука все ще зведена у полохливому захисному жесті.

На вигляд вона дуже юна: шістнадцять років, можливо, сімнадцять. У неї сяйли
ве біляве волосся; м’які кучері безліччю золотих відблисків розметалися навколо 
гарненького наляканого личка, їх увиразнює яскраве світло. Дівчина лежить проти 
вікна; довгі ноги оголені до аж до середини стегон, спідниця, і без того коротка, 
задерлася під час падіння, так що тепер можна роздивитися й належно оцінити ці 
гарні контури, пройти по них поглядом аж до статевих органів, а якщо є бажання -  
навіть і їх розрізнити у темній западинці під подолом.

Окрім цих двох персонажів (які своїми позами виражають одночасно рвучкість і 
стриману статичну напругу раптової зупинки) сцена містить також явні сліди бо
ротьби: розбита шибка і скалки, розсіяні по кахлях рівними шестикутниками. А в 
дівчини ще й рука поранена, чи то вона зачепила розбите вікно, коли падала, чи три 
секунди потому вкололася уламками, що всіяли підлогу; а можливо, шибка розбила
ся саме через її падіння, коли цей чоловік грубо штовхнув її до вікна; ще невідомо, 
чи не розбила вона вікно навмисно, загативши кулаком у скло в сподіванні дістати 
гостру скалку на захист проти нападника.

Хоч там як, у її розкритій долоні збирається трохи яскраво-червоної крові, а як
що придивитися, на одному коліні, тому, що підібгане, також виступає кров. Цей 
карміновий відтінок точнісінько такий самий, як на губах і на вузенькій смужці 
спіднички, яку можна розгледіти на картинці. Зверху юні дівочі груди обтягує то
ненький світло-синій светр з блискучої матерії, але комір, здається, розірваний. Не 
видно ні сережок, ні кольє, ні браслетів, ні обручки; лише масивний срібний пер
стень на лівій руці, зображений так докладно, що це має вказувати на його важливу 
роль у цій історії.

Яскраво розфарбована афіша розмножена у десятках екземплярів, низкою 
наклеєних на стіні підземного переходу. Вистава називається «Кров мрій». Головний 
герой -  негр. Я ніколи не чув про цей спектакль і в газетах не бачив жодних відгуків; 
звісно, він був поставлений недавно. Щодо імен акторів, ще й надрукованих дуже 
дрібним шрифтом, вони мені видаються незнайомими. Раніше я не бачив цієї афіші 
ні в метро, ні деінде.

Думаю, що я зупинився надовго і дав переслідувачам, якщо такі були, достатньо 
часу, щоб наздогнати мене, отож я повертаюся і знову бачу, що позаду нікого немає. 
У довгому коридорі від початку до кінця порожньо й тихо, а ще дуже брудно, як 
і на всіх станціях цієї гілки, підлога встелена папірцями, від розтерзаних газет аж 
до цукеркових обгорток, і всіяна бридкими мокрими плямами. Новенькі афіші, які, 
скільки сягає зору, тягнуться вперед і назад, своєю чистотою виділяються на тлі стін, 
вкритих глазурованою плиткою, колись білою, а зараз потрісканою, облупленою, по
цяткованою брунатними патьоками, подеколи розбитою, ніби по ній гатили молотом.



АЛЕН  РОБ-ГРІС

Протилежний кінець коридору виходить у просторе приміщення, так само j 
порожнє. Це величезна підземна зала невідомого призначення, ні особливості пла- 1 
нування, ні спеціальні табло, -  ніщо не вказує напрямок руху; щоправда, на деяких 
перегородках наклеєні якісь оголошення, але до них так далеко, -  адже приміщення 
велике, -  і світло таке слабке, що нічого не можна з певністю розрізнити, і навіть 
межі цього порожнього безглуздого простору губляться вдалині у непевних сутінках.

Стеля дуже низька, її підпирають незліченні металеві колони, порожні всередині, 
чотиригранні, прикрашені квітковим орнаментом, що датується минулою епохою. Ці 
стовпи стоять дуже тісно, відстань між ними -  лише п’ять-шість кроків; розташовані 
вони рівномірно, паралельними і перпендикулярними рядами, які ділять поверхню 
підлоги на однакові суміжні квадрати. Розбивка на клітинки продовжується на стелі 
за допомогою однакових перекладинок, що попарно з’єднують кінці стовпів.

По довгім часі асфальтове покриття раптом переривається довгими сходами, 
які то спускаються, то піднімаються, і кожна перша сходинка маршу займає всю 
відстань між двома стовпами із залізного мережива. Здається, все це спроектовано 
для величезного натовпу, якого о цій порі тут вочевидь немає. Через два дзеркально 
розташовані марші можна вийти до нижньої зали, точнісінько такої самої, як і по
передня. Я спускаюся ще на один поверх і нарешті опиняюся в торговому пасажі, 
залитому яскравим кольоровим світлом, яке ще сильніше ріже очі від того, що вихо
диш з довгого темного коридору.

Переходів уже немає; от і натовп: людей не так і багато, але стоять вони рівномірно, 
по одному або по двоє, рідко втрьох; вони стоять між стендів і за ними. Тут ли
ше підлітки, переважно хлопці, хоча уважний погляд деколи виявляє під коротко 
підстриженим волоссям, вузькими джинсами і светрами або шкіряними куртками 
вірогідно або й незаперечно дівочі тіла. У всіх схожий одяг і обличчя, безбороді, 
біло-рожеві. Від цього одноманітно-свіжого кольору шкіри виникає асоціація не з 
міцним здоров’ям, а радше із фарбою, що нею розмальовують манекенів у вітринах 
магазинів чи із забальзамованими мертвими обличчями у скляних трунах кладовищ 
для найдорожчих покійників. Відчуття фальші посилюється неприродними позами 
цих молодиків, які, певна річ, мали на меті випромінювати вдоволення собою, при
ховану силу, зневагу, пиху, але їхні сковані постави й акцентованість кожного жесту 
наближають їх радше до поганих статистів.

Серед них тиняються схожі на втомлених охоронців у музеї воскових фігур 
декілька дорослих невизначеного віку, скромних і малопомітних, ніби вони навмис
но тушуються; справді, їхня присутність усвідомлюється лише по деякім часі. У цих 
людей на втомлених сірих обличчях і непевній ході лежить печать пізньої вже нічної 
пори. Бліде неонове світло ще більше уподібнює їх до хворих або наркоманів; білі й 
негри тут набувають майже однакового металевого кольору шкіри. Велике зеленаве 
свічадо у вітрині показує моє власне обличчя, точнісінько таке саме.

Однак старих і молодих об’єднує спільна риса: надмірно повільні рухи. Удавана 
розслабленість в одних, незграбність в інших -  кожної миті очікуєш, що вони оста
точно застигнуть. І до того ж тут панує дивна тиша: ні крики, ні галас, ні надто го
лосно сказані слова не вриваються у висланий повстиною вакуум, чути лише бряз
кання важелів і сухе клацання й порипування приладів звукозапису.

Це підземелля видається призначеним винятково для ігор: в обидва боки від ши
рокого центрального проходу тягнуться великі зали, там довгими рядами виструн-
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зі щілинами, які поглинають і випльовують монети, оформлені у такий спосіб, що 
увиразнюється їхня подібність до жіночих статевих органів; азартні ігри, в яких 
за кілька секунд можна програти кілька сотень тисяч віртуальних доларів; автомат, 
що видає фотографії освітнього характеру зі сценами війни і коїтусу; електронний 
більярд, в якого на тоталізаторі вілли та розкішні авто, що їх охоплює полум’я при 
переміщенні сталевих куль; тир, де стріляють променями світла у перехожих, а 
мішень для дротиків -  оголене тіло гарненької дівчини, розіп’ятої на хресті Святого 
Андрія перед палісадом; гоночні автомобілі з дистанційним управлінням, електрич
ний баскетбол, проектор для фільмів жаху, etc.

І тут же поруч величезні магазини сувенірів із паралельними рядами однакових 
речей на вітринах. Це пластмасові імітації визначних місцевостей імперії, а якщо 
вже йти зверху вниз по вітрині: статуя Свободи, чиказькі бойні, велетенський Будда 
з Камакури, Блакитна Вілла Гонконгу, Александрійський маяк, Колумбове яйце, 
Венера Мілоська, «Розбитий глечик» Ґрьоза, вирізане у скелі око Бога, Ніагарський 
водоспад, в якого піна зроблена з переливчастих нейлонових ниток. Ну, і нарешті, 
порнографічні бібліотеки -  просто підземні філіали таких самих на Сорок другій 
вулиці, за кілька метрів, десятків метрів, чи сотень метрів наверх.

Мені легко вдається розшукати потрібну вітрину, вона помітна, адже там нічого не 
виставлено: це стандартне матове скло з простим написом емаллю, невеликі букви 
«Доктор Морґан, психотерапевт». Я повертаю ледь видиму ручку дверей із такого 
самого матового скла й опиняюся в неумебльованій кімнатці кубічної форми; усі 
шість граней (тобто підлога теж) пофарбовані в біле. Там стоїть лише порожній 
стілець з алюмінієвих трубочок і до пари йому стіл зі штучним алебастровим покрит
тям, на якому лежить закритий записник. На його обкладинці з чорного молескіну 
дата «1969», витіснена золотом, а за столом, на стільці, такому самому, як і перший, 
дуже прямо сидить білява дівчина, напевно, гарненька, відсторонена, надзвичайно 
елегантна, вдягнена у білосніжний халат, очі під сонячними окулярами, які, поза 
сумнівом, захищають її від яскравого світла, білого, як і все тут, і віддзеркалюваного 
всіма бездоганно чистими стінами.

Вона мовчки дивиться на мене. Скельця окулярів такі темні, що навіть форму її 
очей не можна розрізнити. Я наважуюся вимовити фразу, роблячи паузи між слова
ми, ніби кожне з них має власний сенс:

-  Я хочу пройти сеанс під наркозом.
Кілька секунд вона розмірковує, а потім відповідає те, що й повинна, але якось 

раптово і на диво природним, веселим, невимушеним голосом:
-Так... Уже пізно... Як там, надворі?
І обличчя її зразу ж застигає знов, а тіло набуває нерухомості манекена. Але я 

відповідаю точнісінько так само, рівним голосом, акцентуючи кожен склад:
-  Надворі дощить. Люди йдуть під дощем, похиливши голови.
-  Отже, -  говорить вона (і в голосі раптом вчувається втома), -  ви постійний 

пацієнт чи прийшли вперше?
-  Я прийшов уперше.
Дівчина розглядає мене -  принаймні, так мені здається, -  з-під своїх чорних 

окулярів, потім підводиться і, проходячи біля стола, зачіпає мене -  і то аж ніяк не 
через те, що кімнатка затісна, -  причому так сильно, що запах її парфумів лишається



на моєму одязі; на ходу вона показує мені пустий стілець, доходить до протилежної 
стіни, обертається й каже:

-  Сідайте, будь ласка.
І вона одразу щезла за дверима, так добре припасованими до білої стіни, що навіть 

скляної ручки я не помітив. До того ж непочленованість простору відновилася так 
швидко, що я не такий і впевнений, чи взагалі бачив ті двері. Варто мені сісти, як 
через двері навпроти, що ведуть у торговий пасаж, входить один із тих чоловіків 
зі сталево-сірими обличчями. Кілька хвилин тому я бачив його перед вітриною 
книжкового магазину: він розвернувся до виставлених там журналів та газет для 
дорослих, але головою постійно крутив то вправо то вліво, наче боявся, що за ним 
стежать, а то навпаки втуплював погляд у розкішний журнал із ілюстраціями, ек
земпляри якого виструнчилися на висоті зросту, -  на обкладинці була кольорова 
фотографія широко розкритої жіночої піхви у натуральну величину.

А зараз він дивиться на мене, потім на стіл і порожній стілець за ним. Нарешті 
наважується на фразу:

-  Я хочу пройти сеанс під наркозом.
Я міг би дати йому дослівно точну правильну відповідь, але здається, в мою роль 

це не входить; отож, я вдовольняюся початком, щоб він почувався більш невимуше
но:

-Т а к ... Уже пізно.
Далі я вдаюся до імпровізації:
-  Асистентка вийшла. Але думаю, вона зараз повернеться.
-  Ясно. Дякую, -  відповідає сіролиций чоловік і розвертається до вхідних дверей, 

ніби крізь матове скло йому видно торговий пасаж і це допомагає згаяти час.
Раптом, коли я дивлюся на одяг нового відвідувача, у мене з’являється підозра: 

довгий чорний дощовик, зім’яті поля м’якого фетрового капелюха... Ця постать 
нагадує мені підозрілий силует, який я щойно бачив біля вітрини порнографічної 
бібліотеки, але крім того... І тут цей персонаж, ніби обґрунтовуючи підозрілі 
порівняння, від яких я не можу втриматися, поправляє плащ і занурює до глибоких 
кишень руки у чорних рукавицях.

Я не встигаю дочекатися, поки чоловік озирнеться і дасть мені можливість спро
бувати під опалими від втоми рисами обличчя розпізнати денний його вид, бо 
повертається дівчина у медсестринському халаті і мені доводиться вийти з кімнати. 
За вказівкою асистентки я відчиняю двері зі скляною ручкою і піднімаюся метале
вими спіральними сходами, вузькими і крутими.

А далі довгий коридор, повністю (за винятком підлоги) облицьований такою ж 
старою білою плиткою, яку я вже помітив на станції метро, де, до речі, я, напевно, 
продовжую перебувати. У кінці коридору вузькі розсувні двері з фотоелементом 
самі відкриваються, пропускаючи мене, і нарешті я опиняюся у залі, де, наскільки 
я розумію, нам мають роздати завдання на завтра. Тут приблизно п’ятдесят осіб. Я 
одразу починаю міркувати, скільки серед них поліцейських інформаторів. Я зайшов 
через двері в кінці зали і бачу лише спини, а від цього спроба когось упізнати, і так 
сміховинна, ускладнюється.

Я намірявся прибути до початку зібрання, але враження таке, ніби воно вже триває 
якийсь час. Ідеться не про питання матеріального забезпечення майбутніх операцій, 
як передбачалося. Сьогодні перед нами радше виклад ідеологічної програми, у звич-
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ному стилі, дидактичний вплив якого на бійців, незалежно від їхнього походження, 
незаперечний: це заздалегідь підготовлена бесіда між трьома особами, які по черзі 
ставлять питання і відповідають, по колу обмінюючись ролями, під час виголошен
ня кожного наступного тексту, тобто приблизно щохвилини.

Фрази короткі і прості -  підмет, присудок, додаток, -  із численними повтореннями 
й антитезами, але словниковий запас містить значну кількість наполегливо повторю
ваних спеціальних термінів з різних сфер: філософії, граматики, геології. Лектори 
говорять рівним безбарвним тоном, навіть у кульмінаційні моменти; ввічливі голо
си майже усміхаються, на противагу холодній чіткості висловлюваних ідей. Текст 
вони знають напам’ять, до останньої коми, і сценарій розгортається ніби механічно, 
без обмовок, помилок і заминок, з абсурдною досконалістю.

Дійові особи вдягнені у темні костюми, строгі, добре скроєні, зі смужкуватими 
краватками і бездоганними сорочками. Усі троє сидять поруч на маленькій сцені 
за старим столом із грубого світлого дерева, на кшталт тих, що раніше стояли у 
бідних кухнях. Таким чином, ця меблина більш-менш пасує до стін і стелі, викла
дених такою самою старою фаянсовою плиткою, яка під впливом вогкості де-не-де 
відлущується нерівними шматками, і стає видно сірувату поверхню товстого сірого 
цементного покриття, покреслену зубчастими лініями і «сходинками», що повторю
ють контури плиток. Здається, тема сьогоднішнього уроку -  червоний колір, який 
потрактовують як радикальне врегулювання непримиренного антагонізму між чор
ним та білим. Зараз кожен із трьох мовців висвітлює одну з важливих визвольних 
дій, пов’язаних із червоним: зґвалтування, підпал, убивство.

Вступ, який саме добігав кінця, коли я зайшов, напевно, було присвячено теоре
тичному обґрунтуванню злочину взагалі і метафоричному уявленню про цю дію. 
Зараз актори переходять до визначень і аналізу трьох названих актів. Міркуванням, 
котрі зближують червоний колір зі зґвалтуванням у тому разі, якщо жертва до того 
вже втратила цноту, властивий суто суб’єктивний характер, хоча він і спирається 
на недавні публікації, присвячені особливостям ретинального сприйняття, а також 
дослідження релігійних ритуалів Центральної Африки на початку століття і того, 
що робили там із юними полонянками, які походили з ворожих племен, під час ба
гатолюдних церемоній, схожих на античні вистави з механізмами, яскравими ко
стюмами, розфарбованими масками, доведеною до пароксизму грою і таким самим 
поєднанням стриманості, точності та делірію у постановці, одночасно вбивчій і 
катарсичній.

Натовп глядачів перед півколом, що його окреслює вигнутий ряд масличних 
пальм, танцює, підстрибуючи то на одній, то на іншій нозі й вибиваючи з червоного 
земляного майданчика важкий монотонний ритм, який, однак, потроху непомітно 
прискорюється. Кожного разу, коли права чи ліва нога торкається землі, тіло 
нахиляється вперед, а з легень виривається повітря і чути глухий вигук, який міг 
би супроводжувати важку роботу лісоруба з сокирою чи землероба з мотикою. Не 
можу збагнути чому, але я згадую елегантну дівчину, перевдягнену медсестрою, яка 
приймає начебто психічно хворих пацієнтів доктора Морґана у яскраво освітленій 
кімнатці, а саме -  ту мить, коли вона проходить повз мене і торкає своїм штучно 
визолоченим волоссям, своїм бюстом, певна річ, фальшивим, що випирає під білим 
халатом, і коли на мені осідає її агресивний парфум.
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Вона підкреслено затягує цей дивний тілесний контакт, провокує. Таке враження,
що посеред кімнати виросла невидима перегородка і дівчина має протиснутися між 
нею і мною, хитаючи стегнами, ніби повзе вверх, щоб подолати вузький прохід. А 
тупотіння босих ніг по глині продовжується, ритм безперервно пришвидшується, 
супроводжуючись дедалі хрипкішими хоровими видихами, і нарешті покриває му
зику тамтамів, по яких б’ють музиканти, посідавши навпочіпки перед сценою і зам
кнувши таким чином прямою лінією півколо, утворене пальмами.

Однак троє акторів на сцені переходять зараз до другої частини свого трипти
ху, себто до вбивства; обгрунтуваня в даному разі може бути цілком об’єктивним і 
базується на пролитій крові, за умови вживання методів, що викликають достатньо 
рясну зовнішню кровотечу. Далі так само переходять до третьої частини, посилаю
чись на звичний колір полум’я, якого можна досягти, використовуючи для підпалів 
бензин.

Присутні, які сидять паралельними рядами на кухонних стільцях, у своїй 
святобливій уважності незрушні, ніби наділені здатністю говорити манекени. Я 
прихилився до стіни і продовжую стояти, бо вільних місць немає, отже, мені видно 
лише спини, то можна уявити, що облич у них і немає, це просто напхані дрантям 
піджаки, увінчані перуками, коротко підстриженими й кучерявими. До того ж ора
тори, своєю чергою, грають ролі цілковито відсторонено, дивлячись завжди пря
мо перед собою, не зупиняючи ні на кому погляд, ніби нікого й немає, ніби зал 
порожній.

І зараз усі вони втрьох декламують хором той самий текст, однаковими байдужи
ми й уривчастими голосами, чітко вимовляючи кожен склад. Це резюме доповіді: 
ідеальний злочин, поєднуючи всі три розглянуті тут елементи, полягає у насильній 
дефлорації юної незайманої дівчини -  при виборі жертви перевагу слід надавати 
якомога світлішим блондинкам із молочно-білою шкірою -  з подальшим убивством 
-  розпороти живіт або перерізати горло, а голе скривавлене тіло потрібно спалити, 
щоб усе скінчилося у напоєному керосином вогнищі, яке поступово охоплює весь 
будинок.

Крики жаху, муки і смерті ще повнять мої вуха, поки я споглядаю роздерту білизну 
і зім’яті простирадла, що купою лежать на підлозі, утворюючи імпровізований ол
тар, а складки тканин потроху забарвлюються карміном, який розповзається від 
чітко окресленої плями у центрі, швидко поширюючись на всі боки.

А вогонь, навпаки, варто було торкнути сірником оторочку змоченого в бензині 
мережива, вмить охопив усе, й одразу щезла розтерзана жертва, яка ще сіпалася, 
купа білизни, що прислужилася ритуалу, ніж для полювання і ціла кімната, звідки я 
ледь встиг вийти.

У коридорі я бачу, що пожежа гуде вже на сходах, котиться зверху вниз будинком, 
де я так забарився. На щастя, були ще металеві сходи, що зигзагом перетинали весь 
фасад. Отже, я навспак повторюю свій шлях і поспішаю в інший кінець коридору, 
до балконних дверей. Вони закриті. Дарма я кручу ручку в усі сторони, шпінгалет не 
піддається. Ядучий дим сліпить, забиває легені. Від сильного удару ногою по рамі 
чотири скельця, як і сама рама, що їх тримала, розлітаються на шматки. Чути криш
талевий брязкіт скалок, що падають на металеві східці. І тоді ж, разом зі свіжим 
повітрям знадвору, заглушаючи гудіння вогню, вривається галас натовпу, який 
зібрався внизу під домом.
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Я пролізаю крізь отвір і починаю долати металеві сходинки. На кожному поверсі 
від вогненного жару зусібіч вилітають вікна. Мене супроводжує цей невпинний 
брязкіт, що стає дедалі гучнішим. Я перестрибую по дві-три сходинки.

Час від часу я на мить перехиляюся через парапет: здається, що скупчення людей 
під моїми ногами віддаляється; навіть не можна вирізнити з нього крихітні голівки, 
зведені до мене; скоро від натовпу залишається лише пляма, трохи темніша за 
сутінки, бо вже вечоріє, а можливо, то лише відблиск на бруківці, змоченій нещодав
ньою зливою. Крики, які я щойно чув, тепер -  лише неясний гул, що розчиняється в 
гомоні міста. Здалеку долітає дзвін пожежної машини, постійно повторюються дві 
тужливі ноти, і є в ньому щось втішне, спокійне, повсякденне.

Я замикаю балконні двері; шпінгалет варто було б змастити мастилом. Тепер не 
чути жодного звуку. Повільно обертаюся до Лори, яка стоїть за кілька метрів позаду, 
в коридорі.

-  Ні, -  кажу я, -  нікого немає.
-  Але він простояв там весь день, наче зміну відпрацював.
-  Ну, а тепер пішов.
У ніші будинку навпроти я щойно ясно побачив чорний плащ. Намочений дощем, 

тепер він ще сильніше вилискує в жовтому світлі ближнього ліхтаря.
Я прошу Лору описати мені суб’єкта, про якого вона говорить; вона одразу називає 

відомі вже прикмети, протяжним голосом, непевна свого викладу, але непомильна у 
спогадах. Я відповідаю, аби щось сказати:

-  Чому ти вважаєш, що він стежить саме за цим будинком?
Мій тон мені самому видається непереконливим.
-  Він часто подивляє на вікна.
-  Які саме?
-  Наше і ще вікна двох порожніх кімнат, справа і зліва.
- 1 він бачив тебе крізь наше вікно?
-  Ні, це неможливо: тут надто темно, і я далеко від вікна. З вулиці видно лише не

бо, що відбивається у шибках.
-  Звідки ти знаєш? Ти виходила?
-Ні! Ні! Ні!
Здається, Лора злякалася цього припущення. За кілька секунд вона трохи 

заспокоюється і пояснює:
-  Я це вирахувала.
-  Хоч там як, а його вже немає. Це означає, що він стежив не за нами, або випад

ково сталося так, що він чекав тут когось чи ховався від дощу, а потім пішов собі.
-  Дощу не було цілий день, -  відповідає вона. І за її тоном я розумію, що в будь- 

якому разі вона мені не вірить.
Я знову думаю, що Френк, напевно, правий: ця дівчина становить небезпеку, бо 

намагається дізнатися більше, ніж здатна витримати. Треба щось вирішувати.
- 1 вчора він там був, -  продовжує Лора.
Я роблю крок до неї. Вона одразу на крок відступає, дивлячись мені у вічі 

сміливим і водночас боязким поглядом. Я підступаю ще на крок, два. Кожного разу 
Лора відходить.

-  Мені доведеться... -  починаю я, підбираючи слова...
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І тут 
цілком

над головами в нас чути якісь звуки: ніби тричі постукали у двері, тихо, але 
ясно, бажаючи зайти до однієї з кімнат. Усі кімнати на тому поверсі пусті;

крім нас у будинку ніхто не живе. Можливо, то був тріск дерева, який видався нам 
надто гучним, адже в цій кімнаті було дуже тихо, тільки наші заздалегідь розраховані 
кроки по кахлях. Але Лора каже впівголоса:

-  Ви чули?
-Щ о?
-  Постукали у двері.
-  Ні, то мої кроки.
Тоді я стояв біля сходів, і моя рука лежала на бильцях. Щоб заспокоїти Лору, я, 

непорушно тримаючи долоню, тричі коротко постукав нігтем по круглому вигину 
дерева. Лора здригнулася і подивилася на мою руку. Я вдруге постукав, на очах у 
неї. Напевно, я її не переконав, хоча й схоже зімітував той звук. Вона подивилася на 
стелю, потім знову на мою руку. І знову я почав наближатися, а вона -  відступати.

Так вона дійшла мало не до дверей своєї кімнати, аж тут ми знов почули такий са
мий шум на верхньому поверсі. Ми зупинилися і прислухалися, обернувшись туди, 
звідки, здавалося, ішов звук. Лора тихенько прошепотіла, що їй страшно.

Я вже не тримався рукою за бильця, та й взагалі ні за що не тримався. І мені склад
но було вигадати щось подібне.

-  Ну, я піду подивлюся, -  сказав я, -  але то, напевно, миша.
І одразу я розвернувся і пішов до сходів. Лора забігла до своєї кімнати і спробува

ла замкнути двері на ключ. Марно, звісна річ, адже замок не працює, відколи я забив 
туди цвях з цього боку. Як завжди, Лора кілька секунд повозилася, язичок так і не 
ввійшов у паз; потім вона здалася і попрямувала до розкритого ліжка. Ясна річ, вона 
так, вдягнена, і сховалася в ньому. їй навіть не довелося знімати взуття, вона завжди 
ходить боса, як я, здається, вже говорив.

Замість піднятися наверх, я одразу почав спускатися. Як я вже казав, у будинку 
три поверхи; разом із цокольним поверхом -  чотири. На кожному поверсі по п’ять 
кімнат, з них дві виходять на вулицю, одна взагалі не має вікон і відкривається на 
сходи, а інші -  на подвір’я державної школи для дівчат. На тому поверсі, де ми 
живемо, тобто на третьому, отой глухий кут біля сходів -  величезна ванна кімната. 
Ми також використовуємо кілька кімнат на першому поверсі: наприклад, ту, що я 
називаю бібліотекою. А решта будинку порожня.

-  Чому?
-  Як я вже сказав, у цілому будинку, двадцять кімнат. Це забагато для двох осіб.
-  То навіщо вам винаймати такий великий будинок?
-  Ні, я не винаймаю будинок. Я лише сторож. Власники хочуть його знести, щоб 

побудувати вищий і сучасніший. Якби вони здавали квартири чи кімнати, це б 
ускладнило знесення.

-  Ви ще не закінчили розповідати про пожежу. Що сталося з тим чоловіком, коли 
він спустився до кінця металевих сходів?

-  Рятувальники підставили маленьку драбину, аби з’єднати нижню площадку 
сходів із землею. По останніх сходинках чоловік із сірим обличчям не спустився, а 
просто скотився. Начальник рятувальної бригади запитав, чи є в будинку ще хтось. 
Чоловік без вагань відповів, що більше нікого немає. Жінка похилого віку, вся в 
сльозах -  наскільки я зрозумів, вона щойно врятувалася з будинку, -  вже втретє



ПРОЕКТ РЕВОЛЮЦІЇ В  МІСТІ НЬЮ -ЙОРК Г “
[ F --------

повторювала, що «панночка», яка живе над нею, кудись зникла. Чоловік ще раз за
певнив, що на тому поверсі нікого не було, і додав, що, коли розпочалася пожежа, ця 
білява дівчина, звичайно, вже вийшла з кімнати, а може, саме там і почало горіти: 
якщо вона забула вимкнути електричну праску, газову плиту або керосинку...

- 1 що ви робили далі?
-  Загубився в натовпі.
Він закінчує нотувати ті деталі мого звіту, що зацікавили його. Потім зводить по

гляд від своїх паперів і запитує без жодного зв’язку з попередньою розмовою:
-  Чи тоді вдома була та дівчина, яку ви називаєте своєю сестрою?
-  Так, звичайно. Вона ніколи не виходить.
-  Ви певні цього?
-  Абсолютно.
А ще раніше, і так само поза контекстом, він запитав мене, як пояснити колір 

Лориної шкіри, очей і волосся. Я відповів, що, напевно, поясненням є феномен 
шабінізму. Коли ми закінчили, я пішов до метро, щоб їхати додому.

Тимчасом Лора так і лежить, зіщулившись і натягнувши аж до підборіддя про
стирадла і ковдри. Але очі в неї широко розплющені і вона з усіх сил слухає, на
магаючись вгадати, що відбувається зверху. Але нема чого слухати, в домі абсо
лютна тиша, страшна і гнітюча. У кінці коридору вбивця, який тихенько піднявся 
металевими пожежними сходами, зараз обережно виймає шматки скла з шибки, яку 
він знайшов розбитою; завдяки дірочці, залишеній уже відпалою трикутною скал
кою, чоловік може двома пальцями один по одному підчіплювати гострі промені 
«зірки» й остаточно їх відділяти, вириваючи основу з паза (дерева і сухої замазки). 
Коли він неспішно завершує цю роботу, йому залишається тільки просунути руку 
в широко розверстий трикутник, не наражаючись на небезпеку порізати вени, й аб
солютно безшумно крутонути нещодавно змазаний шпінгалет. Тоді балконні двері 
повертаються на петлях і розчахуються. Чоловік у чорних рукавицях залишає їх 
відкритими -  це шлях до відступу після потрійного злочину, -  і нечутними кроками 
наближається по керамічних кахлях підлоги.

Ось ледь помітно обертається кругла мідна ручка дверей. Дівчина підвелася в 
ліжку і пильно дивиться на неї широко розплющеними очима. Вона бачить відблиск 
маленької лампи-нічника на гладенькому металі, що повертається нестерпно 
повільно. Наполохана, вона скрикує, ніби вже відчуває під своїм тілом зім’яті, 
залиті кров’ю простирадла.

З-під дверей пробивається світло, бо піднімаючись я ввімкнув електрику. Я ду
маю, що крики врешті-решт Лори піднімуть людей у сусідніх будинках. Вдень, коли 
літи грають на подвір’ї школи, вони точно їх чують. Я повільно долаю марші, важ
ко переставляючи натомлені ноги, виснажений цілим днем біганини, якої було ще 
більше, ніж завжди. Сьогодні мені доводиться навіть спиратися на бильця. На тре
тьому поверсі я випадково впускаю в’язку ключів, які з брязкотом зачіпають металеві 
перекладини, а потім падають на підлогу. Тоді я згадую, що не поклав їх на консоль 
> вестибюлі, як робив кожного разу, коли повертався. Я пояснюю цю забудькуватість 
своєю знесиленістю, а ще тим, що, закриваючи двері, уже вкотре обмірковував те, що 
недавно сказав Френк про Лору і що, можливо, я повинен розуміти як наказ.

То було у «Старому Джо». Там такий гуркіт від оркестру, що можна обговорю
вати справи, не боячись сторонніх вух. Проблема радше в тому, щоб вас почув
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співрозмовник, і ви якнайближче нахиляєтеся до нього. Спочатку за нашим сто
ликом сидів іще посередник, який себе називав Бен Саїд. Як завжди, він мовчав у 
присутності того, кого всі ми так чи інак вважаємо шефом. Але коли Френк підвівся 
і пішов у туалет (а насправді, звичайно, до телефону), Бен Саїд одразу сказав мені, 
що за мною стежать і що він хоче мене попередити. Я розіграв здивування і запитав, 
чи він знає причину.

-  Стільки стукачів. Звичайно, потрібно остерігатися, -  пояснив він і додав, що, на 
його думку, стежать мало не за всіма агентами-виконавцями.

-  Тоді чому ти саме мені повідомляєш про це?
-  Щоб ти знав.
Я озирнувся навколо, подивився на відвідувачів за іншими столиками.
-  То мій «хвіст» зараз тут? Ти маєш мені його показати!
-  Ні, -  відповів Бен Саїд, навіть не повертаючи голови, щоб упевнитися, -  у цьому 

немає сенсу, -  тут майже всі наші. Крім того, думаю, стежать не так за тобою, як за 
твоїм будинком.

-Чому?
-  Вони думають, що з тобою ще хтось живе.
-  Та ні, -  сказав я, трохи подумавши, -  зараз я живу сам.
-  Можливо, але їм у це не віриться.
-  Нехай прийдуть відкрито і перевірять, -  спокійно виголосив я, аби покласти 

край цій розмові.
Тоді Френк саме повертався з туалету і, проходячи повз один зі столиків, щось 

сказав якомусь типу. Той одразу піднявся і пішов до вішалки взяти свій дощовик. 
Френк повернувся на своє місце. Він сів і коротко сказав Бен Саїду, що все готово 
і він повинен іти зараз туди. Бен Саїд пішов, більше нічого не питаючи, і навіть за
був зі мною попрощатися. Одразу після того Франк і заговорив зі мною про Лору. 
Я мовчки слухав. Коли він підсумував словами «ну, я тебе більше не затримую», я 
допив свою «Криваву Мері» і вийшов.

На вулиці прямо перед дверима, тримаючись під ручку, саме проходили двоє 
гомосексуалістів. Вони вигулювали мініатюрне собача на шнурочку. Вищий із них 
озирнувся і так у мене втупився, що я замислився про причину цієї уваги. Потім він 
прошепотів кілька слів на вухо своєму другові і вони подріботіли далі. Я припустив, 
що у мене бруд на обличчі, але, проводячи тильною стороною руки по щоках, відчув 
тільки щетину.

До першої ж вітрини, на яку я натрапив, я підійшов роздивитися себе. Я скористав
ся нею також для того, аби подивитися що відбувається позаду, і помітив Френка, 
який виходив зі «Старого Джо» у супроводі Бен Саїда. Готовий присягнутися, то 
був саме Бен Саїд, хоча він пішов мінімум сорок п’ять хвилин тому. Вони йшли в 
іншому напрямку ніж я, але я боявся, що Бен Саїд або Френк озирнуться, тому ще 
ближче підійшов до вітрини, ніби мене надзвичайно цікавили розкладені там това
ри. То був магазин перук і масок, цю вітрину я знав уже давно.

Це маски з еластичного матеріалу, виготовлені дуже вміло і ретельно. Вони не 
мають нічого спільного з тими грубими картонними подобами, які чіпляють діти 
на карнавалах. Моделі виготовляються за індивідуальними замовленнями клієнтів. 
Посеред вітрини -  велика табличка, виконана у стилі поспіхом накреслених графіті: 
«Якщо ви незадоволені своїм волоссям, візьміть інше. Якщо вам не подобається
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ваша шкіра, замініть її!» Там продаються ще й лайкові рукавички, які повністю 
відтворюють зовнішній вигляд рук -  форму, колір шкіри, etc. -  за каталогом.

На чотири боки він центрального слогану рівними рядами розкладено голови 
двадцяти президентів США. Один із них (не пам’ятаю його імені, але не Лінкольн) 
зображений у момент вбивства, по обличчю, з пробитого прямо над надбрівною 
дугою чола, стікає кров, але, незважаючи на цю деталь, він спокійно усміхається; 
це той самий, розтиражований у всякі способи образ. Маски, навіть не пробиті ку
лями револьверів, напевно, виставлені лише для того, аби засвідчити надзвичай
ну вправність майстрів (щоб перехожі могли переконатися в реалістичності їхніх 
виробів, зіставляючи їх із рисами знайомих облич, наприклад, діючого президен
та, кожного дня баченого по телевізору); безперечно, ними нечасто користують
ся, на відміну від масок простих людей, а це вже наступний, нижній ряд вітрини, 
біля кожної моделі коротка інструкція, що пояснює використання і наголошує 
на достоїнствах даної маски, наприклад: «Психоаналітик, п’ятдесят років, тонкі 
розумні риси; уважний вираз обличчя, незважаючи на ознаки втоми, що свідчать 
про тривалі студії і роботу; носити бажано з окулярами». А поруч: «Бізнесмен, со
рок-сорок п’ять років, відважний і серйозний; форма носа свідчить одночасно про 
кмітливість і чесність; гарно окреслений рот; одягати з вусами чи без».

Перуки -  чоловічі та жіночі, але жіночих більше -  виставлені у верхній частині 
вітрини; посередині шовковисті кучері довгої білявої шевелюри спадають аж до 
чола одного з президентів. І нарешті внизу, попарно з’єднані, на горизонтально 
розкладеній смужці чорного оксамиту накладні груди (всі розміри, форми і забарв
лення, з різними сосками і ареолами) пропонуються -  наскільки можна зрозуміти
- для як мінімум двох способів використання. Справді, табличка збоку показує, як 
їх закріпити на тілі (з деякими особливостями припасовування до чоловічого тор
су), так само як і способи приховати застібки, адже тільки ці дрібні деталі й можуть 
викрити бездоганну в іншому імітацію структури шкіри. Проте одна із цих грудей
- яка так само належить до пари, і друга її половинка ціла, -  продірявлена числен
ними голками різних розмірів, щоб показати, що груди можуть слугувати ще й по
душечками для булавок. Усі ці накладки мають настільки життєподібний вигляд, що 
дивно не бачити на перламутровій поверхні рубінових крапельок.

А руки розкидані по всій вітрині. Деякі покладено так, що вони утворюють кумедні 
поєднання з іншими елементами: жіноча рука лежить на губах старого «авангард
ного» артиста; дві руки, занурені в руду шевелюру; дуже темна чоловіча рука, що 
зминає світло-рожеві жіночі груди; ще дві сильні руки, стиснуті на шиї «старлетки». 
Але найбільше рук просто поставлені вертикально; вони напівпрозорі і гнучкі. Мені 
навіть здається, що цього вечора їх набагато більше, ніж зазвичай. Вони граційно 
переміщуються, підвішені за невидимі мотузочки; розчепірюють пальці, переки
даються, крутяться, стискаються в кулак. Справді можна було б подумати, що це 
недавно відрізані руки красунь. До того ж на багатьох із них кров, яка ще стікає з 
недавно відрубаного на колоді ударом добре вигостреної сокири зап’ястя.

І відрубані голови так само -  спочатку я не помітив -  рясно спливають кров’ю; 
голови убитих президентів, а інші і того більше: голова адвоката, психоаналітика, 
продавця автомобілів, Джонсона, кельнерки в барі, Бен Саїда, трубача, який грає 
цього тижня у «Старому Джо», елегантної медсестри, яка зустрічає клієнтів доктора 
Моргана у підземних переходах станції метро, з якої я вирушаю додому.
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Підіймаючись сходами, я опиняюся на третьому поверсі і впускаю в’язку ключів, 
які з брязкотом зачіпають металеві перекладини, а потім падають на долівку. І тут 
Лора починає волати в кінці коридору. На щастя, її двері не замикаються на засув. 
Я входжу до її кімнати, знаходжу її, напівроздягнену, від страху виструнчену на 
зім’ятому ліжку. Я її втихомирюю звичайним способом.

Потім вона просить мене розказати, як пройшов день. Я розповідаю про підпал, 
від якого згорів цілий будинок на Сто двадцять третій вулиці. Але вона розпитує 
надто докладно, і я змінюю тему, переповідаючи випадок, якому став свідком 
невдовзі після пожежі, із двома американцями середнього достатку, які за порадою 
сімейного лікаря звернулися до виробника масок: вони хотіли замовити маски одне 
одного, аби помінятися ролями у психодрамі проблем їхнього шлюбу. Лора дуже 
захопилася оповіддю і навіть забула запитати, що привело мене до того магазину 
і як мені вдалося зблизька почути таку розмову. Я не кажу їй ні про те, що хазяїн 
магазину працює з нами, ні про те, що я підозрюю в ньому шпика. Про зникнення 
Джей Ер я теж не говорю, так само, як і про пошуки, що забирають більшу частину 
мого робочого часу.

Я дізнаюся цю новину в управлінні. Я вже пояснив, як воно працює. Взагалі-то 
воно розміщене в центрі зайнятості, який належить об’єднаній маніхейській церкві. 
Але насправді вся ця прислуга з помісячним наймом, компаньйонки, рабині, секре
тарки з наймом на день, які обслуговують по кілька офісів, студентки, готові вночі 
посидіти з дитиною, оплачувані погодинно дівчата за викликом, etc. -  усі вони ще й 
наші агенти, які збирають інформацію, займаються шантажем і пропагандою, вводя
чи нас, таким чином, у світ впливових людей. Найціннішими для нас є мережі дівчат 
за викликом, коханок та повій люксового класу: саме через них ми встановлюємо 
довготривалі контакти з високопосадовцями, а також отримуємо більшу частину 
фінансування, не кажучи вже про прямий шантаж.

 ̂Минулого тижня Джей Ер влаштувалася бебі-ситеркою за оголошенням у «Нью- 
Йорк Тайме»: «Батько-одинак шукає слухняну дівчину з приємною зовнішністю 
для нічного нагляду за проблемною дитиною». Дитина справді існувала, хоча текст 
оголошення здавався навдивовижу провокативним: як відомо, слова «слухняний» 
та «владний» неодмінно входять до таємного лексикону спеціалістів. Згідно з за
гальною схемою, напевно, потрібно було долучитися до «приручення» новенької 
коханочки, продемонструвавши їй приклад покірливості.

Отже, за оголошенням ми вислали Джей Ер, розкішну дівчину білої раси, з пиш
ною рудою шевелюрою, котра мала дуже ефектний вигляд під час еротичних сцен. 
Джей Ер уже багато разів брала на себе подібні місії. І того вечора вона прибула за 
вказаною адресою, на Парк-авеню, між П’ятдесят шостою і П’ятдесят сьомою вули
цями; на ній -  шовкова зелена сукня, дуже вузька і коротка, що завжди виявляла ви
соку результативність. На превеликий подив Джей Ер, двері їй відчинила дівчинка 
дванадцяти років або трохи старша; більше нікого немає, сказала вона у відповідь 
на запитання зніяковілої Джей Ер, звати її Лора, їй тринадцять з половиною років, 
можна було б випити лимонаду і побалакати, щоб зав’язати знайомство...

Джей Ер наполягає: «Все-таки, я хотіла б зустрітися з вашим батьком...». Але 
дівчинка невимушено відповідає, що, по-перше, це неможливо, бо його немає вдо
ма, а по-друге, «знаєте, насправді він мені не батько...». Вона довірчо стишує го
лос на цих останніх словах і завершує фразу приглушеним смішком, дуже добре
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розігруючи світську манірність. Джей Ер аж ніяк не цікавиться проблемою поза
шлюбних або усиновлених дітей, тому вона одразу ж пішла б, але розкішне об
лаштування будинку -  хазяїн його уявлявся мільярдером із авангардистськими 
вподобаннями -  врешті затримало її, вона залишилася із професійної сумлінності. 
Вона випила приготованого дівчинкою лимонаду сидячи у кімнаті на зразок будуа
ру, де від натиску на кнопочки з’являються надувні крісла і столики. Джей Ер, аби 
підтримати бесіду, а також тому, що такі відомості можуть придатися в інших обста
винах, запитала, чи немає в домі прислуги.

-  Але ж тут є ви, -  чарівно посміхаючись відповіла Лора.
-  Ні, я маю на увазі хатню роботу, кухню...
-  Ви не будете цим займатися?
-  Ну... Я не думала, що це входить у мої обов’язки... Тут більше нікого немає?
Лора прибрала роздратованої міни; це створювало контраст із манірністю

дівчинки, яка грається у світську даму. І вже зовсім іншим тоном, відчуженим і наче 
сповненим печалі або безнадії, вона врешті неохоче відповіла:

-  Вранці приходить негритянка.
А далі ми обидві мовчали, досить довго, як мені здалося. Лора маленькими ковт

ками тягнула свій гіркий лимонад. Я подумала, що вона нещаслива, але я прийшла 
не для того, щоб вирішувати цю проблему. І тут у сусідній кімнаті почулися кроки, 
впевнені і важкі, під ними рипіла дерев’яна підлога; тоді я не подумала, що таке по
криття було б недоречним у подібному будинку.

-  Там хтось ходить, -  сказала я.
-  Ні, -  відповіла дівчинка, не полишаючи свого замріяного виразу.
-  Але ж ми щойно чули кроки... Ось! Знову...
-  Ні, цього не може бути, там ніколи нікого немає, -  упертим тоном відповіла вона 

всупереч очевидності.
-  Можливо, це сусіди?
-  Ні, у нас немає сусідів. Все це -  одна квартира!
І вона широким жестом махнула на всі напрямки навколо будуару.
Усе-таки вона підвелася зі свого надувного крісла і у кілька великих різких кроків 

підійшла до скляної стіни, яка виходила, здається, просто у небо звичного сірого 
кольору. І тут я помітила, що її кроки на білім покритті, густому, наче хутро, були не
чутними, навіть коли вона тупотіла по підлозі лакованими шкіряними черевичками 
з пряжками.

Якщо Лора хотіла своєю метушнею відволікти мене від шуму за стіною, то бу
ла погана ідея, тим більше що він став іще гучнішим; тепер ясно було чути зву
ки боротьби: перекидаються меблі, хтось задихається, зминається і рветься одяг, 
а далі навіть і стогін і приглушені прохання, наче то якась жінка боїться говорити 
голосніше або їй просто не дають.

Тепер і дівчинка слухала. Коли знову почулися стогони -  вже по-іншому, -  вона 
скоса глянула на мене; здавалося, посмішка промайнула по її губах або принаймні 
під опущеними повіками, які ледь помітно примружилися. Але потім почувся жах
ливий крик, такий голосний, що вона вирішила туди сходити, не виявляючи, втім, 
особливого страху чи подиву.

Я теж інстинктивним порухом підвівся з крісла; за Лорою причинилися двері; 
далі все стихло, і я повернув голову до скляної стіни. Певна річ, я мав на думці
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металеві східці; однак у новітніх будинках таких немає, а до того ж мені було б дуже 
неприємно знову скористатися цим зручним засобом, аби дістатися вулиці, метро, 
мого старенького будинку... Однак у кілька замріяних кроків я наближаюся до ве
личезного вікна і відсуваю важку тюлеву завісу.

І тоді я з подивом виявляю, що ця кімната виходить на Сентрал-парк, а це мені 
здається абсолютно неможливим, зважаючи на розташування будинку, до якого 
щойно зайшла Джей Ер. Тоді б цей заплутаний шлях від вестибюля до вхідних две
рей, з різними ліфтами та ескалаторами, мав пролягати під як мінімум однією вули
цею. Але від цих топографічних міркувань мене відволікає сцена, що розігрується 
під вікном, між кущів, біля ліхтаря, що осяває дійових осіб непевним світлом і хи
мерними тінями.

Це троє чоловіків, або двоє чоловіків і жінка, важко сказати точно, адже дивимося 
на них зверху і світла замало. Так само не можна сказати з певністю, чи припарко
вана поблизу, на узбіччі тротуару, машина білого кольору пов’язана з безладними 
жестами трьох осіб і швидкими кроками туди-сюди, непослідовними на перший 
погляд. Однак можна стверджувати наступне: вони виконують ці дії крадькома і 
поспіхом: виривають квіти, чи закопують під рослинами якісь маленькі предмети, 
або міняються між собою одягом, чи радше вдягають спеціально принесений із со
бою, знявши з себе і покидавши в кущі навколо квітника попередній, якого бажа
ють позбутися... Навіть можна уявити, що вони довершують своє перевтілення, 
знімаючи маски, які начепили були для щойно скоєного злочину, і здирають, мов ру
кавички, білу шкіру з фальшивими відбитками пальців, відкриваючи власну чорну.

Один із чоловіків, якому не вдається зірвати своє штучне обличчя -  надто добре 
приросло воно йому до голови, -  вже поспішає, адже в цих краях завжди є підстави 
боятися поліції, яка прочісує околиці в пошуках малолітніх гомосексуалістів, він 
нервується, тягне маску з різних країв, хапається за виступаючі частини, за які мож
на було б стягнути її, і починає шматками відривати вуха, шию, скроні, повіки, навіть 
не помічаючи за своїм поспіхом, що відриває великі шматки власної плоті. І коли він 
зайде до «Старого Джо», аби подати Френкові звіт про завершення місії та відновити 
сили подвійним сухим бурбоном, оркестр моментально припинить грати, трубач рап
том заніміє і навіть забуде опустити непотрібний уже інструмент, він лише повільно 
відірве його від губ і триматиме в повітрі, за десять сантиметрів до рота, ще складе
ного у позиції соліста для ноти фортисимо; а всі в залі однаковим рухом розвернуть
ся до дверей, що виходять на вулицю, аби й собі побачити те, що вже запримітили 
музиканти з висоти естради: закривавлене обличчя, яке щойно з’явилося у прямокут
ному отворі, окресленому розчахнутими дверима, на чорному тлі ночі.

Щодо мене, думаю, я вже достатньо надивився на вітрину, де маски померлих 
президентів облямовують табличку, що уможливлює всі плани та мрії, то я зважуюся 
знову окинути поглядом вулицю аж до кінця, очікуючи побачити там постаті Френка 
та Бен Саїда, які вже віддаляються. Проте цей погляд, мабуть, надто хапливий, 
відкриває мені лише нерівну низку будинків; фасади чергуються, то відступаючи, 
то ховаючись, збігаючи з кінця у кінець безлюдної вулиці, і я знову втуплюю очі у 
вітрину, наче ховаючись у її прихистку, а там пломеніє буйна руда шевелюра, що 
розкинулася у всій красі прямо переді мною.

Нарешті я зважуюся по-справжньому роздивитися вулицю: обоє чоловіків справді 
зникли, хоча я цього й не чекав. До перехрестя вони б не встигли дійти, якщо тільки
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не бігли, тому єдине місце, куди вони могли зайти -  будинок біля «Старого Джо». 
Отже, я прямую до станції метрополітену, аби повернутися додому.

Однак в абсолютно порожньому, як часто буває о такій пізній порі, вагоні, серед 
гучного брязкоту і скреготу, вібрації металевих частин і переривистих поштовхів я 
знову думаю про Джей Ер, яка протягом усього цього часу лишається в маленької 
Лори на Парк-авеню. Дівчинка нарешті надумалася показати новій гувернантці дже
рело моторошних звуків, якими повниться сусідня кімната: це магнітофонна плівка 
у прозорому пластиковому корпусі касети на китайському кругленькому столику. 
Сцена зґвалтування вже завершилася; зараз чути лише уривчасте дихання, ще важ
ке, яке потроху вспокоюється у тиші великого будинку.

Джей Ер запитує дівчинку, чому вона ставить такі дивні записи. Однак Лора мовч
ки дослухається до подихів магнітофона, втупивши погляд у вузеньку коричневу 
плівку, яка рівномірно розмотується за скляною перегородкою, -  а молода жінка і 
собі не в змозі відвести очі, -  у напруженому чеканні: що буде далі.

Дитина вирішує нарешті відповісти, але не відводячи погляду від касети; од
на бобіна потроху зменшується, а діаметр другої збільшується. Тон в Лори наче 
в скромного незацікавленого коментатора, а самі слова -  наче результат уважного 
спостереження за пристроєм:

-  Це він її поставив перед тим як піти.
-  Але ви можете її вимкнути!
-  Ні, це неможливо: магнітофон закривається на ключ.
-  Твій батько забув вимкнути запис перед виходом?
-  Він мені не батько, і нічого він не забув: він навмисне ввімкнув це.
-  Навіщо?
-  За його словами, це для того, щоб я не нудьгувала.
-  Коли я прийшла, нічого не було чути.
-  Бо ви прийшли під час тиші.
-  На плівці записана тиша?
-Так... Інколи вона триває дуже довго... -  і вона тихо додає, схиливши обличчя 

над маленьким пристроєм:
-  Саме в такі паузи я почуваю найбільший страх...
-  Але ж ... Ви можете просто сказати йому...
-  Ні. Це ні до чого... Він навмисно...
І раптом знову чути ту саму сцену, починаючи з кроків чоловіка, який піднімається 

сходами, на слух -  металевими, поспішає, наближається, долаючи поверхи, дедалі 
швидше, дедалі ближче, аж до того, що створюється враження, ніби хтось є тут, 
просто у цій кімнаті, аж раптом ми обидві підстрибуємо від гучного брязкоту 
розбитої шибки й однаковим неусвідомленим рухом обертаємося до скляної стінки- 
вікна... Але то просто магнітофонний запис, який продовжує крутитися, повільно 
і розмірено... Скалки задзеленчали, падаючи на кахлі підлоги; далі залишки скла у 
рамі тихенько порипують -  це їх обережно виймають, а потім скрегоче шпінгалет, 
відчиняється вікно, кроки наближаються коридором, викладеним плиткою, довже
лезним коридором; різко розчахнуті двері, дівочий крик, швидко придушений у 
складках зім’ятої тканини, гортанний голос, що тихо промовляє:

- Заткнися, дурепо, а то я зроблю тобі боляче...
Тоді Лора повільно простягає руку, підіймає легеньку прозору покришку, натискає 

пальчиком на крихітну червону кнопку і западає тиша.
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-  Годі, -  промовляє вона, -  завжди одне й те саме: хтось іде, розбивається скло, 
крики, і кажуть вони завжди одне й те саме.

-  Звідки це?
-  Що? Касета?
-  Ні, плівка.
-  З магазину. А звідки ще, по-вашому?
-  Але... Хто це записував?
-  Та звісно ж, студія звукозапису!
- 1 таке продається в магазинах?
-  Певна річ! Цю касету я купила сьогодні вранці на станції метро «Таймс-сквер»... 

Це історія про одного лейтенанта-пожежника, який піднімається на хмарочос, аби 
врятувати дівчинку, яка саме збиралася кинутися вниз.

-  Он як... Вона хоче покінчити з собою?
-Т ак.
-  Чому?
-  Тому що в будинку їй невесело.
-  А чому вона сказала, що батько поставив касету і на ключ замкнув магнітофон?
-  По-перше, вона сказала, що то не її батько. По-друге, хоч там як, а вона постійно 

бреше.
-  Вона дуже любить брехати?
-  Та ні, не дуже. Але на одну малесеньку правдочку припадають мільярди мільярдів 

побрехеньок, інакше й бути не може, розумієте... Вона так само могла сказати, що 
то рятувальник примусив її слухати це, навмисно щоб налякати; або то були ви, чи 
я, чи Авраам Лінкольн, чи Едуар Манре.

Джей Ер подивляє на годинник. Майже дванадцята. Досить уже чекати. Вона 
запитує:

-  О котрій повертається ваш вітчим?
-  Вітчим? А! Ви мали на увазі мого дядька... Сьогодні він не повернеться. Можете 

піти, якщо хочете. Годинник-лічильник у вестибюлі буде автоматично оплачувати 
вашу роботу: я налаштувала його, коли ви подзвонили у двері, і тоді ж ввімкнула 
магнітофон.

Маленька Лора проводжає свою гостю до виходу, грюкає дверима і кричить: «До 
побачення!». Після цих слів чути різке клацання замка, яке розповсюджується гли
бинною вібрацією по всій масі дерев’яних дверей.

Ангельська усмішка лягає на губи дівчинки, поки вона дослухається до відлуння, 
що розростається, швидко пригасає і вмирає... Потім Лора, натанцьовуючи 
повільний вальс, знову повертається до китайської вітальні, відкриває плексигласо- 
ву кришку, розвертає бобіни з плівкою, не завдаючи собі клопоту перемотати запис 
на початок, натискає на червону кнопку і лягає на підлогу, аби спокійно послухати 
наступний запис:

«...на руда шевелюра, що розкинулася у всій красі прямо переді мною. Одразу 
спадає на думку, що це пастка: надто вже завчена ця чуттєва і змовницька усмішка 
дівчини, яка невідомо звідки взялася у відповідь на оголошення і не розповіла про 
себе нічого, лише ім’я назвала: Джоан. Надто коротка сукня, заглибоке декольте і 
смарагдовий шовк аж надто зручно облягає м’яку і пружну плоть, ніжну, нервову, 
ніби зовсім ненадовго, надто ненадовго, прикриту мінливими зеленими водоростя-
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ми, гнучкими невловними лезами, що повільно пересувається, підкоряючись при
хованим течіям, зануреним до рідкої маси, глибоководна риба, чиє нерухоме тіло, 
напівприкрите ульвами, інколи саме по собі трохи пульсує і от-от вигнеться, охо
плене корчами, відкриється, ніби жадібний вологий рот з хитромудрими складками, 
вузькими і розмаїтими, які невпинно міняться, то випинаючись, то втягуючись, але 
попри цю звивисту мінливість зберігають білатеральну гармонію».

-  Аякже... -  голосно промовляє Лора, аби показати, що від останньої деталі во
на не в захваті, й увиразнює своє судження, невдоволено випинаючи губи. Потім 
вона підводиться одним рухом, виконуючи неможливий стрибок, і хапає великий 
словник, який, здається, завжди в неї під рукою. Вона шукає там слово «ульва» і 
знаходить таке: «Різновид зелених водоростей з пластинчастою стеблиною, більш 
чи менш закрученою по краях, розповсюджений у неглибоких солоних водах». 
Дівчинка споглядає карниз із ліпниною, що оторочує стелю над стіною, поклеєною 
пурпуровими шпалерами, і думає, що глибоководна риба не може ховатися в тако
му салаті. Потім вона промовляє, стиха, однак цілком розбірливо: «хтива ульва», а 
кілька секунд потому -  «затонулий собор».

Вона підходить до вікна, аби подивитися, чи грабіжники, які ховаються в кущах 
на краю вулиці, вполювали якусь здобич. Але у маленькому колі, висвітленому 
ліхтарем, уже нічого не видно; може й вполювали, а тепер саме розчленовують тіло 
десь в кущах. Напевно, йдеться про красуню-гувернантку, яку піймали, коли вона 
виходила з будинку.

Лора опускає тюлеву завісу, позирає на магнітофон і виявляє, що запис ще далеко 
не закінчився; голос, який весь цей час оповідав свою історію, і не думає перерватися 
чимось цікавішим: гомоном народної революції, сиренами, підпалом, пострілами... 
Отож, дівчинка сама імітує кулеметну чергу, хитається і падає, мов нежива, на ки
лим з густим довгим ворсом і залишається лежати на спині, виструнчившись на 
повний зріст, розкинувши руки і ноги хрестом.

Цей запис, певна річ, не має великої цінності, хоч з якого боку глянь. Оповідач 
продовжує аналізувати причини, з яких слід остерігатися красивої дівчини на ім’я 
Джоан, останню серед нянь, яких він знайшов за оголошеннями. У нього таке 
враження, ніби цього разу він натрапив на те, що йому потрібно, але важливо не 
оступитися: навіть якщо ця молода рудоволоса жінка справді повія, любителька чи 
професіоналка, треба ще довести її приналежність до організації, а щоб упевнити
ся в цьому, не варто поспішати. Розмова з Лорою під час першого візиту -  належ
ним чином записана (по стінах повно мікрофонів) -  дозволила зробити лише дуже 
непевні припущення з цього приводу. Друга зустріч, уже із самим «дядьком», як 
щойно було розказано, мала більш суттєві результати. Втретє Джей Ер викликають 
о пообідній порі.

Вона приходить у призначений час до будинку на Парк-авеню і як завжди дзво
нить у двері секретного помешкання. Двері повільно повертаються на петлях, але 
сьогодні у вестибюлі нікого не видно. І лише з лічильника чути замогильний голос: 
«Заходьте... Причиніть двері, будь ласка... Ваш прихід зареєстровано».

Ніхто не зустрічає Джей Ер, тому вона іде до «надувного будуару, де так само 
нікого не знаходить». Але в сусідній кімнаті -  це китайський салон -  вона чує, 
здається, знайомий чоловічий голос. Джей Ер тихенько стукає у двері до тієї кімнати, 
не одержує жодної відповіді і вирішує все-таки зайти до цього таємного святилища,
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в з я в ш и н а  о з б р о є н н я  н а й к р а щ и й  в а р іа н т  у с м іш к и  (п о л о х л и в а  н е в іл ь н и ц я ,  т а єм н о
закохана в хазяїна), адже значення слова «слухняна» ще варто розвідати... Однак 
усмішка застигає на прекрасних губах: у кімнаті лише маленька Лора, яка розлягла
ся на підлозі, а голос іде з магнітофона.

У кілька рвучких кроків Джей Ер підходить до лакового столика, підіймає прозору 
кришку і роздратованим жестом вимикає апарат. Дівчинка навіть не поворухнулася. 
ДжейЕр запитує:

-  Вашого дядечка тут немає?
Лора, лежачи так само непорушно, відповідає:
-  Ні. Ви ж самі бачите.
Джей Ер наполягає:
- 1 його взагалі немає в будинку?
-  Якби він тут був, вам би не довелося наглядати за мною.
-  Нехай так... Але навіщо дитину вашого віку стерегти, наче маля?
-  Якби ви не прийшли, я б підпалила будинок. У мене вже заготовлена каністра з 

бензином і купа білизни.
Гувернантка знизує плечима.
-  А до школи ви не ходите?
-Н і.
-  Ніколи?
-  Ніколи. Навіщо туди ходити?
-  Щоб навчатися.
-  Чого там навчатися?
«Ну й робота!» -  думає Джей Ер, яка міряє кімнату різкими кроками. Вона 

підходить до скляної стіни, піднімає тюлеву завісу, повертається до розпласта
ного тіла, яке зараз катається по червоному килимовому покриттю, ніби в нападі 
епілепсії. У неї виникає бажання забити Лору ногами.

-  Я й сама не знаю... рівнянь зі змінними... І столиці Меріленду я не знаю...
-  Аннаполіс! -  кричить дівчинка. -  Надто легко. Запитайте щось інше.
-  Хто вбив Лінкольна?
-  Дж. В. Бут.
-  Скільки секунд у добі?
-  Вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять.
-  Що таке ульва?
-  Рід зелених водоростей.
-  Про що мріють дівчата?
-  Про ніж... і кров!
-  Де наші кохані?
-  У могилі.
-  Ваш вік?
-  Тринадцять із половиною років.
-  Куди виходять вікна будинку?
-  На Сентрал-парк.
(Мені так і здалося).
-  Там є освітлення?
-  Так, слабке... Там стоїть ліхтар.
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- 1 що видно під ліхтарем?
-  Трьох осіб.
-  їхня стать?
-  Двоє чуваків і одна хвойда... На ній штани та кашкет, але під светром видно 

цицьки.
-  Як її звати?
-  Її звати -  чи радше, вона себе називає -  Джоан Робзон, а іноді ще: Робертсон.
-  Чим вона займається?
-  Це одна з нібито медсестер, співробітниць доктора Морґана, психоаналітика, 

який має кабінет під Сорок другою вулицею. Інші медсестри біляві, а оця...
-  Але чим вона зайнята зараз, там, у кущах за парком, з тими двома чоловіками? 

І хто вони?
-  Дуже просто: один із них -  Бен Саїд, другий -  наратор. Зараз всі вони втрьох заван

тажують білий б’юїк блоками сигарет з марихуаною, замаскованих під звичаний «Філіп 
Моррис». Дилер щойно викинув їх під кущами; йому передали по рації, що в гаражі 
машину обшукає поліція. Хто ж його попередив? Дуже просто: це шпик, який працює з 
ними. Джоан і тим двом довелося піти забирати партію. їхні рухи важко зрозуміти, адже 
вони не лише нахиляються, навпомацки шукають розкидані по траві пачки, ховають їх 
під одягом і носять у машину, припарковану біля тротуару; вони одночасно їдять сандвічі 
з ростбіфом, і їм доводиться щохвилини ховати їх у кишені, а потім витягати.

Бен Саїд із самого початку операції розкривав рот лише для того, аби встромити 
зуби у сандвіч, то наратор замислився: може, той чимось незадоволений, адже за
звичай він багато жартує. Джоан, яка для цієї операції прибрала волосся під велику 
автомобільну каскетку, посміхається і підморгує, спокусливо подивляє на нього; але 
безрезультатно, бо вигляд в нього так само невеселий. Роздратований їхніми вивер
тами, наратор -  давайте говорити «я», так буде простіше, -  довго обшукує аукубові 
зарості, подалі від них; і саме зараз ця дівка підходить точнісінько туди ж, наче не 
бачить, що місце вже зайняте.

-  А, ти тут! -  говорить вона.
-  Так, ти ж бачиш... Що там із Бен Саїдом?
-Та нічого...
-  А все-таки?
-Здається, ти робиш дурниці, а він втратить місце... через тебе.
-  Та ти що?.. До чого тут він?
-  Френк дав йому завдання стежити за тобою, а він не хоче тебе виказувати.
-Яка шляхетність!.. І що за дурниці я роблю?
-  Ти переховуєш у себе людину, яку вже давно мали стратити.
-  Так, це правда.
-  Я сказала йому, що це маячня.
-  Дякую. А що ти думаєш насправді?
Вона відповідає не одразу. Підіймає три сухі листочки, під якими нібито має бути 

сховано блок сигарет. Потім підводить голову і дивиться на мої губи, начебто ви
падково, але з добре вирахуваною наполегливістю. Здається, я вже казав, що губи в 
неї пухкі, гарно окреслені і блищать так, ніби завжди трохи зволожені; а її обличчя 
у затінку -  наче тепле молоко. Хотів би я, аби мені коли-небудь пояснили, скільки у 
цій симпатичній хвойді може міститися пуерто-риканської крові.



юсГЧ АЛЕН  РОБ-ГРІЄ

--------- ц

-  Ну, я думаю, що він справді забиває собі голову якимись вигадками, -  врешті 
занадто повільно відповідає вона.

Коли вона вимовляє слова, її рот рухається у глибинній напівтемряві: наче то 
морська істота, в якої м’які звивини постійно змінюють форму, проте не порушуючи 
досконалої симетрії, це ніби чорнильні плями на складеному навпіл аркуші паперу.

-  От і чудово, -  кажу я, -  а тобі краще займатися своїми справами.
Однак я одразу шкодую про цю фразу, не варто було її говорити. Справді, я, 

здається, помітив блиск ненависті в її великих зелених очах. Звичайно, це лише моя 
уява: серед цих кущів так темно, що колір очей не можна розгледіти, просто я його 
вже знаю.

Джей Ер піднялася спокійним рухом дикої тварини, вигинаючись, ніби у 
уповільненій зйомці. Не поспішаючи вона робить вигляд, що віддаляється. Оголена 
плоть її білої округлої шиї вилискує, наче лезо ножа, коли вона стає прямо під 
світлом ліхтаря.

Мені хочеться показати себе більш приязнішим, тому я запитую:
-  А той тип з оголошення? Як воно?
-  Нічого, дякую.
-  Ти знов туди йдеш?
-  Так, сьогодні. Але краще тобі займатися твоїми справами.
Я дивився, як вона недбалою ходою прямує до машини, і думав, що коли вона 

отака у штанях і светрі, тіло в неї має бути так само добре побудованим, як про те й 
говорять. Тоді ж мені спало на думку, яка гарна покійниця з неї б вийшла, адже ця 
біла шкіра просто неперевершена.

Коли я підводився, коліна пройняло гострим болем: надто довго я не рухався, си
дячи навпочіпки. Поки суглоби відновлювали гнучкість, я два-три рази потер руки, 
аби позбутися крихітних грудочок землі чи сухих гілочок, які пристали до долонь 
та кінчиків пальців.

І від того вечора ми не могли вийти на контакт із нею. Про її зникнення я дізнався 
наступного дня, коли прийшов до офісу. Після операції з сигаретами я не бачив 
її. Перед розставанням ми більше нічого не сказали одне одному; машину було 
повністю завантажено: кількість пачок збігалася з вказаною в накладній. Джей Ер 
сама поставила б’юїк у гараж, охоронець підтвердив її прибуття у призначений час. 
Одразу потому вона, вже у власній машині, поїхала до себе перевдягнутися: вона 
прийняла ванну, помила голову, напарфумила тіло і старанно нафарбувалася; після 
цього вона взялася прасувати зелену шовкову сукню, яку мала вдягнути тієї ночі, як 
вже було сказано. З прикрас вона лише повісила на шию тоненький золотий ланцю
жок із простим хрестиком.

-  А як вони з Бен Саїдом попрощалися?
-  Не пам’ятаю, щоб він звернув на неї увагу. Сам я був зосереджений на підрахунку 

цигаркових пачок. Коли б’юїк від’їхав, Бен Саїд щось невиравзно пробурмотів на 
прощання, і, здається, я пригадую його іронічний натяк на шум великої пожежі, 
який було чути вдалині, зі сторони Гарлему. Потім він зник за деревами, звичайно, 
він хотів пішки перейти парк у напрямку Колумбії. А я сів на метро і поїхав додо
му, як і завжди. Лора дуже непокоїлася через моє запізнення. Я коротко пояснив їй 
причину, але, не бажаючи ще більше лякати її, викликаючи спогади про власне ми
нуле, оминув мовчанням зникнення Джей Ер; про це навмисне замовчування я вже
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розповів, так само, як і про решту вечора.
-Гаразд... Стоянка, про яку ви говорите, знаходиться в самому кінці Манхеттену, 

а квартира Джей Ер -  на Сто двадцять третій вулиці?
-  Саме так.
-  Скільки, на вашу думку, знадобилося їй часу, аби дістатися Сентрал-парку на 

метро, а потім повернутися аж до Гарлему?
-  Година була вже пізня, рух на вулицях менш інтенсивний...
-  Звідки ви знаєте, якщо поверталися на метро?
-  Я сів у потяг на станції «Медісон».
-  Не дуже зручно для вас.
-  Це не так уже й довго. І пересадка на тій гілці зручніша.
-  А звідки вам відомі всі ці деталі: про ванну, парфуми і зелену сукню, якщо ви 

кажете, що потім з нею вже не бачилися?
-  Саме так вона повинна була вбратися для такого роду справи. Усі ці інструкції 

записано до її програми і внесено в картотеку.
-  Навіть про золотий хрестик?
-  Так, звісно.
-  Але звідки ж ви дізналися, що вона збирається прасувати сукню?
-  Вона сама нам сказала, коли прощалася: «Я поспішаю, мені ще сукню прасува

ти!»
-  Однак у своїх свідченнях ви щойно стверджували, що вже не говорили з нею 

після перепалки під аукубами. Можливо, її слова про сукню було звернено радше 
до Бен Саїда?

-  Так, можливо.
-  Отже, Бен Саїд, напевно, щось їй відповів?
-  Ні. Не думаю. Я не чув. Як я вже зазначив, у той момент він не звернув на неї 

уваги. Крім того, вона сказала це трохи раніше, задовго до нашого діалогу... Ви 
щойно його назвали «перепалкою»; ні, це занадто сильно сказано: то були цілком 
безневинні слова, якими ми обмінялися за роботою.

-  Останнє питання: ви сказали, що того вечора приховали зникнення Джей Ер від 
тієї, кого називаєте своєю сестрою. Як це можливо, якщо ви ще не знали про її зник
нення? Адже на той момент навіть підозри ні в чому подібному не могло виникнути.

-  Справді, я про це не подумав. Таким чином, ідея приховати від неї це зникнення 
повинна була прийти до мене лише наступного дня.

-  Якщо ваші припущення справедливі, Джоан о цій порі все ще вдома. Вона 
спокійно прасує сукню, недбало позираючи на екран телевізора. У кімнаті заду
ха, тому по виході з ванни вона не накинула ані халат, ані якийсь пеньюар. Вона 
лише взула зелені шкіряні черевички на високому підборі, а ще оті чорні панчохи, 
оздоблені замість підв’язок вузенькою оторочкою з рожевого мережива, що обіймає 
її ляжки. Тепер їй бракує лише сукні, яку вона вдягне, щойно закінчить справу, якою 
так старанно займається; отже, наразі весь її одяг -  золотий хрестик.

А ще вона поклала на довгастий розсувний столик для прасування великі швейні 
ножиці з хромованої сталі. Вона щойно скористалася ними, відрізаючи нитку, яка 
вибилася з подолу; гострі леза, відкриті у вигляді літери V, зблискують під лампою, 
вигнутою, мов лебедина шия. Зовсім поруч, якраз на висоті поверхні стола, куче
рявиться руно (на невеликому лобку бездоганної форми рівнобічного трикутника),



так само яскраво-руде і лискуче, як і розпатлана шевелюра, котра саме досушується 
і набуває свого звичного недбало-природного вигляду, розкидаючись по округлих 
плечах, аж поки її не закрутять у слабкий вузол, що розпадеться від найменшого 
поруху.

Час від часу молода жінка подивляє на маленький екран, де показують докумен
тальний фільм для дорослих. Йдеться про культові церемонії у Центральній Африці. 
Сімох дівчат шляхетного походження з переможених племен повинні прохроми
ти членом бога плодючості у священному затінку масличних пальм, обважнілих 
від плодів і -  додає ведуча -  під нав’язливий гуркіт бойових барабанів. Судячи 
з однакового кольору шкіри всіх дійових осіб, здається, що сутички, які породи
ли цей звичай, не можуть мати за причину непримиренність у відтінках засмаги; 
насправді, єдина помітна різниця полягає в тому, що полонянки закуті і перебувають 
на видноті, а музиканти і кати наполовину ховаються під масками і геометричними 
білими розмальовками на тілах. Хоч там як, кольоровий телевізор чудово надається 
для передач такого типу; оця, до речі, називається «Червоне і чорне». Джей Ер на 
хвильку припиняє роботу, щоб подивитися на одну зі страт, яку оператор відзняв 
великим планом (електрична праска зупиняється в повітрі у двадцяти сантиметрах 
від зеленого шовку). Між губами дівчини видно кінчик язика, як завжди, коли вона 
зайнята копіткими хатніми справами, ця звичка збереглася з дитинства.

У кульмінаційний момент легка посмішка задоволення, ніби тінь хижого птаха, 
лягає на порцелянове обличчя, а рожевий язичок повільно втягується до рота. І по
ки внутрішню поверхню смаглявих стегон заливає кров, від чого вони поступово 
вкриваються багряною сіточкою, молода жінка, ніби сама не звертаючи на це уваги, 
починає пестити себе краєм оббитого повстю столика для прасування. Саме тоді во
на почула, як за спиною в неї відкрилося балконне вікно.

Отже, саме час докладно описати місце подій. Це по-сучасному оздоблена 
однокімнатна квартира у багатоповерхівці, якій уже років п’ятдесят. Всередині самі 
лискучі поверхні, білий колір, дзеркала, відображення, гострі кути, а от зовні, по це
гляному фасаду будинку зиґзаґом в’ється чорний залізний остов пожежних сходів...

Але цими металевими сходинками вже надто часто користувалися -  та й самі ці 
слова вже багато разів повторювалися, -  і виконавець, який прийшов раніше за Джей 
Ер, вирішив проникнути до помешкання, відкривши двері дублікатом ключа (адже 
у нашому штабі є копії ключів до всіх замків наших агентів). Він спокійно собі роз
ташувався на балконі, причинивши за собою вікно, аби не було помітно, що його 
відчиняли, і чекав сприятливого моменту. Дівчина і справді нічого не запідозрила. 
Вона одразу роздягнулася. Але він волів дати їй час помитися і змастити тіло пар
фумами. А далі -  його-бо не обходило, чи добре вона випрасує сукню, -  його вихід 
на сцену трохи затримав лише телерепортаж: чоловік також дивився його з балкона 
крізь вікно. Варто зазначити, що це не був згаяний час, адже таким чином він зміг 
пересвідчитися, що всі сусіди, судячи зі звуків, які долинали з сусідніх вікон, диви
лися ту саму програму, поза сумнівом, єдино можливу о цій пізній порі. Звукоряд, 
щедрий на безперервний гуркіт барабанів і крики, сильно спростить його справу, 
надаючи повну свободу в підготовці покарання.

Однак тут, на самому початку, виникає питання: як вдалося Джей Ер крізь цей 
шум почути, що відкривається вікно, яке до того насправді навіть і не зачинили? 
Проте ця подробиця не має жодного значення (адже від неї нічого не зміниться, бо
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убивця підійшов до жертви ззаду і вона його не помітила), і цілком вірогідно, що 
вона озирнулася, бо на її оголене тіло раптом повіяло холодом.

Вона бачить поліцейського у формі (це просто перевдягання і маска, але вона аж 
ніяк не може про це знати). Він наближається до неї, направивши свій табельний 
автомат їй у живіт, аби вона мовчала і не ворушилася. Від жаху вона без наказу 
зводить руки і впускає праску, яка падає на зелену сукню. Термостат від’єднується, 
тому на місці, що мало би прикривати лобок, лишається випаленим великий трикут
ник. Щодо металевих сходів -  я про них не забув -  ними все-таки скористаються: 
для втечі, коли розгориться пожежа, якщо зважати на результати звіту.

У нижній частині драбини, яка з’єднує останній марш із тротуаром, пожежники, 
які продовжують шукати паліїв, одразу набувають спокійного вигляду, коли знахо
дять чорний френч, чоботи, шкіряну портупею, нашивки унтер-офіцера і фуражку з 
емблемою (автомат залишився наверху).

-Дякую за виявлену відвагу, -  різким голосом говорить командир. -  Ви не бачили 
нічого незвичного?

-  Ні, капітане. Усе нормально. У будинку більше нікого не залишилося. Можна 
заходити.

-  Навмисний підпал?
-  Ні, причиною пожежі стала праска з пошкодженим термостатом.
За кілька хвилин потому будинок обвалюється під звук вибуху. (Відомо, що в Нью- 

Йорку, коли пожежники втрачають надію врятувати охоплені полум’ям будинки за 
допомогою своїх шлангів, то будинок, якому загрожує небезпека, негайно знищу
ють (з метою запобігти розповсюдженню полум’я на прилеглі будівлі) потужним 
вибухом, подих якого за мить робить більше, ніж тисяча тонн води, за моделлю, 
вживаною для нафтових свердловин). Я не мав чого робити, окрім як поїхати на 
метро додому.

Бен Саїд, який і собі слухав сирени і останній звук вибуху, порушив свою мовчан
ку, пробурмотівши щось про «жахливу недбалість міської адміністрації». Він ніколи 
не посміхається, тому я не міг би присягнутися, що це був жарт. Потім він пішов сам 
через парк і майже одразу зник у темряві. Коли я повернувся додому...

-  Ваша молодша сестра змогла б повідомити точний час вашого повернення?
-  Звісно ні, адже вона не має доступу ні до настінного чи будь-якого іншого го

динника, ні до жодного приладу, за яким вона могла б визначити час. Ви знаєте, що 
в цій будівлі вже не працює телефон: його відключили, позаяк будинок незабаром 
мають знести; тому зателефонувати в довідкову службу і дізнатися час Лора також 
не могла. Вона повністю позбавлена інформації про час, це узгоджене з лікарем 
рішення: будь-яка згадка про час, як я вже зазначав, посилює її страждання. Недолік 
такого порядку в тому, що тепер вона завжди думає, ніби я запізнююся; а якщо ро
бота в штабі чи за його межами справді забирає трохи більше часу, ніж зазвичай, 
вона сильно перебільшує моє запізнення. Того вечора, наприклад, вона чекала на 
порозі бібліотеки на першому поверсі, тримаючи в руках відкриту книгу, ніби во
на щойно відірвалася від читання, коли почула, як обертається мій ключ у вхідних 
дверях; я знаю, що насправді вона перебувала там, у тій самій позі, протягом що
найменше години, очікуючи на моє повернення. Вона стоїть у напіврозчинених 
дверях...

-  Яку книгу вона тримала в руках?
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-  Д е іге ктив , з в іс н о :  в б у д и н к у  т іл ь к и  в о н и  і є , т а  й т о  д у ж е  м а л о , в ід т а к  вона
постійно перечитує одні й ті самі. Від підлоги до стелі по стінах цієї великої кімнати 
всі полиці порожні чи майже порожні, ми продовжуємо називати її бібліотекою з 
огляду на її початкове призначення. Мені не потрібно озиратися, аби одразу помітити 
у відображенні в дзеркалі над консоллю (я кладу ключі на мармуровий столик кож
ного вечора, коли повертаюся) на тлі Лориної сукні, книгу, яку Лора заклала паль
цем і тримає на рівні паху, і це книга не з нашого скромного зібрання. Обкладинка, 
яскраві і вульгарні кольори якої, здається, цілком вкладаються у традицію оформ
лення цього жанру, видається мені незнайомою. Вона не схожа на ті, які я знаю 
напам’ять до найменших дрібниць, адже я скрізь у будинку натрапляю на ці книж
ки, недбало розкидані по столах, стільцях та підлозі. Я завжди гадав, що Лора читає 
всі ці книги одночасно і, залежно від власних переміщень по кімнатах, плутає 
дбайливо розраховані авторами детективні перипетії. Отже, вона постійно змінює 
архітектоніку кожної книги, перескакуючи по сто разів на день з одного тексту на 
інший, безстрашно повертаючись по кілька разів до одного й того самого уривка, 
вочевидь абсолютно нецікавого, і водночас повністю пропускаючи головний розділ, 
який містить ключовий момент розслідування і, відповідно, надає сенсу всьому сю
жету; а до того ж, багато з цих низькопробних видань, не витримуючи такого спосо
бу читання, часом жорсткого, протягом місяців порозгублювали там кутик листочка, 
там -  цілу сторінку, а подекуди навіть і декілька сторінок поспіль.

Однак якщо незнайома мені книга (не нова, адже вона приблизно в такому ж стані, 
як інші) ввійшла в цю круговерть, це означає, що сюди хтось приходив, коли мене не 
було. Сама Лора не може виходити, бо я для певності замикаю її на ключ коли йду. А 
от хтось знадвору може мати відмикачку чи й повний набір грабіжника, або навіть 
замовити собі дублікат, стверджуючи, що це ключ від його власного дому, втрачений 
цього вечора під час бійки з трьома хуліганами у порожньому вагоні метро.

Під здивованим поглядом чоловіка у фетровому капелюсі, насунутому на чоло 
(цей тип і далі стоїть на посту перед будинком навпроти і трохи відступає у затінок 
ніші, аби споглядати неочікувану сцену без ризику викрити себе, і знову мимохіть 
ховає облиті чорними рукавичками руки до глибоких кишень чорного плаща, 
що вилискує під дощем) приходить слюсар і неквапно влаштовується на верхній 
сходинці перед дверима, звіряє за маленьким записником номер будинку із тим, що 
надав клієнт, бо той не зміг сам прийти, воліючи скористатися цією парою годин 
для владнання однієї важливої справи: він має дістатися найближчого відділка і 
повідомити поліцію про те, що сьогодні на світанку став жертвою нападу.

Слюсар -  старий, лисий і короткозорий; здається, йому анітрохи не заважають 
дрібні краплини дощу, котрі ще падають на плечі і на лискучу голову, хоча справ
жня гроза вже минула. Він обережно вводить у замковий отвір металевий стрижень, 
дуже повільно крутить його, припавши вухом до дверей і наслухаючи ледь чутний 
скрегіт, щоб визначити, як побудований механізм. Як завжди, клієнт не зміг навіть 
приблизно описати замок, ключ від якого загубив.

А зараз слюсар припадає до замкового отвору оком; потім знову пробує різні 
стрижні, які ретельно вибирає зі свого ящичка з інструментами. Майстра явно щось 
непокоїть, позаяк він знову зазирає у шпарину і сяк-так освітлює механізм кишень
ковим ліхтариком циліндричної форми, наближаючи круглу світляну фасетку до 
таємничого норовливого отвору.
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Однак для досягнення цієї мети варто було би мати лампу замість ока, г

г ■ -
і це не-

можливо, бо тоді б не було кому бачити; і слюсар невдовзі відмовляється від цього 
допоміжного засобу і роздивляється замок, уже нічим собі не присвітлюючи. Він 
помічає, що замковий отвір наскрізний і що в кімнаті горить лампочка, чого не мало 
би бути, адже будинок начебто порожній. Чи не краще просто подзвонити у двері, а 
тоді вже розібратися із будовою замка і змайструвати під нього новий ключ?

Однак низенький лисий чоловічок відволікається від своїх логічних міркувань, бо 
перед ним, по той бік дверей, розгортається навдивовижу цікава сцена, і він перестає 
аналізувати ситуацію та її можливі наслідки... У кімнаті на підлозі лежить дівчина, 
міцно скручена, із кляпом у роті. Судячи з бронзового відтінку шкіри, з чорного, 
із синім полиском, волосся, густого, в’юнкого, довгого, це метиска із добрячою 
часткою індіанської крові. Здається, обличчя в неї гарне, із правильними рисами, 
наскільки можна судити, адже рот їй зав’язано білою хустиною, що спотворює його, 
розтягуючи губи. Руки в неї скручено за спиною, їх майже не видно. Щиколотки 
зв’язано навхрест грубою мотузкою, яка вище багато разів оббігає довгі, трохи 
зігнуті у колінах ноги, перетягує живіт і стегна, потім численними витками обмотує 
руки разом із тулубом. Мотузку накладено дуже туго, вона вгрузає у найм’якіші 
ділянки тіла: груди, живіт, стегна.

Присутні ознаки боротьби; принаймні, дівчина мала опиратися, бо її яскраво-черво
на сукня дуже постраждала. Поділ, варто зазначити, і без того короткий, з одного боку 
підібгався аж до лобка, ще й оголюючи широку ділянку шкіри над вишитим краєм 
панчохи, а корсаж роздерто на одному плечі, округлість якого сяє під різким світлом 
високої, накритої китайським абажуром лампи, що стоїть на столику зовсім поруч.

Саме на цю лампу, звиваючись боком, наскільки дозволяє мотузка, бранка зводить 
погляд розширених від жаху, а чи просто від незручної пози -  вона напіврозпростерта 
горілиць -  очей. Здається, вона намагається зіпертися на лікоть, але їй не дуже 
вдається, бо руку зафіксовано мотузкою. На підлозі біля дівчини, зовсім поруч із 
її оголеним плечем, лежить щось невиразної форми, схоже на чорну шкіряну рука
вичку, маленького розміру, коротку, із розчепіреними в усі боки зім’ятими пальця
ми. Як уже було сказано, чорнява дівчина не звертає уваги на цю останню деталь, 
точка, на яку вона постійно кидає сповнений жаху погляд, розташована у майже 
діаметрально протилежному напрямку: там до чогось ретельно готується другий 
персонаж, задіяний у сцені.

Це одягнутий у білий халат сивий чоловік із вольовим обличчям, в окулярах у 
сталевій оправі. І його обличчя, і постава мають вигляд цілковито стереотипних, 
без жодних ознак реального життя, без жодних людських емоцій, за винятком цієї 
твердості і байдужості, абсолютно трафаретних; однак саме через цю закритість він 
надто сильно заглиблюється у роботу, яку саме виконує. У колі яскравого світла, що 
падає з-під абажура, видно, що він саме наповнює шприц для підшкірних ін’єкцій 
сироваткою (наркотиком, галюциногеном, нервовим збудником, отрутою поступової 
чи миттєвої дії), вертикально тримаючи лівою рукою розмічений позначками довга
стий скляний циліндр, що закінчується тоненькою порожньою всередині голкою, а 
великим і вказівним пальцями правої руки тимчасом щось лаштує із круглим скля
ним кінчиком поршня. Його очі з-за окулярів, що виблискують цілком у стилі цієї 
сцени, так уважно споглядають рівень рідини, що стає ясно: точність у цій процедурі 
дуже важлива.
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безбарвної субстанції чи про очікуваний ефект від ін’єкції, підготовка до якої так 
непокоїть молоду полонянку. Справжній сенс цього епізоду не можна визначити з 
певністю, тим більше що назва книги невідома: верхню половину обкладинки, де 
вона мала би бути зазначена, відірвано, випадково чи навмисно.

Я запитую в Лори, звідки взялася ця книжка.
-  Вона була там, -  відповідає Лора, невиразно махаючи рукою у напрямку пустих 

полиць за спиною. І дивиться прямо перед собою відсутнім поглядом.
-  Дивно, -  кажу я, -  ніколи її не бачив...
-  Вона спочивала собі на верхній полиці, у кутку, лежала, а не стояла.
-  Он воно що... І чому ви надумали пошукати там?
-  Я випадково туди зазирнула.
-  Але вам довелося скористатися драбиною?
-  Ні. Я видерлася нагору по полицях.
Звісно, вона бреше. Надто вже невірогідна ця безглузда акробатична вправа, яку я 

марно силкуюся уявити.
Чи, може, це все й правда, що б там не думалося. Вона завжди, варто мені вдати

ся до таких питань, що швидко переростають у допит, починає говорити повільно, 
чітко, відсторонено, мовби відповіді приходять через сон або від голосу, що йо
го чує лише вона, від оракула. Однак водночас її тон не допускає жодних запере
чень: відчувається, що в її твердженнях очевидність доказів не залишає місця для 
підтексту. А ще виникає враження, що вона озброєна певністю математичної форму
ли або щойно прочитала виклад єдино можливого рішення для заданого їй рівняння.

Я й собі заглиблююся у книгу, гортаючи сторінки й удаючи, що мене цікавлять 
пригоди героїв. Мені начебто вдається визначити, що красуню-метиску з вульгарно 
розмальованої обкладинки звати Сарою. Вона знає три страшні таємниці, пов’язані 
між собою, і поклялася нікому їх не відкривати, адже їхнє розголошення спричи
нить невідворотні катастрофічні наслідки, як для неї, так і для цілого світу. Вона 
так боїться вибовкнути одного дня часточку історії, якою (від постійних спроб за
бути) вже одержима її свідомість, що живе, замкнувшись у власному будинку, до 
якого має доступ лише сімейний лікар, який приходить щовечора. Він опікується 
нею, відколи вона втратила усю свою родину. Але вона не розповіла нічого навіть 
цьому добродушному старому, якому сумно бачити, що така гарна молода дівчина 
з незрозумілих причин живе, замкнувшись від світу. Отож, він вирішує, -  не спи
тавшись дозволу у своєї підопічної, -  показати її шахраєві-психоаналітику на ім’я 
Морган, який починає власне таємне розслідування минулого пацієнтки, щоб визна
чити походження проблем, про які начебто свідчить її поведінка.

Певна річ, саме він -  цей чоловік у білому халаті, а рідина у шприці -  сироватка 
правди. Він збирається, не маючи іншого виходу, зробити їй укол, у верхню частину 
стегна; там оголено велику ділянку ніжної шкіри, бо мотузки так лягли на сукню, 
що вона підібгалася. Отже, замкнена у лабіринті своєї хворої свідомості Сара зараз 
мучиться від певності того, що її мовленнєві органи одразу почнуть виповідати за
боронену історію, що так і тремтить на кінчику язика. Раптом я звертаю увагу на 
одну підозрілу деталь: у тексті побіжно зазначено, що дівчина має блакитні очі, а 
це аж ніяк не в’яжеться із кольором шкіри та волосся, яких надав художник дівчині 
з обкладинки.
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Однак що мене вражає ще більше у цій вульгарно розмальованій обкладинці, то це 
те, що чорний об’єкт незрозумілої форми на підлозі -  не жіноча рукавичка, як я по
думав був, а величезний павук із пухнастими лапами, який підступає до оголеного 
плеча і шиї полонянки. Чи є ця істота запланованою частиною допиту, а чи її ніхто 
ще не помітив і вона відіграватиме власну роль? (Уточню: її не помітив ніхто, крім 
мене, тобто ані Сара, ані доктор Морґан, адже я визначив, швидко проглянувши ро
ман, що із трьох елементів таємниці, що нею володіє героїня, один відомий читачеві, 
другий -  нараторові, а третій -  лише самому автору книги). Між цих міркувань я 
намагаюся (марно, як і до цього) силоміць видобути зі своєї пам’яті, як Лора залізла 
у бібліотеку, не маючи -  за її словами -  жодної певної мети; це починає видаватися 
мені дедалі безглуздішим, якщо тільки дитина не злякалася пацюка чи гігантського 
павука: якби це був шум від розбитої шибки в одному з вікон, якими закінчуються 
коридори, вона би радше побігла ховатися у шафу чи навіть у кабінку туалету, але 
на полиці б не лізла...

І в цей момент, адже я продовжую гортати сторінки книги, вже навмання, шукаю
чи ту, що відповідає обкладинці, щоб перевірити обставини, за яких робиться укол, і 
дізнатися, чи ця тваринка своєю випадковою появою допоможе дівчині, а чи, навпа
ки, вона є запланованим елементом програми, -  у цей момент я знову натрапляю на 
пасаж, в якому оповідач, перевдягнений у поліцейського, вривається до помешкання 
молодої рудоволосої жінки на ім’я Джоан.

Він зупинився за кілька кроків від жертви і з зацікавленням роздивляється її ого
лене тіло, на якому лише -  як вже було зазначено -  зелені шкіряні черевики, чорні 
панчохи із мереживними рожевими підв’язками та золотий хрестик... І тут я почи
наю сумніватися: якщо я впізнаю цей епізод саме на рівні тексту (а не лише на рівні 
ситуації, адже це б нічого не доводило, аналогічні ситуації описуються у більшості 
романів, що їх продають у модних книгарнях на Таймс-сквер), це означає, що ця 
книга, обкладинки якої я не пам’ятаю, вже мені траплялася. А відтак немає сенсу 
мучити Лору допитами про її нещодавнє «надбання». І знову, вже вкотре, я подумки 
зазначаю, що вона в цьому домі живе нездоровим сумним життям, без планів, без 
сюрпризів, без майбутнього.

Уже дуже давно вона перестала по-справжньому спілкуватися із зовнішнім світом, 
з яким її відтоді пов’язують лишень оманливі стежки, що заводять у глухий кут, 
побудовані на основі -  за винятком її особистих спогадів, і я сподіваюся стерти з її 
пам’яті найболючіші епізоди, -  цієї розореної детективної бібліотеки, на основі моїх 
щоденних оповідок, з яких я ретельно вилущую всі згадки про деструктивні дії, а 
також, протягом певних годин і за умови дотримання запобіжних заходів, коли в її 
кімнаті трохи розсуваються завіси на вікнах, на основі видива шкільного подвір’я, 
на якому, за ґратами як мінімум шість метрів заввишки, чорношкірі дівчатка, як і всі 
інші діти, граються у загадкові й жорстокі ігри.

Я й собі мав би докласти зусиль, щоб розвеселити мою полоняночку, оскільки 
вирішив (тимчасово?) залишити її в себе, у надійному місці, щоб уберегти від вер
ховних рішень і захистити від лиха. Крім того, існує небезпека, що одного дня, коли 
мене не буде, Лора, якщо надто нудьгуватиме, може припуститися якоїсь фатальної 
помилки, що занапастить нас обох. Але що я можу вигадати? Хоч там як, доведеться 
повертатися до закупівлі детективів; на вітринах спеціальних книгарень вибирати 
буде легко, адже головну роль у привертанні уваги до таких творів відіграє кар-



тинка на обкладинці. Я міг би також приносити їй цукерки, еротичні фотографії, 
парфуми, журнали мод, комікси, сигарети з марихуаною, а ще, можливо, встанови
ти телевізійну антену: яскраві випуски новин трохи змінили б атмосферу в цій на 
три чверті порожній будівлі, що править їй за в’язницю, а репортажі з Африки та 
Далекого Сходу дещо поправили б ситуацію з її навчанням, яке довелося перервати.

А от щодо того, щоб вона могла з кимось погратися -  це неможливо. Хіба тільки 
запрошувати молодих жінок зі списків до страти -  і щоразу інших; заманювати сю
ди під різними приводами, залишати Лорі на той час, що вона захоче, хай вона з 
ними розважиться, і тримати напоготові засоби, які знадобляться, якщо вони за
гинуть, -  тут, на місці або деінде, -  і щоб жертви не мали часу вийти на контакт із 
кимось приналежним до організації або стороннім. Якби їхні покарання проходили 
тут, Лора могла б це оцінити, принаймні як глядачка.

Я одразу ж нотую важливе завдання, до якого треба буде принагідно поверну
тися: спробувати якомога точніше описати, як Лора висловлюється, коли я ставлю 
їй питання або коли вона ввечері, після мого повернення, розповідає, що робила 
цілий день. Її слова ніколи не складаються у мовленнєвий потік, це наче роз’єднані 
шматки, нічим не пов’язані між собою, попри її тон, який дозволяє припустити, що 
десь там, не лише у неї в голові, існує зв’язне ціле; а ще завжди над цими сяк-так 
пов’язаними елементами нависає страх неминучої катастрофи, непередбачуваної, 
хоча й невідворотної, яка дощенту зруйнує цей непевний порядок.

Я втомився аналізувати і врешті починаю й собі чекати чогось такого, що не мож
на вирахувати і від чого все вмить вибухне. І отак з ночі у ніч я повертаюся додому, 
кладу ключ на мармуровий столик у вестибюлі і повільно піднімаюся сходами, а но
ги мені відтягує вся накопичена за день втома. І, напружуючи слух, ловлю всі звуки, 
що долітають з її кімнати. Якби мені довелося виправдовувати свою непокору на
казам, посилаючись на якісь непереборні пристрасні мотиви, важко було б з чистою 
совістю заявити, що незаконне володіння нею приносить мені більше задоволення, 
ніж страждання. Проте немає сенсу згадувати минуле і жалкувати, адже тим часом, 
оповідь, що я розпочав, розгортається собі у Гарлемі, в задусі однокімнатної квар
тири на Сто двадцять третій вулиці. Перевдягнений у поліцейську форму чоловік 
оголошує Джоан, що паралельний трибунал спеціальної юрисдикції щойно засудив 
її до страти і що він спочатку, як заведено, довго її катуватиме, щоб вона розповіла 
про подробиці змови. До того ж, каже чоловік, він підійде до свого завдання із особ
ливою ретельністю, адже воно принесе йому велике задоволення, бо ж якщо він 
носить армійські чоботи і гімнастерку, це не означає, що людські почуття йому 
чужі. Отже, не варто гаяти час, навіть якщо -  і це дуже вірогідно -  вона не зможе 
повідомити нічого такого, чого поліція не знає.

Це останнє речення має засвідчити -  так уявляється поліцейському -  данину 
досконалій вроді жертви, адже він супроводжує його скромним вітанням: схиляє 
до неї голову, трохи сковано, але цілком по-світському. Молода жінка, зважаючи 
на свою ситуацію, не звертає уваги на цю галантність, вона так і стоїть, здійнявши 
руки до волосся, що розсипалося кучерями у чарівному (чи спокусливому) безладі, 
а потім відступає до скляних дверей на балкон, широко розплющивши свої зелені 
очі, наповнені страхом (чи жахом, чи подивом тощо).

«Бачу, ви вже наготували деякі інструменти», -  з ледь помітною посмішкою каже 
чоловік, тримаючи свій пістолет націленим на полонянку і вказуючи кивком голови
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на прасувальну дошку і блискучі гостролезі ножиці, а тим часом праска на шовковій 
сукні починає диміти. Тим часом він думає, що ця прасувальна дошка також йому 
прислужиться: вона дуже зручної видовженої форми, і їй надають стійкості чотири 
металеві ніжки, розчепірені на підлозі; вони навіть оздоблені чотирма пасками, наче 
спеціально призначеними, щоб утримувати ноги і зап’ястки, коли тіло розкинеть
ся горілиць. Поліцейський навіть починає думати, що ні для чого іншого вони б і 
не придалися. Він уже наміряється поставити їй це питання, але, глянувши на неї, 
змінює тему.

-  Спочатку я вас зґвалтую, -  каже він, -  певна річ, під час допиту я це робитиму 
знову, як того і вимагають від нас інструкції, але першого разу я хочу вас взяти не 
зв’язуючи. Мене трохи розчулив цей телевізійний репортаж, хоча у нашій справі, 
повірте, ми багато чого бачимо. Поки я був на балконі, я помітив, що вам, як і мені, 
подобалися найкращі епізоди; отже, можливо, вам було б навіть цікаво, що на вас 
чекає принаймні на початку розбору вашої справи, отож, я радий за вас. (А щодо 
мене, як ви могли помітити, задоволення від участі аж ніяк не пов’язано із моїми 
особистими вподобаннями і фетишами). Що ж, розташовуйтеся он там, на дивані.

Ні, не так. Ставайте на коліна. Отак добре; поверніться до стіни. Спирайтеся 
на лікті. Опустіть голову, так гарніше. Одну ногу відставте, а на іншу зіпріться. 
Розсуньте ноги ширше. І прогніть спину якомога глибше. Отак! У вас справді саме 
таке гарне тіло, як про те кажуть; шкіра напрочуд ніжна, і на вигляд, і на дотик, і від 
вас дуже приємно пахне. Про все це сказано в рапорті. Нумо, шлюшко, не маніртеся: 
зважайте на те, що для вас це, хоч там як, відстрочка, і ви ще скоро сумуватимете 
за нею, хоча зараз ваша поза вам здається незручною, а мої дотики, здається, вам 
неприємні.

От. Це вже краще. Ми одразу перейдемо до попереднього допиту, якщо ви нічого 
не маєте проти. Коли вам уже не буде чого відповідати, перейдемо до катувань, щоб 
перевірити, чи ви говорили правду. Не змінюючи вашої пози і вже вас не утриму
ючи, можна буде спочатку, із суто естетичних міркувань, випустити трохи крові із 
цих білих сідниць. Потім, коли ми перейдемо до іншої сторони вашого тіла (йдеться 
переважно про груди, лобок і, певна річ, про піхву), добре було б надійно прив’язати 
вас до прасувальної дошки. Сподіваюся, що на той час ви вже не матимете чого ска
зати, адже мені доведеться виставити звук у телевізорі на максимальну гучність, аби 
заглушити ваші крики, отже, я не розумітиму ваших відповідей.

А, і ледь не забув: між двома частинами нашої програми ви повинні приготува
ти мені випити і щось перекусити, приміром, яєчню з шинкою. І під час цього ан
тракту ви будете уважною і дбайливою. Можете навіть поговорити зі мною, поки 
куритимете свою останню сигарету; вам же буде вигідно розтягнути цю відстрочку 
на якомога довший час. Потім, додасте ви під дією болю якісь нові деталі до своїх 
свідчень чи ні, я в будь-якому разі закатую вас до смерті, як і передбачено в нашому 
вироку. Не сперечайтеся, це ні до чого. І не плачте: від ягнячого мекання, як твер
дить китайське прислів’я, тигр лише збуджується. Отож, вас звати Джоан Робзон. 
Відповідайте, так буде краще: ви менше потерпатимете від надто болісних тортур. 
То ваше прізвище Робзон?

-Так.
-Ім ’я?
-  Джоан.
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-  Прізвисько?
-  Джей Ер.
-  Скільки вам років?
-  Двадцять один.
-  Рід занять?
-  Студентка.
-  Спеціальність?
-  Історія релігійних учень.
-  Ви вже маєте інші дипломи?
-  Так, два.
-Я к і?
-  З політичної філософії та естетики злочину.
-  Як заробляєте на життя?
-  Працюю. Неповний робочий день.
-  У чому полягає ваша робота?
-  Проституція.
-  Якої категорії?
-  «Люкс».
-  Працюєте на себе чи на організацію?
-  На організацію.
-  Яку? Відповідайте люб’язніше, бо інакше мені доведеться кожне запитання пе

ретворювати на міні-допит. Зважайте на те, що я вам казав! І взагалі, тримайте позу. 
Отже, ви працюєте на організацію.

-  Так. «Джонсон лтд». Пробачте мене.
-  Це вже краще. Але не сіпайтеся так, прошу вас. То вам подобається?
-Е е е ... Що саме?
-  Робота на «Джонсона», а що ж іще!
-  Так. Вони чесні.
-  Скільки ви заробляєте?
-  Від вісімдесяти до тисячі доларів за вечір. П’ятдесят відсотків забирає робото

давець.
-  Напевно, ви маєте звичку приховувати від нього частину платні?
-  Ні. Я чесна. І в будь-якому разі є квитанції. Дуже жорсткий контроль. Зараз 

уже майже все автоматизовано: клієнти дедалі частіше платять за рахунками, що їх 
видає лічильник.

-  Напевно, це складно, зважаючи на розмаїття послуг і різні тарифи?
-  У нас є перфорована картка з таблицею послуг і тарифів, а це уможливлює 

механічні розрахунки.
- 1 ви впевнені, що ніколи не приховуєте від роботодавця платню?
-  Клянуся.
-  Гаразд. Невдовзі побачимо, чи ви не зміните думку під дією розжарених на вогні 

довгих голок або щипців. Звісно, газ у вашій квартирі є?
-  Так, на кухні. А що, питання платні настільки важливе?
-  Немає важливих питань. Це лише справа принципу. Ви ж читали наш девіз на 

моєму кашкеті: «Правда, моя єдина пристрасть».
-  Але якщо катувати надто жорстоко, чи не призводить це, навпаки, до брехні?
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-Так часто буває, навіть завжди, якщо наполягати достатньо довго; от побачите.
-  То ви не досягаєте мети операції, якщо не зважати на задоволення?
-  Ні. Не намагайтеся вплинути на мене своїми міркуваннями, сподіваючись уник

нути призначеної вам долі. Випадок, про який ви говорите, передбачено, і ви просто 
ідіотка, якщо про це не подумали. Припустімо, ви спочатку про щось заявляєте, а 
потім говорите протилежне; у половині випадків одну із двох відповідей з усією 
певністю можна вважати правдивою. А виходячи з цього, все решта полягає лише у 
математичних розрахунках, які виконує електронний інтелект, що йому передадуть 
ваші відповіді. Саме з цієї причини, щоб результати розрахунків були точнішими, 
важливо катувати вас якомога довше: тоді ви після кожної своєї заяви врешті її спро
стовуватимете. Зрозуміло? От і добре. Повернемося до «Джонсон лтд». П’ятдесят 
відсотків -  це забагато. Чи не хотіли б ви замість цього працювати на поліцію?

-  У тій самій галузі?
-  Так, звісно. Здається, у вас великі здібності. Коли я почав вас пестити, ви вже 

були повністю мокра.
-  Напевно, це через той фільм, в якому протикали дівчаток, або від страху, або че

рез те, що я побачила вашу уніформу. Але щоб піти, я повинна завчасно попередити 
нинішнього роботодавця. Крім того, все залежить від умов, які ви запропонуєте.

-  Ми можемо гарненько обговорити їх під час перерви. Перш за все безпечно жи
тимете собі, а це вже хороший аргумент; просто я перед цим годину-дві катуватиму 
вас, для проформи, а ви тим часом матимете змогу все обміркувати, та і я розважуся. 
Поки що скажіть мені, хто такий Бен Саїд.

-  Ви його знаєте?
-  У звіті багато разів згадується його ім’я.
-  На мою думку, це жалюгідний тип.
-  Чим він займається у вашій організації?
-  Він посередник. Це простий араб, як ви знаєте, але в нашій організації не бажа

ють ділити людей на категорії за расовою приналежністю.
-  А ви єврейка?
-  Ні-ні, я негритянка з Пуерто-Рико.
-Дозвольте зробити вам комплімент: ніколи б не подумав. Отже, Бен Саїд...
-  Шеф зустрів його під час заворушень проти поліції. Все-таки прикро, що така 

людина витрачала свій час на участь у заворушеннях; Бен Саїд дуже освічений: 
володіє двадцятьма трьома мовами, в тому числі гельською та африкаансом.

-  Але не англійською?
-  Ні. Без цього діалекту американський революціонер може обійтися. У будь- 

якому разі для спілкування в організації достатньо іспанської... Знаєте, так мені 
дуже боляче.

-  Знаю. Це я навмисно. Які саме обов’язки він виконує в організації?
- Він посередник. Я вже відповідала на це питання.
-  Чому ви назвали його жалюгідним типом?
- О, таке враження складається від безлічі дрібниць. Якось посилають його про

стежити за будинком біля Гринвічу, там відбуваються незвичні події, хоча живуть 
у ньому переважно наші агенти. І от він приходить, у типовому одязі приватного 
детектива, з погано припасованою до обличчя маскою, сховавши очі за чорними 
окулярами, і з класичним набором: капелюхом з опущеними полями, плащем-регла-
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-  Так

ііднятим коміром, і так далі. І отак перевдягнувшись, він стає на видноті, на 
)і, навпроти цього дому...
. Цей пасаж у нашому звіті вже є. Єдиний пункт, в якому я не мав певності,

це те, що той чоловік був Бен Саїдом. Ви могли б навести якийсь інший приклад?
-  Але це справді він! Просто придивіться уважніше, коли ввечері повертаєтеся 

додому. Під маскою в нього від нервового тику сіпається ліва щока; а латекс маски 
збирається у складку, і від цього йому постійно хочеться смикнути за нижній край 
маски, щоб вона рівномірно лягла на обличчя; він боїться, аби цей жест не викрив 
його маскараду, тому глибоко засовує руки у кишені, а від цього стає схожим на 
шпика аж до смішного. Даруйте. Буквально щойно, до того як ми втрьох почали ван
тажити сигарети в б’юїк, я здаля подумала була, що то поліцейський у цивільному, 
і поїхала далі замість зупинити машину у визначеному місці: я була впевнена, що 
нашу комбінацію викрили. Лише в останню мить, повільно їдучи вздовж тротуару, 
наче вишукуючи собі клієнта, я впізнала Бен Саїда. Вийшовши із автівки, я трохи 
посміялася з нього, а потім він цілий вечір дувся, ну, ви пам’ятаєте...

-  Я запитував про ще один приклад на підтримку висловленої вами думки про 
нього, а не про ваші особисті інтрижки у подобі продавчині з універмагу або 
машиністки.

-  Ні, будь ласка, не треба. Надто боляче. Обіцяю вам бути слухняною, от побачи
те. Я зроблю все, що забажаєте. І я не буду говорити про те, що вас дратує.

-  Не ворушіться, а то я зв’яжу вас просто зараз. І давайте, вигадуйте важливі й 
точні факти.

-  Будь ласка, не треба. Метро. Ось: вагон метро і та сцена з трьома чорносороч- 
никами. Виявляється, що Бен Саїд глухої ночі їде в порожньому вагоні, який мчить 
кудись на околицю міста -  гадаю, в Бруклін, -  а о цій порі в таких місцях повно 
хуліганів. Крізь сполучні дверцята вони переходять з вагона у вагон і шукають, що б 
такого вичворити. Мене й саму на цій лінії частенько ґвалтували, коли я поверталася 
з роботи. Це доволі неприємно, адже якщо опиратися, вони зв’язують вам руки за 
спиною, а потім, коли всі візьмуть вас по черзі, вони вішають вас на багажну сітку 
або викидають з дверей, інколи так і залишивши мотузку в поїзді, який іде собі далі, 
бо машиніст нічого не помічає, і врешті одяг розірваний, тіло жахливо понівечене, 
кінцівки розтрощені й вкриті ранами, так що на кінцевій станції годі й упізнати. 
Багатьох моїх подруг так убили. Але якщо на все погодитися, щоб такого уникнути, 
ризикуєш мати проблеми з синдикатом за те, що буцімто підпільно працюватимеш. 
Штраф такий великий, що виплачувати його доведеться решту життя; не кажучи 
вже про те, що в поїзді можна зіткнутися з агентом-провокатором: і таке траплялося 
з моєю колежанкою... Ні, будь ласка, не робіть цього. Я думала вам догодити, вда
ючись до такого відступу. Але тепер повертаюся до Бен Саїда. Він сидить у кутку, 
обличчям до виходу, у передній частині вагона, і через стукіт, з яким їдуть ці швидкі 
поїзди, він не чує, як через інші двері заходять юні негідники і збираються в нього за 
спиною, щоб вирішити, як їм розважитися його коштом. Це підлітки, яким заледве 
п’ятнадцять, усі троє приблизно однакового зросту; але якщо уважніше придивити
ся, бачимо серед них дівчину, хоча її одяг -  штани і куртка з чорної шкіри -  за кроєм 
такий самий, як і у двох інших. Це тоненьке дівча, але вже сформоване, симпатичне, 
з коротко підстриженим білявим волоссям. Видно, що її одяг не магазинний, а дуже 
елегантно викроєний і пошитий із м’якої еластичної матерії, в міру лискучої, напев-
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но, дорогої; і штани теж із чорної шкіри, застібаються блискавкою, як і куртка, в якої 
комір розкрито аж до грудей. У підземках така задуха, що ці дівчата під верхнім одя
гом часто голі. Так-так, я продовжую. Двоє хлопців, також біляві, із правильними і 
доволі гарними рисами обличчя, попри трохи жіночний вигляд у двох хлопців, та
кож білявих, правильні й доволі гарні риси обличчя, незважаючи на дещо жіночний 
вигляд і жахливу неохайність, сигарети в кутиках розтягнутих вуст і таке інше. 
Один із них зовсім брудний, мало того, що його полотняні штани радше сірі, ніж 
чорні, так над кісточкою лівої ноги вони ще й розірвані, вертикально, сантиметрів 
на десять, наче хлопець зачепився за колючий дріт під час грабіжницького нальоту; 
а взуття він одягнув як капці, розчавивши задник, бо розплести зав’язані шнурки 
вже неможливо: ними припасовано підошви. Щодо їхнього мовлення, не виникає 
враження, щоб воно відображало надто ретельні студії.

Крім того, здається, що командує дівчина. На лівому плечі в неї навіть якийсь 
золотий значок, що з першого погляду нагадує скромну лейтенантську нашивку; 
придивившись ближче, розумієш, що то не безперервна лінія, а вервечка заплав
них літер жирного шрифту, які утворюють ім’я: Лора. У хлопців лише ініціали, 
вишиті червоним на правій кишені куртки; це допомагає їх розрізняти між собою, 
бо і обличчями, і поставами, і неохайністю одягу вони подібні між собою, наче двоє 
близнюків. Вишиті літери -  «М» для бруднішого і «W» -  для його братика. їхні 
повні імена мали б бути зазначені на картці посвідчення особи, яку кожен із них 
тримає у правій руці. Картки почеплені на товсті нікелеві ланцюжки, але та сторона, 
де міститься персональна інформація, розвернута від глядача.

Дівчина розробила план нападу: W (який має дещо пристойніший вигляд) один, 
як приманка, підійде до цього самотнього втомленого пасажира, що вдягнений із 
легкістю і недбалістю, яка засвідчує певні вподобання. (Сьогодні Бен Саїд замінив 
свій дощовик пальтом з верблюжої шерсті, а на голову насунув фетрового капе
люха з жорсткими полями). Тим часом другий хлопець з Лорою перебираються в 
сусідній вагон, так само порожній. Дівча вважає, що її супутник мав би цим ско
ристатися. Щоб його заохотити, вона вловлює момент, коли вагон особливо силь
но підкидає на повороті, і м’яко притискається до хлоп’ячих (справді хлоп’ячих?) 
грудей, тримаючись за його стегна, нібито щоб встояти на ногах. Її партнера це має 
зацікавити, особливо зважаючи на те, що бігунок блискавки на її куртці під час 
цього непомітного руху опускається щонайменше іще на двадцять сантиметрів, і в 
отворі відкривається пупок; його западинка схожа на крихітну квітку між двома бе
регами металевих зубчиків, на нижньому кінці вузького V-подібного вирізу, в якому 
видніється гола шкіра. Цей жест до такої міри швидкий, плавний і природний, що 
здається цілком випадковим або дуже багато разів повтореним. Хлопцеві подальші 
пояснення не потрібні, і, не намагаючись розібратися, випадковим він був чи ні, він 
міцно обіймає свою лейтенантку за талію, -  щоб вона не впала, -  а потім, вирвавши 
іншою рукою сигарету з рота, наближає губи до дівочого обличчя, що перебуває са
ме на потрібній висоті. Відчувши, що на його поцілунок відповідають гаряче, палко, 
із задоволенням і т.д., він кидає недопалок на підлогу і лізе вільною рукою у виріз 
куртки.

Здається, все йде дуже добре, -  адже гострий кінчик соска вже випинається (твер
дне, видовжується, збільшується, настовбурчується, напружується, роздувається, 
здіймається, посилюється його тургор, і так далі, ну, ви зрозуміли, про що йдеться),



коли його пестять три брудні пальці, а тим часом нижче ледь намічений під тонкою 
чорною шкірою трикутник починає тертися об грубі штани, вкриті плямами, -  аж 
тут дівчинка раптом відвертає голову, одним порухом вивільнює талію та груди і з 
усієї сили відвішує ляпаса своєму приголомшеному партнерові, щоб навчити його 
поваги до вищих за рангом. І одразу, сухим жестом надмірної цнотливості, вона 
піднімає важкий мідний язичок застібки-блискавки аж до горла, і куртка повністю 
вкриває її тіло, застібаючись із таким звуком, наче розривається тканина, або наче 
батіг торкається оголеної шкіри, наче повітря зі стогоном болю вривається в груди 
під час надто сильного видиху, наче із шовковистим шелестом плоть видовженою 
раною відкривається під вістрям ножа, наче сірником черкнули по коробці, наче у 
вогні захрускотіла тонка мереживна білизна і розметане волосся, жмутки рудого 
шовку, наче неопалима купина, золоте руно, а втім досить, синонімічний ряд можете 
продовжити самі.

Зціпивши зуби, Лора непорушно стоїть навпроти хлопця, за два метри від ньо
го, а той нахиляється підібрати потухлий сигаретний недопалок, випрямляється і 
знову бере його до рота, кутиком вуст; вона уважно, з гидливою міною дивиться 
на випнуту ширінку тонких і занадто тісних штанів. На її зімкнуті губи і під довгі 
вії опущених повік скрадається посмішка вдоволеної цікавості, а може -  глузлива 
або зневажлива; потім вона промовляє із найкращим кембриджським акцентом: «О, 
Марку-Антонію, ви огидні!» Тієї ж миті обидва партнери сміються, коротко і по- 
дитячому; потім, взявшись за руки на досить великій відстані одне від одного, вони 
виконують у порожньому вагоні, з одного його кінця в інший, імпровізовані фігури 
танцю -  варіації на індіанську тему.

Однак за мить вони знову застигають одне навпроти одного. Хлопець, мабуть, 
знову підкурює, адже він починає видихати тонкі звивисті стрічки диму. По якімсь 
часі, не прибравши навіть недопалка з кутика вуст, він прикрашає чітко окресле
ним круглим плювком вікно, за яким пропливають пусті і ледь освітлені платфор
ми проміжної станції. Лора, дивлячись на білувату пляму густої слини, зауважує 
по інший бік скла численні однакові екземпляри величезної афіші, розклеєні через 
рівномірні короткі проміжки по всій вигнутій поверхні стіни, викладеної полущени
ми білими кахлями: величезне обличчя молодої жінки із підведеними чорними очи
ма і напіввідкритим ротом. Наскільки можна розгледіти з такої швидкості, це доволі 
якісна репродукція кольорової фотографії, виконаної у пастельних тонах; модель 
становить приємний контраст із доволі темним тлом. Прямо під її підборіддям, дуже 
виразно окресленим, читаємо єдине розбірливе слово з цього, мабуть, лаконічного 
підпису: «Завтра...» На останній афіші, в кінці платформи, хтось вправно додав, 
відтворюючи такий самий шрифт, розмір і нахил, але червоною фарбою замість 
оригінальної небесно-блакитної: «Революція».

Далі знову темний тунель, і бліде відображення хлоп’ячого обличчя (він 
переміщується у напрямку руху поїзда, вздовж грубої цементної стіни). Однак 
стіна, котра здається такою близькою, що можна торкнутися її, простягнувши ру
ку у відчинене вікно вагона, раптом відступає і зникає: світло, яке вагон розсіває 
навколо, уже не вихоплює з темряви жодних перепон, наче відтепер вагони без 
пасажирів кружляють у цілковитій порожнечі ночі. Раптом шум поїзда якось 
змінюється: у гуркоті коліс на рейках, у вібрації металевих деталей відчувається 
менше чіткості й агресії; але за кількадесят метрів чи ще далі звук знову набирає
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сили під склепіннями, що тут вищі, ніж були досі, -  отак і можна визначити цю 
невидиму зміну пропорцій стелі; гуркіт, аранжований, доповнений глибокими обе
ртонами і каскадом відлунь, вдесятеро употужнюється, наче його пропускають крізь 
сотню гучномовців, тепер звук давить все навколо (хоча сам і лишається розсіяним 
і невагомим), наповнює усім своїм оглушливим надміром величезні підземні пусто
ти, середину вагона, вуха, а врешті й голову, в якій, навіть коли вже по всьому, ще 
відлунює металевий перестук і гудіння.

А тим часом я, серед гуркоту, що дедалі посилюється і прокочується вздовж усьо
го металевого хребта, який здригається під моїми швидкими кроками, далі спуска
юся нескінченними й крутими залізними сходами. Кожен наступний сходовий май
данчик стає для мене місцем зупинки, коли я на мить перехиляюся через парапет і 
знову бачу внизу натовп, схвильований і занімілий, що віддаляється й віддаляється, 
і тепер уже, мабуть, на відстані у кілька сотень метрів, так далеко, що запрокинені 
обличчя звідси схожі на скупчення світлих цяток.

Тоді я закриваю книгу з надірваною обкладинкою, віддаю читачці, востаннє гля
нувши на ілюстрацію, що її значення мені так і не вдається до кінця вловити; здається, 
що павук на підлозі помітно наблизився до оголеного плеча. Але тут Лора починає 
переповідати мені випадок, про який розмірковувала по обіді. Попри її тон, що 
раптом стає жвавим, ба навіть веселим, лишається враження, що їй звідкись транс
люються уже готові речення, а сама вона усвідомлює їхній сенс лише мірою того, як 
промовляє їх уголос. Отож, вона нібито почула шум на ґанку, біля вхідних дверей, 
обережно прокралася через вестибюль і побачила, що в замку хтось колупається. 
Вона швидко збагнула, що то маніяк, якому потрібно не відкрити двері, а зазирнути 
у замковий отвір; тримаючись у темряві і навскіс від прямокутного віконечка, скло 
якого затуляють розташовані за ним грубі металеві ґратки, вона підійшла зовсім ти
хо і розгледіла лисий череп якогось чоловіка, що згорбився у позі підглядника біля 
замкового отвору, хоча крізь просвіти між чавунними завитками міг би побачити 
більше, стоячи у значно зручнішій позі.

Лора спочатку надумала виколоти йому око дротиком для плетення, а потім їй на 
думку спала ще веселіша розвага, якраз завдяки тому детективу, що вона тоді читала 
і саме тримала в руках. Відірвавши верхню частину обкладинки (бо назва книги та 
ім’я автора порушили б переконливість ілюзії), вона підносить нижню половин
ку прямо до замкового отвору, якраз достатньо близько, щоб у поле зору глядача з 
вулиці потрапила вся картинка, крім кутиків картону. Коли все готово, Лора вмикає 
світло, натискаючи на кнопку лампи, що стоїть саме на відстані простягнутої руки, 
а книгу і далі тримає непорушно.

Слюсар через свою короткозорість не помічає, що картина занадто близько, що 
їй бракує руху і об’єму; йому здається, що розташована вона далі, у кінці коридо
ру, а розміри справжні. Чоловік непорушно стоїть, саме зараз він наповнює шприц, 
приділяючи цій дії всю свою увагу, і ця пауза ще залишає можливість втрутитися і 
врятувати жертву, якій от-от мають вприснути отруту у вени. Він вчасно прийшов. 
Не роздивляючись подробиці, він біжить геть, щоб шукати допомоги, покинувши на 
сходинках свої інструменти.

Перевдягнений Бен Саїдом чоловік у ніші будинку навпроти непокоїться, 
міркуючи про причини такої дивної поведінки і про те, що такого міг побачити слю
сар крізь замковий отвір. Проте, згідно зі своїми інструкціями, він не має залишати



свій пост, щоб підійти й подивитися: цілком можливо, що це обманний маневр, і по-! 
ки він витанцьовуватиме біля дверей, прилипнувши оком до замкового отвору і на
магаючись вгледіти щось неіснуюче, з вікна хтось подасть спільникам сигнал. Отож 
вартовий обмежується тим, що видобуває з кишені записничок у чорній обкладинці 
зі штучної шкіри, такій зужитій, що тканина перетворилася на плетиво ниток; потім, 
знявши обидві рукавиці і поклавши собі за пазуху, він починає ретельно занотову
вати перебіг інциденту, спираючись на свої попередні спостереження, а також із 
точністю до секунди записує час, звіряючись із наручним годинником. Від зусиль, 
яких він докладає, щоб скомпонувати свій текст водночас коротко й точно, його ліву 
щоку двічі пересмикує нервовий тик. Тоді вартовий, навіть не дописавши фрази, що 
завдала йому стільки клопотів, машинально опускає записник у кишеню й одразу 
ж хапає великими та вказівними пальцями обвислу шкіру на шиї, справа і зліва 
від підборіддя; він шарпає свою шкіру, сподіваючись покласти край цьому некон- 
трольованому посмикуванню, яке його дратує, немовби він силкується натягнути 
латексну маску, що погано сидить.

Лора, почувши безтямне тупотіння підглядника, який збігає сходами ґанку і швид
ко віддаляється по тротуару направо, вимикає світло і знову підходить до скляного 
віконечка у дверях, щоб визирнути на вулицю. Коли по той бік вулиці чоловік у чор
ному знову одягає рукавиці й ховає руки в кишенях, Лора покидає свій пункт спосте
реження і непевними кроками ступає у напрямку сходів. Навіть відблиск посмішки 
не пробігає ані по її вустах, ані під довгими віями. Підійшовши до консолі, Лора це
ремонно відтворює ритуал покладання на мармурову поверхню уявної в’язки ключів 
і піднімає погляд, зазираючи у велике дзеркало. Обличчя, за яким нічого неможли
во прочитати, широко розплющені порожні очі. На якусь мить вона втуплюється у 
своє відображення, не бачачи його. Огорнений зеленавим присмерком вестибюль 
ледь освітлений передвечірніми сонячними променями, що сіються крізь прямокут
ну прорізь у дверях. Досить довго Лора стоїть мовчки і цілком непорушно, а потім 
упівголоса вимовляє слово «ульва», сама не знаючи, звідки воно до неї приходить.

Цієї миті вона помічає власне відображення і намагається відтворити посмику
вання щоки, яке вже вкотре побачила у типа в чорному плащі. У неї досить пере
конливо виходить, і далі вона експериментує з різними іншими тиками, одинич
ними і повторюваними, що вражають різні ділянки обличчя. Потім вона вимовляє 
ще два слова, вже трохи голосніше, і надмірно старанно ворушачи губами: «вісь 
пеніса»; далі западає тривала пауза, протягом якої тик тричі поспіль пересмикує 
щоку і яка переривається шматком речення («... у простерте біля вівтаря тіло за
топлено сім ножів, по сходинках розметалася руда шевелюра... ») із дешевого 
роману з пошарпаною обкладинкою, який вона тримає зараз під лівою пахвою. 
Врешті, так само старанно й серйозно, вона промовляє: «Не забудьте підкурити, 
Марку-Антонію».

І тоді у дзеркалі вона помічає напівпрочинені двері у бібліотеку, різко обертається, 
йде туди, намагаючись ступати обережно й тихо, немовби має там застати когось на 
місці злочину. Однак там нікого немає, це легко встановити з першого погляду, бо 
єдині меблі у приміщенні -  пусті книжкові полиці, що вишикувалися аж до стелі. 
Лора хапає книжку, яку поклала була під пахву тієї самої миті, що й Бен Саїд -  свої 
рукавиці, і з розгону стрибає на верхню полицю, де ховається у найтемніший куток, 
бо наразі її роль завершено.
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Вона повільно переступає зі сходинки на сходинку, намагаючись відчути у 
своїх молодих ногах всю втому, що накопичилася за довгий день уявної роботи. 
Діставшись другого поверху, вона випадково впускає ключ; він дзеленчить на різні 
тони, зачіпаючи металеві перила, а потім відскакує на камінну підлогу, виконану 
під мармур, і звук нагадує -  не нагадує -  ясний бренькіт скла, коли вбивця виламує 
віконечко в кінці коридору.

У кінці коридору потріскане скло ще тримається, по ньому лишень тягнуться чо
тирнадцять промінчиків зірки, що розлізлися на всю шибку, і жодна скалка ще не 
вилетіла. Велика частина променів зірки -  а саме п’ять або й шість -  не сягають 
краю віконного скла і спокушають продовжити їх, натиснувши трохи сильніше на 
центр, але надто великий ризик повністю розбити вікно, тим більше що скалки, які 
вилетять назовні, впадуть на металеві сходи із дзеленчанням, що неодмінно привер
не увагу наглядача, який несе варту по той бік вулиці.

Наразі він застиг непорушно, мов статуя злочинця у музеї воскових фігур. Лора, 
скоцюрбившись перед віконечком у дверях, уже доволі довго за ним стежить, її по
гляд сягає крізь просвіт між двома лініями, що окреслюють ліву і праву сторони 
віконечка. Звісно, було б весело привернути його увагу, наприклад, розбивши вікно, 
а потім, підтягнувшись на якихось півметра, показатися прямо в нього під ногами, 
висунувши саму тільки голову, без тулуба, і корчачи гримаси.

Аж тут правою рукою Лора випадково, шукаючи точку опори, намацує один зі 
шматків скла, що попадали на підлогу. Ставши на одне коліно посеред кахляної 
плитки, на місце, ретельно вибране, щоб не порізатися, підборіддям спираючись на 
друге коліно і пестячи губами його натягнуту лискучу й гладеньку шкіру, дівчинка 
починає двома пальцями акуратно збирати вузькі й прозорі гострі скалки і складати 
їх у підставлену долоню, дуже спокійно й повільно, і так обережно й дбайливо, наче 
це діаманти.

Коли вона підводиться й озирає довгий коридор із багатьма дверима по обидва 
боки, то не може згадати, котрі з них ведуть до її кімнати, а вона ж має туди потра
пити, щоб сховати у надійному місці всі ці кришталеві леза, які щойно собі зібрала. 
Усі двері однакові, номери на них, здається, більші, ніж зазвичай. Лора нахиляється 
до замкового отвору перших дверей, намагаючись роздивитися кімнату, що по 
той бік, але нічого не бачить і не наважується стояти в цій позі далі через низько
го лисого чоловічка та його дротик для плетення. Вона різко, одним поштовхом, 
прочиняє двері. Стулка відлітає, здригаючись, повзе назад і, описавши півтраєкторії, 
зупиняється. Кімната порожня: ані вбивці, ані ліжка, і взагалі жодних меблів. Лора 
іде до наступних дверей.

За п’ятими дверима ще одна кімната без меблів, знову не її, але могла б нею бу
ти, бо теж виходить на огороджене високими ґратами подвір’я школи для дівчаток, 
зрештою, можливо, на те саме подвір’я. Зараз перерва, але надворі небагато уче
ниць, усього шість, вони граються у піжмурки чи щось подібне. їм від дванадцяти 
до чотирнадцяти років і, як і завжди -  чи майже завжди, -  серед них немає білих 
дівчаток. Одна із наймолодших -  у неї на очах біла шовкова стрічка, -  відкривши ро
та, витягнувши перед собою обидві руки, наче вусики сліпої комахи, що обмацують 
порожнечу, непевним кроком, із острахом, іде вперед. Навколо неї п’ятеро інших; в 
кожної залізна лінійка, видобута, звісно, з пенала; саме з її допомогою вони б мали 
на уроках креслити геометричні фігури у своїх зошитах. Однак зараз вони вико-
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ристовують лінійки радше як бандерильї. Весь час то підходячи, то відступаючи, 
так щоб лишатися на відстані двох-трьох кроків від своєї беззахисної товаришки, 
тобто поза зоною досяжності її рук, -  яких дарма бояться, бо вона все одно нічого 
не може заподіяти, -  дівчатка виконують навколо неї щось на кшталт повільного 
дикунського танцю, широко і безгучно ступаючи, а піднятими вище голови рука
ми урочисто виписуючи в повітрі великі окружності; у цьому танці начебто немає 
сенсу, навіть символічного, але здається, він належить до якогось релігійного риту
алу жертвоприношення. Час від часу одна з учениць наближається до беззахисної, 
відкритої всім їхнім ударам дівчинки і з усієї сили штрикає її кінчиком лінійки, 
цілячи у найчутливіші місця, намагаючись змусити жертву здригнутися, а та інколи 
потирає уражену ділянку, мовби стараючись вгамувати біль.

Усе це відбувається без галасу й метушні: гра німа, злагоджена, добре організована, 
майже млява, і ноги у тенісних черевиках на гумовій підошві абсолютно безгучно сту
пають по залитому цементом подвір’ї, яким, кружляючи поступово, переміщується 
група. Лора перебуває десь на висоті огорожі відносно паралелограма, окресленого 
контурами подвір’я, і розуміє тепер свою помилку: її кімната має бути поверхом 
вище.

Отже, вона повільно проходить коридор і знову опиняється на сходовому май
данчику, де, на мить зупинившись, перехиляється через перила, тримаючись за них 
обома руками, розведеними справа й зліва від грудей, майже переломлюючись під 
прямим кутом, трохи схиливши голову, наслухаючи звуки, які могли б долинути 
знизу і яких немає: брязкіт ключа, рипіння дверей, кроки, шурхіт сторінок книги. 
Потім вона піднімається, так само повільно, долаючи сходинку за сходинкою, сти
скаючи розчепіреними пальцями лівої руки округлу обточену поверхню дерев’яних 
перил. Однак, діставшись наступного майданчика, вона знову ясно розрізняє, хоча 
й лише у фантазійному просторі спогадів, звуки, які з цього місця часом можна по
чути насправді, звуки, що долинають зверху, з нежилих кімнат найвищого поверху, 
наче хтось вистукує кінчиками пальців по дерев’яній панелі заздалегідь узгоджений 
сигнал, передає довге закодоване повідомлення ще одному таємному мешканцю 
цього будинку чи просто нетерпеливиться.

Лора піднімається далі, повільно, легко ступаючи, вся наче заціпеніла, але водно
час сторожка, стаючи тепер на кожну сходинку обома ногами, спочатку лівою, потім 
правою, докладаючи всіх зусиль, щоб не стукнув підбор і не шурхнула підошва, 
ледь торкаючись перил вказівним та великим пальцями, аби не рипнуло дерево.

Піднявшись на наступний поверх, вона спочатку йде вперед, так само автома
тично, мов сомнамбула, до скляних дверей, через які можна потрапити на металеві 
сходи, що спускаються вздовж зовнішньої стіни. Вона помічає, що чоловік у 
чорному плащі, якого вона охрестила Бен Саїдом на честь одного з другорядних 
персонажів книги з розірваною обкладинкою, зараз говорить із двома патрульними, 
оперезаними шкіряними портупеями, в уніформі і кашкетах, з автоматами. Обоє 
чоловіків застигли на кромці проїжджої частини, ніби якась інструкція забороняє їм 
повністю сходити зі смуги темного асфальту. Вони стоять в абсолютно однакових 
позах, однією ногою у стічному жолобі, що відділяє проїжджу частину від тротуару, 
іншою ж -  на брівці; через однаковий одяг, поставу і статуру вони схожі між собою, 
мов людина та її відображення у дзеркалі. Навіть автомати посилюють це враження: 
той чоловік, що стоїть справа, закинув його на ліве плече, а чоловік зліва -  на праве.
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І на брівку один виставив праву ногу, а другий -  ліву; ноги стоять поруч на не

значному підвищенні, утвореному кромкою тротуару. Права нога чоловіка, який 
стоїть зліва, і ліва нога чоловіка справа стоять паралельно, поруч, так що здається, 
ніби вони належать іще одній людині, в якої права нога зліва, а ліва справа. Однак 
насправді третьою дійовою особою в цій сцені є Бен Саїд, який відійшов від стіни 
й наблизився до брівки -  пограниччя, за яким світліший і більш гладенький асфальт 
зони, що він її охороняє. Він стоїть якраз навпроти двох вивернутих черевиків, 
винісши вперед свій лівий черевик навпроти лівого черевика і правий -  навпроти 
правого (якби перед ним був один співрозмовник, логічніше для Бен Саїда було б 
стати по-іншому).

Він вийняв із кишень облиті чорною шкірою руки і показує кудись у правий кінець 
вулиці, -  відносно себе, ясна річ, наліво, хоча сам жест виконується правою рукою, -  
тобто у напрямку станції метрополітену. Лора знає, що він має зараз підняти голову 
і подивитися на вікно, при якому на верхньому майданчику металевих сходів стоїть 
вона, -  згідно з уже викладеним сценарієм, -  а тому різко відступає на крок назад, 
повертаючись таким чином у довгий коридор.

Щоб полегшити собі огляд, вона спочатку намагається порахувати двері, 
розташовані в коридорі симетрично з обох боків, одні навпроти інших. Вона рахує 
спокійно й ретельно. По правій стіні -  дванадцять дверей, але по лівій їх виявляється 
тринадцять. Двері розміщені парами, тому з обох боків їх кількість мала би збігатися, 
отже, при другій спробі порахувати кількість пар збільшується. Лора починає свій 
обхід, по черзі перевіряючи пусті кімнати і намагаючись тримати в пам’яті, в якому 
порядку їх оглядає. Зараз вона рухається швидко, але так само безшумно. Відкриває 
двері справа, побіжно озирає голі стіни, продовжуючи триматися за ручку, далі 
закриває двері, відпускає ручку, обертається до дверей зліва, які теж відкриває, зно
ву кидає погляд на голі стіни, закриває двері, проходить дванадцять кроків далі по 
коридору, відкриває двері справа, дивиться на голі стіни й підлогу, і так далі.

Перед двадцять шостою кімнатою вона зупиняється і подумки підраховує, що, по
чинаючи від перших дверей, пройшла вже сорок чотири кроки. Далі в коридорі перед 
нею, здається, принаймні стільки ж дверей, якщо не більше. Так, їх має бути справді 
більше. Лора стоїть непорушно, піднявши голову, втілюючи своєю постаттю власну 
білатеральну симетрію, якраз по осі коридору. Стоїть вона, поза сумнівом, доволі 
довго. Потім, не змінюючи пози, починає кричати; протяжний лемент починається 
в дуже низькому регістрі, але поступово піднімається октавами, доки зривається на 
вищій точці, і Лора ще наслухає луну, що перекочується від початку до кінця до
вжелезного коридору.

Від краю до краю коридору тягнеться прицвяхований до підлоги білосніжний 
килим, який займає десь третину від усієї ширини викладеної білими кахлями 
підлоги, між двома білими стінами, на яких виділяються лискучі двері. Тут Лора 
здогадується, чому її кроки такі тихі. Вона далі ступає по товстому килимі, пряму
ючи до наступних кімнат. Наміряється повернути чергову порцелянову ручку, але, 
не довівши до кінця свій жест, застигає, із уже розчепіреними пальцями, готовими 
зімкнутися на округлості, що лишається за двадцять сантиметрів від руки.

Кров, струмочок крові, густої, яскраво-червоної, витікає з-під дверей, зсереди
ни, у формі язика завширшки з два пальці, край якого видовжується і поступово 
наближається, доволі повільно, але невпинно, до Лориного взуття. Цієї миті вона



помічає, що стоїть боса, хоча досі думала, ніби взута. А от уже другий кармінний 
струмочок з’являється поруч із першим, так само розділяючи лаковане біле де
рево і кахлі підлоги. Потім, майже одночасно, з-під дверей з’являються ще два 
«язички», обрамлюючи перший і другий справа та зліва, але течуть вони жвавіше 
і повнокровніше, тимчасом як найперший от-от має сягнути босої Лориної ноги, 
яка стоїть на підлозі, саме за килимовою доріжкою, ледь торкаючись її п’яткою, що 
півколом по дотичній проходить по лінії краю килима.

Лора обережно пересуває ногу. Але на підлозі лишається червоний відбиток, по
значаючи місце, де вона стояла, бездоганно окреслюючи виїмку між передньою 
частиною стопи та п’яткою, а також кінчики усіх п’яти пальців. Однак потічок 
густої рідини був ще на відстані кількох сантиметрів від великого пальця, коли вона 
відставила ногу. То чи це означає, що Лора цією ногою уже вступила в кров? Лора 
піднімає погляд: дверна ручка теж червона, так само, як і власна її рука, що повільно 
розвертається долонею вверх і застигає в такому положенні.

А внизу, на вулиці, перевдягнений Бен Саїдом чоловік опускає руку, якою вказу
вав двом персонажам в уніформі на станцію метро (а вони, до речі, і не глянули в 
тому напрямку), тоді як справжній Бен Саїд, одягнений у жовте пальто (підробка під 
верблюжу шерсть), усе ще їде в метро, саме перетинаючи Бруклін, а єдиний його 
супутник у вагоні -  білявий підліток у куртці зі шкірозамінника, на кишені якої 
вишита літера «W».

Хлопець сидить, прибравши доволі двозначної пози, широко розставивши ноги, 
спираючись на закидану різним сміттям підлогу лише п’ятками, а корпусом по
давшись уперед, до дерев’яної лави, на якій сидить Бен Саїд. Проте останній си
дить біля вікна, тоді як юний хуліган сів на коротку, бокову частину лави, і якраз на 
відстані простягнутої руки зліва від нього розміщені вузькі двері, крізь які можна 
потрапити в наступний вагон, ближче до голови поїзда. З метою привернути увагу 
цього грошовитого пасажира, який начебто цілковито поринув у власні роздуми, W 
береться за дверну ручку і багато разів натискає на неї, опускаючи її, а потім вона 
сама піднімається й набуває горизонтального положення зі звуком, що нагадує кла
цання ретельно змащеного затвора; замковий язичок то з’являється, то ховається. 
Бен Саїд починає виявляти ледь помітні ознаки роздратування (кутиком губ і що
кою пробігає стримуваний нервовий тик); врешті він зводить погляд на двері, але 
роззирається швидко й крадькома, та можна було й не дивитися, адже розпізнати 
причину шуму легко. І він знову втуплюється в жовту матерію, з якої пошито паль
то, що його полами ретельно вкрито коліна.

За спиною в нього, з протилежного кінця вагона, по той бік віконця у дверях в 
інший вагон -  тобто насправді за двома однаковими і паралельно розташованими 
вікнами, розділеними приблизно метровою відстанню, за двома вікнами, що нале
жать до двох окремих дверей і двох зчеплених разом вагонів, поєднаних вузьким 
ґратчастим переходом із металевими поручнями (під час спуску мені зручно було 
б через них перехилятися і знову й знову дивитися на скупчений далеко внизу на
товп...), -  Лора, споглядаючи цю сцену, починає нетерпеливитися, не розуміючи, 
з якої причини у дії так мало динаміки, і робить знаки своєму співучаснику, який 
перебуває на відстані п’ятнадцяти метрів від неї. Однак юний W погано розрізняє 
жести рук своєї господині, не кажучи вже про її міміку, а отже, не може збагнути, 
чого вона хоче; боячись злякати Бен Саїда -  хоча той і далі сидить, уперто втупивши
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погляд у свої стегна, цілковито зосередившись на тому, щоб не піддатися наступно
му нападу нервового тику, -  хлопець не хоче ризикувати бодай спробою встановити 
з Лорою візуальний контакт, а вона, думаючи, що він взагалі не помітив її сигналів, 
виявляє своє незадоволення дедалі імпульсивнішими жестами, однак від цього не 
легше стає проінтерпретувати їх і точно зрозуміти, до яких саме дій вони спонука
ють.

Цієї миті поїзд зупиняється на безлюдній станції, і Лора бачить, як філістер у жов
тому пальті одним стрибком зводиться на ноги. W виявляє ще більшу спритність: 
горизонтально витягує ліву ногу, не згинаючи її в коліні, і стає п’яткою на краєчок 
лави, що навпроти, перегороджуючи у такий спосіб шлях Бен Саїдові. Тоді одночас
но відкриваються троє розсувних дверей у вагоні, -  цим процесом керує машиніст, 
пускаючи в дію старезну торохкотливу автоматизовану систему. Але на платформі 
нікого, і так само ніхто начебто не збирається виходити, принаймні наскільки можна 
судити, перебуваючи в кабіні машиніста. Бен Саїд після невдалої спроби відпихнути 
ногу молодого хулігана вирішує вдатися до іншого способу, менш гідного, але 
дієвішого: переступити через неї.

І ледь він встиг поворухнутися, як хлопець, сягнувши рукою у внутрішню кишеню 
куртки, витягнув предмет, у якому пасажирові одразу вдається розпізнати закритий 
складаний ніж, і правильність його здогадки підкріплюється тим, що ніж недовго 
лишається закритим: хлопець звичним рухом натискає пружину, і блискуче, гостре, 
добре заточене лезо вискакує з рукояті слонової кістки й погрозливо спрямовується 
в бік жовтого пальта, видавши звук, дуже подібний до ляскання клямки у засклених 
дверцятах кількома секундами раніше. «Недоумок», -  тихо каже Лора сама собі, 
маючи на думці не Бен Саїда, а юного W, який мав би переконати свого супутника 
лишитися із ним у вагоні, вдавшись до зовсім інших методів -  спокушаючи.

Бен Саїд вагається, дивиться на ніж, на відкриті двері, за якими все ще безлюд
на платформа, потім -  крадькома -  в обличчя підліткові, намагаючись вирахувати 
ступінь його дурості, рішучості і здатності на злочин. На жаль, за хлоп’ячим об
личчям не вдається ані помітити бодай проблиску якихось почуттів або думки, ані 
відчитати настрій. Половинки розсувних дверей із довгим рипінням зближаються, 
потім різко стуляються, і Бен Саїдові лишається тільки сісти. Хлопець, ніби й не бу
ло жодних дій, спрямованих на залякування чи погрози вбити, безтурботно піднімає 
ліву ногу, все ще витягнуту, і ставить на підлогу, потім заходиться колупатися в 
зубах кінчиком ножа, і це видовище таке важке до споглядання, що Бен Саїд воліє 
знову дивитися на два симетричні шмати матерії, що він їх ретельно розправляє на 
колінах.

Так само повільно та обережно W закриває ніж і кладе його у внутрішню кишеню 
своєї шкіряної куртки. Потім він сягає лівою рукою мідної ручки (якраз на рівні 
свого плеча) маленьких міжвагонних дверей, крутить ручку, натискає на неї, а потім 
дозволяє їй набути попереднього положення; язичок замка стає на місце, видаючи 
такий звук, наче то спусковий гачок, і Бен Саїд аж підстрибує. Він встає і, дуже 
здивований тим, що раптом зникли всі перешкоди, одним широким кроком ступає 
у прохід між лавами, а потім прямує до протилежного кінця вагона і якраз встигає 
помітити за прямокутним віконечком у дверях до наступного вагона з іншого боку 
худеньку жваву фігурку Лори, яка одразу перестає жестикулювати і зникає, ховаю
чись на металевій платформочці, на яку вона перебралася під час останньої зупинки.
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Цієї і 
стрясає

миті поїзд, який знову набрав швидкість і проїжджає звивистий тунель, 
ться так різко, що Бен Саїд вимушений учепитися за нікельовані вертикальні

поручні, встановлені спеціально для цього. Невдовзі йому навіть доводиться сісти 
-  ще сильнішим струсом його кидає на лаву, обличчям проти напрямку руху, як 
він і раніше сидів, але цього разу вже посеред вагона. Він розмірковує, чи не ски
не тоненьку дівчину-підлітка, яка, поза сумнівом, наміряється перейти з вагона у 
вагон, -  можливо, її переслідує якийсь збоченець, який уже їй погрожував, -  так, 
чи тоненьку дівчинку у пошматованій білизні не скине під поїзд одним із чергових 
струсів, які на міжвагонній платформочці мають відчуватися ще сильніше.

Маніяк, існування якого припустив Бен Саїд, романтично іменований постійними 
пасажирами цієї лінії «Вампір із Підземки», добре відомий поліції. Вона ретель
но веде облік його злочинів: від початку навчального року він уже зґвалтував, а 
потім убив (чи спочатку убив, потім зґвалтував -  за ситуацією) дванадцять дівчаток 
віком від тринадцяти до чотирнадцяти років, і то з особливою жорстокістю; усі 
деталі й матеріальні докази, які розкішно це унаочнюють, ретельно, з турботою 
про об’єктивність, долучено до звітів. Однак точно встановити перебіг насиль
ницьких дій, яким піддаються жертви, для звичайних слідчих взагалі-то не було 
б можливо, зважаючи на те, як мало залишається від тіл на місці злочину, і злочи
нець доповнює цей брак інформації, пишучи звіти сам. Такий підхід усі визнали за 
найефективніший, бо все одно особу маніяка вже точно встановили, і відоме повне 
його ім’я та прізвиська, встановлені усі адреси, нинішнє місце роботи і здобуті ним 
кваліфікації.

Його давно вже могли заарештувати, віддати в руки правосуддя і стратити на елек
тричному стільці, але він входить у постійний склад групи міських секретних служб, 
працюючи під прикриттям і координуючи роботу інформаторів у революційному 
осередді -  там він завідує кафедрою сексуальної кримінології і займається по ве
чорах лікбезом, читаючи лекції для революціонерів. Тому полює він, зокрема, на 
доньок банкірів з Волл-стрит, коли татусі надто баряться з оплатою щомісячних 
добровільних внесків, яких вимагає скарбничий організації. Статистичний облік 
раптових смертей серед дівчат цієї вікової категорії доводить, що поблажливість 
міської поліції обходиться у набагато меншу кількість життів, ніж купання в морі, 
походи в Адирондакські гори, поїздки на канікули в Європу, необхідність перетнути 
більш ніж три вулиці під час повернення зі школи, і ще десяток усіляких чинників, 
яких просто не можна уникнути. Єдина таємнича деталь у цій справі -  причини, з 
яких опиняються пізньої ночі в метро дуже забезпечені діти, котрі мають для всіх 
поїздок, яких тільки можуть забажати, розкішні автомобілі, з водіями чи без.

Отже, білява дівчинка, засуджена сьогодні до страти, -  племінниця і єдина 
спадкоємиця впливової особи, вже згадуваної раніше: чоловіка, який живе біля 
Парк-авеню, у будинку, який за новаторською примхою мільярдера сховали між 
П’ятдесят шостою і П’ятдесят сьомою вулицями. Я вже розповідав, зокрема, як туди 
направили спочатку руду красуню-інтриганку як наживку, щоб частково отримати 
податок з нього більш гуманними методами, через оплату їй.

-  Ви тільки-но сказали, що дівчинка вибралася на металеву платформу між двома 
вагонами під час зупинки поїзда на попередній станції. Отже, в той момент коли Бен 
Саїд встає, її не може переслідувати сексуальний маніяк, якого ви, очевидно, щойно 
придумали...
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-  Ні. Він гнався за нею, ба навіть гірше. Зараз я розповім. Але молодий

г
чорно-

куртник W не міг цього знати. Він думав, що експансивна жестикуляція дівчини, 
спочатку в сусідньому вагоні, потім на переході між вагонами, -  це вказівки щодо 
подальшого виконання його роботи. Однак вона крутила головою і розмахувала ру
ками так швидко, що годі було збагнути сенс її жестів. Насправді вони були хаотич
ною сумішшю покликів на допомогу і безнадійної боротьби з нападником. Через те, 
що платформа між вагонами не освітлюється, через відстань, а також через те, що 
дивитися потрібно було через два віконечка, хлопець не помітив ще й того, що одяг 
на дівчині роздертий і замащений кров’ю від пояса до коліна, а ще багато крові у неї 
на шиї та правій руці.

-  А що тим часом сталося з іншим хлопцем?
-  З яким іншим хлопцем?
-  Із тим, якого у звіті названо «М».
-  Того вечора його з ними не було. Він лишився вдома, щоб подивитися науково- 

популярну програму про Африку.
-  Ви стверджуєте, що жертва кричала. Однак ні Бен Саїд, ні W не чули ані криків, 

ані шуму боротьби.
-  Звісно, що не чули! Цей старий поїзд надто гучно торохкотить, особливо на по

воротах. Але увесь цей епізод записано на магнітофонну плівку, яку слухала Дж. 
Робертсон у помешканні дядечка, я про це вже казав.

-  Якщо не помиляюся, на цьому записі не було чути, як обертаються колеса і гур
коче залізяччя, лишень звуки боротьби: рветься тканина, хтось важко дихає, стог
не, а наприкінці голосний крик, коли жертву кидають на колію, а ліва ступня в неї 
прив'язана до поручнів міжвагонної платформи.

-  Поза сумнівом, річ у тім, що запис відредагували. Чи, можливо, для запису вико
ристовували спеціальне обладнання, яке не фіксує сторонні шуми.

-  Першого разу ви говорили, що між боротьбою і фінальним криком звучали сто
гони, але зовсім інші: згідно вашого припущення, вони виражали покору, а потім за
доволення. Чи можливо, щоб така юна дівчина так реагувала на виняткове жорстоке 
зґвалтування й удари ножем?

-  Очевидно, йдеться про стогони убивці, а не жертви. А якщо потрібні ще якісь 
докази, то, як завжди, вони є: на ранок працівники метрополітену виявили на підлозі 
та стінках вагона великі плями крові, під однією з лав -  брудні шматочки чорної 
шкільної сукні та білих трусиків, а також конопляну мотузку, таку саму, як і всі 
мотузки, що ними наш герой зв’язував інших своїх жертв перед операцією, під час 
її або після (один із трьох шнурів, з яких її сплетено, помітно товстіший за інші -  
через виробничий дефект).

Щодо вбивці, то це, звісно, М власною персоною, як і вказує ініціал на його 
кишені. Просто він сховав справжнє своє обличчя, натягнувши на голову маску 
підлітка. Лора, на щастя для себе, одразу щось запідозрила: тривогу в неї викли
кав голос, надто добре поставлений як для підлітка, а тоді під правим вухом во
на помітила і краєчок латексної плівки, що погано прилягав до шиї. Саме з метою 
ближче роздивитися цей нюанс вона й удавала, ніби заграє з хлопцем (у вище опи
саному епізоді). І, щоб насміятися з нього, вона пізніше, вже тікаючи, кинула: «Не 
забудьте підкурити, Марку-Антонію!»



Він тепер за прямокутним віконечком у кінці вагона і намагається відкрити 
дверцята, адже Лора замкнула їх, повернувши засув, коли вистрибнула на сполуч
ну платформу. Вона розмірковує про те, що він, врешті, надто жорстокий і тупий. 
Цього разу він міг її серйозно поранити. Вона з усіх ракурсів роздивляється свою 
праву руку, повністю вкриту кров’ю: освітлення достатнє, щоб переконатися: ран
ка не надто глибока. Потім Лора наважується зазирнути ще раз у сусідній вагон: 
чоловік у жовтому пальті вже знову сидить, дивиться на W, а той встав і прямує до 
нього, але не з рішучим виглядом поганого хлопчика, який хоче позбиткуватися з 
полохливого буржуа, і не з виглядом людини, яка випадково зустріла старого знайо
мого, і не вдаючи звичайного самотнього пасажира, який вирішив приєднатися до 
єдиного свого супутника, а навпаки, дуже повільно, весь час обертаючись, зупиня
ючись і петляючи вагоном, підходячи до широких вікон, за якими проносяться -  
швидкість здається ще більшою від того, що вони близько, -  заокруглені вгорі стіни 
тунелю, чорні поверхні, з яких світло поїзда по дорозі вихоплює заглибини, ніші, 
облаштовані у стінах для порятунку людей, які можуть опинитися в тунелі, цифри 
і знаки, здавалося б, позбавлені сенсу і розміщені тут винятково для машиністів 
чи якихось інших посвячених, три нескінченні кабелі, які гірляндою біжать вздовж 
колії на висоті одного метра. Інколи хлопцем наче оволодіває порив натхнення, 
з’являється мета, і тоді з ходи його зникає недбалість, з очей -  байдужість, і він 
ще трохи наближається до Бен Саїда. Однак, можливо, це лише наслідок різких 
поворотів, коли важко стає втримувати рівновагу.

Тим часом поїзд, не збавляючи швидкості, проминув багато маленьких станцій; 
там дрімають на лавах нечисленні пасажири, чекаючи можливості поїхати. Зараз він 
пригальмовує на одній зі станцій. Вона більша за попередні, але теж небагатолюдна. 
Бен Саїд, прочитавши назву, «Джонсон-Джанкшн», швидко підводиться, збираю
чись вийти, і встає перед середніми дверима вагона, щоб дочекатися, коли поїзд 
остаточно зупиниться і спрацює система автоматичного відкриття дверей. Юний 
хуліган тепер зовсім поруч і підходить ще ближче, аби й собі стати біля виходу, але 
відвертається від сусіда, здається, не цікавлячись ним, і розглядає натомість бокові 
частини розсувних дверей.

Дивна річ: коли поїзд зупиняється, двері вагона лишаються закритими, хоча від го
лови до хвоста прокочується характерний звук, який засвідчує, що по всій довжині 
поїзда система спрацювала нормально, і повз Бен Саїда вже проходять пасажири, 
які вийшли з сусідніх вагонів на платформу. Він марно пробує розвести мідні ручки 
дверей. Далі підбігає до других дверей, потім -  до третіх; всюди одне й те саме: 
двері заблоковані. На платформі, біля передніх дверей стоїть вдягнений у білий ха
лат чоловік, який хоче сісти в вагон, смикає за ручки, так само, як Бен Саїд, але зовні, 
і жестами показує йому, що нічого не можна вдіяти, а потім щось каже, всього слів 
п’ять-шість, проте крізь товсте скло не чути ані звуку, і водночас настійливо тицяє 
пальцем у напрямку середніх дверей, за якими спокійно стоїть хлопець. Перш ніж 
Бен Саїдові вдається зрозуміти ці технічні поради, сивий чоловік у білому халаті 
стенає плечима, відходить і кидається у попередній вагон, двері якого відчинені. 
Ледь він встигає опинитися всередині, як приміщенням станції прокочується шум 
дверей, що автоматично закриваються, і поїзд рушає.

Тоді Бен Саїд знову дивиться у напрямку, в якому показував незнайомець у білому 
халаті, і бачить W. Той неквапно витягує ніж, що його кінчик він загнав був у систе-
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му блокування автоматичного відкриття над центральними дверима зліва. У такий 
спосіб він заблокував двері в усьому вагоні, обережно тримаючи ніж за руків’я зі 
слонової кістки, щоб уникнути удару струмом.

Бен Саїд раптом відчуває величезну втому. Він повертається в передню частину 
вагона, сідаючи на те саме місце, що й на початку сцени. Хлопець теж повертається 
на свою лаву навпроти, поруч із міжвагонними дверцятами, і знову заходиться кру
тити жовту мідну ручку, спочатку натискаючи на неї, а потім відпускаючи, нібито 
машинально.

Лора, уже не сподіваючись на поліпшення своєї ситуації, -  адже спільник-телепень 
має такий вигляд, ніби навіть не помічає жестів, якими вона от уже п’ятнадцять хви
лин (або й довше) нетерпляче намагається привернути його увагу, -  вирішує діяти 
сама. Вона кладе руку на мідну ручку дверей... але саме цієї миті помічає за пря
мокутним віконечком, -  яке точно відтворює інше, на протилежному кінці вагона, 
-крейдяно-бліде обличчя одягненого у білосніжний халат сивого чоловіка, який не
порушно стоїть по той бік. Здається, йому років шістдесят; він уважно, професійним 
поглядом хірурга, дивиться на руку хлопця, яка за кілька сантиметрів від нього ле
жить на дверній ручці. W не здогадується, що в темряві прямо за його спиною хтось 
стоїть і спостерігає. Щодо Бен Саїда, він уперто не здіймає очей від колін.

Наратор теж одразу впізнав нового персонажа, який щойно втрутився у розви
ток сюжету; уже зовсім близько, прямо за віконечком, можна розрізнити виснаже
не, бліде обличчя, тонкі губи, прихований за скельцями окулярів у тонкій сталевій 
оправі погляд, гострий і водночас втомлений безсонням, крім того, з цієї відстані 
помітно п’ять або й шість карміново-брунатних цяток завбільшки з горошини, які 
виділяються на тлі білого халата -  за всіма цими прикметами можна стверджувати, 
що це доктор Морґан, який повертається у свій підземний кабінет на Сорок другій 
вулиці після того, як зробив укол, про який уже йшлося вище. А от Бен Саїд не може 
його впізнати, бо не бачить, адже уперто не здіймає очей від колін... гуркіт металу 
по всій довжині потяга стає мелодійнішим, уперто не здіймає очей від...

Реприза. Лора дивиться на свою замащену кров’ю руку. У світлі, що ллється з двох 
вагонів на платформочку між ними, видно, що ранка неглибока. Отже, сьогодні вона 
знову врятувалася від переслідувачів, знову розгадала їхні хитрощі й маскарад. Вона 
тягнеться до порцелянової ручки дверей, але зупиняє руку в повітрі... Кров, потічок 
крові, яскраво-червоної, густої, свіжої, витікає з-під білих дверей, з кімнати. Ніби 
язик, роздвоєний язик, і один із його напухлих кінчиків повзе по підлозі, повільно, 
але невпинно, до босих Лориних ніг.

Якесь рішення спадає раптом їй на думку, і молода жінка доводить до кінця свій 
жест, який була урвала, широко відкриває двері, сильно їх штовхнувши й натис
нувши на ручку. Від цього поштовху стулка ще довго двигтить. Лорина рука так 
і застигає між розчахнутих дверей: те, що відкривається погляду, до такої міри 
вражає, що вона забуває опустити руку.

У вагоні все лишилося по-старому; Бен Саїд сидить, втупивши очі в підлогу, a W 
не полишає своїх маніпуляцій, натискаючи на мідну дверну ручку й відпускаючи 
її, наполегливо, із механічною розміреністю. Тишу роздовбує стукіт -  наче від роз
ладнаного метронома, що відбиває ритм надто повільно й гучно. Із причин, яких 
пасажирам ще не повідомили, -  через перебої з електропостачанням, саботаж, теро
ристичний акт, пожежу в кабіні машиніста, труп дівчини-підлітка на колії попере-
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этяг зупинився в тунелі між двох станцій, і важко визначити, скільки вже 
стоїть. Лора так і застигла на тій самій платформі і наслухає, чи не долине:

потріскування вогню, автоматні черги, сирени, галас революції або неясний гул, що 
народжується десь удалині й підкочується, мов лавина, і ляскіт -  зовсім близько
-  наступного потяга, який мчить сюди, не збавляючи ходу, адже сигнальні вогні
-  їх виведено з ладу -  повідомляють, що шлях вільний; і потяг летить на інший, 
невидимий за поворотом тунелю, маючи от-от врізатися у знерухомлену вервечку 
вагонів, і гримить вибух, розлітаються уламки двигунів, вагони бгаються гармош
кою, волають жінки, дрібними бризками розлітається скло з вікон, залізяччя гнеться 
й покручується, навсібіч летять вирвані сидіння.

Однак дівча, хоч як уважно прислухається, вловлює тут, поруч, майже на відстані 
простягнутої руки, лише неясні, але цілком реальні звуки: тихеньке порипування, 
уривчасте і ледь чутне дихання... Щось невиразне, довгасте, сухорляве біжить 
підтюпцем уздовж рейок, які тьмяно вилискують у темряві. Ця істота невдовзі 
рівняється із краще освітленою ділянкою біля платформи, що між вагонами, і Лора, 
ціпеніючи від жаху, впізнає у ній доволі великого представника виду сірих пацюків. 
А той зупиняється, втуплює в неї крихітні чорні оченятка, здіймає високо в повітря 
безкровний писок, оголюючи леза своїх зубів і ніби намагаючись багатьма коро
тенькими швидкими вдихами, трохи присвистуючи, всотати запах цієї свіжої плоті, 
що він її заздалегідь розсмаковує, чекаючи на невідворотну розв’язку, звістка про 
яку докотилася була до нього.

Щоб вийти з цього трансу -  бо якщо поїзд не рушить, вона в такому стані може й 
переступити через поручні платформи, -  молода жінка чіпляється за порцелянову 
ручку, яка сама собою обертається під її пальцями, і одним ривком відчиняє двері 
в кімнату, а там пацюк -  кігтики його бридко вицокують -  кружляє по білих ках
лях підлоги навколо закривавленого тіла вбитої дівчини. То Лорі тоді не здалося, 
зовсім поруч із нею справді був пацюк, тієї ночі, колі її замкнули у темній кімнаті, у 
бібліотеці на першому поверсі, мабуть, минулої ночі.

Вона так перелякалася, що кількома стрибками видерлася на верхню полицю 
пустої книжкової шафи, і там у темряві її рука намацала детективний роман у 
подертій обкладинці, і вона його, щоб пізніше потай прочитати, обережно сховала 
у своїй кімнаті, під однією з дощок підлоги. У цьому сховку пістряво розмальована 
книжка опинилася поруч із коробочкою сірників, які вона витягнула з кишені свого 
наглядача, коли він одного вечора прийшов до неї, щоб її зґвалтувати, а потім за
снув, вимучений цілоденним стеженням і кружлянням по всьому місту, із гостри
ми ножицями, які він приніс із чергової своєї нічної вилазки і подарував їй для за
бавляння витинанками і про які вона збрехала, ніби їх загубила, гострий сталевий 
дротик для плетення, що завалився у тріщинку в шухляді комода, дістати його було 
доволі складно, а потім довелося ще довго вигострювати на кахлях у коридорі, і 
нарешті три скалки у формі ятаганів, з яких ще не стерлася її кров від того дня, коли 
вона порізала руку, вибираючи скалки із розбитих скляних балконних дверей на 
останньому поверсі її в’язниці.

Отже, тут водяться пацюки, як у всіх в’язницях, і саме тому іноді у нежилих 
приміщеннях великого будинку чути інколи якесь тихеньке шкрябання, тупотіння, 
шурхіт. І щодо гучнішого шуму арештантка теж не помилилася: з цієї кімнати 
справді щойно лунали крики болю. З жертвою розправилися всього кілька хвилин



ПРОЕКТ РЕВОЛЮЦІЇ В МІСТІ НЬЮ -ЙОРК Г«
р ----------

тому: у яскравому світлі так і не вимкнених прожекторів її тіло здається ще те
плим; обрамлене безладно розметаним білявим волоссям обличчя -  ніби в ляль
ки, з його порцеляни ще не збіг рум’янець, блакитні очі широко розплющені, губи 
напіввідкриті. І немає жодних сумнівів у тому, що це обличчя Клаудії, юної Лориної 
товаришки, яка одного разу по обіді зайшла у цей будинок. Вони разом пили чай і 
вирізали з чорного паперу маски.

Пацюк, обнюхавши кров (яка ще не загуслими струмками різної довжини розли
лася по підлозі) і понишпоривши довкола, врешті наважується стати на задні лапи, 
передніми й мордою торкаючись тіла закатованої, що розкинулося на спині, інертне 
й безживне, а принади його радше підкреслені, аніж приховані пошматованими й 
замащеними червоними клаптями білої сорочки. Звірюка -  здається, особливу її 
увагу привертають сім глибоких колотих ран, якими пошматовано ніжну плоть від 
стегон до низу живота, навколо склеєного кров’ю волосяного вінчика, -  волохата 
звірюка така велика, що, спираючись задніми лапами на підлогу, має змогу уважно 
обстежити розриви на тоненькій шкірі від паху аж до пупка (там крізь пошматовану 
легеньку лляну матерію знову прозирає гола шкіра, чиста від ран). Саме сюди па
цюк зважується встромити зуби і заходиться поїдати живіт.

Здається, що тіло жертви -  можливо, ще живої, -  здригається, а губи розтуляють
ся трохи ширше. Лора, щоб витримати це страшне видовище, від якого не може 
відвести очей, навпомацки сягає рукою маленької кишені у своїй сукні і не без зу
силь видобуває звідти крихітну пігулку, яку без вагань вкидає до рота й ковтає.

Реприза. Лора не може збагнути... Довгі оголені ноги, одна з них зігнута в коліні 
йтрохи вивернута в паху... Ні!.. Щиколотки тепер широко розведені й закріплені 
конопельними мотузками, що ними кожну ногу окремо обвито й прив’язано до 
важких кованих прожекторних підставок; але одна із мотузок ненадійно закручена, 
отам, де нога зігнута. Ні!.. У яскравому світлі ще двох прожекторів крізь інший роз
рив у сорочці, від шийного відділу хребта і до пахви, погляду відкривається шия, 
дуже довга, і плече, гладеньке й кругле, і -  майже повністю -  груди, напрочуд пишні, 
а шкіру навколо пипок, здається, підмальовано сепією. Мотузкою окручено також 
і передпліччя, трьома витками, що глибоко врізаються у шкіру і відтягують лікоть 
назад, певна річ, так само, як інший лікоть, але його не видно. Спина затуляє та
кож зап’ястки та руки, мабуть, зв’язані й у якийсь спосіб прикріплені до підлоги. 
Зрозуміло, що дівчину зашморговано таким чином, щоб вона могла крутитися й 
пручатися, але у заздалегідь встановлених межах, на потіху глядачеві. На підлозі, 
приблизно у тридцяти сантиметрах від оголеного плеча, лежить напіввикурена си
гарета, з якої спокійно й неквапно здіймається дим. Тепер тіло точно ворухнулося, 
перекотилася голова, зігнута в коліні нога напружилася і в шкіру сильніше вп’ялася 
мотузка. Пацюк... Ні! Ні! Реприза.

Лора не розуміє, чому отак, просто посеред тунелю, зупинився поїзд, продзелен
чавши усім своїм залізяччям і заскреготівши гальмами. Раптово западає тиша, і Лора 
позирає направо й наліво, на дверцята до вагонів. Але їй відкритий лише один шлях, 
бо у вагоні, з якого вона вискочила, по той бік дверей, стоїть метрополітенівський 
вампір, намагаючись відкрити їх і дістатися своєї жертви. На щастя, це йому поки 
що не вдається.
. Отже, і сьогодні вона врятувалася від переслідувачів. Сьогодні вона знову розга
дала їхні хитрощі й маскарад. Вона тягнеться до дверей, крізь які можна потрапити



у наступний вагон, але одразу ж відсмикує ліву руку, побачивши крізь віконечко 
на протилежному кінці вагона доктора Морґана, лиховісного хірурга-вбивцю. Його 
обличчя як завжди безкровне й незворушне, таким його знають із фотографій у га
зетах, а втім, напевно, це маска. Тонкі губи, погляд, колючий і водночас пригашений 
безсонною ніччю, схований за скельцями окулярів у сталевій оправі, змарнілі ри
си цілком упізнаваного обличчя, приплюснутого до віконечка. Він чатує на жертву, 
визначену денним зібранням. Навколо неї плетуться дедалі щільніші тенета...

Отже, і цей шлях відрізано. Лора, відсахнувшись від дверцят, наміряється пере
ступити металеве поруччя платформи, щоб утекти пішки вздовж колії, користаю- 
чись тим, що поїзд якимось дивом ще не рушив. Вона видивляється зручніше місце, 
щоб зіскочити, і зустрічається поглядом із чорними блискучими оченятами велико
го пацюка, який непорушно вичікує. Це одна із тих незліченних огидних і небез
печних тварюк, що ними кишить метро, і нічого дивного, бо воно сполучається із 
каналізаційною системою. Звірина піднялася з глибин і тепер, здається, чекає на те, 
щоб з’їсти Лору живцем чи принаймні покалічити її, спотворити, заразити чумою, 
холерою, висипним тифом...

Інстинктивним жестом Лора кидає в голову тварюці латунну ручку, що її викру
тила була з дверцят вагона, коли тікала. Дотепер вона стискала її у правій руці, але 
у своїй нестямі забула, що мала намір зберегти її як зброю проти нападника, якщо 
він її дожене. Лора хотіла була застосувати проти нього щось суттєвіше за власні 
маленькі кулачки. А її жест ще й виявився цілковито марним: пацюк підстрибнув на 
всіх своїх чотирьох лапах, щоб ухилитися від невміло кинутого «снаряда», і цілим 
та неушкодженим опустився на те саме місце, а до його жертви, що лишилася без
боронною, долітає тепер його отруйне дихання, яке не залишає сумнівів у його 
намірах. Дівчина-підліток раптом зі сліпучою очевидністю усвідомлює, що вона у 
пастці, і з відчаєм дивиться на важкий і загострений шматок металу, що його отак 
по-дурному викинула, а сподівалася кілька секунд тому навіть принести його до 
своєї кімнати і покласти у сховку під дошкою в підлозі.

У Лори абсолютно немає часу на роздуми ані про те, чим ще можна скористатися 
для захисту, ані про свою долю в разі невдачі. До того як вона встигає знайти бодай 
найменшу металеву деталь, яку можна було б відірвати від поручнів або вузенької 
платформи, дверцята справа і зліва одночасно розчахуються і двоє чоловіків міцно й 
заповзято хапають її; за лівий зап’ясток -  доктор Морган (його огрядна постать пе
ретнула цілий вагон, а Лора нічого не помітила й не почула), а вампір М -  за правий 
(йому нарешті вдалося відсунути замковий язичок за допомогою гострих ножиць, 
які цього вечора (випадково?) опинилися в його кишені, як уже було сказано).

Зважаючи на спокійну й упевнену силу, з якою Лору, наче у кліщах, тримають 
двоє чоловіків, будь-який опір марний; це якось заспокоює тіло й душу, і є тут навіть 
щось приємне. За менший проміжок часу, ніж потрібний для написання цих слів 
(Бен Саїд, не підводячись зі свого місця, розвернувся подивитися, що відбувається), 
дівчисько тягнуть на середину вагона, в якому W саме тоді відчинив центральні двері, 
вправно просунувши лезо свого ножа у блокований пристрій (він уже експеримен
тував із ним на попередній станції, приводячи його звичний спосіб функціонування 
у відповідність до власних забаганок), і двоє чоловіків виводять Лору з вагона, сти
скаючи її так міцно, що вона їхньої хватки вже й не відчуває. Тунелем вони про
ходять усього п’ять-шість кроків, а потім усі втрьох зникають у ніші. Це видовже-
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ний, трохи заокруглений зверху отвір у стіні, який нічим не відрізняється від інших 
подібних, розкиданих уздовж усього тунелю.

Цієї ж миті двері вагона закриваються і поїзд рушає. Його зупиняли комітетники 
саме для цієї маленької операції, а машиністи ні про що не здогадалися. «Оп!» -  
вигукує W, залишаючи свій диспетчерський пост, і знову сідає на лавці в кутку ва
гона, потираючи руки. Діставшись чоловіка замаскованого під Бен Саїда, він з усієї 
сили панібратськи ляскає його по плечу, обтягнутому шерстяним довговорсим паль
том. Власник пальта здригається. Потім W сідає навпроти і звертається до цього 
типа, що удає з себе буржуя-гомосека: «То що, підвалило?»

Той з усією ретельністю занотовує сцену в потертий молескіновий записник, яко
го, щоб не гаяти часу, витягнув був із кишені жовтого пальта, щойно зупинився 
поїзд. Мимрить щось на знак згоди і продовжує повільно, але невпинно, мережати 
розклітчену сторінку такими дрібнесенькими карлючками, що похитування поїзда 
майже не впливає на їхню розбірливість.

«Оце вона попалася, та мала!» -  знову заводить W. Бен Саїд таким самим не
виразним мимренням виявляє згоду і продовжує писати. Він саме на тому епізоді, 
в якому двоє велетів -  вони, щоб у Лори зникло навіть найменше бажання чинити 
опір, злегка викручують їй руки за спиною -  штовхають її поперед себе в якийсь 
коридор. Зовні він нагадує боковий прохід для технічної обслуги метрополітену, 
однак усі троє спочатку довго ідуть у темряві й аж потім після численних поворотів 
опиняються у квадратному приміщенні, тьмяно освітленому однією лампочкою без 
абажура, яка звисає зі стелі. Підлога, чотири стіни й стеля обличковані такими са
мими, колись білими, керамічними кахлями, що їх можна побачити на всіх станціях 
та в усіх підземних переходах і що тут збереглися трохи краще. У приміщенні лише 
один сосновий стіл і два непарні стільці, старі й брудні (такі можна побачити лише 
на жалюгідних кухнях у передачах про Південь США).

Щойно вони заходять, М причиняє вихід у коридор, опускаючи важкі металеві 
грати, потім замикаючи їх на ключ (а ключ від самого початку був у замку, однак М 
потім кладе його собі в кишеню), Морґан тим часом сідає за стіл, висуває шухляду, 
дістає звідти червону картонну папку і кладе її перед собою. Комплект канцелярсь
кого приладдя також доповнюється аркушем паперу і золотою ручкою з пружинко- 
вим механізмом. Обережно, ніби насправді перед ним шприц, він натискає на неї, і 
стрижень показується й зникає. М сідає на інший стілець, поставлений трохи ближче 
до стіни. Дівчинка, яку вони відпустили, щойно замкнули кімнату, одразу біжить у 
найдальший від двох викрадачів куток; там вона сідає навпочіпки, зіщулюється, не
мовби прагнучи злитися зі стінами, й охоплює коліна руками. Вона одразу помітила, 
що тут немає канапи, на якій би її могли зґвалтувати, і це лякає її ще сильніше. У 
приміщенні, крім стола і стільців, лише металева клітка -  у таких тримають хижих 
тварин -  кубічної форми зі сторонами приблизно по півтора метри, ґрати і відстані 
між ними (сантиметрів по десять) такі самі, що й на вхідних дверях, а відтак між 
ними не протиснеться навіть дитина.

Доктор Морґан, завершивши підготовку, посвистує, тихенько, довго, на одній ноті. 
І тут великий сірий пацюк -  можливо, той самий, про якого щойно ішлося, -  вибігає 
з темряви, дріботить до ґратів і просовує голову між двома вертикальними прутами. 
Ніхто з людей не ворушиться, Лора втуплює очі у тварюку, на яку обоє чоловіків не 
звертають, здається, анінайменшої уваги.



Ще один тихий посвист доктора, тепер трохи уривчастіший, і пацюк перестрибує 
через нижній горизонтальний прут і опиняється по інший бік ґратів; він продовжує 
рухатися повільними кроками у напрямку Лори до центральної частини приміщення, 
а там завмирає, бо змовкає посвист. Вочевидь пацюк виконує команди хірурга, а 
той непомітно спостерігає за реакцією юної полонянки, примружуючи втомлені 
очі за видовженими скельцями окулярів. Ще одна-дві секунди -  і він спустить цю 
тварюку на дівчинку. Лора уже вираховує, куди їй відсахнутися, однак лунає ще 
декілька посвистів, довших і на нижчій частоті, і пацюк, отримавши іншу команду, 
задкує, пролазить крізь ґрати у коридор і зникає. Морґан лівою рукою знімає окуля
ри, а зігнутим вказівним пальцем правої дуже довго тре по черзі обидва ока. Потім 
він кладе окуляри у ліву нагрудну кишеню халата, а з правої видобуває ще одні, 
точнісінько такі самі, наскільки можна судити здалеку, розгортає червону папку й, 
удаючи, ніби вичитує там щось, звертається до полонянки, не завдаючи собі клопо
ту на неї подивитися.

-  Що ж, -  неквапно заводить він втомленим голосом, -  ти зрозуміла. Якщо ти не
правильно відповідатимеш на допиті, тебе живцем з’їсть цей пацюк та його брати. 
Вони відгризатимуть невеликі шматочки, починаючи із найніжніших ділянок тіла. 
Звісно, ти вмиратимеш довго. Протягом багатьох годин. Якщо ж ти відповідатимеш 
на всі питання правильно, ми просто прив’яжемо тебе до колії перед поїздом, і тоді 
ти не встигнеш зазнати страждань. Обирай.

Потім, після мовчанки, що її перериває лише шурхіт сторінок, він продовжує:
-  Отже, тебе звати Лора Ґолдстакер. Ти дочка Еммануеля Ґолдстакера, який...
-  Ні, не дочка, -  перебиває Лора, -  а племінниця.
-  Дочка, -  наполягає Морґан, -  це зазначено на першій сторінці справи. І не крути 

словами.
-  Племінниця, -  повторює Лора. -  Мого батька убили в Камбоджі під час 

Тридцятиденної війни. Десь у справі це має фігурувати.
Морґан видається роздратованим. Схилившись над столом, він проглядає різні 

документи, писані від руки й друковані. Врешті випрямляється, тримаючи в руці 
трикутний клаптик дуже цупкого паперу, схожий на якесь свідоцтво, і вимахує ним, 
ніби адвокат перед присяжними.

-  Ось! Наступного року після смерті батька тебе удочерив твій дядько.
-  Ні, -  каже Лора, -  я відмовилася.
-  Як це ти відмовилася у п’ятирічному віці? Бути цього не може, і не випробовуй 

наше терпіння. Якщо ми в усьому цьому копирсатимемося, то ніколи не закінчимо. 
Отже, ти дочка (прийомна) Еммануеля Ґолдстакера, M.A.G., президента компанії 
«Джонсон Лімітед», який на два місяці спізнився зі сплатою внесків. Тому сьогодні 
вранці тебе засудили до страти.

-  То вам потрібен викуп? Скільки ви хочете?
-  Ти не зрозуміла. Я тобі кажу, що тебе засудили до страти. Такий вирок не 

оскаржується. Завтра ми надішлемо те, що від тебе залишиться, твоєму дядькові- 
батькові, і того ж вечора до нього завітає наш касир. Якщо він і тоді не заплатить, 
стратимо його красиву руду хвойду, Джоан Робсон, але вже із тортурами, витонче
ними і жорстокими. Наш секретар Бен Саїд зараз саме складає довгий їх список. 
Якщо цей документ не переконає Ґолдстакера, то в усякому разі знадобиться під час 
здійснення вироку.
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-  Що? -  скрикує Лора, не тямлячись від люті. -  То ви починаєте з мене, а

v ------

цю ша-
лаву лишаєте на десерт! Так я й думала: для старого маразматика вона цінніша за 
мене. А я знадобилася лише для того, щоб він зрозумів, наскільки серйозна небез
пека загрожує його дорогоцінній ляльці... Але вам це так не минеться!

-  Минеться, -  каже хірург, -  згідно зі звітом, це нам прекрасно минеться. Справді 
можливо, що старий Ґолдстакер більше прив’язаний до своєї молодої коханки, аніж 
до такого дівчиська, як ти, із яким завжди мав самі лише клопоти. Однак порядок 
дій зумовлено також іншими чинниками. Джоан, як уже зазначалося, належить 
до нашого осередку. Тому якщо ми нею і пожертвуємо, то в останню чергу, коли 
випробуємо всі інші засоби отримання грошей.

-  Але якщо вона у вашій організації, то взагалі нічим не ризикує.
-  Навпаки, -  відповідає хірург, трохи поміркувавши, -  якщо у Ґолдстакера виник

не враження, що ми не плануємо нічого їй заподіяти, він може щось запідозрити. Він 
нізащо у світі не має дізнатися про виставу, яку вона розігрує для нього уже півроку. 
Тому, якщо цього вимагатиме ситуація, Джоан доведеться підкоритися жорстокій 
долі, яку запланував для неї Бен Саїд. Він закоханий у неї, просто приховує це, тому 
програма обіцяє бути доволі цікавою.

-  Але як ви доведете Ґолдстакеру, що справді зробили усе заплановане?
-  За допомогою звіту. Не забувай, що ми ретельно і без викривлень занотовуємо 

усі наші дії.
-  Тоді на вашій совісті багацько смертей, -  зауважує Лора, не дуже сподіваючись 

вплинути на свого ката цим очевидним аргументом.
-  Злочин -  невід’ємна частина революції, -  декламує доктор. -  Зґвалтування, 

вбивство, підпал -  три символічні акти, що вивільнюють із рабства негрів, людей 
розумової праці та ледь прикритих лахміттям пролетарів, а буржуазію лікують від 
сексуальних комплексів.

-  Буржуазія теж вивільниться?
-  Звісно. І ми обійдемося без масової різанини, а загальна кількість смертей (вони 

спіткають переважно осіб жіночої статі, яких завжди надто багато) буде незначною, 
якщо зважити на масштаб результатів.

-  А навіщо ж тортури?
-  Із чотирьох основних причин. Перш за все це переконує банкірів-гуманістів ви

плачувати нам великі суми. Крім того, суспільству майбутнього потрібні мученики. 
Як обійшлося б християнство без Святої Агати чи Святої Бландини і симпатич
них гравюрочок, на яких зображено їхні страждання? По-третє, ми фіксуємо це на 
плівку й отримуємо з фільмів непогані прибутки, що у багато разів перевищують 
витрати на кварцеві прожектори, камери, кольорову плівку і звукозаписувальну 
апаратуру. Зарубіжні телеканали дуже добре платять за хороші постановки... 
Тільки уяви: якщо тебе віддадуть на поживу пацюкам, як передбачено у вироку, і 
якщо вдасться знайти правильний ракурс і яскраво подати крупним планом облич
чя, то німецький покупець готовий заплатити двісті тисяч доларів! Для отримання 
їхньої остаточної згоди нам довелося надати їм повністю прописаний сценарій, а 
також дванадцять твоїх фотографій, на шести із яких ти повністю гола у різних 
позах. Для цього знадобилося поставити багато прихованих камер у різних місцях 
твоєї ванної.

-  Це для еротичної програми?
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-  Ні, не обов’язково. Існує також науково-популярний серіал «Освітні злочини 
приватного характеру», мета якого -  привести сучасне суспільство із його прихова
ними бажаннями до катарсису. Ти розумієш слова «катарсис»?

-  Звісно! За ідіотку мене маєте?
-  Даруй... А також існують плівки, що їх спекулянти, які намагаються нажитися на 

плині історії, відкладають про запас. Лишень уяви собі: для будь-якого університету, 
що займається історичними дослідженнями, відео- та аудіозаписи страт Робесп’єра 
чи Жанни д’Арк чи хоча б Авраама Лінкольна стали би просто неоціненними, а 
наші записи ще й набагато видовищніші.

Лора й справді помітила була погано замасковані відеокамери у своєму помешканні, 
а надто -  у спальні, туалеті й ванній, однак подумала, що то простий вуаєрист, як-от 
її дядечко, і протягом тижня старалася показуватися перед об’єктивами у якомога 
спокусливішому вигляді. Тепер вона шкодує про те, що виявила таку покірливість. 
Бажання прислужитися людям, не вимагаючи від них навзамін жодної нагороди, 
завжди хибне. Вона каже, щоб виграти ще трохи часу:

-  Ви згадували про чотири причини. А назвали тільки три.
-  Ну, четверта очевидна. Це задоволення, про яке теж не можна забувати... Але що 

ж це таке, ми говоримо й говоримо, а робота стоїть на місці. Мені б дуже хотілося, 
щоб ти збігала в аптеку і купила мені сандвіч із сирою яловичиною та кокаїнового 
лимонаду. От тільки боюся, що ти заблукаєш у цих темних коридорах і я ніколи 
більше тебе не побачу. Ну, продовжимо: скільки тобі років?

-  Тринадцять із половиною... А можна ще останнє уточнення: якщо я правильно 
відповім на всі ваші питання, що скаже ваш замовник із німецького телеканалу? На 
вас можуть подати в суд за невиконання умов контракту.

-  Яка ж ти наївна, -  добродушно сміється доктор. -  Якщо буде потрібно, я все 
одно вирішу, що твої відповіді неправильні. Судити про це можу лише я. Та й у будь- 
якому разі є тут питання такі чудернацькі, що я дуже сумніваюся у твоїй здатності 
знайти відповіді на них; уже не кажучи про те, що список питань можна доповни
ти... От... столиця штату Меріленд... кількість секунд у добі... про що мріють 
дівчатка... куди виходять вікна... на це все ти вже відповіла... Ага! Ось: де ти по
знайомилася із молодим W?

-  Цього літа, на пляжі.
-  Коли ви намислили позбиткуватися з Бен Саїда?
-  Із того типа у жовтому пальті?
-  Так. І не прикидайся дурною.
-  Коли побачили, як він сідає у вагон. Принаймні, я так думала, бо насправді, 

видається, він був заодно з вами. Хоч там як, ми полювали на цій лінії метро з 
понеділка і встигли провести до кінцевої станції не одного типа.

- 1 що там відбувалося?
-  Ну, нічого особливого. Ми розважалися, лякаючи їх, а ще й забирали в них 

гроші, щоб купувати магнітофонні стрічки.
-  Чисті?
Дівчисько хихотить, уїдливо й фальшиво, немов інститутка, й одразу змовкає.
-  Ні, чисті нам би ні до чого не придалися. За ту саму ціну можна придбати запи

си, стерти їх, якщо не сподобаються, і мати собі чисті стрічки.
-  Які записи ви шукали?
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-  Веселуху.
-  А саме?
-Стогони, зітхання, напівприглушені крики, гуркіт двигунів і таке інше... Або 

ще: хтось піднімається металевими сходами, вибиває вікно, розтрощивши його 
на дрізки. Рипить залізний шпінгалет, хтось, важко ступаючи, прямує коридором 
до моєї кімнати, повільно прочиняє двері, а я зариваюся обличчям у простирад
ло. І відчуваю, як чиєсь важке тіло навалюється на мене... Тоді я починаю волати. 
«Заткнися, ідіотко мала, -  бурмоче він, -  а то зроблю тобі боляче», etcaetera.

-  У своїй оповіді ви два чи три рази використали слово «реприза». Яку саме роль 
воно відіграє?

-  Просто окреме слово?
-  Так. Після нього крапка. Загалом речення у вас правильно побудовані, хоча 

інколи дещо розпливчасті.
-  Функція цього слова мені видається очевидною. Воно використовується тоді, 

коли повертаються до теми, що її виклад з тієї чи тієї причини перервали... Але 
можете й далі звертатися до мене на «ти», усе нормально.

-  З якої причини виклад переривається?
-  А з тієї, пройдо старий, що не можна усе викласти одним духом. У кожній історії 

завжди з’являється точка біфуркації. Або під час викладу ми повертаємося до вже 
розказаного, забігаємо вперед, потопаємо в деталях. І тоді ми кажемо «реприза», 
щоб люди могли у цьому всьому зорієнтуватися.

-  Спокійно, -  тихо озивається доктор, піддавшись черговому нападу втоми. -  Я це 
знав. Але ти мала все проговорити, щоб його записати у звіт.

-  Навіщо?
-  Якщо ти думаєш, що його читатимуть лише люди з лінгвістичною освітою, то 

помиляєшся. То на чому ми зупинилися?
-  На сцені зґвалтування.
-  Ага... Чого тобі для купівлі записів знадобилося красти ці кілька доларів, якщо 

маєш удома скільки завгодно грошей?
-  Отримані від батьків гроші -  це не те. Вони якісь гладенькі і не мають запаху, 

окрім друкарського. Це новенькі банкноти, що їх батьки, можливо, самі й друкують. А 
зароблені гроші -  зім’яті, понадривані, масні, приємні на дотик і чудово пахнуть, коли 
виймаєш їх з кишені й кладеш на конторку порнографічної бібліотеки у Таймс-сквер.

-  Але ти ці гроші не заробляєш, а крадеш!
-  Крадіжка -  це один зі способів заробітку. Ще можна жебракувати, доставляти 

пакетики з коксом або вдовольняти певні бажання літніх чоловіків. В усьому цьому 
крутяться гроші одного й того самого типу, справжні, зужиті, брудні, пахучі, мов 
гаванські сигари, французькі парфуми, бігові скакуни, використані запальнички, 
трусики, доки їх ще не випрали...

-  Будь ласка, не відволікайся на особисті враження. Розкажи, що відбувалося на 
кінцевій станції метро.

-  Як завжди, виходимо з вагона. W соромливо тримає за руку Бен Саїда, а той 
думає, що натрапив на голуб’ятко, з яким за п’ять доларів усамітниться зараз на 
півгодини і порине у збочені втіхи. А ми з М ідемо назирцем, метрів зо двадцять 
позаду. Пригадую великий плакат біля виходу: реклама нового чистячого засобу 
«Джонсон».



-  Це той плакат, на якому у стильно оформленій білій вітальні посеред килима 
лежить залита кров’ю дівчина?

-  Так. Описати, як саме розпластане тіло? Ножі, мотузки і таке інше?
-  Ні. Ти це вже десять разів повторювала. Скажи лише слоган.
-  Слоган такий: «Учора це б стало трагедією... А сьогодні достатньо дрібки 

діастатичного чистячого засобу «Джонсон» -  і килим знову як новий». Під слоганом 
хтось приписав фломастером: «А завтра -  революція». Коли ми вийшли зі станції, 
майже стемніло. Бен Саїд без проблем дозволив затягнути себе на пустир.

-  Який пустир?
-  Ми трохи прибрали сміття й розчистили територію. Усе там залишилося в тому 

самому вигляді, що й минулого разу... Чи потрібно зараз докладно описати місце?
-  Звісно!
-  Такий собі плац приблизно двадцять на тридцять метрів, огороджений височез

ними парканами. Існують вони, поза сумнівом, лише для того, аби на них чіпляли 
великі плакати, бо не для охорони ж -  на самому плацу нічого цінного немає. Туди 
можна увійти лише через хвіртку, прорізану в паркані так низько, що не скоцюр
бишся -  не пройдеш. І ще: коли хтось не знає точно, де ця хвіртка, то шукатиме її 
дуже довго, бо вона розташована точнісінько під хвірткою, зображеною на одному 
з плакатів, який я пізніше, якщо матиму час, опишу докладно. Це рекламний плакат 
із рельєфними елементами, стійкий до будь-яких погодних умов. Скільки пам’ятаю 
той паркан -  плакат висів там завжди. Малоймовірно, щоб хтось випадково чи 
навіть і навмисно приклеїв його точнісінько на хвіртку; я радше схильна припуска
ти, що хтось (можливо, М, він мені завжди видавався підозрілим, або й Бен Саїд, 
чому ні?) пропиляв отвір у дошках паркана уже після того, як з’явився цей плакат. 
Хоч там як, людям і на думку не спадає, що зображені на папері дверцята справді 
можна прочинити, а посвяченим зручно, бо навіть коли трохи перебрав -  завжди ці 
дверцята знайдеш.

По той бік паркана між плитами -  здається, такими колись вимощували вулиці -  
пробивається куценька травичка. Це наче якесь подвір’я чи маленька центральна 
площа старовинного зниклого містечка. Взагалі-то всі квартали на багато кілометрів 
навколо поруйновані, але розвалилися відносно нестарі будинки, які просто ви
явилися недостатньо тривкими. У більшості з них іще живуть люди. Хвірточка 
замикається на ключ, подібний до ключа від дверей. Я зберігаю його в себе, ад
же саме я знайшла цю хвіртку... Ні, я не ховаю ключ під дошкою у підлозі своєї 
кімнати, а кладу його на мармурову консоль при вході (коли повертаюся додому), 
поруч із мідним свічником та нерозпечатаним листом, який я вже бозна відколи зби
раюся віддати поштареві -  адресат живе не в нашому будинку, а листа помилково 
доправили нам.

І знову про той пустир. Серед високої трави, що де-не-де пробивається між плита
ми, розкиданий всілякий мотлох; я пізніше опишу, як що лежить. Трапляються там 
непотребини такі великі, що потрапити сюди вони могли тільки до зведення огорожі, 
наприклад, мідне двоспальне ліжко. Металева сітка на ньому ще ціла, прикрита роз
волоченим матрацом, з якого вилазять жмутки запліснявілих волокон. Є там і білий 
б’юїк нової моделі, в непоганому стані, хіба що без коліс і мотора. А найголовніше 
-  металева, на три марші, драбина, поставлена вертикально: вона впирається у зем
лю двома прольотами, що утворюють кут. Такими скелетоподібними конструкціями
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оздобилися зовнішні стіни міських багатоповерхівок на початку століття, щоб 
пожильці мали можливість врятуватися у разі пожежі. Взагалі-то ліжко могли й 
розібрати, щоб протягнути у хвіртку, а потім зібрати наново. Щодо громіздкої дра
бини, без вантажівки та підйомного крана тут усе одно не обійшлося, а отже, і її мог
ли переправити через огорожу. І тим самим підйомним краном, напевно, підчепили 
й автомобіль, який -  хоч крізь хвіртку, хоч ні -  сам себе доправити на пустир би не 
зміг, позаяк не має коліс і мотора.

Щодо іншого брухту -  цих питань не виникає. Перелічую не систематизую
чи: велосипед, складаний столик для прасування, голий рожевий манекен (жінка 
із шарнірними кінцівками, а на голові ще тримається руда перука), який, поза 
сумнівом, потрапив сюди з вітрини якогось універмагу, три прожектори на кованих 
підставках, безліч операторського приладдя, а також предмети хатнього вжитку, ча
сом у такому стані, що годі їх точно зідентифікувати.

Але не забуваймо про W, який саме у цей час разом із Бен Саїдом дістався пустиря; 
у сутінках вони пробираються вздовж оклеєної пістрявими плакатами огорожі. І ко
ли вже хлопець, прямуючи до секретного лазу, обертається упевнитися, що на вулиці 
справді нікого немає, то застигає на місці, почувши, як хтось бігом наближається до 
них: здається, там багато людей, їхні швидкі кроки лунко розносяться тихим вимер
лим кварталом, біжать, здається, звідти, і сполохана парочка миттю опиняється в 
іншому кварталі (у цій частині міста квартали не більші й не менші аніж деінде, але 
тут вони складаються не з висотних будинків: урбаністичний ландшафт утворюється 
переважно бараками, покинутими будівельними майданчиками, фундаментами, що 
лишилися від знесених споруд, а ще де-не-де височіють поодинокі стіни без вікон; і 
серед усього цього лише кілька жилих будинків на два-три поверхи).

Наразі W жодним необачним порухом не виказав вхід на пустир, ані цим незна
йомцям, ані новоприбулим: справа і зліва ще хтось наближається, чути кроки. W 
й сам волів би лишитися непоміченим, а тому притискається спиною до паркана, 
поруч із якоюсь рельєфною фотографією. Бен Саїд стає поруч із ним. Вони спогля
дають сцену, яка раптом виступає з темряви: на цій частині вулиці з чотирьох кінців 
спалахують ліхтарі. Мабуть, саме о цій годині й мають загорятися ліхтарі, однак із 
якихось таємних причин на сусідніх перехрестях і далі панує темрява.

Раптовий спалах ліхтарного світла не створює в цієї парочки відчуття безпеки. 
Вони -  дуже юна дівчина та молодий чоловік -  набувають ще більш розгублено
го вигляду. Вбрані вони елегантно, мов для великосвітського прийому чи театру. 
Дівчина у довгій і пишній білій сукні, хлопець -  у смокінгу. Не могли ж вони пішки 
доблукатися до цих нетрищ? У них зламалася машина? Чи їх викинули з неї злодії? 
Вони проходять ще декілька метрів, але уже геть непевно, здається, силкуючись 
визначитися із найвідповіднішою ситуації поведінкою, хлопець -  трохи попереду, 
намагаючись вести супутницю за собою, а вона озирається. Не обмінюються ані 
словом. Вираз облич схвильований. Хлопець і дівчина почуваються загнаними у 
пастку і навіть не знають, де на них чатує найбільша небезпека. Невдовзі вони зу
пиняються.

Тупіт їхніх переслідувачів також завмирає, поза сумнівом, зовсім близько, хоча 
поки що ніде нікого не видно. Юнак і дівчина стоять посеред дороги і почергово 
озирають два перехрестя: те, яке щойно проминули, і те, до якого так поспішали. 
Відстань до обох перехресть приблизно однакова, а це означає, що незнайомці опи-
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нилися якраз навпроти Бен Саїда і W, які так непорушно застигли на тлі плаката,
ніби й справді є лише двовимірними зображеннями.

А тоді на сцені з’являється якийсь чоловік. Він виходить з-за пакгауза, ступає три 
кроки, дуже повільно, і зупиняється під ліхтарем, на видноті. Потім ще один чоловік 
іде йому назустріч, із протилежного боку, з-за огорожі, і так само зупиняється під 
іншим ліхтарем. І ще двоє наближаються від інших кінців перехрестя. Одягнені всі 
однаково: у сірі костюми спортивного крою. Непокриті голови, коротко підстрижене 
біляве волосся; верхні половини облич прикриті чорними масками.

Із появою кожної наступної дійової особи юнак обертався до чергової загрози. 
У тиші чітко можна розрізнити, як ступають ноги у взутті на гумовій підошві. Так 
само повільно кожен із чотирьох видобуває з-за пазухи крупнокаліберний пістолет 
-  якого досі не було видно під широкими вилогами на грудях -  і ставить його на 
глушник, ретельно, без поспіху працюючи над механізмом. Завдяки цій великій 
циліндричній насадці, що подовжує дуло щонайменше на десять сантиметрів, зброя 
набуває ще соліднішого вигляду, коли стрілок цілиться у центральну частину сцени.

Дівчина, перелякавшись, кричить. Від її крику, хрипкого й довгого, йде луна, мов у 
замкненому приміщенні театру. Хтось із чотирьох чоловіків (важко визначити, хто са
ме, адже на вигляд вони абсолютно однакові і стоять на аналогічних позиціях) безви
лазним голосом командує юнакові на три метри відійти від дівчини у напрямку стіни. 
Його слова чітко артикульовані, достатньо повільно вимовлені, акустика ж у цьому 
місці така хороша, що попри відстань немає потреби підвищувати голос. Хлопець, 
завагавшись на якусь мить, під цівками чотирьох револьверів виконує наказ.

Потім чути щось на кшталт приглушеного вибуху, і ще раз. Юнак заточується, 
потім падає, котиться по землі. Ще два спалахи -  і він перестає ворушитися. Із 
кожним пострілом ясно чути, як кулі, чвакаючи, входять у тіло. Дівчина у білій 
мусліновій сукні прикипіла до місця й мовчить, немов паралізована жахом; поза 
її дещо патетична: одна рука простягнута до молодого чоловіка, інша тягнеться до 
рота, який з кожним пострілом відкривається трохи ширше. Отак вона й стоїть, наче 
воскова лялька, розчепіривши пальці (на одному з них -  маленька золота обручка), 
сантиметрах у двадцяти від розтулених вуст, трохи випнувши груди, ледь помітно 
обернувши гарну біляву голівку, а четверо вбивць так само старанно знімають глуш
ники з пістолетів і ховають окремо зрою та металеві трубки.

Потім вони підходять до вцілілої, смерть якої дещо відтерміновується, і хапають 
її, а вона не чинить жодного опору. Однак вони про всяк випадок затикають їй рота 
і скручують руки за спиною, а тоді швидко ведуть геть. При цьому двоє викрадачів 
підтримують її справа і зліва й майже несуть. Дійшовши до перехрестя, вони на 
мить зупиняються: один із інших двох чоловіків нахиляється й піднімає з землі ши
року білу вуаль, яку полонянка щойно, під час утечі, загубила, і обережно її накидає 
дівчині на голову. Ще кілька танцювальних па -  і ця група зникає за рогом.

На асфальті, у трьох метрах від тіла, залишається маленьке біле коло. Зблизька 
стає ясно, що це віночок із пластмасових квітів флердоранжу. Коли рано-вранці 
поліцейський патруль, вийшовши збирати трупи, натрапить на цього юнака, то 
знайде затиснуту в його руці картонку формату візитівки, а на ній напис велики
ми літерами: «І будуть юні дружини в білих одежах вирвані з рук земного свого 
чоловіка ще незайманими, щоб стати поживою для полум’я й ножа...» А нижче до
писано: «Апокаліпсис 8:90. Безкоштовне попередження».
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кожно-
го вечора, сидимо за своїми коктейлями «Кривава Мері». Він каже, що просто на
вмання вклав цю записку у руку померлого, скориставшись випадковістю. Але зараз 
він розмірковує, чи правильно вчинив, адже (він уважно проглянув свій записник) 
ані час, ані місце не збігаються. У всякому разі він завжди приходить вчасно, гірко 
повторює Бен Саїд, от цього разу -  точнісінько під початок сцени, а міг же пропусти
ти початок, бо йому повідомляли про інший час і то, мабуть, навмисне, бо шукають, 
на чому б його підловити. Сім хвилин різниці мають велике значення! І в інструкції 
ясно було сказано: «на пустирі», а тому він уже й взявся був докладно його опису
вати. Чи, можливо, йшлося про абсолютно іншу сцену, й агенти-виконавці належать 
до іншого угруповання. Однак усі дії видалися йому надто добре злагодженими... 
«Чорт ногу зломить у такому безладі! І мені від цього дедалі моторошніше», -  зітхає 
він

І саме тоді безтурботно, як завжди, підійшов Френк, сів за наш стіл і, ніби не чув 
попередньої розмови, запитав: «Місію виконано?» «Місію виконано!» -  відповів 
Бен Саїд, ані словом не прохопившись про невеликі часові й просторові розходжен
ня, а також про своє невдоволення.

Одразу після цього я повернувся додому, бо Френк -  наскільки я зрозумів -  не мав 
чого мені повідомити. їхав на метро. Здається, скрізь було спокійно. Мені довелося 
перейти на станцію іншої лінії. У моєму вагоні була тільки дуже юна дівчина, вдяг
нена у чорні шкіряні штани і таку саму куртку. Вона стояла у кінці вагона спиною 
до мене, втупившись у віконечко сполучних дверей. Не знаю, чим саме, але вона 
мені нагадала Лору. І знову, вже вкотре, я відчув, що Лора нещаслива. Перед моїм 
будинком, як завжди, стояв на варті цей тип. Я не зупинився поговорити з ним, бо 
хотів якнайшвидше лягти спати, лише привітав його звичним «здоров!». Наглядач 
кинув мені навзаєм те саме слово, мов відлуння.

Вставивши ключа у замковий отвір, я одразу відчув, що в замку хтось порпав
ся: всередині опинилося щось зайве, ледь помітне. Але ключ обернувся і двері 
відкрилися. Безшумно причинивши їх за собою, я увійшов і поклав ключ на кон
соль поруч із нерозпечатаним конвертом, що його помилково кинули в мою пошто
ву скриню. Уже бозна-скільки часу наміряюся повернути його листоноші. Я вко
тре прочитав ім’я та адресу, що, як завжди, не викликали в мене жодних асоціацій. 
Жодних відомостей про відправника на звороті не зазначалося. У мене знову ви
никла спокуса відкрити конверт, однак я подумав, що його вміст мені нецікавий, 
принаймні не до такої міри.

Я піднявся на третій поверх і побачив Лору перед розчахнутими дверима до 
однієї з порожніх кімнат, -  виличкуваної білими кахлями, -  у нічній сорочці, зі 
світильником у руках, ясна річ, вимкненим -  шнур тягнувся по підлозі.

Коли я запитав Лору, що вона тут робить, то вона сказала, ніби шукає розетку. Я 
вимагав детальніших пояснень, тим паче, що такої пізньої години вона б уже мала 
спати, то вона затягнула мене до кімнати і вказала пальчиком на дві рівно вирізані 
круглі дірочки посеред одного із порцелянових квадратиків. Лора сказала, що 
помітила мідне покриття на внутрішній поверхні дірочок.

-  Тут мала бути їдальня, -  відразу ж пояснив я, -  тому все й вилицювано кахлями. 
В електричну розетку вмикали дзвінок, щоб викликати слуг, або лампу, яка стояла 
посеред столу під час обіду (бо, судячи зі стелі, там не було люстри чи якогось гака,
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щоб на нього почепити світильник)», -  однак я одразу ж відчув небезпеку, вже по-! 
бачивши, до чого вона хилить.

-  Дірочки електричної розетки, -  сказала вона, -  всередині не до кінця покриті1 
міддю. До того я для певності перевірила, чи то справді могло бути розеткою: 
дірочки надто великого діаметру, і між ними задовга відстань.

-  Отже, туди щось вгвинчували.
-  Так. Про це я й подумала, -  прошепотіла вона, ніби сама до себе.
Я додав байдужим тоном, начебто не надаючи жодного значення цим дурницям, а 

надто -  після цілого дня виснажливої роботи:
-  У цьому будинку взагалі повно всілякого дивного приладдя.
-  Так, -  відповіла вона.
-  Я помітив ще багато незрозумілого.
Лора на мить замислилася й сказала:
-  «Незрозуміле» -  не те слово.
Бажаючи змінити тему, я сказав, що вона застудиться, якщо босоніж ходитиме по 

холодних кахлях. І тоді вона розповіла мені про типа в чорному плащі, який стежить 
за будинком.

Я сказав, що вона меле дурниці, і хотів вивести її геть з цього приміщення, де 
їй було не місце... Я ще й торкнутися її не встиг, а вона уже відскочила і побігла у 
найдальший від дверей куток, а там сіла навпочіпки, зіщулилася, немовби прагнучи 
злитися зі стінами, й охопила коліна руками, саме так, як уже було зазначено. Також 
я вже розповідав, як повільно наблизився до неї, по діагоналі перетнувши порожню 
кімнату, готовий кинутися вліво чи вправо, якби вона спробувала прослизнути повз 
мене. Але Лора навіть не поворухнулася, лише заскиглила, немов цуценятко, яке 
десь припнули й полишили напризволяще.

Я схопив її за зап’ясток і силою поставив на ноги. Тоді вона почала опирати
ся, але надто пізно: я уже тримав її в руках, і ці марні пручання лише з усією 
очевидністю засвідчували її слабкість, а ще внаслідок цього між її тілом і моїм 
виникало приємне тертя, то я розтягнув цю гру на кілька хвилин, для власного за
доволення. Звісно ж, я одразу її захотів і потягнув до її кімнати вздовж усього цьо
го коридору, трохи викручуючи їй руку за спиною, аби завдавати їй болю кожного 
разу, коли вона далі йти не бажала. Однак по дорозі до кімнати я двічі зупинявся, 
щоб знову притиснути її до себе, щоб трохи помучити її у цій позі і відчути легкий 
дотик шкіри її живота й грудей крізь свій шорсткий одяг і тонкий зім’ятий шовк 
її сорочки.

Двері до кімнати стояли розчахнуті, а ліжко -  розстелене. Я штовхнув свою здо
бич усередину і ударом ноги захряснув за нами двері. Не відпускаючи дівчинку, 
я примусив її опуститися на підлогу. Сам сів навпроти неї на краєчку ліжка, вона 
ж стояла навколішки на білому хутряному килимі. Я скрутив їй руки за спиною, 
тримаючи їх своєю рукою, а іншою, правою, довго хльостав її по щоках, повільно, 
неквапно, нібито караючи за те, що вона ще й досі не лягла спати.

Потім я правою рукою схопив її розкуйовджене волосся, скрутив його на потилиці, 
притягнув її обличчя до свого і почав пестити губами її ротик. Вона видавалася 
не надто покірливою, то я надавав їй ще ляпасів, уже нічого не пояснюючи. Після 
третьої екзекуції вона поцілувала мене сама, не опираючись, саме так ніжно й ста
ранно, як і було потрібно. Тоді я поклав її на спину поперек ліжка, тримаючи її тонкі
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зап’ястки у своїй лівій руці в неї за спиною, закатав її нічну сорочку, оголивши гру
ди, і припав до цього беззахисного тіла.

Я довго водив кінчиками пальців вільної руки по її шкірі, торкаючись найніжніших 
ділянок, не так для того, аби полонянка замислилася про мої інтенції, як для того, 
щоб дати їй відчути свою беззахисність. Невдовзі вона, розуміючи, що на неї мо
жуть чекати і болісніші випробування, уже не опиралася, і я коліном розсунув їй но
ги, зіжмакав у кулаці тоненьку тканину сорочки, засукавши її аж до шиї, і стягував 
дедалі сильніше із кожним своїм поштовхом, придушуючи Лору (це слугувало до
датковим аргументом для її впокорення). Однак у цьому вже не було потреби, бо во
на тепер полишила всі заміряння опиратися і дуже слухняно виконувала мої накази.

Тієї ночі сталося так, що я заснув поруч із нею, одягнутим, забувши про короб
ку сірників, яка лежала в кишені куртки, недбало покинутої в ногах ліжка, і яку 
вона могла спокійненько витягнути, не ризикуючи мене розбудити. Однак саме це 
несвідоме занепокоєння через сірники одразу ж виринуло у моїх снах. Ось я швидко 
йду безлюдною вулицею, загубленою -  звідкись я це знаю -  у нетрях поруйнованих 
спальних районів, у синюватій напівтемряві спадаючої ночі. Не чути ані звуку, жо
ден автомобіль ніде не проїде, і я чую власні слова, що лунають у цілковитій тиші: 
«Щось ніжне й безнадійне», які, поза сумнівом, стосуються цього меланхолійного 
ландшафту, уламків стін, сутінок.

Крім моїх слів, цю товсту м’яку тканину тиші розриває також черкання сірників, 
які я один по одному намагаюся запалити, щоб роздивитися зображення на вели
чезних афішах, якими оклеєно височенний паркан (він тягнеться справа від мене 
суцільною стіною). Не знаю чому, але для мене дуже важливо розібрати, що ж напи
сано і зображено на тих рекламних плакатах. Однак світла від вогника, -  який ледь 
спалахнувши згасає і треба затуляти його рукою від вітру, -  ледь стає на те, щоб 
вихопити із темряви окремі деталі, через надто близьку відстань завеликі для того, 
аби можна було зрозуміти, що вони зображають, а тим паче скласти із них загальне 
уявлення про всю композицію.

На щастя, раптом повсюди одночасно загоряються напрочуд яскраві ліхтарі на 
височезних стовпах, і тепер я, відійшовши на кілька кроків, можу спокійно розди
витися плакати, в яких, до речі, немає нічого особливого: такі самі розклеєні по
всюди, і в метро, і взагалі скрізь. Ось, приміром, дівоче обличчя (збільшене, мов на 
екрані кінотеатру, щоб упадало у вічі навіть з автомобіля на великій швидкості): гу
би розтулені, очі прикриті пов’язкою; щодо цього конкретного примірника, то єдина 
цікавинка (але теж нічого виняткового), то це величезний пеніс три метри заввишки, 
намальований чорною фарбою біля розтулених вуст дівчини. На отак понівеченому 
плакаті -  дарма що його недавно повісили -  до короткого слогана дописано ще п’ять 
слів присуду: «завтра...» (це текст оригіналу), а далі від руки: «смерть від сокири 
чи вогню».

Також поруч зображено велетенську електричну праску, завбільшки з паротяг. 
Вона вилискує усіма своїми хромованими деталями, що поєднуються в якусь склад
ну машинерію, наче то й не праска зовсім, а під нею уже відомий слоган: «Гаряча, 
мов рай, неуникна, мов пекло» (ці слова фонетично співзвучні назві компанії- 
виробника). Далі плакат, на якому зображено бар. Крізь густий сигаретний дим 
можна розгледіти, що відвідувачі -  всі вони чоловіки -  сидять перед склянками, 
наповненими чимось червоним, і немовби вагаються, чи варто пити цю рідину. їхні
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суворі обличчя, застиглі у якомусь напруженому чеканні, не виражають жодної з тих 
емоцій, які зазвичай асоціюються зі споживанням смачного аперитиву.

Також маю описати рекламний плакат великого магазину одягу. Йдеться про 
спеціальні пропозиції для молодят з нагоди одруження: на фотографії зображено 
елегантного юнака в чорному костюмі. Поруч із ним золотоволосе дівча у білій 
мусліновій сукні, віночку із флердоранжу та прозорій вуальці. Постаті зображено 
трохи більшими, ніж у натуральну величину. Вони біжать, тримаючись за руки. 
Гарненька наречена простягнула вільну руку вперед, немовби намагаючись щось 
зловити, і розтулила вуста, ніби збирається говорити, але з вуст не злітає жодного 
слова, і рука її застигла в повітрі, так нічого й не схопивши.

Наступний плакат -  ще одна дуже якісна кольорова фотографія. Основний об’єкт 
настільки великий, що його зображено в натуральну величину, оскільки не було 
потреби збільшувати: це фасад мого власного будинку. Я одразу його впізнаю за 
трьома сходинками з матеріалу, що імітує камінь (остання із них у правому верх
ньому кутку трохи облуплена) і за візерунками ґраток, що захищають прямокутне 
віконечко. Зліва від сходинок, на зрошеному дощем тротуарі, стоять двоє. Перший
-  це Бен Саїд -  посередник, який заступає на варту за наказом Френка, щоб стежити 
за переміщеннями Лори, якщо виявиться, що вона в цьому будинку, -  його лег
ко можна впізнати за чорним дощовиком і насунутим на очі фетровим капелюхом. 
Напевно, Лора помітила його, а він не зважується ані втекти, ані заперечувати щось, 
бо не хоче створювати враження, ніби боїться викликати підозри відносно при
чин свого перебування на цьому місці. Однак мене цікавить хлопчисько у брюках 
і брудній куртці, який тримається осторонь: я ніколи не помічав цього персонажа 
біля свого будинку. Літера W, вишита на його нагрудній кишені, мала б відповідати 
одному із ініціалів власника, однак із загального вигляду підлітка невідомо, чи цей 
одяг справді є його законною власністю.

Підійшовши ближче, я помічаю, що дві людські постаті зображено у натуральну 
величину, натомість двері -  це вплив перспективи -  здаються трохи меншими за 
ті, через які я проходжу кожного вечора, повертаючись додому. Однак (не сказав 
би, що це мене дуже дивує) мій ключ легко входить у вузеньку чорну щілину, що 
відповідає замковому отвору, обертається в ній і приводить механізм у дію. Двері 
відчиняються, і я маю лише трохи нахилитися, аби потрапити за стіну.

Тепер постає питання: як я подолав три сходинки? Підніматися по них я не міг, 
бо вони -  лише оптична ілюзія. Проте якщо сходинок там немає, це означає, що 
поріг дуже високий, а я не пам’ятаю, щоб доводилося переступати високий поріг... 
Крім того, немає ані консолі, ані мідного свічника, ані великого дзеркала, -  лише 
порожній прямокутний пустир, а у щілинах, що зяють між рівно покладеними ках
лями, де-не-де пробивається травичка. Напевно, сюди скидали всілякий непотріб, 
однак чомусь усі ці речі не звалено на купи, а розміщено по всій поверхні, мов 
шахові фігури.

Безумовно, саме тому я й використовую слово «фігура», але якщо уже 
відштовхуватися від слова «фігура», то сенс може бути і більш фігуральним: можли
во, тут розігрується не шахова партія, а театральна вистава. Хоч там як, найбільший 
подив викликає розкішне мідне ліжко, яке стоїть посередині. Крізь дірки у матраці
-  здається, пробиті ножовими ударами -  подекуди видно рослинне волокно, що 
слугує набивкою, вибілене дощем і яскравим сонцем. На матраці лежить манекен
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без одягу, виготовлений із пластмаси тілесного кольору, кінцівки розведено у формі 
андріївського хреста, на тлі розкішної рудої шевелюри виділяється молочно-біле 
лялькове обличчя зі здивовано розплющеними зеленими очима. Піхва також оздо- 
брена кущиком волоссячка, що імітує справжнє, але це, здається, жмут рудуватого 
синтетичного волокна, яке висмикнули з матраца й у формі трикутника наклеїли на 
лобок.

Навколо ліжка встановлено три потужні прожектори, один в ногах ліжка, другий 
і третій справа і зліва від голови. Тіло залито безжально яскравим світлом, немовби 
на операційному столі. Я одразу впізнаю у цьому гарненькому рудому створінні 
Джей Ер, якій щойно винесли вирок, аби примусити її давнього коханця Еммануеля 
Ґолдстакера сплатити свій внесок (про це уже йшлося). На задньому плані площу 
у приблизно дванадцять «клітинок» шахівниці (це гранітні квадратики зі стороною 
двадцять п’ять сантиметрів) займає сталева прасувальна дошка -  нею вже скориста
лися на початку процедури катування. Паралельно ліжку розташовано третій вер
стат для тортур: велика дворучна пила із широким лезом у пару метрів завдовжки, 
встановлена горизонтально на висоті одного метра над підлогою (підпорками слу
гують два дерев’яні кілки, увігнані у кам’яні стовпчики, між якими вісім «клітинок» 
відстані), вискалює до неба свої сталеві зуби.

Більшість інших предметів уже було згадано вище. Повторимо: білий автомобіль 
без коліс, металева клітка для перевезення диких тварин у метрополітені, велоси
пед вуаєриста, безліч застарілого сільськогосподарського реманенту, зокрема плуг 
з одним лемешем і три дерев’яні борони, оздоблені сталевими наконечниками, 
соломорізка, двоє вертикально встановлених дверей, пофарбованих у яскраво-бла
китний колір і так і не знятих з луток, і нарешті металеві сходи, закріплені на землі 
під певним кутом, що утворюють дозорну вишку, з якої можна озирати й утворе
ний огорожею прямокутник, і вулиці навколо. На вершечку сходів хтось встановив 
телевізійну антену, з якої транслюється сигнал на численні приймачі, розставлені 
тут і там на брущатій шахівниці (кожен приймач займає площу у шість «клітинок»), 
і відтак на багатьох екранах синхронно показується одна й та сама науково-по
пулярна передача. Такий екран і образки з африканського життя, котрі по ньому 
транслюються, уже згадувалися, як можна було помітити, у сценарії першого акту. 
І насамкінець, щоб дати уявлення про менш захаращені ділянки сценічного про
стору, назвемо десятилітрову каністру бензину, в’язку ланцюгів (на такі зазвичай 
саджають дуже великих собак), чотири чавунні гирі, кожна по двадцять кілограмів, 
оздоблені масивними ручками, на яких вибито цифри, що засвідчують точну вагу, 
кліщі, молоток, цвяхи, велику дерев’яну тертку циліндричної форми із гострими 
краями вічок, зелену шовкову сукню (у деяких місцях попалену), два шприці, три 
білі халати, поплямовані кров’ю, швацькі ножиці, сталеву лінійку з гострими ре
брами, ящик із шістьма пляшками якоїсь яскраво-червоної рідини, пінцет, чорний 
молескіновий блокнот, фломастер, дюжину лез для гоління, дротик для плетення, 
булавки і таке інше.

Не зволікаючи, я проходжу крізь одні із блакитних дверей, розчахнутих у по
рожнечу, а потім на тридцять «клітинок» уперед, аби взяти чотири ланцюги (кожен 
завдовжки з метр, на кінці -  карабін-застібка). Тим самим шляхом я повертаюся 
до ліжка. Обережно, щоб не вирвати рудоволосу дівчину з непам’яті надто рано, 
я ланцюгами прикріплюю її зап’ястя та щиколотки до чотирьох мідних билець; я



маю ще взяти каністру з бензином -  а для цього потрібно пройти ще двадцять вісім 
«клітинок» по діагоналі, відчинити інші блакитні двері і причинити їх потім за со
бою; я поливаю бензином штучні волоконця між ногами прикутого до ліжка ма
некена, відношу каністру назад (відчиняючи й закриваючи за собою двері) і знову 
повертаюся до ліжка; я дістаю коробочку з сірниками -  про неї вже йшлося, -  яку 
засунув був у кишеню куртки, коли заходив на пустир, вимикаю усі три прожекто
ри, чиркаю сірником по тротуару, легким жестом проводжу над лобковим кущиком, 
просякнутим бензином, і він миттю займається.

У нічній темряві спалахує стовп ясного червоного полум’я, воно завихрюється, 
міниться, уяскравлюється, кидаючи відблиски на розкидані пустирем речі (здається, 
що вони й собі погойдуються), особливо на ті, що лежать ближче до центру, тобто 
до розсунутих ніг, стегон і грудей юного манекена, якому тіло й кінцівки викручує 
болем, але пручатися неможливо, позаяк незмінність положення забезпечується 
фіксацією. Жертва, яка внаслідок цього жорстокого процесу прийшла до тями, все- 
таки б’ється у своїх ланцюгах, наскільки їхня довжина це дозволяє, і чути сріблисте 
побрязкування імпровізованих «браслетів», а в ритмі цього дзеленчання тріщить 
вогонь.

Коли закінчується бензин, вилитий на пухнастий горбик, полум’я раптом вщухає. 
Я знову вмикаю прожектори. Красуня Джоан, здається, оживає. Сяють її широко 
розплющені очі, і вона дивиться на мене тим самим щирим, здивованим і відвертим 
поглядом -  трохи дитинним, -  і на розтулених губах іще блукає та сама несвідомо 
звабна посмішка, сповнена обіцянок, згідлива й одвічна. Волосся між її ногами зник
ло, його було випалено вщент, і лишилася біла поверхня лобка, вкрита клейкими 
патьоками якоїсь речовини -  здається, то рештки клею, що розплавився у полум’ї; я 
обережно торкаюся її пальцем, який підношу потім до рота: смак приємний, м’який, 
з мускатною ноткою, чимось нагадує тропічні фрукти. Я висмикую з дірки у матраці 
ще жмуток волокна і роздивляюся його зблизька: у мене виникає враження, що цей 
рудий колір зумовлений не вицвітанням під дією негоди, а радше фарбою або чер
воною рідиною, що витекла після розриву тканини. Міркуючи про це, я тим ча
сом обережно й рівно прилаштовую пишний жмуток на змащений клеєм трикутник 
шкіри, нижня вершина якого зникає десь між ногами.

Потім я повторюю уже виконані операції: приношу каністру й виливаю кілька 
децилітрів бензину на свіжооформлений лобок молодої жінки, який зараз має ви
гляд первозданного й неторканого. Несу каністру на місце, повертаюся до ліжка і 
вимикаю три прожектори. Виймаю з кишені коробочку, а з неї сірник. Підпалюю ру
дий кущик. Цього разу розкішне тіло -  освітлений червонуватими спалахами живий 
смолоскип -  іще несамовитіше звивається у корчах, напевно, уже ослабилися пута, 
бо дівка, не тямлячись від болю, сіпає їх на різні боки. З горла її виривається хрип, 
вона задихається і дедалі частіше скрикує, а завершується усе довгим надломленим 
стогоном, який не стихає і після того, як згасає полум’я, бризнувши наостанок роз
сипом іскорок. Коли я знову вмикаю прожектори, то помічаю, що великі зелені очі 
заплющилися і лише зараз поволі розкриваються й втуплюються в мене уважним 
поглядом з-за примружених повік.

Однак я втретє піддаю її тому самому випробуванню, як і зазначено в тексті, що 
мені його дав Бен Саїд. Цього разу засуджена звивається від болю так, що на це 
справді приємно дивитися, і безупинно кидає якісь слова, то благання, то зізнання,
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для яких уже надто пізно, про що я їй і повідомляю. Після катування вогнем я, згідно 
регламенту, переходжу до пили й кліщів, а це вже третій акт.

Ув’язнена перебуває у стані знемоги від останніх опіків (трохи волокна я помістив 
навіть у піхву, щоб довше горіло) і, користуючись цим, я знімаю з билець ліжка 
ланцюги. У її ніжному обличчі та незворушній посмішці -  радість юних мучениць, 
що опиняються в руках ката. Однак я, без надмірного заглиблення у ці метафізичні 
міркування, скручую їй за спиною руки, достатньо туго, щоб вони прилягали якраз 
до виїмок під ребрами, а від цього у неї розсуваються стегна. Я беру її тіло, що тепер 
уже стало покірливим, і саджаю верхи на вертикально розміщене лезо із довгими 
зубчиками, яке зафіксовано достатньо високо над землею, щоб ноги пацієнтки не 
торкалися землі. Потім я чіпляю на її щиколотки по чавунній двадцятикілограмовій 
гирі, які симетрично лежали по обидва боки від пили (відстань між ними -  п’ять 
«клітинок»). Довгі ноги розсунуті й закріплені, а від цього сталеві зубці ще глибше 
вгризаються у ніжну плоть промежини; лезом починають збігати цівочки крові, що 
далі стікають на внутрішню поверхню стегон, а найповнокровніші -  аж до колін.

Для того щоб перейти до виривання нігтів на ногах, а потім -  пипок, за інструкціями, 
викладеними у протоколі, я маю здобути кліщі, і тут переді мною постає завдання 
здійснити складніші переміщення, аніж ті, для яких мені уже траплялося розв’язувати 
рівняння. Річ у тім, що знаряддя для тортур знаходиться не прямо по діагоналі 
(найзручніший напрямок, бо він дозволяє подолати більшу відстань, перетнувши ту 
саму кількість «клітинок»), не по горизонталі і не по вертикалі (можна ходити й так, 
просто це стратегічно менш вигідно). Отже, мені доводиться розробити комбінацію: 
частину шляху -  найбільшу -  пройти направо навскіс (по діагоналі), а загалом я маю 
перетнути якомога меншу частину «клітинок». Для вибору найкращого маршруту 
я на основі огляду місцевості виконую багато розрахунків, але із численними по
милками, адже не всі ділянки освітлені достатньо рівномірно, щоб можна було точно 
зафіксувати кількість кахлів, особливо там, де наросло багато трави.

Нарешті я обираю геометричну комбінацію, яка видається мені перспективною... 
Однак, уже вирушивши, я, на жаль, помічаю, що припустився серйозної помилки у 
підрахунках; в останній момент я виправляю траєкторію, обираючи рішення, яке, 
звісно, не є найкращим, але принаймні дає підстави сподіватися, що я досягну своєї 
мети у менш витратний спосіб. За кілька «клітинок» -  я перетинаю їх, як завжди, 
дрібними кроками по двадцять п’ять -  тридцять сантиметрів, дуже пильнуючи, щоб 
не ступати на зазори між плитками -  я починаю непокоїтися, зауваживши, що дедалі 
більше віддаляюся від об’єкта. Крім того, у цих заростях (ще хвилину тому вони ви
давалися нижчими) я ледь можу розрізнити, де саме він розміщений. Я просуваюся 
у напрямку, який має бути більш-менш правильним, і натикаюся на білий б’юїк без 
коліс. Його низький остов досі затуляли кущі ожини.

Надто пізно вдавати, ніби я зайшов сюди свідомо, за планом, тож маю зупини
тися й стояти, поки не порахую до тисячі, інакше доведеться заплатити штраф. 
Поки я рахую, у мене є час роздивитися парочку підлітків у штанях і куртках зі 
штучної шкіри. Попри те, що одягнені вони однаково, можна розрізнити, що це 
чотирнадцятирічний хлопець (нагрудна кишеня в нього прикрашена перевернутою 
літерою М) і навряд чи старше за нього дівча (блискавки спущені, живіт і груди 
відкриті, й видно, що під курткою ніякого іншого одягу немає). Вони цілуються у 
машині, зручно вмостившись на м’яких подушках заднього сидіння.
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Виконавши фант, я продовжую свій шлях -  чи те, що мені здається шляхом, - 
і маю зробити гак. Потрапляю на ще гірш освітлену ділянку і впираюся в одні з 
блакитних дверей... Принаймні так мені здається, бо, сподіваючись цього разу з 
гідністю розв’язати задачу, я відкриваю їх, щоб пройти. Дерев’яні двері, глухо стук
нувши, уже змикаються за мною, коли я усвідомлюю свою помилку: я опиняюся по
серед широкої безлюдної вулиці, залитої яскравим синюватим світлом електричних 
ліхтарів.

Справа, за кілька кроків від мене, старий лисий слюсар, припавши до макета моїх 
дверей, саме намагається зазирнути всередину крізь маленький отвір, пробитий 
моїм ключем. Певна річ, він намагається встановити причину страшних криків, що 
лунають із цього місця, незвичних навіть для цих околиць. І справді, видовище, 
яке відкривається його погляду, може здивувати кого завгодно: за прочиненими, 
здається, у якийсь коридор стулками дверей, пофарбованих у яскраво-блакитний 
колір, посеред густих заростей -  переважно кропиви та ожини -  абсолютно гола 
молода жінка (обличчя на три чверті обернене до глядача) сидить верхи на лезі дуже 
гострозубої пили. Ноги широко розсунуті і зафіксовані ланцюгами, прикріпленими 
до двох гир. Тому ступні -  приблизно у двадцяти сантиметрах над поверхнею 
камінної підлоги. Положення тіла на верстаті (скручені за спиною руки, випнутий 
поперек, руде, із золотим відблиском, волосся, що спадає на одне плече, бо мила 
лялькова голівка похилена) підкреслює виняткову вроду страчуваної цього вечора: 
гнучку талію та шию, тендітні кінцівки, розкішну пишноту форм, чітко окреслені 
контури, бездоганну шкіру.

Жертва ще здригається у прекрасних конвульсіях, хоча вже втрачає сили. Вона 
повільно стікає кров’ю з шести ран: на ногах (здається, їх старанно калічили), гру
дях (самі молочні залози неушкоджені, але вкриті плетивом червоних струмочків, 
що витікають з тих місць, на яких розташовані були соски -  їх повільно вирвали, 
-  і зливаються аж на стегна і пупок), і нарешті -  із піхви, в яку пила вгризається 
дедалі глибше з кожним здригом пацієнтки. Лезо, розсікаючи замащений спермою 
лобок, проорює щілину, набагато довшу за природний отвір піхви (здається, дівчині 
заздалегідь проепілювали зону бікіні, або поголили, або випалили волосся вогнем). 
Кров із цього останнього розрізу юшить так, що замастила пах і живіт і пролягла 
червонуватими патьоками по в’язкій напівпрозорій субстанції, котра вкриває ло
бок, розлилася по внутрішній поверхні стегон аж до колін, і врешті спинилася на 
гранітній підлозі довгастою калюжкою із ореолом бризк по берегах. Що ж до шостої 
точки серед згаданих вище, то вона розташована ззаду, а отже, її не можна поба
чити з місця, на якому перебуває слюсар-підглядник. Натомість він помічає там, у 
глибині кімнати, широке мідне ліжко із зім’ятою постіллю.

Низенький чоловічок поклав свою робочу в’язку ключів на найвищу сходин
ку вузенького ґанку. Велосипед прихилив до стіни зліва. Я уже розповідав про те, 
як, отримавши можливість роздивитися, що відбувається всередині, цей чесний 
трудівник вирушив на пошуки допомоги. Він побіг направо, як і занотував Бен Саїд, і 
невдовзі перестрів якогось сумирного перехожого, який виявляється ніким іншим як 
Н.Ж. Брауном, посередником, якого Френк настановив стежити за чоловіком у чор
ному дощовику і низько насунутому на чоло фетровому капелюсі (він тим часом 
вартує під моїми вікнами). Браун потрапив сюди випадково, після того як вийшов 
зі «Старого Джо», а якщо точніше -  інтуїтивно, керуючись своїм професійним чут-



ПРОЕКТ РЕВОЛЮЦІЇ В МІСТІ НЬЮ -ЙОРК Г "  145

[ F ---------

тям, яке непомітно для нього самого направило його до західної частини Гринвіча. 
Сьогодні він був на балу-маскараді (звичайно, із дорученням, а не для власного задо
волення), і тому тепер одягнений у дуже строгий чорний смокінг і елегантну сорочку, 
а на голові -  капюшон із тонкої шкіри кольору сажі. У капюшоні лише п’ять отворів: 
щілина для рота, два круглі прорізи для ніздрів і два овальні, трохи більші, для очей.

Не роздивляючись ці деталі, які він через свою короткозорість ледь помічає, слю
сар, на якого втішне враження справляє високий зріст і міцна статура нового пер
сонажа, тягне його, швидко й без ладу намагаючись щось пояснити, до будинку, 
який легко знаходить, бо залишив перед ним свій велосипед і ящик з інструментами. 
Слюсар, швидко впоравшись зі старомодним замковим механізмом, відкриває важкі 
двері з підробного дуба і входить у погано освітлений вестибюль, завбачливо хо
ваючись за Брауном, а той починає розуміти, що тут відбувається. Однак лисий 
чоловічок у глибині коридора вже не бачить підозрілої сцени, підглянутої раніше 
крізь замковий отвір. Лише по деякім часі він розуміє, що вихоплені із темряви 
снопом яскравого світла хірург у білому халаті і молода пацієнтка, яка безвладно 
перед ним лежить, насправді перебувають набагато далі від нього, глядача, аніж 
видавалося раніше. Його короткозорість часто отак із ним грається. З вулиці він 
бачив відображення цієї сцени у дзеркалі, а насправді вона розігрується по той бік 
коридору, у глибині бібліотеки, двері якої, як завжди, прочинені.

Але тепер йому заважає Браун, який одразу зміг зорієнтуватися й визначити місце 
дії. Його масивна постать у чорному костюмі затуляє майже весь дверний отвір. 
Низенькому слюсареві дуже незручно нахилятися, щоб дивитися у просвіт, який 
лишився між одвірком і напнутою тканиною смокінга. Він із цим сюжетом не зна
йомий, тому не може впізнати доктора Моргана, якого натомість Браун упізнав з 
першого погляду. Крім того, слюсареві, зважаючи на його позу і зріст, краще видно 
оголене тіло жертви, її великий лобок та золотаву шкіру; також він має змогу розди
витися страшну операцію, до якої саме зараз її силує хірург і про яку я зараз розкажу.

-  А це справді необхідно? Чи не схильні ви у своїх описах, як я уже зазначав, злов
живати еротичною складовою?

-  Залежить від того, що розуміти під словом «зловживати». От мені, навпаки, 
здається, що мій теперішній спосіб викладу -  точніший. Наприклад, у вас буде на
года зауважити, що я утримався від опису групового зґвалтування дівчинки, яку 
зловили у поїзді метро за пособництва Бен Саїда. Так само я не розповідаю про 
те, як ірландці Джоан Робертсон вирвали соски. А я ж легко міг приділити кож
ному із цих ключових епізодів (які, поза сумнівом, матимуть велике значення для 
подальшого розгортання оповіді) багато абзаців і викласти все детально. Крім того, 
я навіть не розповідав про те, що зробили із молодою дружиною, і не описав кату
вання -  між іншим, дуже цікаве з сексуальної точки зору, зважаючи на фантазію, 
яку вочевидь виявляє при цьому оповідач, -  дванадцятьох гарненьких причасниць, 
яких, коли було вже по всьому, піддали справжньому релігійному обряду, що його 
провів іспанець, перевдягнений священиком. Однак мені здається, що я все-таки 
маю право хоча б назвати способи, якими кожну із них розіп’яли. Наймолодшу з 
них -  догори ногами. Ступні й долоні були прицвяховані до стовпа із розвилкою, у 
формі літери Y, а її прекрасні сідниці -  що так і лишилися незайманими -  у цій позі 
звернені до олтаря, а перед цим її ще дитячу піхвочку і груди, що ледь-ледь почали 
окреслюватися...
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-  Знову змушений вас перервати. У своїй оповіді ви часто вдаєтеся до зворотів на 
кшталт «груди, що ледь-ледь почали окреслюватися», «прекрасні сідниці», «страш
на операція», «м’ясистий лобок», «розкішне рудоволосе створіння» і навіть одного 
разу -  «збудливі обриси стегон». Вам не здається, що ви перебираєте міри?

-  У чому саме?
-  У лексиці.
-  Хочете сказати, що ці описи неправдиві?
-  Ні, я аж ніяк не про це!
-  Там є фактологічні похибки?
-  Не в тім річ.
-  Я брешу?
-  Не про це йдеться.
-  У такому разі змушений визнати, що не розумію причини ваших закидів. Я по

даю звіт, от і все. У тексті все правильно і немає випадковостей. Потрібно сприйма
ти його таким, який він є.

-  Не сердьтеся... Ще одне: ви говорите про квартал «Гринвіч» і стацію метро 
«Медісон», а будь-який американець сказав би «Грінвіч-віллідж» і «Медісон-авеню».

-  Тепер уже мені здається, що це ви не знаєте міри! Тим більше зважаючи на те, 
що ніхто й не намагався створити враження, ніби оповідач -  корінний американець. 
Не забувайте, що підготовкою революцій завжди займаються іноземці. На чому я 
зупинився?

-  Ви розпочали виклад двох історій одночасно, вдаючись то до однієї, то до іншої 
без будь-якох видимих підстав. Перша історія -  про чорну месу, на якій ви принесли 
у жертву дванадцять причасниць, і про те, як ви скористалися тоді хрестом, облатка
ми, свічками і великими свічниками з залізними наконечниками, що на них ці свічки 
настромлюють. Друга -  про метиску Сару, красуню, яку доктор Морґан запліднив 
зібраною Джоан спермою білого чоловіка, старого Ґолдстакера. Щодо цього у вашо
му викладі є протиріччя: ви сказали, що пацієнтка гола, а в іншому місці зазначили, 
що на ній червона сукня.

-  Бачу, ви неуважно мене слухали: це було іншого дня, з іншим лікарем та 
іншою жертвою. Протиприродне запліднення здійснив не доктор Морґан, а та
кий собі доктор М. Варто зазначити, що їх нелегко розрізняти, позаяк вони но
сять однакові маски, придбані в одному й тому ж магазині з однаковою метою: 
викликати довіру. Справжнє ім’я М -  Малер чи Мюллер; у нього психотерапев
тичний кабінетик десь у підземному переході під Сорок другою вулицею. Щодо 
дівчини у червоній сукні, це не Сара, а Лора, і цього разу хірург тримав у руці 
не катетер, а шприц -  із сироваткою правди, певна річ. Я ж у відповідних місцях 
наголошував на всіх цих деталях. Доктор Морґан пробрався до оселі оповідача 
не ламаючи замок, просто замовивши у сусіда-слюсаря дублікат ключа (а не як 
сімейний психотерапевт -  ми називатимемо його Мюллером, щоб не плутати, 
-  який розбив віконечко, що виходить на металеві зовнішні сходи, і цей епізод 
уже багато разів переповідався).

Укол робили того самого дня, коли стратили Джей Ер, отже, Морґан був упевне
ний, що застане Лору вдома саму (Бен Саїд точно занотував час, коли чоловік, який 
грає роль її брата, вийшов із дому й опинився на пустирі). Мета цієї операції очевид
на: з’ясувати нарешті, хто ця дівчинка, звідки взялася і чому ховається в цьому домі.
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-Останнє питання, а потім продовжите: у тексті ви один чи два рази викорис 
слово «купюра», що воно означає?

[F  ' ■

товуєте

-  Окрема одиниця цінного папера (облігації, грошового знаку) визначеної 
номінальної вартості, за яку можна купити білу або рожеву плоть.

-  Ні, я про інше, про самостійно вживане слово, як-от термін «реприза», який уже 
обговорювався і який ви зуміли переконливо пояснити.

-  Я відповім аналогічно (або, принаймні, за аналогічною схемою). Йдеться про 
те, щоб позначити розрив причиново-наслідкових зв’язків: раптове переривання 
дії, зумовлене якоюсь об’єктивною причиною, що лежить у межах оповіді чи по
за ними; наприклад, у даному разі такою причиною є ваші несвоєчасні запитання, 
котрі засвідчують надмірне значення, яке особисто ви надаєте певним епізодам (і 
навіть берете на себе сміливість робити мені зауваження), і недостатню увагу, що ви 
приділяєте усьому іншому. Але я продовжуватиму, бо ми так ніколи не закінчимо. 
Тієї миті, коли Н. Ж. Браун (його часто позначають N, так простіше) вривається у 
бібліотеку, Сара Ґолдстакер, справжня дочка банкіра (яка з’явилася на світ за допо
могою уже описаного штучного запліднення), лежить беззахисна й абсолютно гола. 
Усе її тіло обплетене шнурівками, лише ноги вільні: доктор Морган щойно розв’язав 
пута на них, для того щоб закріпити литки по-іншому, зручніше для своїх намірів 
(щиколотки й коліна просунуті у дужки чавунних гир, кожна вагою у тридцять 
кілограмів, розкладених квадратом), і тепер стегна широко розсунуті, їхні зовнішні 
сторони щільно прилягають до камінної підлоги, а коліна зігнуті під кутом при
близно у сорок п’ять градусів. На животі й внутрішній поверхні стегон, у паху, а 
особливо на грудях, шкіра має дещо світліший відтінок, аніж на всьому тілі, де вона 
матово-мідяна; у цій особливості виявляється змішування білої крові із африкансь
кою та індіанською, що у зовнішності виявляється також у поєднанні яскраво-синіх 
очей, успадкованих від батька, із густим, довгим, гладеньким та лискучим волоссям, 
вугільно-чорним із фіолетовим полиском.

Обличчя привабливе, із тонкими й правильними рисами, принаймні, наскільки 
можна його роздивитися, адже на щоки й ніс спадають пасма волосся (розкуйов
джена грива -  це наслідок опору полонянки чи знущань над нею?), пишні кучері 
частково затуляють обличчя, а ще його спотворює шматок червоного шовку, яким 
зав’язаний рот, адже це розтягує кутики губ. До того ж полонянка може тримати го
лову тільки відкинутою назад (бо руки туго скручені за спиною), а тому бачить лише 
те, що відбувається зовсім поруч, і от розширеними від жаху очима вона помітила 
біля свого лівого плеча велетенського отруйного павука, так звану чорну вдову, який 
щойно втік від хірурга, роздратований його жорстокими маніпуляціями, і тепер на 
мить застиг у двадцяти сантиметрах від її пахви, якраз потрапивши у світляне коло 
від яскравої лампи на довгій ніжці, припасованої у кутку металевого письмового 
стола, заваленого якимись папірцями, посеред них -  один білий аркуш, на якому 
лише декілька писаних від руки нотаток, зверху й справа, і анатомічний малюнок, 
детальний і точний, що зображає клітор, вульву та великі й малі статеві губи.

Однак доктор Морган тепер не відводить очей від новоприбулого, якого, як йому 
здається, впізнав попри маску (хоча не впевнений остаточно), і, повільно вставши, 
задкує до інших дверей. Хірург, скориставшись виграним часом (поки його супро
тивник вагається щодо своїх подальших дій), крадеться у вестибюль, не відводячи 
погляду від прорізів у чорному каптурі, крізь які світяться дві золотаві зіниці; потім
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одним стрибком він дістається вхідних дверей, що так і лишилися розчахнути
ми, збігає по трьох сходинках і тікає у напрямку станції метро, а за ним навздогін 
кидається Браун.

У ніші будинку навпроти Бен Саїд, який так і не сховав розкритий записничок 
і наготований олівець, занотовує час, коли будинок покинув хірург в окулярах зі 
сталевою оправою -  здається, він так поспішав опинитися якомога далі від цього 
місця (поза сумнівом, він запізнюється на якусь надзвичайно важливу зустріч), що 
навіть не скинув білого халата, а за три секунди після хірурга -  чоловік у смокінг) 
(обличчя не видно), який незадовго до того потрапив у будинок завдяки слюсареві.

Щодо слюсаря, він обережно проходить коридором, значно пізніше за тих 
двох, і виходить на поріг. Стоячи там і завбачливо притримуючи важкі двері, го
товий за найменшої загрози причинити їх, він бачить, як за обрієм зникають двоє 
інших персонажів. Тієї миті він чує страшний крик з глибини дому, поза сумнівом, 
із кімнати, в якій лишилася полонянка. Він кількома стрибками повертається у 
бібліотеку. У своєму сум’ятті, під дією неусвідомленого інстинктивного страху, він 
захряснув двері на вулицю, які зачинилися, глухо стукнувши. Ще раз глянувши на 
годинник, шпигун у чорному плащі та капелюсі, нотує у свій записник точний час 
цієї події.

Лисий чоловічок, помітивши, що залишився сам, причиняє за собою -  тепер уже 
спокійніше -  двері бібліотеки, роздивляючись освітлену двома потужними елек
тричними прожекторами юну брюнетку, а та марно б’ється у путах. Підійшовши 
ближче він бачить, чому вона не може підняти голову чи сісти: мотузки, якими 
прив’язано руки до тіла, глибоко врізаються у шкіру саме у найніжніших місцях, 
а зап’ястки скручені аж під лопатками, до того ж ці мотузки також кріпляться до 
масивних чавунних ніжок двох прожекторів. Бідолашна Сара, яка не може ані по
кликати на допомогу ані благати про милосердя, -  адже рот їй роздирає пов’язка, - 
ані вивільнити змучені руки, ані поворухнути плечима, ані бодай на сантиметр зсу
нути ноги, бачить, як волохата тварюка, що її доктор збирався використати у своїх 
божевільних дослідах, одним стрибком опиняється у неї на тілі, зиґзаґом пробігає 
по голій шкірі, швидко й раптово чергуючи підскоки та зупинки, від вкритої кра
пельками поту пахви до гнучкої шиї, потім -  до незайманого живота, а тоді -  у 
западинку між стегнами, потім знову піднімається через пах і праве стегно аж до 
грудей, перетягнутих двома шорсткими мотузками, що перехрещуються якраз під 
соском, далі -  до другого соска, лівого, який трохи вільніший, але і під ним дві 
конопляні спіралі обвивають ніжну шкіру півкружжя: еластична плоть напинається 
гладенькою кулею, що, здається, лусне від найлегшого доторку. А проте, наскільки 
можна судити, велетенський павук обрав саме цю ділянку тіла. Тепер по цих кількох 
квадратних сантиметрах шкіри, яка тут надчутлива, він просувається повільно, і до
торки його восьми увінчаних кігтиками лапок відчуваються мов нескінченна серія 
електричних розрядів.

Слюсар-підглядник через свою короткозорість змушений нахилитися над опи
саною вище композицією. Він не може відвести погляду від цього створіння, що 
нагадує кажана, вбраного у чорне, із фіолетовим полиском, хутрячко; павук мото
рошно рухає всіма своїми довгими гачкуватими відростками, ніби щупальцями, і 
слюсар відривається від цього видовища хіба що заради зграбного силуету жертви, 
беззахисної перед можливими укусами і ще більш спокусливої від пут, які здав-
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лю ю ть і ш м а т у ю т ь  ї ї  т іл о ,  -  з м у ш у ю ч и  л е ж а т и  в  п о з і,  к о тр а  за вд а є  б о л ю , -

Г " ’

а т а к о ж
виставляють його, неприкрите, перед глядачами. Один із них, який щойно прийшов, 
помічає цікаву деталь: пухнастий чітко окреслений рівносторонній трикутничок, 
яким оздоблено лобок, має той самий красивий агатово-чорний відтінок, що й во
лохатий павук.

А той уже, безсумнівно, визначився із місцем укусу і тепер застиг на краю аре
оли, трохи напухлої, темно-коричневої. Ротові щетинки, оточені виростами ще
леп, що невпинно ворушаться, декілька разів наближаються до смаглявої шкіри й 
відступають, наче потроху дегустують вишукану страву, і, врешті спинившись на 
одній точці майже бездоганно рівної поверхні, всіяної світлішими порами, повільно 
занурюються в неї, проколюючи шкіру, немов кліщі із вигостреними, розпаленими 
до червоного жару кінчиками, що ними катують іншу невинну блаженну мученицю 
в ім'я веселкового каменя на центральній площі Катанії.

Дівчина починає здригатися у страшних корчах -  у певному ритмі; її тілом 
пробігають спазматичні хвилі від зовнішньої частини стегон до пупка -  мініатюрної 
геми із зображенням троянди, утвореної складочками шкіри -  трохи вище за одну із 
мотузок, яка надто глибоко врізається в тіло, стягуючи і без того тонку талію, продав
люючи у ній борозни, від яких вип’ячуються стегна й живіт. Потім гарненька голівка 
-тільки нею жертва й може більш-менш вільно рухати -  починає кидатися направо 
й наліво, один, два, три, чотири, п’ять разів, і врешті завмирає безсило відкиненою 
назад, а все тіло раптом неначе розслабляється. Воно лишається нерухомим і гнуч
ким, наче в японської дівчини-ляльки, яких продають у дешевих універмагах Чайна- 
Тауну і з якими можна виробляти що завгодно; погляд зупиняється, з-поміж губ уже 
не вилетить жодного звуку.

Павук розтискає щелепи і ховає жало, яким вприснув отруту. Його роботу за
вершено, і він спускається на підлогу, тепер уже повільно і нерішуче, перетинає 
її, знову зиґзаґом, і раптом, так швидко, що ледь можливо це зафіксувати погля
дом, кидається у куток бібліотеки, пробігає порожніми стелажами аж до найвищої 
полиці, з якої і спустився був, і там зникає.

Поміркувавши якусь хвилину, лисий чоловічок непевно простягає палець до 
бронзової скроні. Живчик уже не б’ється. Дівчина справді мертва. Тоді, дбайливо 
й неквапно, він опускає на підлогу свій ящик з інструментами, який почепив був 
на ремінь собі на ліве плече, коли відкривав замок, і відтоді не скидав, входячи до 
кімнати та виходячи з неї. Потім він стає на коліна між гирями, обережно лягає на 
бурштинове тіло й одним поштовхом розриває дівочу пліву у ще гарячій піхві.

Протягом досить тривалого часу чоловічок неквапно ґвалтує теплий м’який труп, 
а потім встає, приводить до ладу свій одяг, торкається обличчя, немовби десь біля 
підборіддя щось чухається. Він довго шкребе ліву й праву сторони шиї, потім, не 
в змозі далі терпіти, знімає маску лисого слюсаря, поступово вивільнюючи з-під 
еластичної плівки риси справжнього Бен Саїда.

Але раптом, коли він щойно зняв маску повністю і вона висить у його правій 
руці, він із острахом згадує про крик, який чув недавно, коли дивився з порога на 
вулицю крізь прочинені вхідні двері. Не могла ж це кричати розкішна метиска, 
злякавшись павука: рот-бо їй надійно зав’язали. Отже, у домі, десь тут, може бу
ти ще одна жінка? Охоплений якимось непоясненним страхом, Бен Саїд відчиняє 
двері у вестибюль і прислухається. Здається, у великій будівлі цілком спокійно. Він



прочиняє двері ширше і прямо навпроти бачить своє справжнє обличчя -  у дзеркалі 
над консоллю. Бен Саїд, надто поспішливо і недостатньо ретельно, знову натягує 
маску сумлінного ремісника, контролюючи сяк чи так процес за відображенням у 
дзеркалі; але криво натягнута штучна шкіра брижиться на верхній щелепі, і щоку 
декілька разів пересмикує нервовим тиком, наче для того, щоб поправити маску, що, 
звичайно, не виходить.

Не можна гаяти часу. Про всяк випадок, не маючи певності в доречності тако
го жесту, Бен Саїд кладе між розтерзаними грудьми трупа візитівку, написавши на 
ній фломастером великими нерівними літерами, користуючись мармуровою кон
соллю як письмовим столом, такі одинадцять слів: «Отака загибель чекає у вечір 
напередодні Революції на всіх блакитнооких негритосок» (йому здається, що текст 
відповідає ситуації). Він позирає на нерозпечатаний лист, і тієї ж миті обличчям 
пробігає хвиля судомних посмикувань, що йдуть від мочки вуха до кутика губ.

Врешті, змірявши поглядом приміщення (треба упевнитися, що все гаразд), він 
закидає собі на плече ремінь ящика з інструментами. Востаннє обертається до дзер
кала, потім крокує -  невпевнено -  до потаємного віконечка у дверях (ґратки на ньому 
надто щільні, аби можна було зручно визирнути на вулицю) і наважується покинути 
будинок: швидкими й точними рухами він порається із замком, просочується надвір, 
коли двері відчиняються достатньо широко, переступає поріг, спускається по трьох 
сходинках і поспіхом іде, тримаючись біля стіни. І лише тепер, коли у вухах лисого 
чоловічка ще не стихло глухе ляскання замкового механізму й вібрація захряснутих 
дверей, важких, дубових, із ручкою у вигляді людської долоні, він згадує, що забув 
на мармуровій консолі, між конвертом -  ранковою поштою -  і мідним свічником, 
дублікат ключа, завдяки якому потрапив у цей будинок.

На тротуарі, у ніші будинку, що навпроти, чоловік у чорному дощовику й опуще
ному на чоло фетровому капелюсі знову дивиться на годинник, видобуває з кишені 
свій записник, знімає шкіряні рукавички і занотовує цей епізод.

Тимчасом Лора -  вона почула, як захряснулися вхідні двері і крізь вікно в кінці 
коридору, над металевими аварійними сходами, зауважила обнадійливу присутність 
свого охоронця, -  починає спускатися з поверху на поверх, щоб перевірити всі 
кімнати по черзі. Вона відчиняє двері: звільна прокручує порцелянову ручку, а 
тоді одним поштовхом розчахує стулки... Лора цього разу точно впевнена, що чула 
якийсь підозрілий шум, але десь унизу... Перед останніми дверима першого повер
ху вона справді знаходить труп молодої метиски, з якою сьогодні гралася по обіді... 
чи радше вчора... Незворушно підступає до плетива мотузок, закріплених на ча
вунних гирях, до прожекторів -  нічого особливого, вона уже їх тут бачила, а от що 
її дивує, то це те, що крові дуже мало. А надто її бентежить візитівка: Лора кілька 
разів поспіль перечитує нашкрябане на картоні, але не може вловити смисл: «Отака 
загибель чекає у вечір напередодні Революції на всіх блакитнооких негритосок»...

Звісно, дівчинка не може знати про помилку, якої щойно припустилися чоловік у 
масці слюсаря і доктор Морган. Останній, як уже зазначалося у звіті, пробрався до 
оселі наратора, бо думав, що той у цей час перебуває далеко і займається стратою 
Джоан, котрій таємний трибунал присудив смертну кару, бо випливло на світ, що 
вона, по-перше, ірландка, по-друге, католичка, а по-третє, -  агент нью-йоркської 
поліції. У будинок потрапити легко: варто лише піднятися аварійними сходами до 
вікна, розбити шибку, просунути руку в отвір, крутонути шпінгалет, і так далі.
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Після цього хірург, ідучи на звук приглушених стогонів, що лунають знизу, 
спускається широкими сходами аж до першого поверху, а так знаходить міцно 
зв’язану дівчину. Абсолютно нічого дивного він у цьому не вбачає: навпаки, досить 
мудре рішення, щоб юна полоняночка-протеже не надумала втнути якусь дурницю 
або втекти. Щодо бронзового відтінку її шкіри, розкішних форм і вугільно-чорного 
волосся, то ці деталі також легко пояснити, хоча вони абсолютно не збігаються із 
описом, який надав Френкові агент-наглядач (худенька білявочка із блідо-рожевою 
шкірою). Безумовно, Н.Ж. Браун змінив зовнішність своєї співмешканки навмис
но, щоб збити з пантелику непроханих відвідувачів, адже Браун не такий уже й 
наївний і знає, що організація таємно контролює його. А в такому разі, безумовно, 
темна шкіра -  найкращий камуфляж. Маска креолки, перука, штучна шкіра для тіла, 
накладні груди й стегна -  усе це можна знайти в будь-якому магазині. Ці хитрощі 
очевидні, тим більше, що в полонянки блакитні очі.

А відтак, не вдаючись до ретельного обшуку дому, Морґан, упевнений у тому, що 
перед ним Лора, навіть не завдає собі клопоту перевірити, чи справді її шкіра штуч
на. Він поспішає здійснити над цим черговим об’єктом (перед тим як стратити його 
згідно з отриманими наказами) серію розпочатих кілька місяців тому експериментів 
-  дослідження отрут різних тропічних створінь: жовтого скорпіона, тарантула, 
павука-птахоїда, сколопендри й рогатої гадюки. Відомо, що він має на меті роз
робити препарат, який при нанесенні на окремі чітко визначені ділянки зовнішніх 
статевих органів жінки викликатиме судоми, схожі на здригання під час статевого 
акту. По деякім -  дуже короткім -  часі до корчів додаватиметься нестерпний біль, 
вони посилюватимуться й ставатимуть дедалі несамовитішими, триватимуть багато 
годин і увінчуватимуться смертю об’єкта, який битиметься одночасно у несамо
витому екстазі і страшних муках. Така процедура вочевидь виявилася б дуже ко
рисною під час грандіозних святкувань, влаштованих з нагоди тріумфу революції. 
Щоб не вирізали всіх білих, заплановано чимало фантастично видовищних людсь
ких офір: групових зґвалтувань (на перехрестях стоятимуть помости й усіх пере
хожих припрошуватимуть до найгарніших жінок міста, зафіксованих у різних позах 
на спеціальних верстатах), перформансів (декількох спеціально відібраних дівчат 
піддадуть небувалим тортурам), відроджених з античності циркових ігор, конкурсів- 
виставок живодерської машинерії, яка випробовуватиметься перед журі з поважних 
спеціалістів (найвдаліші винаходи можна буде потім, у суспільстві майбутнього, 
використовувати як знаряддя страти, подібно до гільйотини у Франції, але у більш 
витончений спосіб).

Але доктора Морґана щойно спіткали дві прикрі втрати одночасно: втік один із 
його дорогоцінних підопічних (прекрасний екземпляр сколопендри, привезений аж 
із Мексики) і загубилися декілька найцікавіших сторінок із його записів, у яких він 
фіксує результати досліджень. А зараз він біжить, мов причинний, нескінченними 
підземними галереями метрополітену. Сам я кинувся був за ним навздогін, але дав
но вже втратив його слід і тепер просто швидко йду, широко й упевнено ступаючи 
лабіринтом сходів і коридорів, наче знаю правильний шлях. Купюра.

І тоді трубач у «Старому Джо» непомітно починає наближати до своїх вуст 
мундштук блискучого мідного інструмента, завислий наразі десь на відстані де
сяти сантиметрів від темних губ, усе ще складених у потужне солістське форти
симо. Знову всі у великій прокуреній залі обертаються до нього. Рука Лори, уже



готова зімкнутися на півкулі, врешті опускається на білу порцеляну. Ця сцена 
продовжується у магнітофонному записі. Купюра.

Однак я уже протягом певного часу обмірковую можливість того, чи не перебуває 
Лора в цьому будинку для виконання розпоряджень, отриманих від самого Френка, 
чи не полягає її завдання в нагляді за оповідачем, у розвідуванні найпотаємніших 
сховків його власної оселі, виявленні його непристойних вчинків, давніх звичок, 
секретів. У своїй шпигунській діяльності вона підтримує постійний зв’язок із пер
сонажем, що у Бен Саїдовій подобі стоїть на варті і обмінюється з ним знаками, 
визираючи з вікна. Інколи він крізь розбиту шибку на шостому поверсі передає їй 
книгу із зашифрованими повідомленнями, найважливіші з яких криються у плямах 
і пошматованих чи вирваних сторінках; ось чим пояснюється стан моєї бібліотеки, 
а також його раптові поповнення детективними романами, що так само зненацька 
невідь-чому зникають. Купюра.

Трубач у «Старому Джо» виконує роль -  крім інших -  чоловіка зі сталево-сірим 
обличчям, який ішов за Брауном до установи, замаскованої під психіатричну клінік)'. 
Цілком можливо, що він крізь матове скло почув слова, якими N обмінявся з мед
сестрою, а відтак йому легко було їх повторити й інтегруватися в оповідь. На жаль, 
продовження невідоме. Купюра.

Я втратив також і слід юного Марка-Антонія, хлопця, вдягненого у крадену курт
ку. Нагрудну кишеню прикрашає вишита літера, що могла би бути першою літерою 
імені «Вільям». Одна з холош розірвана -  це трапилося під час угону білого б’юїка, 
який належав молодому подружжю, а машину потім довелося покинути на пустирі. 
Купюра.

Переслідуючи хірурга-злочинця у лабіринті торгових рядів іспанського кварта
лу в Брукліні, я знову проходжу повз великий магазин товарів культового вжитку. 
Зокрема там виставлені нестандартні моделі одягу для першого причастя. У вітрині 
можна побачити дванадцять абсолютно однакових дівчаток (їм років тринадцять- 
чотирнадцять), гарненьких, із пропорційними тілами, більшою чи меншою мірою 
прикритими різними частинами шикарного вбрання, передбаченого для цього ве
ликого дня. На першій дівчинці -  лише чорні панчохи-сіточки і ланцюжок із зо
лотим хрестиком, почеплений на праве стегно замість підв’язки. На другій, крім 
вищезазначеного, -  ще вузенькі трусики з яскраво-червоного мережива, і так аж 
до останньої, повністю вдягненої, оповитої бездоганно чистими вуалями. Навколо 
розвішані деякі аксесуари для приборкування плоті: ланцюги, мотузки, хлисти. Для 
ознайомлення дітей із поняттями благодаті та гріха у глибині магазину розміщені 
композиції із воску у натуральну величину, мов у музеї патологоанатоми, однак тут 
представлені юні святі у найвидовищніші моменти своїх мук. Купюра.

Постає питання: хто такі ці біляві медсестри, згадувані в різних частинах тексту? 
Які обов’язки виконують вони у психоаналітичному кабінеті? У чому саме полягає 
їхня роль для оповіді? З якої причини їх було позначено як «жінок, перевдягнених 
медсестрами»? І чому їхні білі халати покрапковані маленькими червоними пляма
ми? Купюра.

Реприза. Лора причиняє двері бібліотеки, обертається до великого дзеркала й 
помічає на чорному мармурі консолі дублікат ключа, забутий Бен Саїдом. Її не
зворушним обличчям, наче тінь, пропливає відсторонена посмішка. Повільним 
сомнамбулічним жестом, але без вагань, Лора бере ключ, відчиняє двері своєї
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тюрми і, навіть не причиняючи їх за собою, вирушає вниз по вулиці, що веде пря
мо до станції метро. Отже, тоді, у вагоні, то була саме Лора, я упізнав її зі спини. 
Дівчинка стояла, прихилившись до прямокутного віконця у сполучних дверцятах, 
при найдальшій від мене стіні вагона, до якого я потрапив, перейшовши з іншої 
станції. Трохи пізніше -  ми це бачили -  її заарештували наші агенти. Вони оточили 
її, відрізавши всі можливі шляхи до відступу: Бен Саїд (його роль полягала саме в 
тому, щоб занотувати Лорину втечу й одразу ж повідомити інших), юний W (один із 
трьох лобурів, які часом згадуються в оповіді), доктор Морган власною персоною і 
М, вампір із метро. Купюра.

Ще по якімсь часі Лору -  протягом усього допиту обоє чоловіків подовгу і багато 
разів ґвалтували, силоміць фіксуючи у найвигадливіших незручних позах, і це її 
дуже збуджувало після нервової напруги, викликаної втечею на платформочку між 
вагонами і двозначною насолодою від того, що її врешті схопили -  замикають у 
металевій клітці в обкладеній білими кахлями кімнатці десь під землею. Лора ба
гато разів навмисно припускалася неточностей у своїх відповідях хірургові, просто 
заради задоволення брехати, особливо під час зґвалтувань. Вона міркує про те, чим 
усе це може закінчитися. Її думки затримуються на недавніх зізнаннях, які вона чула 
за чаєм від своєї випадкової компаньйонки. Здавалося, що Сара Ґолдстакер дуже не
терпеливилася розповісти комусь (безумовно, вона вважала, що її слухачка неспов
на розуму, і це її спонукало розпанахати душу, немов перед кішкою чи глухонімим) 
про травматичний досвід своєї юності: неспокійне дитинство, буремні підліткові 
роки і роль, яку зіграв у всьому цьому сексуально стурбований сімейний лікар (його 
звали не Мюллер, а Жуар), і таке інше. Купюра.

Чи я вже зазначав, що навіть до революції увесь Нью-Йорк, а особливо острів 
Манхеттен, давно лежав у руїнах? Звісно, я маю на увазі споруди на поверхні, а не 
підземні комунікації. Один із останніх будинків, які ще тримаються купи (це той, 
в якому мешкає таратор), стоїть у західній частині Гринвіча. Саме зараз у ньому 
працює команда, яка закладає вибухівку. Пославшись на проект, згідно з яким на 
цьому місці невдовзі мають збудувати якусь сучасну висотку, ці вбрані в темно-сірі 
спортивні костюми четверо чоловіків із суворими обличчями вправно протягують 
по всьому будинку, з верхнього поверху до нижнього, бікфордові шнури і розклада
ють детонаційні заряди. Вибухне вже скоро. Купюра.

Ви запитували мене, що викрадачі зробили з юною дружиною. Можу вам ко
ротко розповісти. Протягом кількох днів вона перебувала серед білошкірих рабів, 
які виконують різні -  переважно принизливі -  обов’язки у завойованих частинах 
підземного міста. Потім її стратили, обравши за привід незначну помилку, якої 
дівчина припустилася під час ритуальної церемонії. Спочатку вони розважалися, 
обпікаючи кінчиками своїх сигар найчутливіші й найпотаємніші ділянки її тіла. Під 
час цієї вступної частини, а потім і далі, вони примусили засуджену надати їм деякі 
інтимні послуги, і їй довелося підійти до цієї справи якнайвідповідальніше, попри 
брак досвіду. Врешті її за руки й ноги прив’язали до великих кілець, закріплених у 
камінних стінах підвалу. Коли тіло було розіп’ято у формі літери X (для цього руки 
й ноги було широко розсунуто і зафіксовано ланцюгами, накинутими на зап’ястки і 
щиколотки), почали протикати її шкіру довгими голками, приділяючи особливу ува
гу грудям, сідницям, стегнам і животу, навиліт, на всіх ділянках, від колін до талії, і 
отак її лишили вмирати. Купюра.



Я ще маю в такому ж порядку описати четвертий акт страти Джоан, красивої повії 
із білою, наче молоко, шкірою. Однак уже лишається мало часу. Скоро світатиме. І 
ось тут з’являється слово «кішка», в одному із висловлювань щодо мулатки Сари: 
«кішка або глухонімий». Глухонімий -  я впевнений -  це трубач у «Старому Джо». А 
от кішка, наскільки мені відомо, не відігравала в оповіді жодної ролі; отже, згадку 
про неї можна пояснити лише помилкою. Щодо білявих медсестер і незрозумілої 
функції, яку вони відіграють в організації, перш за все варто було б виявити, яка до
ля спіткала високу спокусливу дівку у величезних темних окулярах, із термоядер
ним парфумом... Але вже запізно. Займається новий день, і під його непевним 
світлом по всій прямій, мов стріла, вулиці уже відлунюють чіткі й розмірені кроки 
патрульних... І Клаудія... А хто така Клаудія? Чому її стратили?.. Так, саме так: я 
говорив про їхні розмірені кроки. Двоє дружинників одягнені у темно-сині френчі зі 
шкіряними портупеями, при кулеметах; обоє однакового зросту, високі, схожі риса
ми облич -  незворушних, байдужих і водночас насторожених -  під оздобленими 
емблемами міста кашкетами із високо заломленими краями і низько насунутими 
лакованими козирками, за якими майже не видно очей... І ще: хто там, у кімнаті без 
вікон на найвищому поверсі великого будинку, постукує, тихо й коротко? Ви ж не 
обстоюватимете версію, що це старий король Борис?.. Звук такий, наче гострими 
нігтями барабанять по дверній поверхні чи по чавунному радіатору, немовби хтось 
намагається передати якесь повідомлення іншим полоненим, чи радше полонян
кам.. . І, до речі, як саме пройшла друга зустріч Джей Ер зі старим божевільним дя
дечком, якого тоді ще не знали під іменем Ґолдстакера? У будь-якому разі я вже 
розповідав -  ми про це пам’ятаємо -  як цю дивовижну дівчину завербували через 
оголошення (не таке, що регулярно подають у «Нью-Йорк тайме» одружені чоловіки, 
які називають себе прогресивними, а на службі є членами профспілок, щось на 
кшталт: «Розкута пара шукає партнерів на вихідні для гри в карти. Обмін 
фотографіями» -  наша відповідь на таке стандартна: ми надсилаємо знімок голого 
симпатичного чорношкірого, який всміхається на всі зуби, тримаючи в обіймах 
тендітну лялечку білої породи, і завжди отримуємо прекрасні результати). Того разу 
оголошення подали ми самі, щоб принадити більш сором’язливу клієнтуру, 
початківців. Одразу ж відгукнулася така собі Жеан Робертсон, яку ми охрестили 
Джоан. Вона думала, що має справу із наївним буржуа, якого легко буде втягнути у 
сповнену пристрастей карколомну інтрижку, що невдовзі безповоротно переросте у 
пригоди розбещеної головної героїні. Вона розважатиметься із неповнолітніми, які 
братимуть у цьому участь на добровільно-примусових засадах, із переважанням 
примусовості. Уже із перших зустрічей стали очевидними обдарування цієї дівчини 
за викликом. Її можна було використовувати у численних видах діяльності, що 
цікавили організацію. Це рятувало Джоан життя (до того ж вона прикидалася однією 
із наших за походженням, підтверджуючи це документами, напевно фальшивими) 
аж до того дня, коли Н.Ж. Браун виявив, що вона продалася нью-йоркській поліції. 
Звісно, цілком можливо, що Браун у поданому Френкові звіті збрехав і просто вига
дав цю зраду, вдавшись до найнадійнішого способу позбутися незручного свідка, 
обізнаного із його особистими таємницями: присутністю в його помешканні юної 
полонянки, врятованої від гаддя із колекції доктора Морґана чи навіть його власною 
подвійної грою, адже він сам -  виказник. Хоч там як, а підозрювану засудили до 
страти без додаткового розслідування... Однак я певен одного: якщо біляве волосся
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молодих медсестер справжнє і здоровий колір обличчя -  не макіяж, то це означає, 
що й вони є частиною гарему, ненастанно поповнюваного захопленими на війні і 
перетвореними на рабинь. Отже, червоні цяточки, яких особливо багато на грудях і 
ділянці від стегон до середини литок, -  це сліди від уколів: доктор Морган затоплює 
в їхні тіла голки конструкції Праваза, прямо крізь білі халати (під якими на засудже
них до відтермінованої страти зазвичай одягнуто небагато), як покарання за дрібні 
повсякденні помилки. Довгі порожні всередині голки так і лишаються в ранках аж 
до кінця нічної зміни, навіть -  і особливо часто -  у тих випадках, коли у певних по
зах чи для деяких жестів вони завдають страшного болю, а субретки вимушені 
всміхатися із незмінною професійною привітністю. (Зокрема, було показано, що 
психоаналітик використовує їх як повій, підкладаючи під грошовитих клієнтів, чиє 
сексуальне життя він вивчає безпосередньо за допомогою емпіричного методу). 
Кров, що крапля за краплею виточується з кожного вузесенького сталевого каналь- 
ця... Дедалі ближче чути розмірене тупотіння чобіт і тертя кулеметів та шкіряних 
портупей, і от уже два чорні силуети, що відбиваються в лискучому асфальті, зволо
женому недавньою зливою... Швидше, будь ласка, швидше! Отже, якщо говорити 
про останній акт, варто зазначити, що розкішне залите кров’ю тіло Джоан лежить на 
спині вниз головою на сходах до вівтаря покинутої церкви в одному з глибоких 
підземель гарлемських закапелків. Приміщення давно уже використовується для 
проведення каральних відправ, але сліпий органіст кожного дня приходить грати, і 
гучна літургійна музика приглушує волання жертв. До речі, можливо, органіст ще й 
глухий і саме він кожного вечора грає у «Старому Джо» на басовій трубі. У церкві 
збереглося розкішне оздоблення: надміру пишно прикрашені сповідальні і бічні 
вівтарі, широчезні чорні завіси, між якими, здається, можна задихнутися у диму 
кадильниць, величезні скульптурні композиції у стилі бароко -  серед арабесок, 
каскадів, мушель, волют, гірлянд і в’язі можна розрізнити риси божеств гніву, бурі й 
грому; боги розмахують символами своєї влади, ангели-вісники сурмлять у свої 
довгі труби, спотворені мерці встають із могил. Лише підлога у нефі та сходинки до 
великого олтаря -  з простого білого мармуру. Там -  по обидва боки від страченої, 
котра лежить горілиць із розсунутими ногами, прив’язаними за щиколотки до двох 
височезних канделябрів, що освітлюють усю мізансцену своїми незліченними 
свічками -  стоять на колінах дванадцять дівчат, готових прийняти перше причастя, 
ще неторкані, у повному вбранні. Вони розміщені по шестеро справа і зліва, на схо
динках; кожна дівчинка обома руками, обмотаними чотками, що правлять за лан
цюг, тримає чорну запалену свічку. Єдині приступні їм звуки -  це призначена для 
богослужінь музика, що здіймається під самі склепіння і водопадами звергається з 
висоти, часом уподібнюючись до криків містичного екстазу; чорні пов’язки на очах 
не дозволяють дівчаткам побачити, що відбувається на відстані трьох метрів, тому 
вони продовжують вірити, що беруть участь в урочистому обряді своєї ініціації, і, 
до певної міри, так воно і є. Але за дванадцятьма колонами нефа уже здіймаються 
дванадцять хрестів, призначених для дівчаток: три -  у формі літери X, три -  у формі 
літери Т, три -  у формі Y, ще три -  у формі перевернутої Y. І під незрячими погляда
ми у калюжі крові покоїться жертва для причастя: замість грудей -  оголене м’ясо, у 
нижній частині живота і на внутрішній поверхні стегон також здерто шкіру. Її ніжні 
чисто вимиті руки, здається, пестять ці рани, заглиблюючись у кармінно-червону 
діру, що лишилася на місці лобка; але ці білі руки з тонкими пальцями видаються



чужими, немов ніщо не пов’язує їх з тілом, і це справді так, адже обидві руки також 
було відірвано, і під спочилу на вимощеній плитками підлозі голову -  широко 
розтулені вуста просвітлено всміхаються, очі розплющені -  натекло багато крові, 
що склеює руде волосся, скуйовджене до стану позірного, а насправді ретельно про
думаного, безладу, і потічки збігають із кучерів, наче їхнє продовження, звиваючись 
навколо голови, мов щупальця багряного восьминога чи промені розпеченого сон
ця. І цього разу не можна гаяти ані хвилини. Я маю повернутися до тендітної 
дівчини-підлітка, заціпенілої у клітці, адже вампір М і доктор Морґан от-от знову 
ввійдуть до білої кімнатки і продовжать допит (вони навідувалися в аптеку на 
сусідній станції купити по сандвічу). Ось вони обоє стоять посеред приміщення. З 
вигляду вони втомлені й нерішучі. М на мить віддирає маску і неусвідомленим же
стом намагається тильною стороною руки розгладити зморшки на своїй справжній 
шкірі, а Морґан саме цієї миті здіймає погляд від заваленого папірцями столу і з 
величезним подивом упізнає риси оповідача. Побачивши, що мене викрито, я не 
вагаючись... Купюра.

І раптом, без попередження, дія починається знову, і ще раз повторюється та са
ма сцена, аж до найменших дрібниць, але тепер дуже швидко. Я загорнув дівчатко 
у ковдру, начебто щоб вберегти її від полум’я, і спускаюся по металевих сходах, 
що зиґзаґом перетинають фасад височезної будівлі, в якій зверху донизу вже реве 
полум’я. У металевій клітці, яку довелося знову відкрити і замкнути навісним зам
ком, я лишив скелетик іншої дівчинки -  від якої відмовилася німецька телекомпанія; 
кістки такі білі й гладенькі, так дбайливо вичищені, що видаються пластмасовими. 
І я саме зачиняю за собою двері, поклавши свою дорогоцінну ношу на підлогу у 
вестибюлі, а патруль зупиняється поговорити із вартовим у ніші будинку навпроти, 
і я саме причиняю за собою двері, важкі двері з цільного дерева, із пробитим у них 
прямокутним віконцем, вузьким, видовженим, зі склом, забраним під... Купюра. 
Саме тієї миті я знову почув обережне стукотіння по радіатору центрального опа
лення, на верхньому поверсі величезної порожньої будівлі. Лора одразу підняла го
лову, дослухаючись і сторожко озираючись, стиснувши губи, як уже зазначалося.




