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О П О В І Д А Н Н Я

Малюнок Євгена Корпачова.

Матч. Зараз почнеться матч. Слава цій грі! Атож, слава їй, бо все, 
що надбав, я завдячую йому — ролерболові-бойовиську. Вся наша 
команда— двадцять чоловік — вишикувалась і слухає оркестр, який 
виконує гімн Конгломерату. Перед нами — овальне поле-трек розмі
ром п’ятдесят на тридцять метрів, з профільованими віражами. Над 
бар’єром, яким обгороджено трек, стоять гарматки — вони стріляють 
десятикілограмовими ебонітовими кулями, які летять зі швидкістю май
же 500 кілометрів на годину. Під дією відцентрової сили кулі, так само 
як і при грі в кеглі, кружляють попід бар’єром, поступово втрачаючи 
швидкість. Коли вони скочуються до центру поля або влучають у кот
рогось із гравців, одна з гарматок стріляє знову. '

Наша команда у повному складі: десять гравців на роликових ков
занах, п’ять мотоциклістів і п’ять бігунів.

Поки звучить гімн, ми стоїмо, виструнчившись, зціпивши зуби і вту
пивши очі в простір. Ми знаємо, що на нас дивляться вісімдесят тисяч 
чоловік з трибун стадіону, а крім того — два мільйони телеглядачів, 
які завдяки мультибаченню мають змогу спостерігати матч у всіх ку
точках світу.

Здоровенні, мов бугаї, бігуни натягають свої грубі шкіряні рукави
ці й закидають на плече вигнуті киї, якими вони зупиняють кулі й гам-

Твір Вільяма Гаррісона (СШ А) став одним з  найпомітніших американських опо
відань останніх років, за ним було знято однойменний художній фільм. Обравши фан
тастичний сюжет, автор досліджує не лише світ спорту, а й світ антиеуманноі капіта
лістичної моралі-, що розкривається крізь спорт.
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селять нас. Мотоциклісти на своїх машинах під’їжджають якомога 
ближче до огорожі треку, щоб у слушну мить, коли трёба буде ДОПОМОГ’ 
ти бігунам своєї команди, ринути вниз.

Наше завдання — роликобіжців — блокувати бігунів з команди 
противника й не дати їм здобувати очки. Це навколо нас вирують усі 
пристрасті, і успіх видовища значною мірою залежить від нашої ак
тивності.

І ось обидві команди на полі — пішки, на роликах і на мотоцик
лах, — а тим часом уже мчать за нами величезні кулі, щоб розметати, 
наші ряди.

У грі немає перерв, а гравців міняти заборонено. Якщо команда 
втрачає гравця, тим гірше для неї. Тепер вона може зрівняти шанси, 
тільки вивівши з ладу гравця противника.

Сьогодні я постараюсь показати перед камерами все, на що здатен. 
Звуть мене Джонатан Е. Раз і назавжди я постановив собі, що ніхто 
не здолає мене на полі. Я — душа команди міста Х’юстон, і за дві го
дини матчу,— починаючи від хвилини, коли вистрілюють першу кулю,— 
бігуни з команди противника спізнають, почім ківш лиха. і

Гра, в якій майже немає правил і не застосовується ніякйх пока
рань, почалась. І зразу ж на полі — побоїще, в якому беруть участь 
усі: і гравці, й арбітри.

Запеклість сутички важко описати,— намагаючись вирватися на 
вільний простір, ми б’ємо один одного ногами, гамселимо кулаками і 
чим попало, аж поки одна з куль щосили вдаряє в клубок наших пере
плетених тіл. Я утримуюсь на ногах і миттю перекидаю одного з грав
ців противника за бар’єр.

Знову я — саме втілення стрімкого руху та брутальної сили. Штов
хаю, рву, хапаю, б’ю, ухиляюся від куль, блискавично з’їжджаю до 
центру поля, щоб не дати прорватись осатанілим бігунам.

Аж ось бачу, як зіткнулися в бійці двоє гравців. Один б’є з такою 
силою, що збиває з голови противника шолом і роз’юшує йому пів-об- 
личчя. Переможець, видимо потішений Ділом своїх рук, на якусь секун
ду загаявся, і його збиває мотоцикліст, що мчить на шаленій швидкос
ті. Публіка на трибунах шаліє від захвату. Я знаю, що телекамера до 
найменших подробиць простежила За цією фазою гри; потім її повто
рять в уповільненому темпі, й уболівальники в Мельбурні, Берліні, Ріо- 
де-Жанейро чи Лос-Анджелесі підскакуватимуть у своїх кріслах.

Гра триває вже понад годину, а я все кружляю по стадіону. Чет
веро гравців нашої команди серйозно травмовані — у них попереламува
ні руки або ноги, а одного — новачка — вбито. Вибули з гри два наших 
мотоциклісти. Але в ще гіршому стані команда противника, яка пред
ставляє Лондон. Один з мотоциклістів на самому віражі втратив кон
троль над машиною, в яку влучила гральна куля. Бак спалахнув і ви
бухнув. На трибунах шаленство.

Найкращий роликобіжець противника Джеккі Мейджі входить у 
віраж. Я кидаюсь до нього, точно розрахувавши момент удару. Коли 
він обертається до мене, помічаю його глузливу посмішку, але захисти
тись він уже не встигає, його нижня щелепа аж вгрузає під ударом 
мого кулака. Глядачі ревуть від захвату.

Тепер уже Легше. Діло, вважай, зроблено. Ми виграємо матч з ра
хунком 7:2.
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Мйнають роки, змінюються правила гри, але завжди так, щоб на
дати ще більшої гостроти ціИ кривавій бойні на догоду глядачам.

Відколи я беру участь у змаганнях, тобто'вже п’ятнадцять років, 
я не зазнав серйознішої травми, ніж перелом руки або ключиці. Треба 
визнати, ремесло своє я таки добре знаю. Можливо, тепер я трохи не 
такий моторний, може, менш навальний, ніж раніше, зате з роками 
стаю дедалі жорстокіший. Бо все зводиться саме до цього. Жоден з мо
лодих гравців не стане заперечувати, що мій спосіб гри для нього — 
неоціненна наука.

Що ж до правил, то я чув, ніби в Манілі чи в Барселоні грають 
узагалі без обмеження часу, так що гравці б’ються і калічать один од
ного, аж поки всі бігуни тієї чи тієї команди будуть виведені з ладу і 
вже не зможуть здобувати очки. Немає сумніву, що це правило скора 
дійде й до нас. Розповідали мені також про матчі з ролерболу, в яких 
обидві команди складалися з чоловіків і жінок, одягнених у костюми, 
що легко рвалися. Це додавало грі нових емоцій. Безперечно, правила 
й далі змінюватимуться, аж поки ми почнемо плавати в калюжах крові. 
І всі ми про це знаємо.

Вже на початку нашого століття я досить успішно грав у ролербол. 
Завдяки екранам телевізорів, що демонстрували мою навальну гру на 
полі, я мав тих жінок, яких тільки хотів. І вже за кілька перших років 
своєї кар’єри заробив стільки грошей, що міг купувати будинки, землі 
та озера в позаміських зонах, де мають право селитися тільки адмі
ністратори.

Уже тоді — як, зрештою, і тепер — мої фотографії красувалися на 
обкладинках усіх великих ілюстрованих журналів. Моє ім’я стало та
ким відомим, що зробилося мало не синонімом гри,, у якій мені не було 
рівних. Адже це я, Джонатан Е.,— єдиний гравець, що пережив так ба
гато матчів цієї гри із смертю.

Від самого початку я грав під егідою Нафтового конгломерату, 
який згодом став називатись Конгломератом Енергії. І ніколи не залишав 
команди Х’юстона, яка навчила мене всього, що я вмію, і потім дала 
мені все, що я маю.

— Як ти себе почуваєш? — питає мене Бартоломей.
Він — головний шеф Конгломерату Енергії, один з наймогутніших 

людей у світі, проте ставиться до мене як до рідного сина.
— Так собі,— відказую я, і це викликає у нього посмішку.
Він повідомляє мене, що мультибачення готує серію спортивних 

програм, куди ввійдуть кінофрагменти з моїх найкращих матчів. Ще 
раз в ефірі прозвучить розповідь про історію мого життя і принагідно 
буде показано, як Конгломерат Енергії піклується про сиріт і дітей 
бідняків,, забезпечує їх роботою і допомагає зробити кар’єру.

— То ти почуваєш себе не дуже добре? — перепитує Бартоломей.
Я повторюю свою відповідь, не уточнюючи, що саме маю на дум

ці,— боюся, щоб він не розчарувався в мені. Тобто не кажу, що сезон 
надто довгий, що я стомився, що страждаю від самотності й неусвідом- 
лених прагнень, і це починає серйозно мене непокоїти.
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Мій давній.приятель Джім Клійтес приїхав до мене на ранчо про
вести уїк-енд. Мекі, дівчина, з якою я тепер живу, розігріває готові 
страви. Кулінарними здібностями Мекі похвалитися не може, зате в 
неї чудові груди, а талія чи не така сама завтовшки, як моє стегно.

Клійтесові недавно присвоєно кваліфікацію судді. В кожному мат
чі беруть участь два арбітри, які стежать за дотриманням правил, але 
нікого при цьому не штрафують, і один суддя, в чиї обов’язки входить 
лише реєстрування очок, здобутих командами. Клійтес сказав, ніби 
Міжнародний суддівський комітет, членом якого є і він, розглядає 
пропозиції щодо зміни деяких правил.

— Будеш покараний, якщо всі гравці твоєї команди зможуть випе
редити тебе. Кара проста — у тебе заберуть шолом.

Хтиві губи Мекі округлюються в майже ідеальну подобу великої 
літери «О». Я питаю Клійтеса, який сам колись був бігуном у команді 
Торонто:

— Що ще? Чи, може, про це заборонено розповідати? ;
— Інші пропозиції — це зміни в плані скоріше матеріальному. 

Збільшать винагороду за «зіграні» атаки, а ще виплачуватимуть гро
шову премію найкращій команді сезону. До речі, щодо сезону — на
певне, скоротять щорічні канікули, які нині тривають два місяці. Сам 
знаєш, глядачі стають дедалі вимогливіші...

Після вечері ми з Клійтесом пішли трохи прогулятись. Джім спи
тав, чи не треба мені чогось.

— Може, й треба, га от не знаю до пуття, чого саме.
— Тебе щось тривожить? Ти скажи, не крийся,— пильно глянув на 

мене Клійтес.
Я дивлюся на всіяне зорями небо. Трохи помовчавши, кажу:
— Слухай, Клійте, тобі траплялося думати про смерть, коли ти 

ще грав?
— Під час матчів — ніколи,— не вагаючись відповів він.— А як по

кидав поле, тільки про це й думав.
Ми довго мовчимо, милуючись пагорбами, що вимальовуються на 

обрії.
— На засіданні Комітету,— порушує мовчанку Клійтес,— ми обго

ворювали ще одне. Передбачається не обмежувати в часі тривалість 
матчу. Поки що це тільки пропозиція, але внесено її офіційно.

Мені подобаються пагористі краєвиди. Недавно я купив собі новий 
будинок на околиці Ліона, у Франції, неподалік від славнозвісного ста
діону. Там теж пагорби, в яких є щось від техаського краєвиду. Міста 
і там, і тут стали гігантські, жити в них просто неможливо.

— Сам я прихильник обмеження в часі,— веде далі Клійтес.— Хто- 
хто, а я грав стільки, що добре знаю межі людських можливостей. Ти 
розумієш, часом мені здається, що я єдиний у Комітеті, хто відстоює ті 
кілька правил, які ще лишились.

Статистичні дані, що стосуються ролерболу-бойовиська, цікавлять 
публіку не менше, ніж сама гра. Рекорд здобутих в одному матчі 
очок—81. Рекордна швидкість кулі в ту мить, коли. її зупинив бігун,— 
283 кілометри на годину. Рекордне число гравців, виведених з гри од
ним роликобіжцем за один матч —13 (рекорд належить вашому покір
ному слузі). Рекордна кількість гравців, убитих під час одного мат
чу — 9 (матч Рим — Чікаго, 4 грудня 2012 року).
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Величезні світні табло над полем фіксують усі технічні результати 
гри і повторюють у відеозапису найкривавіші епізоди бойовиська. Ме
не ніколи не переставало дивувати те, що мільйони глядачів більше ці
кавляться статистичними даними, аніж самою грою.

Про це я довідався після масового опитування глядачів, проведе
ного з ініціативи мультибачення.

Париж.
Перш ніж вирушити на стадіон, де має відбутися вечірній матч, 

я прогулююсь берегом Сени.
У' Франції, як і будь-де, у мене багато вболівальників. Вони вигу

кують моє ім’я, махають мені руками, заговорюють до моїх охорон
ців, змушуючи мене ні на мить не забувати, хто я такий, дбати про свій 
вигляд, вбрання, поведінку.

Мій зріст — 190 сантиметрів, вага — 115 кілограмів, окружність 
шиї 47 сантиметрів. Зате пальці у мене, як у піаніста, і це дивує всіх, 
хто мене знає. Я ношу легкий костюм у смужку та крислатий іспан
ський капелюх. Мені тридцять чотири роки, і під старість я, мабуть, бу
ду дуже схожий на поета Роберта Грейвса.

Наймогутніші люди на світі — адміністратори. Вони очолюють най
головніші Конгломерати, визначають заробітну платню і встановлюють 
ціни, вершать світову економічну політику. Вважається, що люди вони 
більш-менш порядні, а їхні багатство і влада — необмежені. Я теж ба
гатий і могутній, однак це не означає, що в мене немає гризот.

І все-таки, чого мені бракує? Можливо, знань?
Я думаю про нашу новітню історію — історію, яку ще всі пам’ята

ють,— про те, як закінчилася війна концернів, призвівши до зміцнення 
світової могутності шістьох великих Конгломератів: Енергії, Транспор
ту, Харчування, Житла, Послуг і Комфорту.

Сказати правду, часом я плутаю, хто з них чим займається. Я знаю, 
приміром, що університети підлягають нині одному з Великих, який 
субсидує і ролербол-бойовисько, але котрому саме, мені невідомо. Кон
гломератові Послуг чи Комфорту? Не зміг би я вам також сказати, хто 
контролює музику, яка тепер стала однією з найголовніших індустрій. 
Зате я напевне знаю, що наркотики нині перебувають під контролем 
Конгломерату Харчування, хоч раніше ними відав Конгломерат Ком
форту. Треба буде колись запитати про все це в Бартоломея. Він — лю
дина з широким світоглядом, з незвичайною пам’яттю і сильно розвине
ним почуттям власної гідності. Тоді як моя команда кидається в порож
нечу і там борсається, його — штурмує надра землі, освоює морські 
глибини, використовує енергію сонця, створює нові концерни, одне сло
во, вершить діла набагато серйозніші, аніж наше.

На матч із Мексікою нам приготували маленьку несподіванку — 
змінили форму куль. Клійтес міг би застерегти мене— хоча, може, він 
не мав права? — що кулі тут будуть не зовсім круглі. Центр ваги у них 
не посередині, тому котяться вони не по прямій лінії і їхню траєкторію 
нелегко передбачити.

Для мене цей матч виявився важким, як ніколи, бо всі мотоцикліс
ти заповзялися проти мене. Вже багато років, тобто ще відтоді, як 
остаточно зміцніла моя репутація висококласного гравця, вони завжди
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намагаються знешкодити мене, на початку гри. Але саме на початку гри 
я дуже обережний. І можу довести, що не марно вихваляюся і здатен 
повисаджувати їх із сідел, коли мені заманеться, хоч. мотоцикли й об
ладнані спеціальними захисними пластинами,— кермо закрите і вхопи
тися за нього не просто. Вони знають, що я старію («завжди б’є без про
маху, але вже не так блискавично»,— як пишуть у спортивній хроніці), 
і тільки й чекають слушної нагоди, коли я трохи захекаюсь у боротьбі 
з бігунами й роликобіжцями, щоб напасти на мене. Можна почути й 
таке: «Скрутіть в’язи Джонатанові Е.— і Х’юстон у вас в кишені». Ма
буть, ті, хто так каже, мають рацію, але знищити мене досі нікому не 
пощастило.

Глядачі-мексіканці, здебільшого бідні, низької кваліфікації робіт
ники, які працюють на Конгломерат Харчування, голосно підбадьорю
ють свою команду й освистують нашу, та на мене це не впливає,— не 
таке доводилося чути. Величезні кулі з неймовірною швидкістю мчать 
по колу, роблячи зигзаги й підскакуючи над полем іноді на цілий метр. 
Один за одним вибувають з гри наші суперники. Нарешті двоє наших 
ловлять останнього ще здатного до боротьби бігуна-мексіканця і роз
трощують йому ноги. Немає більше бігунів, немає кому здобувати оч
ки. Матч скінчився. Ми виграли з рахунком 37:4.

Я все ще в чудовій формі, але це не означає, що мені подобаються 
ті нові кулі.

Дафні зайняла місце Мекі, а та віднині складатиме свої губки в 
подобу курячої гузки вже не для мене, а для когось іншого.

Дафні — англійка. Вона висока, страшенно любить фотографува
тися, хоче безперервно мені позувати. Часом ми вдвох переглядаємо 
альбом з фотографіями того періоду, коли я починав грати, а вона бу
ла манекенницею.

— Глянь, які у тебе м’язи на спині! — у захваті вигукує вона, ши
роко розкриваючи очі.

Дафні пильно вивчає фотографії, на яких мене увічнили кілька ро
ків тому на пляжі в Каліфорнії. Можна подумати, до неї тільки тепер 
дійшло, який я мускулястий.

Поклавши альбоми на полицю, іду трохи прогулятися полем. Ко
лоски пшениці, що тихо шелестять під вітром, викликають у мене спо
гади про Елу, мою дружину, про її довге біляве волосся, яке лоскота
ло мені обличчя, коли вона нахилялася поцілувати мене.

Я ділюся досвідом з молодими гравцями, на яких Конгломерат 
Енергії робить ставку як на майбутніх майстрів ролерболу.

Починаю із застереження, що, доки самі не дістануть по хребту, 
вони в цій грі нічого не зрозуміють.

.Цього вечора я розповідаю їм, як ухилятися від мотоциклістів.
— Є такий прийом: прийняти удар на себе, виставивши вперед 

плече. Якщо ви й не проб’єте захисної пластини, то це зробить сам мо
тоцикліст.

Усі дивляться на мене як на божевільного.
— Можете також упасти на живіт, притиснутись до треку, напру

жити всі м’язи й чекати, поки той костолом наскочить на вас переднім 
колесом і перекинеться.
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Я веду далі, загинаючи пальці й ледве стримуючись, щоб не за
сміятися:

— Прийом третій: удаючи, ніби нападаєте, ви відскакуєте вбік і 
ногою б’єте мотоцикліста в обличчя. Хочу звернути вашу увагу на те, 
що техніка цього прийому складна, потребує тривалої практики й дуже 
точної координації рухів.

Вони не знають, як реагувати на мої слова. Дивляться на мене ту
по, але з пошаною. Ми сидимо посеред поля. Стадіон освітлений, але 
трибуни порожні.

— Ще одна порада: коли мотоцикліст мчить на повній швидкості 
просто на вас, дайте йому проїхати, навіть якщо він везе бігуна. Не 
забувайте: щоб здобути очко, бігун мусить зіскочити з мотоцикла. І як
раз у ту мить, коли він поставить ногу на землю, атакуйте його.

Настав час показати все це на практиці. Новачки уважно стежать 
за Мною. Я лишаюся на полі наодинці з мотоциклістом. Коли він 
під’їжджає, я відхиляюся на кілька сантиметрів і хапаю його за плече. 
Машина. проскакує далі, а мотоцикліст з усього маху летить на поле. 
Цей експеримент кінчається для нього вивихом плеча.

— Ах, правда,— кажу я, скидаючи шолом і підходячи до гурту уч
нів,— я ж зовсім забув розповісти вам про техніку цього прийому.

Минуло вже півсезону, коли я знову зустрівся з Бартоломеем. Не
давно його звільнили з посади генерального директора Конгломерату 
Енергії. Проте він і далі перебуває на дуже відповідальному посту, 
але,— як би це точніше висловитись,— його влада тепер трохи обмеже- 
ніша, ніж була досі. Скориставшись тим, що вигляд у нього якийсь за
мислений, я наважуюсь поговорити з ним про свій клопіт.

Ми обідаємо у вежі х’юстонського ресторану, де нам подали яло
вичину а І а  Веллінгтон з пляшкою доброго бургундського вина. Дафні 
сидить посередині, випростана, мов статуетка: певне, їй здається, що 
вона знову позує на помості.

— Наука? Ага, розумію!'— каже Бартоломей.— А що саме тебе 
цікавить, Джонатане? Історія? Мистецтво?

— Я можу говорити з вами відверто?
— Ну звичайно! Які можуть бути сумніви?
Він намагається надати своєму обличчю безтурботного виразу, але 

я відчуваю, що настрій у нього кепський.
Бартоломей не з тих, котрі люблять вислуховувати чиїсь звіряння, 

і в мене таке відчуття, що я роблю дурницю, проте кажу:
— Колись я починав учитися в університеті. Це було... м-м... вісім

надцять років тому. Тоді ще користувалися книжками, і я багато чи
тав. Мріяв стати адміністратором, тож і читав.

— Ти знаєш, Джонатане, я вже здогадуюсь, що ти мені хочеш ска
зати. — Бартоломей зітхає, ковтає вина і лагідно дивиться на Дафні.— 
Віриш, мені теж шкода, що так сталося з книжками. В наш час усе за
писано на стрічках, однак це не те саме, що книжки, правда ж? Цими 
стрічками можуть користуватися тільки спеціалісти в галузі інформації. 
Дивовижно, але наша епоха схожа на добу середньовіччя, коли тільки 
ченці вміли читати латиною.

— Атож.
Я слухаю його так уважно, що забуваю про м’ясо, яке вже захо

лоло.
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— Ти хочеш, щоб я послав тебе до якогось фахівця?
— Ні, я не це мав на думці.
— Якщо хочеш, я дістану тобі перепустку до фільмотеки. Матимеш 

повну свободу вибору. Художники Ренесансу, грецькі філософи,— що 
тобі до вподоби, те і обереш. Якось я дивився там чудовий фільм про 
життя і творчість Платона.

— Єдине, на чому я знаюся,— помовчавши, кажу я, — це ролер-
бол.

— Так чи так, але ти, сподіваюся, не думаєш його покинути? — пі
дозріливо питає він.

— Ні. Звичайно, ні,— запевняю я.— Тільки хочеться... Ет! Не знаю, 
як вам і сказати. Хотілося б чогось більшого.

У його погляді, зверненому до мене, не блиснуло жодної іскорки. 
І я додаю:

— Ні. З матеріальних багатств мені нічого не треба. Це душа моя 
прагне чогось більшого.

Бартоломей знизує плечима, глибоко зітхає і відкидається на спин
ку крісла. Потім просить офіціанта знову наповнити келихи. Він розу
міє. Я знаю, що він розуміє. Йому понад шістдесят, він казково бага
тий і все ще лишається одним з наймогутнїших адміністраторів світу. 
В його стомлених очах я читаю глибоке, всеосяжне розуміння всього 
того, чим ми живемо.

— Знання наділяють людину або могутністю, або меланхолією,— 
каже він.— Теж чого сподіваєшся від них ти, Джонатане? Могутності? 
Ти вже її маєш. Твоє становище в нашому суспільстві таке помітне, що 
багато людей в усьому світі прагне бути на твоєму місці. З другого бо
ку, я не думаю, щоб меланхолія і ролербол-бойовисько могли бути в 
злагоді. Під час матчу тіло і свідомість творять нерозривне, гармонійне 
ціле, хіба не так? То навіщо ти хочеш порушити цю гармонію? Чи ти 
волієш, щоб твоя свідомість існувала незалежно? Навряд, щоб ти бажав 
саме цього, правда ж?

— Я вже й сам не знаю,— вихоплюється в мене.
— Дістану я тобі цю перепустку, Джонатане. Якщо хочеш, ходити

меш дивитись відеофільми й навчишся читати стрічки.
— Іноді я думаю, чи насправді я такий могутній, як ви мене запев

няєте,— кажу я, щоб не дати йому відхилитись від теми нашої розмови.
— Ну, ну, Джонатане! — Він повертається до Дафні.— А що ви, 

люба дівчино, про це думаєте?
— Якщо ви маєте на увазі могутність, то мушу зізнатись — він 

таки могутній,— відказує Дафні, розпливаючись в усмішці.
Я майже не слухаю, про що вони говорять далі. Дафні, котру, як 

і всіх попередніх жінок, Конгломерат, напевне, підіслав шпигувати за 
мною, притакує Бартоломееві. Вона в усьому погоджується з ним. А 
взагалі — вона чудова жінка.

За десертом ми обговорюємо матч, який має відбутись у Стокголь
мі. Говоримо також про близький кінець сезону, про побиті й не поби
ті рекорди, але в думках у мене — порожнеча й розчарування. А от чо
му — я відповіді не знаходжу.

Бартоломей навіть питає, чи зі мною все гаразд. Я відповідаю, що 
сідав до столу з вовчим апетитом, але, напевне, ця яловичина й  І а  Вел
лінгтон не лізе мені в горло.
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Надходить кінець сезону. Це видно хоча б уже з нашої поведінки 
в роздягальні перед кожним матчем. Між собою ми майже не розмов
ляємо і, немов солдати перед боєм або гладіатори перед виходом на аре
ну, намагаємося переконати самих себе, що цього разу нам ще пощас
тить уникнути смерті.

На останніх тренуваннях ми відпрацьовували різні прийоми із 
смертельними ударами. Давно вже минули часи, коли гравці задоволь
нялися тим, що штовхали, смикали, збивали один одного з ніг, не да
вали підвестись.

Я вважаю, що при застосуванні нових прийомів у мене є два на  ̂
дійні козирі: перший — це моє вміння легко втримувати рівновагу на 
одній нозі. Тому я можу, не зупиняючись, розтрощити ударом другої 
гомілку чи коліно суперника. Другий козир — це мій коронний номер: 
удар ребром долоні в ділянку серця.

Той день, коли за новими правилами у покараного гравця забе
руть шолом, стане для цього бідолахи днем смертного вироку. А поки 
що ми б’ємо в дихало, в серце і скрізь, де немає ризику зламати собі 
руку.

Наші інструктори— два щуплі азіати, арсенал прийомів у яких 
просто-таки невичерпний,— показують нам основні нервові центри ор
ганізму. •

— Знаєте, як найкраще вдарити свою жертву? — каже Мунпі, сла
ветний роликобіжець, який грає з нами четвертий сезон. — Так, щоб 
удар припав точно в лімфовузли.

— У що? — перепитую я.
— У ці чортові лімфовузли, розміщені під вухами. Вдалий удар у 

щелепу — р-раз! Лімфовузли пошкоджене — і на світі одним бідола
хою менше.

Настала черга піти від мене й Дафні. Чекаючи на нову подружку, 
яку мої приятелі та роботодавці з Конгломерату Енергії пришлють на 
її місце, я думаю і мрію про Елу.

Я ріс покинутою дитиною — мені так ніколи й не пощастило дізна
тися, хто мій батько,— але я любив уявляти, ніби він посідав високе 
становище серед адміністраторів. Моя батьківщина — Галвестон, що 
згодом став кварталом Х’юстона, міста-метрополії. Як на свій вік, я був 
здоровий, дуж;ий, атлетично збудований хлопець. Розумово розвинутий 
я був теж нормально. За моєю теорією, не можна бути розумово пов
ноцінним, якщо ти не розвинутий фізично.

І ось, маючи всього п’ятнадцять років і працюючи докером на 
Конгломерат Нафти, я одружився. Моя обраниця була секретаркою. 
Висока, тендітна, з довгим білявим волоссям. Нам пощастило домог
тися дозволу на шлюб і разом вступити до університету. Вона вивчала 
електроніку, маючи до цього неабиякий хист, а я — економіку, і водно
час починав виступати в ролерболі.

Ела так доглядала мене, що за рік після нашого одруження я на
брав п’ятнадцять кілограмів ваги. Коли увечері я вертався додому, во
на лікувала мої травми й синці. Я часто думав, чи і її теж підіслали 
до мене, доручивши, крім усього, дбати й про моє здоров’я. До неї, ві
сімнадцятирічної вродливої дівчини, я не знав інших жінок. Мабуть, це 
тому я ніяк не можу її забути.

Одного дня вона покинула мене заради якогось адміністратора. Не
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сказавши ні слова. Спакувала валізи й виїхала з ним до Європи. Знову 
я побачив їх тільки через шість років на прийомі, де мені вручали 
якийсь приз. Вони сердечно поздоровили мене й узагалі були дуже при
вітні. Не знаючи, що сказати, я спитав, чи є в них діти.

Ело, найдорожча моя, чи це Конгломерат наказав тобі так добре 
годувати мене, перше ніж ти пішла й розбила моє серце?

її зрада завдала мені нестерпного болю. Принаймні так я тоді вва
жав. Але ті руки, які пестили Елине тіло, невдовзі добре далися взна
ки усім суперникам х’юстонської команди.

У той короткий період, поки не з’явилася чергова жінка, я можу 
спокійно подумати про своє життя. Знаю, що я людина досить розум
на, інакше давно був би мертвий. А проте, іноді відчуття в мене таке, 
ніби я нічого не знаю, ніби і мозок мій, і серце порожні. 
Може, це тому, що я давно не читаю книжок. Навіть згадувати мені 
нічого не хочеться — окрім Ели, чий образ постійно живе в моїй пам’яті.

Весь той рік, коли ми були разом, я багато читав. Та й потім читав, 
звичайно, поки не став професійним гравцем. Крім книжок і статей, які 
мали безпосереднє відношення до профілю мого навчання, я прочитав 
«Історію королів Англії», «Сім стовпів мудрості». Томаса Е, Лоренса, 
найвідоміші твори Руссо і життєпис Томаса Джефферсона. Все це те
пер записано на стрічках, надійно захованих у бетонних бункерах із 
штучним кліматом.

У Токіо ми дізнаємося, що правила знову змінено. Ми саме пере
вдягалися, коли нас повідомили — протягом усього матчу на полі бу
де три кулі із зміщеним центром ваги.

Деякі наші гравці, і то найдосвідченіші, вагаються, чи виходити їм 
на поле. Коли ж улесливими вмовляннями або погрозами їх усе-таки 
схиляють до участі в матчі, вони при першій же нагоді вдають поране
них і, немов кролики, тікають до центру поля, де їм нічого не загрожу
ватиме.

Щодо мене, то я граю ще завзятіше, ніж звичайно, і глядачі діста
ють за свої гроші повну втіху. Цим бідолахам-роликобіжцям з Токіо 
просто-таки не щастить. Або ж я стрімко атакую їх у ту мить, коли во
ни озираються, чи не летить на них котрась із трьох куль, або ті ж та
ки кулі сіють спустошення в їхніх лавах, тільки-но вони збираються 
гуртом напасти на мене.

Я бачу, як один з  тих недоростків звивається на краю треку, мов 
риба, витягнута з води,— у нього зламано хребет, і його тіло корчить
ся в передсмертній агонії.

Кулі мчать на нас одна за одною, й іноді здається, наче ними хтось 
керує зсередини.

Проте я відчуваю, що цього разу зі мною нічого не станеться. Я 
немов перетворююсь на втілення могутньої сили, на нищівний таран. 
Ударом ноги вибиваю з сідла мотоцикліста. Він падає на трек просто 
під кулю, що котиться зі швидкістю триста кілометрів на годину. Я 
обминаю велетенський клубок із тіл мотоциклістів та інших гравців, що 
борюкаються на полі, під’їжджаю до самого бар’єра і лечу звідти вниз, 
таранячи головою бігуна противника, який замахнувся на мене києм. 
Чую, як хряснули поламані ребра. Від удару він злітає в повітря, мов 
з катапульти, і падає на зовнішню огорожу треку. Смерть спостигла йо
го раніше, ніж він упав на землю.
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Ще одна куля вилітає з гарматки і, невдало відбившись від по
верхні треку, перескакує через бар’єр і падає серед глядачів. Вистава 
переноситься на трибуни. Сотні мільйонів чоловік, які зараз сидять пе
ред телевізорами, напевне, перебувають у трансі, милуючись цією до
датковою картиною бойовиська, показаною крупним планом.

Влучає куля і в мене. Відколи я став професіоналом, таке трапля
лося зі мною не більш як чотири рази. Куля вдарила в лівий ролик і в 
ступню лівої ноги, я впав навзнак, але нічого страшного зі мною не ста
лось, бо швидкість кулі в центрі поля уже згасала. Один із тих поган
ців одразу ж кинувся до мене, але завдяки нашому мотоциклістові по
летів до дідька в пекло — мабуть, сподіваючись, що знайде мене там. 
Не встиг я підвестися, як роликобіжець суперників помчав до мене на 
повній швидкості. Він, певне, уявив собі, що йому вдасться порішити 
славетного Джонатана Е. Проте я відскочив убік і зацідив йому ліктем 
у низ живота. Удар був страшний.

І знову я лежу навзнак, оглушений, безсило спостерігаючи, як по
мирає Мунпі. Жахлива сцена, наче в уповільненому фільмі, розігру
ється перед самими моїми очима, а я не можу поспішити на допомогу 
товаришеві. Мунпі лежить на полі, скрутившись у клубок. Противники 
поволі, не кваплячись, скидають з нього шолом. Один із них силоміць 
розціплює щелепи жертви і встромляє нещасному в рот кінець ролико
вого ковзана, після чого б’є Мунпі по голові, аж поки зуби його роз
літаються на всі боки. Б’є доти, доки розвалює йому череп.

Трибуни шаленіють. Звичайно, камери мультибачення зняли цю 
сцену з усіх можливих точок, і телеглядачі побачать один з найбільш 
хвилюючих моментів зустрічі Токіо — Х’юстон навіть з ближчої відста
ні, ніж коли б сиділи на стадіоні.

Нарешті я підводжусь і знову включаюсь у гру. Все тіло в мене 
болить, але я знаю, що решта гравців почувається не краще. По кіль
кох сутичках я відчуваю новий приплив енергії, що буває зі мною 
завжди, коли я в ідеальній формі. Незадовго до сигналу сирени про кі
нець матчу я дозволяю собі трошки розважитись.

Однією рукою хапаю за карк бігуна-японця, він втрачає рівнова
гу, і я б’ю його кулаком в обличчя. Потім, тримаючи за руку, тягну за 
собою, наче мокрий прапор, який більш не хоче майоріти на вітрі, і 
кладу на шляху однієї з куль. Потужним ударом куля розтрощує йому 
грудну клітку і відкидає тіло метрів на двадцять уперед.

— Оце картинка! — чую я захоплені вигуки.

Клійтес повідомляє мені новину, якої я давно чекав.
Фінальні ігри світового чемпіонату, що мають відбутись у Нью- 

Йорку, проводитимуться без обмеження в часі й транслюватимуться 
всіма телекомпаніями світу. Об’єм мотоциклетних двигунів буде 
збільшено із 175 до 300 кубічних сантиметрів, а на полі перебуватиме 
в грі одночасно чотири кулі. Крім того, у гравців, які поводитимуться 
пасивно й не виявлять належного бойового духу, забиратимуть шоломи.

— При таких правилах нема чого журитися, що час не обмежено,— 
кажу я.—Матч триватиме не більше години — на той час усі ми буде
мо мертві.

Потім ми вирушили на електромобілі у поїздку по моїх ранчо. Ми
наємо череду корів,— це найнезаперечніше свідчення мого успіху й ба
гатства. Адже я володію приватною тваринницькою фермою, а лю
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ди ж — за винятком привілейованого класу адміністраторів — уже за
були навіть, який смак має м’ясо.

— Хочу попросити тебе про одну послугу, Клійте.
У мене чомусь не вистачає сміливості подивитися йому в очі.
Я зупиняю електромобіль перед ворітьми, за якими починається 

тіниста дубова алея, що веде до ранчо. Стоїть рання весна, повітря на
поєне пахощами жовтих нарцисів, які саме розцвітають. Мені важко 
призвичаїтись до думки, що настане день, коли я помру, як і інші. Хо
тілося б, щоб мій прах розвіяли на цих полях довкола ранчо — ховати 
мерців уже давно заборонено,— хай би моє тіло послужило бодай доб
ривом для квітів.

— Я б хотів, щоб ти привіз мені Елу. Це єдина людина, яка досі 
не стала мені байдужою, хоч минуло вже стільки років. Роби що хо
чеш, але я мушу її побачити за всяку ціну.

З Елою я зустрівся на початку червня на своїй віллі поблизу Ліо
на. За тиждень у Нью-Йорку має відбутися фінальний матч світового 
чемпіонату. По-моєму, вона зразу вичитала в моїх очах таку прист
расть, що це змусить її покохати мене знову. Як усе ж таки я люблю 
її! Мені раптом спадає на думку, що до того, як я зустрівся з нею, до 
того, як став світовою зіркою і здобув славу й багатство на треках 
ролерболу-бойовиська, я був лише скромним докером без роду й пле
мені.

Ела бере мене за руку, цілує мені пальці.
— Як тобі живеться, Джонні?
її обличчя променіє чимось подібним до захвату.
Дні, що настають потім, сповнені насолоди й ніжності. Коли тіла 

наші спочивають, ми повертаємося до спільних спогадів: згадуємо, як 
трималися за руки, з якою радістю зустріли дозвіл на одруження, у 
пам’яті зринають назви книжок, що стояли на полицях у нашій кварти
рі над Рівер-Оукс. Часом ми не можемо чогось пригадати. Нічого не 
вдієш, адже минуло стільки років, а в нас немає сім’ї, неі<&є нічого, що 
могло б надати сенсу нашому існуванню.

У нас є тільки два життя — її і моє.
Ось чому я прошу Елу, щоб вона розповідала мені про свого чо

ловіка, про місця, де вона з ним бувала, про їхній дім і взагалі про все, 
пов’язане з нею. Сам я розказую про жінок, яких знав, про Бартоло
мея, про Джіммі Клійтеса, про моє ранчо серед гір у далекому Техасі.

Звісно, я міг би переконати себе в тому, що це лиха доля нас 
розлучила, але я волію дивитися правді у вічі: Ела просто покинула ме
не, бо тоді я ще був нічим. Звичайним молодим хлопцем, який тільки 
мріяв стати зіркою ролерболу-бойовиська.

Вранці у день свого від’їзду вона спакувала речі, надягла дорож
ній костюм і сховала волосся під хутряною шапочкою. Де й поділась 
лагідність у її голосі, ніжність в очах. Чимось вона нагадала мені мо
тоцикліста на полі, коли той вихоплюється з хаосу й тільки очікує 
сприятливого моменту, щоб ринути вниз і завдати смертельного удару.

— Прощавай, Ело.
Я хотів поцілувати її на прощання. Та мої губи лише ковзнули по 

хутряній шапочці.
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Перед великою подією, яка має відбутися в Нью-Йорку, місто за
топила хвиля справжнього божевілля. Юрби людей сунуть на площу 
Енергії і штурмують каси стадіону. Скрізь, де я з’являюся, натовп тис
не на мою охорону, намагаючись доторкнутися до мене, немовби я свя
тий, пророк або міфічний герой.

Матч незабаром почнеться. Наша команда, вишикувавшись на полі, 
слухає перші такти гімну Конгломерату Енергії. Я намагаюсь переко
нати себе, що сьогодні я в чудовій формі, але це мені не дуже вдаєть
ся. Грає оркестр, тисячі голосів підхоплюють приспів нашого гімну: 
«Матч починається — слава цій грі!»

Я підсвідомо починаю ворушити губами, вимовляю слова і нарешті 
теж приєднуюсь до співу.

З англійської переклав 
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